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Resumo: O objetivo do trabalho é o fortalecimento da 
identidade e o resgate da história de um adolescente do 
Lar Escola Pequeno Leão. Realizou-se encontros 
semanais com o adolescente, onde utilizou-se o tempo 
para leitura de livros previamente selecionados de 
acordo com a faixa etária, e na construção de um álbum, 
onde abordava-se temas relacionados à história do 
mesmo. Isso gerou um vínculo de confiança entre o 
mediador e o adolescente, que auxiliou-o a contar sua 
história e fortalecer sua auto-estima, reconstruindo a 
visão que possui do seu passado e possibilitando o seu 
desenvolvimento humano ao sair do abrigo [1]. 
 
   1. Introdução 
 

 Antes do início do projeto, realizou-se um curso no 
Instituto Fazendo História, que forma pessoas capazes 
de mediar histórias através da leitura e da elaboração de 
um álbum.  Com isso, o aluno tornou-se um mediador 
de histórias. 

O projeto foi realizado no  Lar Escola Pequeno 
Leão, fundado em 1981 onde abriga-se crianças e 
adolescentes que por diversos motivos, entre eles 
violência doméstica, abuso sexual e incapacidade de 
cuidar dos filhos, estão sobre proteção judicial [2]. 
 

2. Metodologia 
 

Serão utilizados nomes fictícios nas crianças, para 
assim preservá-las já que se encontram protegidas 
judicialmente. Os encontros com o adolescente Vitor 
ocorreram semanalmente e trabalhou-se a leitura de 
livros como "O Menino Maluquinho", "O Pequeno 
Príncipe" e "Um amigo no escuro".  Selecionou-se os 
livros na biblioteca que o Centro Universitário da Fei 
disponibilizou para o projeto, que foi montada e 
organizada pelos alunos. De acordo com a faixa etária 
da criança, escolheu-se o título mais adequado com o 
tema que desejava-se trabalhar no encontro.  

Além da leitura de livros, montou-se um álbum com 
o adolescente Vitor. De acordo com os assuntos 
discutidos no encontro, escolhia-se um título para a 
página e o adolescente colava e/ou ilustrava 
manualmente sobre o tema em questão.  

 

  
Figura 1 – Página do Álbum criado pelo adolescente 

 4. Conclusões 
 

O trabalho com o álbum possibilitou o incentivo à 
leitura e a criação de vínculos entre o mediador  e o 
adolescente. A construção de uma relação de confiança 
e respeito, possibilitou que o adolescente recontasse sua 
história de vida, desta vez de uma perspectiva diferente, 
de maneira a fortalecer sua auto estima e identidade. Ao 
conhecer seu passado e aceitar sua história, o 
adolescente torna-se capaz de construir um futuro sem 
os reflexos dos traumas do passado [1]. 
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