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INTRODUÇÃO:
Crianças e adolescentes do Brasil inteiro chegam todos os dias aos Serviços de
Acolhimento Institucional (SAI) quando a família natural não consegue oferecer as condições
mínimas de segurança e proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Nessas situações são encaminhadas para as instituições de acolhimento temporariamente até
que o vínculo familiar fragilizado seja fortalecido por meio de trabalho multidisciplinar e
interinstitucional. Quando a condição familiar é favorável a essa criança/adolescente, este
pode retornar à sua família natural ou extensa, mas quando isto não é possível, ela pode ser
adotada por uma família substituta. De acordo com um levantamento nacional (Silva citado
por Braga& Dell´Aglio 2012), os principais motivos para o acolhimento de crianças e
adolescentes são: pobreza, abandono, violência doméstica, uso de drogas por parte dos pais ou
responsáveis, vivência de rua, orfandade, prisão dos pais ou responsáveis e, por fim, o abuso
sexual.
Devido a essa ruptura de vínculos, tanto temporários quanto permanentes, fica
evidente o sofrimento causado a essa criança ou adolescente que muitas vezes nem mesmo
entende o que está acontecendo, chegando amedrontadas, hostis e tristes a instituição. É
preciso promover espaço para trabalhar com essas pessoas, onde elas possam falar e ser
conscientizadas de que é compreensível sua dificuldade de adaptação. O ECA aponta a
importância da construção de vínculos com a comunidade por meio de programas sociais que
estejam voltados para tal finalidade.
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JUSTIFICATIVA:
O Projeto Fazendo Minha História vai de encontro a essas necessidades propiciando
espaços para que possam compreender e resgatar sua história de vida anterior e durante o
acolhimento, e possibilitar a expressão de seus sonhos. Este espaço permite que se
desenvolvam, entrem em contato com as diferenças e sejam capazes de criar vínculos a
medida que vivencia os encontros semanais com o colaborador, que pode ser o educador ou
outro funcionário da instituição, estagiário de psicologia ou um voluntário da comunidade.
Cabe ao colaborador facilitar que a criança/ adolescente entre em contato com sua história
através das atividades de mediação de leitura.
OBJETIVOS:
O projeto visa proporcionar um espaço onde a criança/adolescente possa se expressar,
entrar em contato com a sua própria história de vida e criar prazer pela leitura.
METODOLOGIA:
Em encontros semanais de uma hora, no período de um ano o colaborador lê histórias,
propõe atividades lúdicas como brincadeiras, jogos, desenhos, fotos e outras. Levando em
consideração as potencialidades e dificuldades da criança/ adolescente que irá acompanhar. O
colaborador utiliza os relatos e depoimentos que fazem parte da sua vida e as atividades
realizadas a fim de registrar e montar o álbum junto com ela. O colaborador participa também
de atividades de formação e avaliação do projeto.
DISCUSSÃO:
O Projeto Fazendo Minha História contribui para o processo da formação, e do
fortalecimento da identidade de cada criança e adolescente através da busca pela preservação da
sua subjetividade, e memória da sua história individual e familiar.
Percebemos que, por dificuldade dos profissionais dos abrigos e
dos pais adotivos e, também, na tentativa de amenizar o sofrimento
das crianças, o passado lhes é negado. O esforço é para que sua
história de vida seja esquecida. Neste movimento, no qual a conversa
entre adultos e crianças é quase inexistente, todos saem perdendo,
principalmente a criança. Como construir um futuro se não há
passado? (Rossetti- Ferreira, 2012, p.396).
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As histórias dessas crianças e adolescentes são marcadas pelo abandono, pela
violência, pelos maus tratos, pela negligência, pelo abuso sexual. Cada criança e adolescente
precisa ter a oportunidade de conhecer, entender e se apropriar de sua história. Para auxiliar as
crianças e adolescentes acolhidas, os colaboradores são as pessoas que semanalmente estão
empenhados para que a criança ou adolescente se aproprie de sua própria historia e possa
construir um futuro diferente, estimulando-as a ter uma visão positiva da comunidade,
propiciando socialização e promovendo autonomia a medida que se promove subjetividade.
Indo de encontro a essa discussão Bason & Biasoli- Alves (citados por Siqueira e Dell´Aglio,
2006) propõe que a relação estabelecida com os monitores desempenha um papel de extrema
importância na vida das crianças e dos adolescentes acolhidos, à medida que estes adultos
assumem direta ou indiretamente o papel de orientá-los e protegê-los, constituindo os seus
modelos identificatórios.
CONCLUSÃO:
Portanto estabelecer um vínculo afetivo por parte do colaborador, do educador e dos
demais funcionários dos serviços de acolhimento é fundamental para um desenvolvimento
saudável da subjetividade dessa criança/ adolescente a medida que se abre para conhecer sua
história, suas habilidades e potencialidades, permitindo-lhe romper com os estereótipos
presentes nos abrigos e/ou nas famílias adotivas de que as crianças e adolescentes não devem
saber o motivo pelo qual foram acolhidos, ou do senso comum de que acreditam que o sujeito
acolhido vive em um eterno sofrimento. Conhecendo sua história, suas habilidades e
potencialidades, torna-se possível ir em busca de um futuro mais positivo e esperançoso.
Apesar do trabalho desenvolvido pelo projeto não tem Ter a finalidade de ser uma
psicoterapia, vale ressaltar o notável efeito terapêutico sobre os participantes do mesmo.
De acordo com o ECA é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação
dos direitos da criança e do adolescente (Art.70), preservando sempre sua história e
identidade, oferecendo ambiente de respeito e dignidade (Art.94), informando sobre os
direitos das crianças e dos adolescentes, os motivos que determinaram a intervenção e da
forma como esta se processa, respeitando sempre seu estágio de desenvolvimento, pais ou
responsáveis e a capacidade de compreensão do sujeito acolhido.(Art.100).
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