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Resumo: Esta pesquisa, continuidade do projeto 

“Pelas mãos de Alice: a leitura como transposição do 

ser” (AS012/14), pretende dar condições para que a 

pesquisadora-voluntária amplie e aprofunde a ação 

social realizada por meio da contação de histórias para 

crianças de um Abrigo de São Paulo, a fim de contribuir 

com a formação delas e com a cultura da 

responsabilidade social. Além de, vista pelo viés 

investigativo, ser percebida pela aluna e pela 

comunidade como uma possibilidade de 

desenvolvimento científico e humano de todos os 

envolvidos.   

1. Introdução 
Quando uma criança ou adolescente é retirado de sua 

família por diversos motivos, há uma ruptura em sua 

história de vida que traz impactos profundos na 

formação. Ao serem encaminhados a um abrigo de 

auxílio – considerado um local para uma proteção 

provisória e excepcional, o menor de idade precisa ser 

inserido em um contexto que lhe proporcione a melhor 

qualidade de vida possível. Entretanto, nem todas as 

regiões do Brasil contam com abrigos com 

infraestrutura suficiente para atender aos abrigados e 

conviver com as suas diferentes histórias. Objetivando 

melhorar tal situação, surgiu em 2005 o Instituto 

Fazendo História, ONG voltada a crianças e 

adolescentes que “precisaram ser separados de suas 

famílias”, a fim de que pudessem “encontrar na medida 

do acolhimento um momento de reparação afetiva”[1]. 

A orientação é a de que a pesquisadora-voluntária conte 

histórias para a criança/adolescente, a partir de um 

acervo de livros disponibilizado pela ONG, e incentive-

o a elaborar diferentes registros. O resultado é a 

construção de um “álbum” do abrigado, que é levado 

por sua vida. Segundo Perissé [2], a leitura proporciona 

ao homem conhecer a si mesmo, aos outros e a sua 

realidade. É uma forma de transportar a realidade para 

os sonhos e vice-versa. Quando há esta transposição há 

reconhecimento de que alguns momentos dolorosos da 

vida potencializam transformações importantes e 

servem para o crescimento pessoal e social. A missão e 

a visão da ONG coincidem com a linha de pesquisa 

proposta, desenvolvida em torno da contribuição que a 

literatura – e só ela – pode ter na formação integral do 

homem ao valorizar subjetiva e coletivamente 

experiências do indivíduo e da história da humanidade 

de modo estético e ético[3]. 

 

2. A pesquisa 
Em parceria com o Instituto Fazendo História, a 

bolsista procurou conhecer como a literatura pode 

promover a construção de vínculos sociais, 

proporcionando a sua inserção junto às crianças do 

Abrigo. Neste momento, pretende-se ampliar o olhar e a 

atuação da aluna, que deverá seguir as indicações do 

Instituto, contando histórias, mediando à elaboração dos 

“álbuns”, e se dedicando à leitura de textos literários 

que permitam a reflexão sobre a literatura e a formação 

do homem, praticando o que o Instituto recomenda que 

os abrigados realizem – a construção de seu próprio 

“álbum”. Com isso, espera-se que neste momento a 

pesquisadora viva a experiência do que veio 

possibilitando aos abrigados, sem deixar de atuar junto a 

eles. 

3. Prática 
Para a contação de história e construção do álbum, o 

voluntário participa de um curso de formação no 

Instituto Fazendo História e exerce a função durante, no 

mínimo, doze meses, na elaboração de álbuns com as 

crianças/adolescentes sobre suas histórias, a partir de 

leituras pré-estabelecidas com a orientadora do projeto. 

Para confecção do diário, a ONG oferece materiais 

de apoio, contendo cola, lápis, canetas esferográficas, 

giz de cera e durex colorido. Ao colaborador, é 

disponibilizado o acervo do abrigo contendo, 

aproximadamente, 250 exemplares. 

Os encontros ocorrem semanalmente e têm duração 

de uma hora. A cada 45 dias, o Instituto realiza um 

encontro de acompanhamento para troca de experiência 

entre os colaboradores, além de oferecer apoio à 

distância, via telefone ou e-mail, e encontros pontuais. 

4. Conclusões 
Durante a trajetória dos projetos, a bolsista foi 

colaboradora de quatro crianças – uma menina de um 

ano, um menino de cinco e um adolescente de 14 anos. 

E hoje, atua com um menino de um ano. A diferença de 

suas histórias e o impacto da conclusão de suas 

trajetórias no Abrigo apresentaram à bolsista uma nova 

realidade, levando-a a refletir sobre o seu papel na 

história social e sobre cidadania. O relacionamento com 

as crianças/adolescente gerou profundas transformações 

no universo interior da aluna e na sua trajetória de vida.  
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