
 2 a 17 de Agosto, SÃO PAULO 
Durante a primeira quinzena de agos-
to ofereceu Oficinas em Sorocaba, 
Americana, Santos, São Paulo e este-
ve nas festividades em  comemoração 
aos 5 ANOS DO OURO DO CONGO.
 18 de Agosto - Seminário Patri-
mônio Imaterial do Brasil no Centro de 
Formação, Pesquisa e Memória Cultural 
– Casa do Carnaval.Participou da  VIII 
SEMANA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE PERNAMBUCO, promovida pela 
Secretaria Estadual de Cultura e Se-
cretaria da Mulher de Pernambuco em 
uma das  Rodas de Diálogo “Maracatus 
Nação na Virada do Tempo: Gênero, 
Religião e Territórios de Sociabilidade”
 24 de junho - Show do Mazuca 
Da Quixaba no Pólo de Santo Amaro
 2 de maio, 19 hs - Cinema São 
Luiz estréia do filme Mães do Pina do 
qual participou. Este documentário per-
nambucano quer dar visibilidade às 
“mães do Pina”, grupo de mulheres re-
ligiosas do bairro de Pina, no Recife. 

• 

Oficinas

Apresentação do 
Mazuca 



• 31 de Julho - SHOW do Mazuca 
da Quixaba o FESTIVAL DE INVERNO 
DE GARANHUS.

“Vocês lembram como se raspava o 
coco?”, perguntou Mestra Joana para 
a platéia. E continuou: “Antigamente 
se abria o coco e se ralava”. Após o 
comentário, a mestra ensinou como era 
ralado o coco através de dança, conta-
giando o público pela coreografia e o 
improviso da toada. A partir de então, o 
grupo passou a incrementar a apresen-
tação com improvisos como “No tempo 
que eu era só não tinha amor nenhum” 
e composições já conhecidas, como ‘No 
Passo da Ema’

2016
OFICINAS

• 22 de julho- Show do Baque Mu-
lher no Festival de Inverno de Gara-
nhuns.



II Intensivão de agbês Festival Utopia
Idealizadora e coordenadora das ofici-
nas ministradas no sudeste do país. A 
segunda edição do evento aconteceu 
em São Sebastião | SP

Particpou como convidada para minis-
trar oficinas e palestras e levar a Nação 
Encanto do Pina para o festival Interna-
cional da Utopia em Maricá|RJ

Encontro Navegante de 
Maracatu
Ministrou oficinas e palestras em Ribei-
rão Preto|SP

II XIRÊ MUKUMBY - SOROCABA|SP
Participou ministrando palestras e ofici-
nas do evento que está em sua segun-
da edição. 

Palestra II Xirê Mukumby



I Encontro Nacional Baque 
Mulher
Idealizou, coordenou e participou dando 
palestras, oficinas e mediando rodas de 
diálogos com mulheres de todo Brasil. 
O evento teve sua primeira versão em 
Sorocaba/SP e reuniu mais de 100 mu-
lheres. 



Participou do Rencontre 
Internationale de 
Maracatu em Paris
Ministrou oficinas de dança com agbês e 
representou a Nação Encanto do Pina e 
o Maracatu  Baque Mulher.

Foto do cortejo pelas ruas 
de Paris.



2017
Participação no 3º Xirê 
Mukumby de Maracatu
Em março de 2017, participou do Xirê-
Mukumby de Maracatu em Sorocaba-SP. 
Junto com batuqueiros e batuqueiras das Na-
ções do Maracatu Encanto do Pina e Porto 
Rico. A Mestra Joana participou da roda de 
conversa, Gira com  os Mestres , ministrou 
oficinas de baque e participou de vivências 
ligadas ao maracatu. 

Foto: Ismaela Correia

Gira com os Mestres



Homenageada do Afoxé 
Omô Nilê Ogunjá

Homenageada do livro 
Mulheres que mudaram a 
história de Pernambuco 
2015

A Mestra Joana foi uma das homenage-
adas do Afoxé Omô Nilê Ogunjá que foi 
criado na comunidade do Ibura, tem dois 
discos lançados, e vem participando de 
diversos eventos ligados a cultura e reli-
giosidade
de matriz africana, bem como dos es-
paços políticos de discussão sobre as 
questões raciais. No carnaval 2017 o 
Omô Nilê Ogunjá trouxe como tema Mu-
lher. Negritude. Liberdade.  Em reco-
nhecimento à militância e atuação na da 
Mestra Joana na cultura popular e tradi-
cional bem como nas práticas ligadas a 
negritude e suas mais
diversas manifestações, o Afoxé esco-
lheu homenageá-la. 

Foto: Divulgação

Mestra Joana recebendo ho-
menagem do foxé Omô Nilê 
Ogunjá do bairro do Ibura. 

Homenagens

Em 2015, Eleita como uma das mu-
lheres que mudaram passando a fazer 
parte do livro Mulheres Que Mudaram a 
História de Pernambuco que é um pro-
jeto  surgido  em 2004 com a intenção 
de homenagear as mulheres.

Foto divulgação.



Homenagens

Homenagem do Governo do 
Estado de Pernambuco às 
mulheres
Uma entrevista com Mestra feita pelo 
governo do estado que pode ser vista no 
link:  seguindo a hashtag #AMulherQue-
EuSou no na página do Governo Fede-
ral no facebook. 

Como foi proposto na entrevista a Mes-
tra cita e homeganeia a Yalorixá Mãe 
Helena de Xngô, sua mãe de axé. 



Reportagens 
Especiais

Reportagens

Em 2013, durante a preparação do car-
naval, a TV PE/ TV Brasil fez uma repor-
tagem especial sobre a mestra que foi 
publicada em 8 de fevereiro de 2013

Em 2014 a TV PE/TV Brasil fez uma 
nova reportagem mostrando a impor-
tância da quebra de tabus tendo uma 
mulher à frente do batuque de um ma-
racatu. 

Apesar desta intensa atividade cultural, 
acrescida da sua atividade profissional  
e a de mãe e esposa, Mestra Joana con-
tinua seu trabalho social na comunidade 
do Pina com mulheres da comunidade 
envolvendo aulas de costura, confecção 
de adereços e dança, além de promover 
a festa do Dia das crianças que envolve 
mais de 100 crianças do bairro e que é 
realizada com a ajuda de voluntários.    

Essa atuação foi o alvo de uma reporta-
gem da TV Periferia em 2013.



Contatos

Contato:

@mestrajoana

http://nacaoencantodopina.
maracatu.org.br/

mestra.joana@gmail.com

(81) 9 786 2207

(81) 9 8740 5146


