


Um portal que organiza e disponibiliza 
conteúdo multimídia sobre essa cultura. 
Uma iniciativa para contribuir com a 
organização em rede das Nações e Grupos 
de Maracatu e cultivar a Cultura Digital 
entre o Saber Tradicional.



Teve inicio em 2009 com o desenvolvimento da primeira versão do portal e a inserção 
de 5 grupos de São Paulo. Foram realizadas oficinas presenciais para a capacitação 
dos grupos e o desenvolvimento de seus sites, concluindo as atividades deste ano 
com um cortejo para o lançamento oficial do portal com a participação de grupos e 
mestres de Maracatu no Centro da cidade de São Paulo.

Em 2010, abriu inscrições e novos grupos foram integrados, assim com uma Nação de 
Maracatu. 5 Grupos foram contemplados por atividades presenciais no estado de SP. 

Breve histórico

O maracatu.org.br teve 400 Mil  acessos
em todos os seus sites  desde sua criação



Serve para:

Nações e Grupos de Maracatu, publicarem informações sobre sua cultura, 
história e origem, disponibilizarem suas músicas, fotos e vídeos, 

organizando e se apropriando de novas formas de se comunicar e interagir.

Cada Grupo ou Nação Integrante recebe:

• seuendereço.maracatu.org.br

• Oficinas Presenciais e/ou Remotas para o desenvolvimento de sua 
página na internet

• Suporte para a continuidade do site, principalmente remoto



WordPress
br.wordpress.org/

Foi criado com:

Foi escolhido porque é um
Gerenciador de Conteúdo

 de fácil utilização 

Inicialmente utilizado como plataforma para blogs, passou por muitas 
modificações desde 2008 e passou a ser usado no desenvolvimento de 
grandes portais. Atualmente é utilizado em diversas iniciativas e organizações 
como: Globo, Abril, UOL, Ministério da Cultura e outros. 

Software Livre 
desenvolvido por uma 
comunidade global de 
contribuidores.



O Que Fazemos:

- Desenvolvimento da Interface agregadora, seu design, 
seu conteúdo e organização;
- Colaboração para a criação das páginas de cada Nação 
e de cada Grupo;
- Oficinas presenciais e remotas;
- Introdução de Nações e Grupos à Cultura Digital;
 - Manutenção técnica do portal e suporte aos usuários;
- Fomento à rede de Grupos e Nações;



Organizar a informação do Maracatu de Baque Virado no 
Brasil e no Mundo. Contribuindo para o desenvolvimento 
local, cultural e tecnológico das comunidades e grupos de 
pessoas que vivenciam o Maracatu de Baque Virado.

Contribuir para o intercâmbio cultural entre as Nações de 
Maracatu de Pernambuco e os Grupos de Maracatu 
espalhados pelo mundo, sendo uma plataforma para a 
realização dessa Rede. 

Missão:



Visão:

Tornar-se referência para o desenvolvimento de projetos que 
envolvam Cultura Tradicional, Cultura Digital e Internet, fomentando 
a criação de iniciativas semelhantes como: jongo.org.br, 
frevo.org.br... e outros tantos.



- Integrar profundamente as Nações de Pernambuco no 
processo.

- Conseguir mais recursos para estruturar melhor o projeto 
e a equipe.

- Pensar projetos a partir de um Interesse cultural comum, 
o Maracatu, agregando colaboradores de diversas áreas.

Próximos passos:



Diego Rojas | suporte @ maracatu.org.br 
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