
 
 

 

 

Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

( X ) Resumo                                                (    ) Relato de Caso 

 

PROJETO PEQUENO CIDADÃO: GRUPO GALERA 
 

 
 
AUTOR PRINCIPAL: Marco Antonio de Lima  
CO-AUTORES:  
ORIENTADOR: Hercílio Fraga de Quevedo  
UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo (UPF) 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
O grupo GALERA é formado por crianças e adolescentes de 10 a 17 anos e faz parte do 
projeto Pequeno Cidadão, o qual é desenvolvido na ONG Amor. Esse projeto busca 
ofertar aos jovens, no turno inverso ao da escola, atividades lúdicas e culturais, 
pautadas sobretudo, no que é de interesse dos próprios integrantes do grupo e nos 
propósitos da ONG. Há um ano e meio tornou-se projeto de extensão vinculado com a 
UPF, coordenado pelo professor Hercílio Fraga de Quevedo e conta com a participação 
de um bolsista. O projeto busca ofertar espaços de leituras e diálogos para que os 
jovens possam utilizar os conhecimentos construídos e adquiridos nesse espaço como 
base para um desenvolvimento social, ético e político, no intuito de transformar não 
apenas a si mesmos, mas também, o contexto de vulnerabilidade social no qual estão 
inseridos.  
 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
As atividades realizadas com o grupo acontecem em um espaço disponibilizado dentro 
da ONG Amor. Essa instituição está localizada e uma área de grande vulnerabilidade 
social e dentro desse contexto boa parte das atividades que são por ela organizadas 
visam ofertar cultura, conhecimento e qualificação para que dessa forma se possa 
potencializar as chances de uma vida mais saudável e de qualidade para todos aqueles 
que buscam apoio nesse espaço. 



 
 

O Grupo GALERA é composto por crianças que estão imersas num ambiente de poucas 
possibilidades econômico-culturais. Tendo isso em vista, o projeto de extensão 
realizado pela UPF busca ampliar o leque de possibilidades, tanto em termos de 
perspectivas de um futuro profissional quanto pessoal, amenizando, dessa maneira, as 
possibilidades que levariam essas crianças para um rumo com baixo apreço social, 
econômico e intelectual.  
Dentre as atividades realizadas com o grupo estão dinâmicas que trabalham questões 
como autoconhecimento, empatia, autoestima entre outras. São realizadas rodas de 
conversa, as quais normalmente contam com a participação de professores da UPF ou 
profissionais de áreas que são de interesse dos participantes do grupo. Além disso, são 
realizadas leituras compartilhadas que visam ofertar conhecimento e informação sobre 
vários temas, incluindo o uso consciente da internet, meio ambiente, a importância da 
escola e da formação profissional, o combate ao bullying entre outros. Também são 
realizadas visitas ao campus I da UPF visando aproximá-los desse espaço e fomentar 
um dos princípios da extensão que é justamente fazer o elo entre comunidade e 
universidade, diminuindo assim os muros e abrindo um caminho para futuros 
universitários. 
A palavra GALERA que dá nome ao grupo traz consigo uma gama de significados que os 
próprios participantes construíram. GALERA é um Grupo de pessoas que buscam 
juntas aprender para fortalecerem-se para a vida, sempre com a grande Amizade de 
jovens que são cúmplices para o bem comum, sem deixar para trás a Liberdade de 
cada um na busca de seu próprio conhecimento, nem perder a Esperança de 
conquistar individual e coletivamente um futuro de qualidade. Outro item que não 
pode faltar é o Respeito tanto por si, quanto pelo outro, em consonância para a 
construção de um caminho de crescimento e de paz. Mas tudo isso só funciona 
quando há um Amor transversal em todos os níveis e direções de quem almeja um 
crescimento mútuo. 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
As atividades desenvolvidas com grupo GALERA possibilitam as crianças participantes, uma 
nova maneira de olhar o mundo e conviver com ele, pois elaboram a noção de que são sujeitos 
ativos na construção de sua própria realidade e que também exercem uma significativa 
contribuição na realidade de todos aqueles que os cercam, e é essa construção que almeja 
tornar a sociedade mais justa e pacifica. 
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