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

conto, um encontro” ocorre em parceria com o Lar 

Escola Pequeno Leão, situado na cidade de São 

Bernardo do Campo. Tal projeto visa proporcionar um 

espaço para que cada criança ou adolescente, que se 

encontra em um sistema de acolhimento institucional, 

possa entrar em contato com sua própria história de 

vida, se expressar e fortalecer sua identidade. Para isso, 

tem como base a metodologia do programa Fazendo 

Minha História, do Instituto Fazendo História. 
 

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. 

Segundo Rossetti-Ferreira (2012) [2] as histórias 

destas crianças e adolescentes institucionalizados são 

marcadas pelo abandono, pela violência, pelos maus 

tratos, pela negligência e pelo abuso sexual. A fim de 

oferecer suporte a crianças ou adolescentes que 

presenciam tais situações, surge o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), promulgado em 1990, que prevê 

um acolhimento temporário até que o ambiente familiar 

fragilizado seja fortalecido.  
Tendo em vista tal cenário, o Instituto Fazendo 

História (2014) [3] defende que "toda criança tem uma 

origem, pertence a uma família, um grupo social e 

cultural, e tem uma história única, que lhe pertence." 

Além disso, acredita que "o conhecimento, a 

possibilidade de atribuir significados e a compreensão 

de sua história são fundamentais para a criação da 

identidade e de um desenvolvimento psíquico saudável 

de cada pessoa". 

O projeto vai ao encontro dessas necessidades, seu 

propósito é promover a reflexão, por parte da criança, 
sobre sua história, possibilitando o fortalecimento de 

sua subjetividade em um ambiente marcado pelo 

coletivismo. Além de permitir a criação de laços durante 

o acolhimento e estimular a leitura e a imaginação. 

 

2. Metodologia 
A priori, antes do início do projeto, o aluno bolsista 

deve participar de um curso de formação inicial, 

desenvolvido pelo Instituto Fazendo História. Tal curso 

é distribuído em três encontros, nos quais são 

apresentados temas como: a realidade do acolhimento 

institucional; o Programa Fazendo Minha História; 

mediação de leitura e registros de histórias. 

A metodologia consiste no encontro entre o aluno 

bolsista e uma criança ou adolescente institucionalizado. 

Tal encontro ocorre semanalmente, com duração de uma 

hora, por um período de dez meses.  

Sua finalidade é a criação de um álbum de relatos de 

vida da criança ou adolescente, a fim de que a mesma se 

aproprie de sua história e fortaleça sua identidade. Para 

isso, o aluno deve apoiar-se em três pilares: o vínculo 
aluno-criança, os livros e o álbum. 

Durante os encontros, o aluno realiza a mediação de 

histórias e propõe atividades para que a criança ou 

adolescente registre sua história, suas lembranças, 

alegrias, incertezas e medos, dando origem ao álbum. 

O projeto está em desenvolvimento, os encontros 

ocorrem semanalmente às quintas-feiras. Os livros e 

atividades que dão origem ao álbum são planejados pelo 

aluno durante a semana, com apoio do guia de ação para 

colaboradores, disponibilizado pelo Instituto Fazendo 

História.  
 

3. Conclusões 
Durante o processo de acolhimento, as crianças e 

adolescentes levem consigo medos, rupturas e 

frustrações. Além disso, o ambiente institucional 

apresenta dificuldade em promover um atendimento 

individual para todas as crianças, devido ao grande 
volume de crianças em relação ao número de 

funcionários. 

Levando em conta tais fatos, os serviços voluntários 

se fazem importantes, pois promovem um espaço para 

que a criança ou adolescente institucionalizado possa se 

distrair, criar amizades, trocar experiências, aprender e 

se desenvolver individualmente. 

 Apesar do projeto desenvolvido não ter como 

finalidade promover momentos de reflexão por parte do 

aluno, ele o faz. Tal projeto apresentou aspectos 

positivos de autoconhecimento não só para a criança 
participante, mas também para o aluno bolsista.  

A instituição Lar Escola Pequeno Leão se 

apresentou aberta ao projeto e proporcionou um bom 

relacionamento com o aluno bolsista.  

Os livros foram facilitadores para a criação do 

vínculo aluno-criança e também para a realização do 

álbum. A criança participante se mostrou disposta 

durante os encontros, desenvolvendo uma relação 

gradativa de confiança e troca com o aluno bolsista, 

possibilitando a criação de um álbum mais rico em 

detalhes. 
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