
 
 
 
 
 

 

O grupo de mulheres jovens Bloco Malagasy chega de 
Madagascar para promover a cultura afro-brasileira 

Tocando percussão para compartilhar raízes, sons e visões 

Recife (Brasil), 3 de julho 2014 - No dia 4 de julho, o grupo de batucada Bloco 
Malagasy dará início à sua turnê brasileira. Dez jovens deste célebre grupo feminino 
de percussão afro-brasileira de Madagascar irão apresentar-se pelo Brasil, 
aproveitando o período em que se realiza a Copa do Mundo para mostrar o que há 
de mais rico na cultura malgaxe e promover suas raízes comuns com o povo 
brasileiro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O grupo é formado por mulheres jovens provenientes dos bairros mais 
desfavorecidos do sul de Madagascar, onde a ONG Bel Avenir, à qual pertence o 
grupo, realiza um intenso trabalho social e educativo com crianças e jovens através 
de seu Centro de Arte e Música. 

Após triunfar em seu país e realizar quatro turnês internacionais de grande sucesso 

na Espanha (2011), no Camboja (2013 e 2014) e na Tailândia (2014), o Bloco 

Malagasy passará por quatro capitais brasileiras: Recife (4 a 10 de julho), Rio de 

Janeiro (10 a 19 de julho), Salvador (20 a 29 de julho) e São Paulo (30 de julho a 3 

de agosto).  



A trupe manterá ainda encontro com algumas comunidades quilombolas brasileiras, 

especialmente na região do Rio de Janeiro, onde o Bloco Malagasy será recebido 

pelos quilombos de São João de Meriti e de Quissamã. 

Além disso, o grupo compartilhará experiências musicais em encontros com outros 

grupos artísticos como a escola do Olodum e a banda composta somente por 

mulheres Ilú Obá, e ainda os grupos Nova Saga, Purificaê (da ONG Vida Brasil), 

Espiral do Reggae, Maracatus Nação e a Fundação Joaquim Nabuco. 

 Conscientizar, mostrar e compartilhar objetivos durante a turnê brasileira  

 O Bloco Malagasy é um grupo de batucada – percussão afro-brasileira – composta 

por mais de 70 jovens meninas malgaxes com idades entre 12 e 25 anos, todas 

originárias de Toliara, cidade ao sudoeste de Madagascar. 

O objetivo do grupo é tornarse um símbolo para a percepção da mudança da 

imagem das mulheres na sociedade malgaxe. Elas querem tornar-se um exemplo e 

uma esperança de um futuro melhor para as mulheres de Madagascar e do mundo.  

A turnê do grupo pelo Brasil é 

uma maneira de defender seus 

valores frente a pessoas de várias 

nacionalidades, que estão neste 

momento reunidas no país para a 

Copa do Mundo. É ainda uma 

oportunidade única de 

compartilhar sua experiência com 

pessoas que lutam por mudanças 

de mentalidade e de colocar em 

contato as culturas brasileira e 

malgaxe, que compartilham 

raízes profundas. 

Acreditamos que haverá uma série de efeitos positivos com a troca entre as culturas 

brasileira e malgaxe, não apenas para os próprios artistas, mas também para todos 

os jovens brasileiros que terão a chance de dividir sua arte com eles. 

Em Toliara, 500 jovens malgaxes, aprendizes do Centro de Arte e Música da ONG 

Bel Avenir, terão a oportunidade de descobrir a cultura brasileira através do livro de 

viagem dos membros do Bloco Malagasy e exposições de fotografia e apresentação 

da experiência da turnê no Brasil. 

Encontro com as raízes brasileiras 

Além do espírito de esperança que essas meninas representam para todas as 

crianças menos favorecidas de Madagascar, a turnê será também uma chance para 

essas artistas conhecerem melhor a música que tocam.  



O Bloco Malagasy é diretamente influenciado pelo estilo brasileiro “samba reggae”, 

originado em Salvador, capital do estado da Bahia, no Nordeste brasileiro, e 

inspirado na cultura africana, trazida pelos escravos. 

A partir daí, os artistas do Bloco Malagasy desenvolveram seu próprio estilo fundindo 

ritmos brasileiros tradicionais com ritmos do sul de Madagascar, como tsapike ou 

kilalake. 

Dessa forma, o Bloco Malagasy pretende ser uma reflexão original sobre a cultura 

de seu país, com destaque para as tradições da etnia Vezo, do sudoeste da ilha. 

 O Bloco Malagasy: um projeto artístico, educativo e social 

 A atividade de percussão foi lançada em 2008 

pela ONG Bel Avenir, cuja missão é contribuir 

para a melhoria na qualidade de vida das 

populações marginalizadas no sudoeste de 

Madagascar, especialmente em seus círculos 

familiares, utilizando a educação como um 

motor de desenvolvimento sustentável.  

O objetivo desse trabalho é oferecer atividades 

culturais de qualidade a essas jovens meninas, 

originárias de bairros menos favorecidos de 

Toliara. 

Desde 2011, quando foi criado o Centro de Arte 

e Música aberto pela ONG Bel Avenir, os 

músicos do Bloco Malagasy disfrutam de um 

local para praticar sua música, guardar seus 

instrumentos e receber outros músicos 

profissionais. 

 

Para mais informaçoes: Oreto Briz, assessora de communicaçao da ONG Bel 
Avenir  : (81) 9627 9698 – blocomalagasy@ongbelavenir.org –  
www.blocomalagasy.org 
Podem ver o programa da turnê atualizado no link => 
http://blocomalagasy.blogspot.com.es/p/blog-page.html 
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