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Resumo: O projeto em questão visa utilizar 

contadores para lerem histórias para crianças e 

adolescentes de um abrigo e com isso incentivá-las a 

construírem um álbum falando sobre suas histórias de 

vida, famílias, sonhos, medos e registrarem momentos 

vivenciados durante o período no abrigo. Com a 

utilização da literatura e a criação de um vínculo entre 

contador e criança, o objetivo é dar maior confiança e 

despertar o interesse delas pelos livros, pela leitura e por 

suas próprias histórias de vida.  

 

1. Introdução 
O desafio é bem mais do que apenas fazer crianças 

lerem livros e construírem álbuns, trata-se de mexer 

com as emoções das crianças, motivação e abrir 

caminho para que possam se encontrar com suas ideias.  

Para iniciar-se o projeto, foi necessário realizar antes 

um curso no Instituto Fazendo História, que há 10 anos 

atua como uma organização social que busca contribuir 

com a educação de crianças e adolescentes que foram 

afastados de sua família e encaminhados a um serviço 

de acolhimento no Brasil. (INSTITUTO FAZENDO 

MINHA HISTÓRIA, 2014). 

Os encontros com as crianças foram realizados no 

Lar Escola Pequeno Leão, fundado em 1981 e lugar que 

assim como vários outros abriga crianças e adolescentes 

que por diversos motivos, entre eles violência 

doméstica, abuso sexual e incapacidade de cuidar dos 

filhos, estão sobre proteção judicial. (LAR ESCOLA 

PEQUENO LEÃO, 2016). 

 

2. Metodologia 
Serão utilizados nomes fictícios nas crianças, para 

assim preservá-las já que se encontram protegidas 

judicialmente. Os encontros foram realizados no abrigo, 

uma vez por semana com duração de uma hora, em dias 

e horários fixos acertados com a psicóloga e com as 

crianças. Em outubro de 2015 iniciaram-se os encontros 

e nos três primeiros meses de projeto, foram realizados 

encontros com a Leticia, uma menina de 11 anos que 

estava (devido ordem judicial, voltou para a família) 

havia pouco tempo no abrigo. Foi possível trabalhar 

algumas páginas de seu álbum e a leitura de vários 

livros como “O Grande Rabanete”, Bisa Bia, Bisa Bel”, 

“Menina Nina, Duas Razões Para Não Chorar”, entre 

outros.  

Após o término dos encontros com a Leticia, 

iniciou-se em fevereiro de 2016 o projeto com o Renato, 

também de 11 anos e que está no abrigo desde os 8 

meses. Foram construídas muitas páginas de seu álbum 

e leitura de livros como “A História da Jabuticaba”, “Eu 

Vi Mamãe Nascer”, “Por que ter medo?”, “João 

Agitadão”, entre outros.   

   

3. Conclusões 
Foi possível notar melhorias nas duas crianças 

quanto ao interesse pela leitura e facilidade em falar de 

suas famílias. Vale destacar que ambas têm dificuldade 

na leitura e escrita, porém com o aumento do interesse 

pelos livros, foi possível perceber melhoras como o 

aumento da confiança, pois nenhum deles queria ler nos 

primeiros encontros. O contador também percebeu a 

importância do projeto social e que nesse momento é 

importante que as crianças e adolescentes do abrigo 

saibam que não são rejeitadas pela sociedade e que 

apesar dos seus problemas, podem ter uma vida normal 

como a maioria das crianças que não vivem em abrigos. 
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