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
ARRASTÃO MOVIMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA
Encantando Vidas: musicalização para crianças e adolescentes
O projeto foi realizado no Centro da Criança e do Adolescente, atendendo a um público de

300 crianças e jovens com idade entre 6 e 16 anos de idade. Foram realizadas oficinas de

musicalização, percussão, canto e a realização de apresentações públicas.

As atividades iniciaram com 80% dos alunos não tendo conhecimentos musicais nem prática
com instrumentos. Foram utilizados instrumentos variados, possibilitando um estudo direto e
estabelecendo técnicas e habilidades dentro das variações sonoras. Foi montado um grupo de
Coral e o pai de um dos alunos procurou o projeto interessado em montar um grupo para
aprender violão.
De início, alguns alunos demonstraram uma certa contrariedade em estar participando das
oficinas. Para superar esta resistência inicial a equipe introduziu mais dinâmicas e brincadeiras
para trabalhar os conteúdos das oficinas; as dificuldades foram perfeitamente superadas.
A musicalização é algo importante não apenas para o início de uma formação musical como
para todos os outros aspectos da vida de qualquer ser humano, a musicalização desenvolve
partes do cérebro como memorização e raciocínio lógico e ajuda a ter uma sensibilidade maior
em diversos aspectos.
Ao longo do tempo a equipe do projeto vivenciou um avanço no trabalho e no comportamento
das crianças e jovens que participam do projeto.
Esses meninos e meninas tiveram o privilégio de experimentar o novo, o
desconhecido, crianças aprendendo a cantar Tom Jobim, Toquinho, Vinicius de
Moraes... Levando para suas casas a essência da música popular brasileira e esse era
o objetivo do trabalho, não ensinar por ensinar e finalizar com uma apresentação
qualquer. Mostrou que é possível fazer muito com pouco, basta querer e se dispor a
fazer acontecer!”
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