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O Sábado da Gente é um projeto social que ocorre nas dependências da Sociedade 

Cruzeiro do Sul e que apesar do nome fazer referência ao dia da semana em que 

acontece a maioria das atividades elas também são realizadas em outras datas. 

Este projeto nasceu da necessidade de promover a integração da instituição Cruzeiro 

do Sul com a comunidade, na qual está inserida, principalmente com crianças e 

adolescentes, agregar diferentes culturas e valorizar os espaços existentes através 

de oficinas. 

A Sociedade Cruzeiro do Sul foi fundada em 28 de outubro de 1922 a partir da 

organização em torno do futebol e do carnaval, solidificou-se ao longo de sua trajetória 

por ser um espaço agregador do elemento negro não só da região em que estava 

inserida como também de sujeitos de outras localidades. 

É uma sociedade criada por negros, numa região de colonização alemã acreditamos 

ser importante buscar conhecer melhor nossa própria história e cultura para reforçar 

nossa identidade de povo mestiço e negro.  

Não fui a idealizadora deste projeto, pois comecei minhas atividades quando o mesmo 

inaugurou mas como atual coordenadora posso afirmar que fui inserindo minha 

maneira de trabalhar e desenvolver esse projeto. Sempre fui uma pessoa que admira 

os indivíduos que de alguma forma doam seu tempo em prol de algo maior e que por 

um instante inserem o nós dentro do “eu” de cada um. Ao longo das minhas 

experiências observando a mínima presença de negros, a falta de oportunidades, 

assim como, o desconhecimento do negro para identificar elementos de sua cultura 

no dia a dia e esses são alguns dos motivos que me inspiram realizar ações que 

propiciem às crianças e adolescentes estarem em contato com diversas práticas para 

que em alguma delas possa se reconhecer e descobrir-se como ser protagonista da 

própria vida e desfrutar de maneira mais consciente o poder de escolha. 

O sábado da Gente tem como objetivo o desenvolvimento do potencial humano 

através do contato com diversas áreas de aprendizagem e consequentemente auxiliar 

na formação de cidadãos mais conscientes de seu papel na sociedade e que 

contribuam para a valorização da sua história. 

O desenvolvimento deste trabalho de interação se dá através de oficinas de 

percussão, musicalização, artesanato, orientação de estudos, dança, esportes, 



recreação bem como, palestras, seminários, campanhas de arrecadação entre outras 

atividades.  

Na verdade acredito que a metodologia utilizada é a de respeitar os colegas, ter boa 

vontade com relação às atividades e desenvolver a disciplina de saber algumas regras 

e cumpri-las e juntamente ampliar a consciência sobre as coisas e pessoas que 

cercam os participantes deste projeto.  

Com certeza o projeto Sábado da Gente cumpre com o seu papel social talvez não 

tenha como mensurar os resultados de maneira efetiva no momento presente, mas a 

presença de algumas crianças e adolescentes todos os sábados pela manhã já 

demonstra que há interesse nas tarefas propostas e que de alguma forma estão 

abertos para novos aprendizados. 

 


