
GRUPO DE MARACATU ODÉ DA MATA 
PELA RESISTÊNCIA DA CULTURA POPULAR  

  

 O Maracatu de 
Baque Virado é uma 
manifestação popular da 
cultura brasileira originária 
do estado de Pernambuco. 
Inserido no ciclo 
carnavalesco, simboliza 
entre outras coisas, a 
coroação dos Reis do 
Congo feita em forma de 
cortejo. Antes restrito aos 

pernambucanos tradicionais, atualmente está difundido em 
diversas regiões do Brasil e do mundo. Os principais 
instrumentos utilizados em sua formação são: as alfaias, o 
gonguê, o timbal, as caixas, apito, ganzás e agbês.  

O Maracatu Odé da Mata, nome criado a partir de 
uma saudação ao orixá Oxóssi, em menção à natureza 
exuberante que nos cerca, além de, no sincretismo 
religioso este orixá ser conhecido como São Sebastião, 
município onde o grupo fundou-se em janeiro de 2013. 

O Sítio Abra de Dentro é um chão que também 
abrigou e acolhe as ações sócio-culturais do Odé da Mata. 
Anualmente o coletivo realiza no mês de Julho a Festa de 
São João, uma iniciativa coletiva, solidária e independente, 
que tem o objetivo de tecer uma rede cultural de tradições 
e promover o intercâmbio de saberes e fazeres entre 
Mestres, grupos e entusiastas da Cultura popular de do 
Litoral Norte e Vale do Paraíba. 
 

Recentemente em parceria com o Instituto Super 
Eco e o radialista Carinhos Paes, tem realizado oficinas de 
Educomunicação relacionadas a preservação da Cultura 
popular e questões ambientais junto a crianças 
adolescentes do próprio grupo e comunidade. 
                       
 
       
Para saber mais 
Facebook: facebook/maracatuodédamata 
Contato: (12) 98178-7358 Rafael Mariotti 

CURRICULUM 

Desde Janeiro de 

2013. o Grupo Odé da 

Mata vem se 

apresentando em 

importantes eventos do 

cenário cultural do 

Litoral Norte, como a 

Festa da Tainha, Festa 

do Camarão, Litoral 

Encena  entre outros, 

todos os anos realiza 

tradicionalmente dois 

importantes 

festejos,objetivando 

dar visibilidade ao 

Maracatu  Porto Rico 

na região. .Desta 

forma em Janeiro 

celebra junto aos 

parceiros seu 

nascimento e em Julho 

realiza a  tradicional 

Festa de São João 

Desde 2017 realiza 

oficinas voluntárias 

exclusivamente em 

Caraguatatuba e  que 

atualmente acontecem 

no Pólo FUNDACC do 

Barranco Alto das 20 

às 22h. 


