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Resumo: O projeto "Era uma vez uma história, um 

conto, um encontro", em parceria com o Lar Escola 

Pequeno Leão e com o programa Fazendo Minha 
História, visa proporcionar um espaço para que cada 

criança ou adolescente, que está em um serviço de 

acolhimento, possa entrar em contato com sua própria 

história de vida, se expressar e fortalecer sua identidade. 

Além disso, proporciona o estímulo da criatividade e 

expressão através da leitura e torna os atos de ler e 

escrever mais prazerosos. 

 

1.  Introdução 
Segundo o Censo SUAS (2014) [1], desenvolvido 

pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), há 

5.184 unidades de acolhimento no Brasil, sendo 1.448 

no estado de São Paulo. Destas, 697 são destinadas a 
crianças e adolescentes. 

De acordo com Rossetti Ferreira [2] as histórias das 

crianças e adolescentes institucionalizados são marcadas 

pelo abandono, pela violência, pelos maus tratos, pela 

negligência e pelo abuso sexual. Com isso, é perceptível 

que, na tentativa de amenizar o sofrimento das crianças 

ou adolescentes institucionalizados, o passado lhes é 

descartado.  

Além disso, durante o processo de acolhimento, as 

crianças e adolescentes passam por várias rupturas de 

vínculos. Deste modo, apresentam dificuldade em 

estabelecer laços afetivos e confiança. Tendo em vista 
esse contexto, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

aponta a importância da construção de vínculos com a 

comunidade, através de programas sociais, que 

promovem um espaço para que elas possam expor suas 

dificuldades, o que torna o processo de adaptação 

menos doloroso.  

O programa Fazendo Minha História vai ao encontro 

dessas necessidades, pois oferece espaço para que os 

institucionalizados possam compreender e resgatar sua 

história de vida e criar laços durante o acolhimento. 

. 

2. Metodologia 
Para a execução do projeto, inicialmente, foi 

necessária a realização de um curso de formação inicial, 

disponibilizado pelo Instituto Fazendo História. Tal 

curso é distribuído em três encontros, nos quais são 

apresentados contextos como: A realidade do 

acolhimento institucional; O programa Fazendo Minha 
História; Mediação de leitura e Registros. 

A metodologia consiste em um encontro voluntário-

criança, que ocorre semanalmente durante uma hora, 

por um período de um ano. Nesses encontros, o 

voluntário deverá ler histórias e propor que a criança 

faça a sua própria, que será escrita em um álbum, ao 

longo do projeto.   

O propósito do álbum é a reflexão, por parte da 

criança, sobre sua história. Nele, ela escreve sobre 

assuntos particulares como medos, experiências, gostos, 

desejos, entre outros. 

                       

3. Conclusões 
Mesmo com a mudança do Código de Menores 

(1979) para o Estatuto da Criança e do Adolescente em 

1990, as instituições ainda estão distantes de 

proporcionar um acolhimento que consiga suprir as 

reais  necessidades dos abrigados. O dia a dia na 

instituição, seja por dificuldades do abrigo ou dos 

profissionais envolvidos, acaba por diminuir a 

individualidade de cada institucionalizado e neste 
contexto fica evidente a importância desse projeto.  

No decorrer dos encontros foi possível notar uma 

melhoria gradual da interação com a criança em 

questão, bem como o estabelecimento de um vinculo 

que contribuiu para a formação pessoal tanto da 

mediadora como da criança. Além disso, o álbum foi 

ficando cada vez mais rico em detalhes, o que resultará 

para a criança em uma lembrança fiel de sua história. 
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