
BRASIL - MADAGASCAR : 
QUANDO AS RAÍZES SE ENCONTRAM



VISÃO

A ONG Bel Avenir tem como objetivo au-
mentar o número de beneficiados com 
acesso ao programa de desenvolvimento 
sustentável e atingir as zonas menos favore-
cidas de Madagascar. A autonomia financei-
ra e a responsabilidade da população local é 
um pilar da nossa ação.

VALORES

Qualidade da gestão e do trabalho forne-
cido aos beneficiários de nossas ações.

Respeito à dignidade das pessoas e da 
cultura local graças à aproximação que te-
mos com as comunidades locais.

Duração das ações.

Inovação e originalidade dentro da criação 
do nosso programa de desenvolvimento.
Integração de todos os grupos marginaliza-
dos no seio das nossas ações.

APRESENTAÇÃO DA ONG BEL AVENIR:

A ONG Malgaxe Bel Avenir, de desenvolvi-
mento sustentável, tem realizado obras no sul 
de Madagascar desde 2003. A equipe é com-
posta por cerca de 130 funcionários malgaxes, 
que trabalham diariamente, assim como uma 
dezena de voluntários estrangeiros perma-
nentes.
O programa articula-se em torno de quatro 
pontos principais:

•  educativo  
•  social
•  saúde comunitária
•  ambiental

MISSÃO

Nossa missão é de contribuir para melhorar a 
qualidade de vida dês pessoas marginalizadas 
no sul do país, particularmente das crianças, 
mas igualmente a do meio familiar, visando na 
educação como motor de desenvolvimento 
durável.



“BRASIL - MADAGASCAR : QUANDO AS RAÍZES SE ENCONTRAM”

Descrição do projeto

Objetivos do projeto

Objetivo geral: 

•   Favorecer o desenvolvimento e o despertar de jovens malgaxes e brasileiros em 
situação ou em risco de exclusão social.

Objetivos específicos: 

• Permitir o intercâmbio cultural entre jovens malgaxes e brasileiros
• Valorizar a cultura e as origens africanas junto aos jovens brasileiros
• Promover o respeito dos direitos da mulher e da criança
• Promover intercâmbios Sul-Sul entre associações de sociedade civil

Resultados esperados: 

• Uma turnê ao Brasil realizada por 10 mulheres do Bloco Malagasy e dois acompan-
hantes da ONG Bel Avenir.

• Intercâmbios entre jovens malgaxes e brasileiros. Esses intercâmbios serão facilita-
dos pela presença de um acompanhante que domina os idiomas malgaxe, portu-
guês e inglês.

• Durante suas apresentações públicas o Bloco Malagasy defenderá e promoverá o 
respeito dos direitos universais da Mulher e da Criança.

Beneficiários:

• Diretos: 
• 10 jovens percussionistas do grupo Bloco Malagasy, procedentes de bairros 

desfavorecidos da cidade de Tulear, localizada ao sul de Madagascar.
• O conjunto de beneficiários da associação “Pé no Chão” e de associações em 

parceria com o projeto que acolherão Bloco Malagasy no Brasil.
• Milhares de brasileiros que poderão ir aos concertos do Bloco Malagasy ou 

que acompanharão os espetáculos por meio dos meios de comunicação.

• Indiretos:
• 500 alunos do Centro Arte e Música que se beneficiarão da experiência na 

turnê.

Projeto de encontros musicais e intercâmbios culturais através de uma turnê 
internacional do Bloco Malagasy ao Brasil – Junho/Julho 2014.



Nome : Bloco Malagasy

Grupo completo: 60 jovens

Idade: 12-25 anos

Origem : Tulear, sudeste de Madagascar

Diretor artístico e professor: Tahinasoa Rivelis William

Diretora do grupo: Tokiniaina Florette

Diretora-adjunta: Razafimbolamena Sambatra Georgette

Equipe de reforço:

• Borja Rocha (Espanha) 

• Xavier Monville (França)

• Nacho Martín (Espanha)

Espetáculo:

• Duração: 1h15 com 15 minutos de intervalo

• Composição do grupo: entre 10 a 60 pessoas.

• Natureza do espetáculo: desfile ou show em palco.

• Instrumentação: surdos de fundo (marcação), surdos de varação (dobra), repi-

niques, caixas.

