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RESUMO: O presente projeto de extensão é o resultado do projeto desenvolvido pelas discentes na
disciplina de Projeto Integrador, e teve como objetivo promover autoestima e motivação aos abrigados
da Casa da Criança Renascer, gerando uma relação mútua de conhecimento, respeito, confiança,
carinho e amor entre os envolvidos.
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1. INTRODUÇÃO
Este projeto foi desenvolvido na Casa da Criança Renascer em Teixeira de Freitas/BA,
por meio da realização de atividades voltadas à área de Recursos Humanos, que trata do
recrutamento, da seleção, do treinamento, do desenvolvimento, da manutenção, do controle e
da avaliação dos funcionários de uma empresa. Sendo assim, pode-se considerar que a
existência dessa área está diretamente relacionada à melhoria da efetividade dos funcionários
nas empresas, implicando na melhor efetividade organizacional. (CHIAVENATO, 1981).
A Casa da Criança Renascer trata-se de uma ONG, que sobrevive de doações,
trabalhos de voluntários e funcionários. Segundo Rodrigo Delgado (2005, Direto Net), as
"ONG's são Organismos Não-Governamentais, criados pela sociedade civil para auxiliar o
Estado na consecução de seu objetivo mais importante: garantir o pleno exercício da
cidadania e da democracia".

Existem basicamente duas formas pelas quais as crianças e adolescentes chegam á
instituição: após serem encaminhadas pelo Conselho Tutelar, Promotoria da Infância ou

Juventude e Juizado da Infância e Juventude; ou por abandono. Infelizmente, a prática do
abandono não é recente. No Brasil, desde a era colonial era comum encontrar bebês largados
em ruas, becos, portas de casa, rios, mangues ou no lixo. Na maioria das vezes, o motivo era
preservar a honra de moças de família, a falta de recursos para criar mais um filho, ou por ter
nascido com alguma deficiência. Havia a possibilidade de alguém recolher a criança para
criar, mas quando isso não acontecia, cães e porcos que vagavam pela cidade podiam até
devorar os recém-nascidos jogados nas ruas.

Tais práticas de abandono ainda se fazem presente em nosso país, tendo a rejeição,
doença, morte e pobreza da mãe ou da família como determinantes na entrega de uma criança
para os cuidados institucionais, que em grande parte contam apenas com o suporte social,
fazendo com que essas agências cuidadoras sejam poucas e com deficiências.
Consequentemente há uma grande dificuldade quanto ao suprimento das necessidades
emocionais e físicas. Entretanto, nada se compara com os efeitos nocivos na formação das
crianças quando observadas num processo de separação dos pais e, em especial, da mãe.
Diante disso, a Casa Renascer tem em seus objetivos proporcionar uma melhor qualidade de
vida aos seus abrigados, tentando sempre reintegra-los à suas famílias, porém, quando isso
não é possível, as crianças e adolescentes ficam abertos a adoção.

Infelizmente, a adoção, que deveria ser um processo sadio e uma saída para crianças
abandonadas se sentirem amadas, acolhidas, libertas de toda rejeição e falta de amor, está se
tornando um processo cada vez mais complexo e burocrático. Enquanto isso a cada dia
descobre-se notícias e escândalos com abusos sexuais, espancamentos, torturas e até mesmo
morte de crianças pelos próprios pais. Isso nos leva a um questionamento determinante ao
futuro do país: Há saída para essas crianças?

Dados divulgados pela Secretaria de Direitos Humanos (SDH) da Presidência da
República mostraram que 77% das denúncias registradas por meio do Disque 100, entre
janeiro e novembro de 2012, são relativas à violência contra crianças e adolescentes, o que
corresponde a 120.344 casos relatados. Isso significa que, por mês, ocorreram 10.940
agressões, o que em média corresponde a 364 denúncias por dia.

Já o Disque Denúncia 181, serviço criado no ano 2000 pelo Instituto São Paulo contra
a Violência e pelo governo paulista, por meio da Secretaria de Segurança Pública, registrou,

em 2012, 6.603 denúncias de maus-tratos contra crianças entre janeiro e outubro em todo o
estado, o que dá uma média diária de 22 denúncias. O número é superior ao do mesmo
período de 2011, quando foram registradas 6.028 denúncias. Outro dado, publicado em 2013
pelo Conselho Nacional do Ministério Público, diz que mais 80% dos encaminhamentos de
crianças e adolescentes a abrigos no Brasil estão vinculados à dependência química dos pais.

Para Ariel de Castro Alves, presidente da Fundação Criança e vice-presidente da
Comissão Especial da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
diz que é difícil deduzir, por esses números, se os casos de violência envolvendo crianças e
adolescentes têm crescido ou se as pessoas estão denunciando mais. Mas, independente de
qual seja a resposta deste questionamento, as instituições de abrigo ás crianças e adolescentes
devem estar sempre preparadas a oferecer o melhor acolhimento possível, e buscar suprir
todas as deficiências emocionais e físicas que cada indivíduo traz consigo, promovendo a
reversão do quadro de abandono e criminalidade infantil alarmante que se encontra na
atualidade. Afinal, toda criança merece ser amada, acolhida e bem cuidada. Os bons
relacionamentos e a construção de uma verdadeira nação são fruto do amor e do afeto
compartilhado nesta fase tão importante na vida do ser humano.

