


Joana D’arc da Silva Cavalcante –
 Mestra Joana,  Yakekeré Mãe Jo-
ana da Oxum  - é uma das artis-
tas populares pernambucanas de 
grande projeção no cenário do país.
É a única mulher, até nossos dias, a 
coordenar e apitar o batuque de uma 
Nação de Maracatu de baque vira-
do, a Nação Encanto do Pina,  além 
de liderar dois outros grupos:  Ba-
que Mulher e Mazuca da Quixaba.
 Coordenadora e Coreografa da 
Ala dos Agbes da Nação Porto Rico 
Como professora de maracatu – funda-
mentos, batuque e dança – e de  dança 
dos Orixás, tem viajado desde 2008 para 
o sul e sudoeste do Brasil divulgando 
seus conhecimentos e formando novos 
batuqueiros. A partir de 2016 aumenta 
sua atuação participando  do Rencon-
tre Internationale de Maracatu/2016, em

Paris, França, como professora de dança 
e de agbê. Joana D’arc da Silva Ca-
valcante, neta da Yalorixá dona Maria de 
Quixaba, sacerdotisa do Ylê Axé e cultu-
rais desenvolvidas dentro do Ylê Oxum 
Deym, uma das mais antigas do bairro do 
Pina, desde criança esteve presente as 
atividades religiosas. Confirmada  Yake-
keré : Mãe Pequena do Terreiro segunda 
pessoa na hierarquia de mando de uma 
casa de Candomblé . Herdeira do Axé
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Mestra Joana Cavalcante, primeira e única 
mulher a reger uma Nação de Maracatu, Na-
ção Encanto do Pina.

Herdeira do Axé- Celebração no Ylê Axé 
Oxum Deym.

a Mestra



 Seu aprendizado artístico, tan-
to de música, quanto de dança, se dá 
nos espaços deste bairro, junto às 
mães do Pina as Nações do Mara-
catu Porto Rico e Encanto do Pina, 
das quais participa desde criança.
Em 1999, sentindo a carência de opções 
culturais e de laser das crianças e ado-
lescentes do bairro do Pina, criou o grupo 
Oxum Opará com meninas de 7 a 18 anos. 

A partir dos conhecimentos adquiridos 
no Ylê de sua avó, Joana D´arc cria, em 
2006, o Mazuca da Quixaba, grupo que 
recria artisticamente as músicas e dan-
ças do Ylê de sua avó, num resgate cul-
tural único de fragmentos da historia oral 
de velhos mestres da Jurema misturado 
com o som e a pisada do coco de terreiro 
e desde então se apresenta regularmen-
te em cidades do estado de Pernambu-
co divulgando o trabalho. Em 2011 o 
grupo lança seu primeiro CD “ A pisada 
é essa” com o incentivo da Funcultu-
ra, Secretaria de Cultura e Gov. de PE.

Mestra Joana tocando e coordenando os 
agbês em apresentação no interior de São 

Paulo - Maracatu Navegante | Ribeirão Preto. 

Mestra Joana à frente 
do Grupo Mazuca da 
Quixaba.

Mazuca da Quixaba



Idealiza e rege o grupo Baque Mulher, 
único e primeiro grupo de maracatu de 
baque virado composto só por mulheres, 
principalmente adolescentes e mulheres 
da comunidade do Pina e Ilha de Deus.         
A valorização e o estímulo à produção 
cultural local por mulheres justificam a 
realização deste projeto, que possibilita 
a inclusão social como vetor de desen-
volvimento deste tipo de ação afirmativa
O Baque Mulher faz seu desfile oficial 
pelas ruas do centro histórico na sexta-
-feira de carnaval, depois  da abertura 
do carnaval do Recife. Além de se apre-
sentar em diversas cidades do Brasil em 
festejos relacionados com cultura popu-
lar, o Baque Mulher tem se apresenta-
do em eventos ligados às lutas feminis-
tas, como o Bloco Nem com uma flor.

MULHER
BAQUE 

Baque Mulher

Logotipo do Bloco Nem com um flor. Divulgação 
Prefeitrua da cidade do Recife.

Apresentação no Bloco Nem com 
uma flor da secretaria da mulher 
da cidade do Recife.



ENCANTO 
NAÇÃO
DO PINA

Derrubando barreiras e enfrentado a dis-
criminação Joana D’arc se torna em 2008 
mestra do batuque do Maracatu Encanto 
do Pina, a primeira mulher na historia de 
um maracatu nação a ocupar este cargo. 
Tendo Joana D’arc como Mestra, o En-
canto do Pina se tornou o campeão 
do carnaval 2009 na Primeira cate-
goria de Maracatu de Baque Virado, 
passando para o grupo especial, mas 
a falta de estrutura da nação – bar-
racão palafita, terreiro de ensaio sem 
cobertura – levou-os de volta ao pri-
meiro grupo. No carnaval de 2012 a 
nação maracatu Encanto do Pina no-
vamente ascende ao grupo especial.

‘Meu tambor tem 
a batida do coração
meu baque é virado’

Loa da Nação Encanto do Pina 
MEU TAMBOR TEM

Encanto do Pina

Apresentação no centro de Recife.
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2015
OFICINAS
Dezembro – participou da Conferencia da 
Mulher, em Gravatá
  Novembro – Turnê Final
 14/ Cuiabá, MT- Grupo Buriti Nagô
 20/ Campinas, SP – 
Grupo Maracatucá
 21/ São Paulo, SP- Bloco de 
Pedra 

Outubro  - Turnê pelo Sul e Sudoeste do 
Brasil, com as batuqueiras Danielly Araujo 
e Jhay Viana.
 30 de outubro- Foz do Iguaçu
 22 de Outubro – grupo Semente de 
Angola 
 23 de outubro – Roda de Conversa, 
com apresentação de Mães do Pina. Uni-
versidade Estadual de Maringá, PR
 16 a 18 de outubro - Intensivão de 
agbê  em São Paulo

Oficinas

Paraty, RJ – Palmeira Imperial
 Rio de Janeiro, RJ
Agosto e Setembro - Gira pelo Es-
tado de São Paulo – America-
na, Santos, São Paulo, Sorocaba
 19 de setembro - São Paulo, 
SP - aulas de abê e dança do Mara-
catu de baque virado e participação 
no cortejo - Projeto Ocupação Inquie-
tos. Local:  Complexo Cultural Funar-
te São Paulo. Alameda Nothmann, 
1058, Campos Elíseos, São Paulo, SP


