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Resumo: Esse projeto tem como objetivo principal o 

registro das histórias de vida de crianças e adolescentes 

em situação de abrigo. E para que o objetivo seja 

alcançado são necessários três pilares: o vínculo, os 

livros e o álbum.   

 

1. Introdução 
Historicamente no Brasil, os abrigos eram chamados 

de orfanatos, grandes instituições fechadas e isoladas da 

comunidade, atendendo muitas crianças e adolescentes 

ao mesmo tempo. Com o ECA e a Lei 12.010 de 2009, 

essas instituições deixaram de existir, se tornando 

serviços menores com a proposta de educar e proteger 

[1].  

O acolhimento é uma medida excepcional de caráter 

provisório e reparador, e quando ele é necessário, a 

criança ou adolescente é direcionado para o serviço 

mais próximo de sua residência, visando preservar os 

laços afetivos e sua convivência comunitária. Além 

disso, é realizado um trabalho em conjunto entre o 

acolhido e sua família com o intuito de que a criança 

retorne o mais rápido possível ao seio familiar [1]. 

O serviço de acolhimento não possui recursos 

humanos suficientes para conversar de forma exclusiva 

e semanal com cada criança ou adolescente sobre sua 

história de vida, angústias, sonhos, etc. Dessa forma, 

nasce o projeto Fazendo Minha História que, com a 

ajuda de voluntários, visa suprir a necessidade dessas 

crianças e adolescentes de serem vistos como individuo 

único e o protagonista da sua história [1].    

 

2. Metodologia 
A metodologia consiste em trabalhar os três pilares 

do projeto em cada encontro. 

Os encontros são realizados uma vez por semana no 

Lar Pequeno Leão com um adolescente de 15 anos e 

têm duração de 1 hora. Em cada encontro é trabalhado o 

vínculo afetivo, que é a relação de confiança entre 

colaborador e o adolescente, ambiente necessário para 

conversar sobre a história de vida, sonhos, angústias, 

etc. Os livros são os meios utilizados para abordar 

historias, são ferramentas utilizadas para facilitar o 

diálogo entre os indivíduos, despertando o interesse do 

adolescente pela literatura, ampliando sua visão de 

mundo. E o álbum será o local onde serão registradas as 

histórias, os momentos, as conversas, os desabafos e os 

desafios que o adolescente em questão considerar 

pertinente para ele. 

  

3. Ilustrações 

 
Figura 1 – Pagina sobre o Livro Droga da Obediência. 

 

4. Conclusões 
Os principais resultados até então são a criação do 

vínculo e o interesse do Luís pelo projeto, além de 

despertar o interesse dele pela literatura.  

O projeto possibilitou que a orientada percebesse 

que o mais importante para as crianças e adolescentes 

que vivem no Lar Pequeno Leão são atenção, amizade e 

carinho e é muito gratificante receber delas também 

amizade e carinho.  
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