Contact : Oreto Briz - presse@ongbelavenir.org / (+261) 34 65 42 040

Web : www.blocomalagasy.org / www.facebook.com/blocomalagasy

 Ficha de apresentação do Bloco Malagasy
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•	 ... artístico:

Durante o espetáculo, o espectador é envolvido pelos ritmos, as danças e o sorriso das 
jovens adolescentes que transmitem a alegria do povo malgaxe. O Bloco Malagasy pro-
põe uma viagem através do tempo e do espaço remontando às origens da música afri-
cana e brasileira. Como o grupo soube dar sua cor malgaxe, o Bloco Malagasy é também 
uma descoberta original da cultura da Ilha Grande e notadamente da cultura Vezo (etnia 
do Sudoeste da ilha).

•	 ... educativo e social:

Além de um projeto artístico, trata-se de um projeto educativo e social. Durante todo 
o ano, nas turnês, os percussionistas vão ao encontro do patrimônio natural e histórico 
de Madagascar nos países visitados. Através das atividades lúdicas e pedagógicas, elas 
enriquecem sua própria cultura geral. Atividades, vida em grupo e descoberta de novos 
horizontes formam um conjunto que permite despertar a autoestima dessas jovens.

•	 .. humano:

O Bloco Malagasy utiliza a música e a dança como meio de transmissão de valores uni-
versais tais como o respeito, a solidariedade e a igualdade de gênero. Durante os shows, 
as jovens do Bloco Malagasy defendem e preconizam o respeito dos direitos fundamen-
tais da Mulher. Elas são um testemunho e um clarão de esperança para o futuro das mul-
heres malgaxes e do mundo inteiro.

•	 ... às origens afro-brasileiras:

O Bloco Malagasy pratica o estilo “samba-reggae” de Salvador. O samba-reggae desen-
volveu-se no Brasil e mistura a cultura africana trazida pelos escravos e a cultura brasi-
leira. O Bloco Malagasy desenvolveu seu próprio estilo mesclando os ritmos tradicionais 
brasileiros com os ritmos do sul de Madagascar tais como o tsapike e o kilalake.

O Bloco Malagasy, um projeto...



Em 2010, Borja Rocha, diretor da renomada escola espanhola de batucada “Samba da 
Praça” foi a Tulear, onde permaneceu por três meses para trabalhar com o Bloco Mala-
gasy. Ele trouxe melhorias para o espetáculo do grupo já consequente com uma impor-
tante mistura de ritmos e danças do nordeste do Brasil e do sul de Madagascar. 

Graças à abertura do Centro de Arte e Música da ONG Bel Avenir en 2011, a trupe pode 
beneficiar-se de um espaço para ensaiar, de instrumentos e de um reforço de capa-
cidade com um professor de percussão e a intervenção de músicos profissionais ori-
ginários da Espanha e da França.

Desse modo, em maio e junho 2012, o Bloco Malagasy teve a chance de acolher Nacho 
Martin, professor de três grupos de batucada com sucesso reconhecido em Granada, na 
Espanha, assim como o famoso Sambiosis.

O Bloco Malagasy, 6 anos de experiência

O Bloco Malagasy é um grupo de batucada (grupo de percussão afro-brasileira) compos-
ta atualmente por mais de 130 jovens entre 12 e 24 anos de idade, originárias de Tulear 
no sudeste de Madagascar.

A oficina de batucada foi lançada pela ONG Bel Avenir em 2008 e tem como objetivo 
principal propor uma atividade cultural de qualidade às jovens adolescentes de bairros 
menos favorecidos da cidade de Tulear e propor espetáculos com mensagens de defesa 
dos direitos universais.



Essas turnês foram também uma ocasião de favorecer o intercâmbio entre jovens de 
cultura e/ou de meios socioculturais diferentes, com o objetivo de promover a tolerância, 
o respeito e a paz. 

O conjunto musical realizou em agosto de 2011 uma turnê cultural de sensibilização na 
Espanha. O Bloco Malagasy alternou espetáculos e oficinas de percussão em inúmeros 
festivais e apresentações de rua (Pirineo SUR de Huesca, Rototom de Benicasin...).

Em 2013, além de muitos serviços a nível local, o Bloco Malagasy realizou uma turnê no 
Camboja e uma em Madagascar. As duas turnês tiveram como objetivo promover, junto 
ao público cambojano e malgaxe, o respeito aos direitos dos seres humanos e notada-
mente aos direitos da Mulher e da Criança.

Em fevereiro e março de 2014, o Bloco Malagasy fez sua terceira turnê internacional. 
Desta vez, eles voltaram ao Camboja e, em seguida, foram à Tailândia. Foram 60 apre-
sentações, com mais de 30 mil espectadores de ambos os países asiáticos, onde jovens 
malgaxes mostraram seu talento e estreitaram seus laços com os moradores da comuni-
dade francófona local.

