A BVSA e a BrazilFoundation monitoram constantemente a evolução e os resultados dos
projetos que você apoia. Esse acompanhamento é reportado através de pelo menos dois
relatórios de progresso e um relatório final de resultados.

Relatório Final
ASSOCIAÇÃO CULTURAL QUABALES
Projeto Quabales: Desenvolvimento de habilidades artísticas e práticas de cidadania para crianças de
baixa renda em Salvador, BA
O apoio possibilitou a continuidade das atividades culturais e formativas para 60 crianças e
jovens, com aulas de percussão e encontros educativos. A organização ampliou a oferta e
passou a oferecer aulas de canto coral e violão; também foi iniciada uma turma de inglês que
já conta com 10 alunos.
Os jovens participam de forma ativa e regular das atividades e a taxa de evasão é zero. O
reconhecimento artístico do grupo se ampliou e o Quabales foi convidado a se apresentar em
diversos eventos, circuitos artísticos e festas populares.
Disciplina, foco, generosidade e respeito são mudanças visíveis nos participantes; os mais
antigos repassam o que aprenderam aos mais novos, tornando-se instrutores em um ciclo
que se retroalimenta. Os jovens tornam-se mais conscientes diante da própria realidade e
expectativa, e mais seguros para ousar e investir num objeto profissional e de vida.
Novas parcerias e apoios foram conquistados pela organização e possibilitarão a construção
de uma sede própria para o grupo.

Atividades realizadas:




Aulas de teoria musical, percussão, violão e canto coral, expressão corporal;
Encontros educativos;
Apresentações musicais.

As oportunidades que surgem são muito diversas. Salvador não é diferente de muitos lugares. Tem
muito perigo, muita violência, mas a gente traz um som, traz musicalidade. A gente pega a tampa e
uma lata que está jogada na rua e faz um som e uma performance. Estou certo da transformação
promovida pelo contato com a arte e compartilho com outras crianças essa oportunidade. Sou um
dos meninos do Nordeste de Amaralina que foi transformado pela arte do Quabales."
Cláudio Henrique, 19 anos.
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