2. DESCRIÇÃO DO CONTEXTO E PROCEDIMENTOS
Esse projeto de extensão foi derivado de um projeto de pesquisa realizado pelas
discentes de administração na disciplina de Projeto Integrador II, no ano de 2016, onde foi
trabalhada a área de Recursos Humanos na Casa da Criança Renascer em Teixeira de FreitasBA, através da realização de práticas motivacionais, como brincadeiras, atividades de pintura
e desenho, música, filmes, leitura e outros. A promoção da autoestima veio através dos
encontros realizados com as crianças e adolescentes abrigados pela instituição, encontros
esses que, algumas vezes, ocorreram no IFBAIANO – Campus Teixeira de Freitas, mas na
maioria das vezes foi na própria instituição. Através da bolsa disponibilizada pelo Programa,
foi realizada a compra dos materiais que permitiram a efetivação do objetivo primordial do
projeto, de promover autoestima e motivação aos abrigados, gerando uma relação mútua de
conhecimento, respeito, confiança, carinho e amor entre os envolvidos. Ademais, permitiu
também o investimento na busca por novos voluntários para a Casa, que necessita e conta
com o apoio da população teixeirense para o cumprimento da sua missão de oferecer

acolhimento, educação e oportunidades às crianças e adolescentes do 0 aos 18 anos que se
encontram em situação de rico pessoal e/ou social. Por tratar-se de uma ONG, necessita
inteiramente de doações para manter-se em funcionamento.

As ações realizadas foram:
- Realização das “Noites do pijama”;
- A criação e implantação dos “Quadros do comportamento”;
- Desenvolvimento de um subprojeto de voluntariado, aberto aos estudantes do Centro
Territorial de Educação Profissional do Extremo Sul (CETEP-ES) em Teixeira de Freitas-BA.

No que se refere às brincadeiras realizadas com as crianças, percebe-se que a arte tem
em si o poder de transformar e alegrar qualquer ambiente, pois, foi o que aconteceu em todos
os momentos que utilizavam-se de desenhos e atividades educativas com as crianças. Além de
poder contribuir para sua formação enquanto estudantes, as discentes ofereceram também
diversão, entretenimento e oportunidades para expressarem suas emoções, através das
inúmeras visitas realizadas.

Com o tempo, criou-se um vínculo entre a equipe e as crianças, e isso pôde se consolidar
através das Noites do Pijama, realizadas nos meses de maio, julho, setembro e outubro.
Sempre iniciando às 18h no sábado, e terminando no domingo a tarde, a programação
continha seções de filme, atividades de pintura e colagem com lápis de cor, tinta guache,
recortes de revistas e papel emborrachado, glíter, entre outros. Além disso, foram feitas nesses
encontros diversas brincadeiras, como corrida de saco, pula-corda, brincadeiras de roda,
futebol, caça ao tesouro, cabra-cega, adivinhações, e muito mais.
Esses encontros permitiram fortalecer o vínculo e o afeto entre as discentes e os abrigados da
Casa Renascer, e com isso criar uma relação de confiança com eles, fazendo com que,
posteriormente, fosse implantado os Quadros do Comportamento. Os quadros foram
implantados no final do mês de junho, e as avaliações foram de julho a outubro.

Os quadros contêm o nome de todas as crianças que estão em idade escolar e passaram por
uma avaliação diária de comportamento. Através de alfinetes e cartões de cor amarela
(comportamento bom), vermelha (comportamento ruim) e verde (comportamento ótimo), a
pedagoga preenchia os espaços até que, ao fim da semana, as discentes recolhiam os
resultados e faziam as análises, para que a menina e o menino de melhor comportamento

pudessem ser premiados. Para chegar aos resultados, foi determinado que os cartões verde,
amarelo e vermelho valem 15, 10 e 5 pontos, respectivamente. Assim, aquele que obtivesse a
melhor pontuação recebia o prêmio no final do mês. Vale ressaltar que, antes do início das
avaliações, as discentes realizaram com as crianças uma roda de conversa, para esclarecer
quais atitudes são consideradas boas ou ruins, pra que elas se esforçassem para conseguir uma
boa pontuação.
Outra prática foi a elaboração de um subprojeto de voluntariado que teve por título “Cuidando
com amor: colaborando com os serviços ofertados pela Casa da Criança Renascer em Teixeira
de Freitas-BA”.

Com a iniciativa, foi oferecido aos alunos do CETEPES a oportunidade de serem voluntários
na instituição, no período de 31 de outubro a 01 de dezembro de 2016. Para buscar
voluntários, foi realizada a divulgação na escola, disponibilizando os formulários de inscrição,
e utilizando-se de planilhas para manter o controle de frequência e um crachá para
identificação pessoal pra que tudo ficasse organizado. Isso tudo foi passado aos novos
voluntários antes do início das atividades, em uma reunião, para esclarecer normas e regras da
casa e tirar todas as dúvidas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com o resultado das análises do comportamento das crianças, foi possível construir o
gráfico a seguir, que é uma comparação do comportamento das meninas e dos meninos.
Observa-se que, nos dois primeiros meses, as meninas se comportaram menos que os
meninos, e nos dois últimos, se comportaram mais. Contudo, tanto as meninas quanto os
meninos apresentaram uma pontuação maior no mês de outubro, que foi o último mês de
avaliação, em comparação com julho, que foi o primeiro mês, mostrando que realmente eles
melhoraram sua conduta após a implantação do quadro.
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Figura 3: Comparação do comportamento femino e masculino
Fonte: Própria, 2016

Já o projeto de voluntariado contribuiu para melhor eficiência dos serviços oferecidos
pela Casa da Criança Renascer, pois com ele houve uma maior quantidade de pessoas para
auxiliar nos mais diversos serviços oferecidos pela instituição.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através deste projeto, que envolveu pesquisa e extensão, as discentes observaram que
realmente vale à pena se dedicar e se envolver em projetos, agarrar as oportunidades. Além
das mesmas terem tido a oportunidade de colocar em prática o que foi em sala de aula e em
pesquisas a parte. Ainda ganharam uma experiência e uma possibilidade de desenvolver a
área social, o que as mesmas avaliam como de fundamental importância.
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