
O grupo Batuque de Mulher surgiu a partir de uma inquietação relacionada à pouca participação de
mulheres nos grupos de percussão. As articulações do grupo deram início no final de 2017 e se
concretizaram no início de 2018. Idealizado pela percussionista Kassia em parceria com movimentos de
mulheres do Conjunto Palmeiras (associações e Mulheres de terreiro) e Companhia Bate Palmas.
O objetivo de criação do grupo foi fomentar um batuque voltado apenas para mulheres de diferentes
periferias de fortaleza, que tivessem o desejo de tocar algum instrumento percussivo, e junto as oficinas
de percussão criar espaços de discussões internas e externas sobre as questões de gênero e raça, o
protagonismo das mulheres na comunidade, violência contra a mulher, feminicídio e fortalecimento da
identidade da mulher negra, dando origem à ideia de realizar um trabalho onde pudéssemos vivenciar e
celebrar o reencontro com suas raízes ancestrais através do toque do tambor.
O batuque Tem como referência grandes cantoras e compositoras negras, como; Elza Soares, Jovelina
Pérola Negra, Clementina de Jesus, Lia de Itamaracá, Selma do Coco, Dona Ivone Lara, Mariene de
Castro, Tereza Cristina, entre outras, e forte identificação com a cultura afro-brasileira na elaboração de
seus ritmos e proposta musicais, buscar
experimentar ritmos dessa matriz; como o samba, jongo, maracatu, coco, boi, ijexá, cabula, barravento,
agueré, capoeira angola.
Shows/eventos e atos culturais.

Espetáculo Vozes Tambor na IX Curta o Gênero - online - 15/08/2020
Espetáculo Ainda Vivas online, participação do Sarau Bate Palmas - 14/08/2021
Apresentação de abertura no Foro Econômico Local do Conjunto Palmeiras - Associação dos
Moradores- 28/07/2021
Encontro com Cantos para ressurgir - Oficina de composição criativa online- 05/06/2021
1° de Maio Solidário 2021 reivindica democracia, emprego e vacina para todos, CUT - 01/06/2021
Encontro- Margens, trajetórias, existências e resistências sociais, Laboratório de pesquisa CCBJ-
05/03/2021
Projeto de Pesquisa Mulher conta a tua História, aprovado pelo Laboratório de Pesquisa do CCBJ-
Outubro de 2020 à Fevereiro de 2021.
Sarau da B1 e Batuque de Mulher- Aniversário de 5 anos do Sarau- 07/11/2020
Participação como batuque no desfile do Afoxé Oxum Odolá na avenida Domingos Olímpio- 26/02/2020


