


Há, actualmente, mais de 1 000 Quilombos identificados no Brasil. Estas comunidades 

rurais, habitadas por descendentes de africanos escravizados com laços de parentesco, 

vivem da cultura de subsistência, em terras doadas, compradas ou ocupadas há vários 

séculos, sendo o direito à propriedade da terra uma luta diária na história Quilombola.

A afirmação da sua identidade, no seio da sociedade Brasileira, passa sobretudo pela ce-

lebração da sua Cultura e pela preservação das tradições dos seus antepassados.

Ser Quilombola é celebrar em comunhão a dança da vida, quer sejam Homens, santos 

ou deuses. No quilombo vemos as mulheres e meninas enfeitadas com os seus pentea-

dos de trancinhas no cabelo, vemos cortejos e procissões, envolvendo todos os membros, 

acolhendo quem de fora chega. O quotidiano é suspenso para dar início à celebração

e imersão numa dimensão sagrada, dimensão esta que, não é expressa de forma austera, 

silenciosa ou solitária, mas sim no arrebatamento colectivo de todos os seus participantes.

Conhecer e compreender a história e cultura Quilombola no Brasil é mergulhar na histó-

ria dos descendentes directos dos homens e mulheres que foram levados de África para

o Novo Mundo há mais de quatrocentos anos atrás. A sua história é sobre liberdade

e dignidade. A sua história é a de todos nós!

Com o Projecto “O Percurso dos Quilombos: de África para o Brasil e o regresso às origens”

o Instituto Marquês de Valle Flôr (ONGD portuguesa), em parceria com a ACONERUQ

(Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Maranhão), a Plataforma 

das ONG de Cabo Verde e a ONG Guineense AD - Acção para o Desenvolvimento, aspiram 

enriquecer o diálogo intercultural através da protecção, valorização e difusão da cultura 

Quilombola.  

A força dos Tambores Quilombolas é um espectáculo cultural que resulta da capacitação 

das Associações Culturais Quilombolas para a promoção do seu legado enquanto fonte de 

rendimento para as comunidades. Traçando o percurso dos Quilombos o projecto prevê 

a partilha cultural entre as comunidades Quilombolas do Maranhão e as suas raízes, em 

Cabo-Verde e na Guiné-Bissau. 



A força dos Tambores Quilombolas celebra a Cultura Quilombola. 

Numa apresentação de dança e música, 20 Quilombolas de 10 Comunidades maranhen-

ses, estarão em cena, desfiando a cultura Quilombola como as contas de um rosário. 

Conta a conta, iniciam-se os festejos com o Tambor de Mina, manifestação da religião de 

origem africana onde é feito o culto aos encantados ou invisíveis. Uma íntima relação com 

a natureza e o vínculo de energia com a terra mãe e os seus elementos. Juntos, o agudo 

tilintar do ferro, a madeira dos tambores e o fogo ancestral que os aquece e os mantém 

afinados produzem uma melodia telúrica que se propaga no ar.

Representado por um pombo branco segue-se o festejo do Divino Espírito Santo, um 

dos ritos do catolicismo popular celebrado entre os afro-descendentes do Maranhão aben-

çoando todos os seus devotos ao som das Caixeiras que assumem o papel de sacerdotisas

e conduzem todas as etapas da festa.

Conta a conta sentimos, agora, a força do Tambor de Crioula. Dança vibrante e circu-

lar de origem africana, normalmente celebrada em louvor a São Benedito, padroeiro dos 

negros no Maranhão. As mulheres cantam e dançam e expressam liberdade com o seu 

bailado que segue o ritmo do tambor. Os homens tocam os tambores e entoam um canto 

ancestral.

Recordando o tempo dos africanos escravizados, que por essas terras se estabeleceram

e por aqui fincaram as suas sementes, anuncia-se que é tempo de festejar! 
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Financiamento Execução Parcerias Apoio

Entre danças, músicas e ao som dos tambores, entre a arte que exala como essência

das comunidades Quilombolas, convidamos todos a embarcar connosco, nesta viagem de 

regresso às origens africanas.

 
“Cultura para nós é religiosidade, é o tambor de crioula, o boi, é dançar 
mangaba, pois é isso que nos faz ter consciência de nós mesmos, que nos 
faz resistir; é o que foi deixado pelos nossos ancestrais; são os versos do 
tambor que mostram a nossa história, eles tão contando uma história e por 
isso a gente nunca esquece; nas músicas sai versos, e esses versos estão 
dizendo como estamos, o que passamos e o que esperamos.” 
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