Tours nacionais e internacionais



O Bloco Malagasy nos meios de comunicação

Além disso, a última turnê em Madagascar lançou o grupo à frente da cena artística 
nacional, graças à originalidade de seu show e à enorme atenção que as meninas des-
pertaram na mídia.

Graças à turnê por Madagascar, realizada em agosto de 2013, hoje em dia o grupo conta 
com uma grande repercussão entre o público e os meios de comunicação de seu país, 
onde fizeram vibrar milhões de expectadores.

O grupo participou junto com importantes artistas de Madagascar em grandes eventos 
nacionais retransmitidos ao vivo como o show “Mi voz cuenta”, organizado pelo Pro-
grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), pelo retorno da democracia 
em Madagascar. Outro evento importante foi a emissão “Mbarakaly”, em valorização à 
cultura malgaxe.

Durante esses shows, o bloco tem tido a oportunidade de compartilhar o placo com 
outros artistas malgaxes de renome como Mikea, Richy, Dama, Princio, Honorat, Jao-
joby, Tsiliva, Lianah, Theo Rakotovao, Onja, Dalvis, etc.



Turnê Brasil 2014: orientação e objetivos 

Um projeto de um encontro musical e intercultural para a valorização da cultura afri-
cana e afro-brasileira e dos direitos universais.

Em Madagascar, em nível regional como em nível nacional, o Bloco Malagasy representa 
um grande sucesso na potencialização e na valorização da mulher dentro da sociedade 
malgaxe. 

Durante os ensaios, momentos de intercâmbio e debates tornam-se possíveis e permi-
tem a essas jovens afirmar suas identidades perante o grupo e expressar suas opiniões. 
São momentos de trocas construtivas abordando a capacidade de ouvir o outro e de 
tomar a palavra em uma assembleia. 

A organização interna do Bloco Malagasy leva algumas dessas jovens a adotar um papel 
de líder dentro do grupo. Essa evolução materializa-se pela promoção ao posto de “Res-
ponsável do Bloco”.

Essas jovens voluntárias passam a representar as percussionistas em dificuldade e se 
veem atribuídas de responsabilidades: organização dos instrumentos, do espetáculo, das 
roupas para os espetáculos, etc.

Hoje, é evidente que o projeto Bloco Malagasy não beneficia somente seus membros, 
mas que também simboliza o real começo de uma mudança da percepção da mulher 
dentro e através da sociedade Malgaxe. Essa mudança efetua-se com o envolvimento do 
Bloco Malagasy nas campanhas de sensibilização à participação democrática das mul-
heres nos meios rurais lançados pela UNPD.

Por meio do projeto de turnê internacional para o Brasil, essa é a experiência que que-
remos viver e dividir com mulheres e homens que também lutam por uma mudança da 
mentalidade em relação ao lugar da mulher na sociedade. 

O projeto visa ainda outro objetivo que é o de colocar em contato duas culturas cujas 
origens profundas se cruzam e se valorizam mutualmente. A turnê permitirá aos artistas 
do Bloco Malagasy irem ao encontro das origens da música que elas praticam e também 
aos jovens brasileiros e afro-brasileiros de entrarem em contato direto com uma cultura 
que é também sua.

Pensamos que o ano 2014, que será um ano voltado para o Brasil, visto que o país acol-
herá o campeonato mundial de futebol, seria a ocasião perfeita para o Bloco Malagasy 
estar presente neste acontecimento mundial, que reunirá organismos do mundo inteiro. 
Estabelecer um contato nesta ocasião com esses diferentes organismos permitirá a valo-



A turnê acontecerá entre 24 de Junho e 23 de Julho de 2014, e as cidades programadas 
para as apresentações são: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife.

Turnê Brasil 2014: programa

Cronograma de apresentações

Ciudad 
JUNIO JULIO

24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Recife

Salvador de 
Bahía

Rio de Janeiro

Sao Paulo

A presença do Bloco malgaxe no Brasil inclui além de apresentações musicais, ativi-
dades culturais, artísticas e desportivas para a troca de experiências, com a ajuda de 
instituições que apoiam o turismo, como o Instituto Cervantes, Aliança Francesa, a Fun-
dação Real Madrid e os comitês organizadores de Copa do Mundo de 2014. 

O tour inclui as seguintes datas para cada cidade : 


