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Resumo: O projeto apresentado foi desenvolvido em 

parceria com a instituição Lar Pequeno Leão, localizada 

na cidade de São Bernardo do Campo. O objetivo é a 

construção de um álbum de histórias de vida de crianças 

e adolescentes que estão em situação de acolhimento. 

Para isso, utilizou-se da metodologia do programa Fa-

zendo Minha História, do Instituto Fazendo História, 

que através da mediação de leituras, ajuda no registro 

das histórias de vida dos menores institucionalizados. 

 

1. Introdução 

O acolhimento institucional é uma medida de pro-

teção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) [1], promulgado em 1990, em substituição do 

Código de Menores (1979). 

A Nova Lei Nacional de Adoção [2], (Lei 12.010, 

de Julho de 2009), trouxe mudança o acolhimento insti-

tucional, assim como na autoridade detentora de poder 

de aplicar a medida. O afastamento de uma criança ou 

adolescente de seu seio familiar, tornou-se competência 

exclusiva do juiz de direito. Sendo assim, crianças e 

adolescentes são encaminhadas aos abrigos institucio-

nais, por determinação do Poder Judiciário ou requisi-

ção do Conselho Tutelar, às instituições de acolhimento 

institucional, sendo governamentais ou não. 

O Abrigo Institucional é uma modalidade de Aco-

lhimento Institucional que está inserido nos Serviços de 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade do 

SUAS – Sistema Único da Assistência Social. [3] 

A caracterização do serviço de acolhimento institu-

cional é: oferecer acolhimento, provisório e excepcio-

nal, em diferentes tipos de equipamentos, destinado a 

famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompi-

dos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral. 

As unidades devem oferecer ambiente acolhedor, estar 

inseridas na comunidade, ter aspecto semelhante ao de 

uma residência, sem distanciar-se excessivamente, do 

ponto de vista geográfico e socioeconômico, da comu-

nidade de origem das crianças e adolescentes acolhidos. 

O Programa Fazendo Minha História (FMH), do 

Instituto Fazendo História [4], foi criado a partir da 

“necessidade de registrar e trabalhar histórias de vida de 

crianças e adolescentes acolhidos, que muitas vezes se 

perdem no dia da dia das instituições.” Esse programa 

(FMH) cria meios de expressão para que as crianças e 

adolescentes conheçam e registrem sua história de vida, 

utilizando a leitura como base. 

Mesmo com todas as dificuldades e desafios de di-

versificadas naturezas, os abrigos ainda resistem e ten-

tam assegurar o direito a proteção de crianças e adoles-

centes que estão sofrendo violação de seus direitos. 

A humanização é um dos pilares fundamentais para 

o sucesso da assistência e o acolhimento é a porta de 

entrada para se tornar mais humano. [5] 

 

2. Metodologia 

Inicialmente, o aluno bolsista participa de um curso 

de formação do Instituto Fazendo História e ao longo 

dos três encontros são apresentados temas como: a rea-

lidade do acolhimento institucional; o Programa Fazen-

do Minha História; mediação de leitura e registros de 

histórias. A metodologia consiste em um encontro do 

voluntário com a criança abrigada, trabalhando os três 

pilares do projeto (vínculo, livros e álbum) em cada 

encontro. 

Os encontros são realizados uma vez por semana no 

Lar Pequeno Leão, localizado em São Bernardo do 

Campo, ao longo de 12 meses. Em cada encontro, bus-

ca-se a criação de laços afetivos, por meio da relação de 

confiança entre o colaborador e a criança, através da 

mediação de leituras, execução de atividades, procuran-

do sempre fazer com que a criança externe seus senti-

mentos, seja de alegria ou tristeza, aprenda a melhor 

forma de lidar com as situações e construa um álbum de 

história de vida. 

Os livros são utilizados como ferramentas que auxi-

liam, na abordagem de determinados assuntos, desper-

tando o olhar da criança para a leitura.  

 

 

3. Atividades Práticas 

 
Figura 1 – Exemplificação de atividades propostas 

 

4. Conclusões 
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Considerando o fato de que as crianças e adolescen-

tes acolhidos perdem, muitas vezes, a sua individualida-

de no cotidiano, coletivo, das instituições e que os abri-

gos enfrentam dificuldades e desafios tentando assegu-

rar o direito a proteção de crianças e adolescentes que 

estão sofrendo violação de seus direitos, foi possível 

obter dois principais resultados. Primeiramente, ao lon-

go dos 12 meses, construir o álbum com duas meninas 

abrigadas e que demonstraram muito interesse em parti-

ciparem do projeto, ou seja, possibilitar o resgate, a 

reflexão e o registro da história de vida de cada uma 

dela. Posteriormente, ter a oportunidade em acompa-

nhar, com mais proximidade, o processo de desligamen-

to do menor institucionalizado, assim como o processo 

de adoção. Esse acompanhamento foi possível, pois os 

profissionais do Lar Pequeno Leão tiveram interesse em 

desenvolver o projeto e estabeleceram um bom vínculo 

com a aluna bolsista. 

O projeto possibilitou que a orientada percebesse 

que o mais importante para as crianças do Lar Pequeno 

Leão é atenção, carinho e afeto, e que eles retribuem 

esse carinho sempre com um sorriso largo no rosto e de 

braços abertos. 
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