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INTRODUÇÃO E OBJETIVO
O Instituto Fazendo História, com sede na cidade de São Paulo, possui o projeto
chamado Fazendo Minha História, criado para melhorar a qualidade do atendimento a
crianças e adolescentes em situação de acolhimento. Na cidade de Presidente Prudente o
projeto passou a vigorar a partir de 2009 nos abrigos Lar dos Meninos e Lar Santa Filomena
em parceria com a Universidade do Oeste Paulista, supervisionado pela professora Esther
Akemi Kavano Katayama.
O projeto Fazendo Minha História atende crianças e adolescentes acolhidas de 0 a 18
anos, tendo duração de um ano, através do qual se constrói um livro-álbum contendo a
história de vida dessas crianças e adolescentes. Os responsáveis em construir o livro-álbum
juntamente com a criança são voluntários/colaboradores alunos de Psicologia. Eles se
encontram semanalmente com as crianças/adolescentes nas entidades de acolhimento para
ajuda-los a registrarem suas experiências passadas e atuais, sentimentos, pessoas
significativas, expectativas quanto ao futuro, seus sonhos. As atividades do projeto envolvem
mediação de leitura de livros infanto-juvenis, narrativas infantis, jogos lúdicos, brincadeiras,
desenhos, fotografias, etc. Tais atividades são propostas de acordo com o interesse da criança,
respeitando sempre sua faixa etária.
A realidade das instituições de acolhimento brasileiras é que em sua maioria possuem
poucas informações sobre a história das crianças que se encontram acolhidas. O processo de
acolhimento de crianças e adolescentes é uma medida de proteção amparada no Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA); é um momento de ruptura de um ciclo de negligência, de
abandono, de violências, mas também uma oportunidade de fazer diferente e ter uma chance
de reparação. Por isso o projeto Fazendo Minha História se preocupa em resgatar a história
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dessas crianças, por considerar que elas têm o direito de saberem de onde vieram e porque
estão sendo acolhidas. A possibilidade de contarem e registrarem suas vivências possibilita
não só um momento de recordação, mas também de preservação de sua própria história e
expressão de seus medos, angustias, raiva, tristezas e alegrias.
A história de cada um é única e particular, é preciso respeitar essa singularidade e
estimular as potencialidades das crianças e adolescentes. Ao participar do projeto Fazendo
Minha História a criança tem a oportunidade de se sentir valorizada e preservar sua
individualidade. Por isso, o projeto busca dar ênfase na importância do registro das vivências
de crianças acolhidas.

METODOLOGIA
Os encontros semanais do colaborador com a criança/adolescente acolhida duram uma
hora em que se promovem diversas atividades, cuja finalidade é favorecer o relato da criança
sobre eventos de sua vida anteriores ao acolhimento, o que acontece durante o período em que
está na instituição e as expectativas e sonhos do infante. Para orientar os temas a serem
desenvolvidos, a dupla tem a sua disposição um cardápio de temas, estratégias e abordagens
possíveis, respeitando-se a disponibilidade e motivação da criança.
Para os encontros são necessários um acervo de livros de histórias infantil e juvenil,
materiais diversos de confecção gráfica, como folhas de diversas cores e texturas, revistas,
fotos, colantes e um álbum modelo confeccionado pelo Instituto Fazendo História.

RESULTADOS
Mediante a participação como colaboradora do projeto Fazendo Minha História, foi
possível conhecer a verdadeira história de crianças em situação de acolhimento. Tais crianças
se mostram interessadas no projeto e em compartilhar suas experiências, memórias e desejos.
O vínculo criado entre os participantes é fundamental, permite que a criança e/ou adolescente
tenha liberdade para contar de si e goste do momento que tem para registrar sua história. Ter
alguém que escute e se importe com sua história é muito significativo para a criança e
gratificante para o colaborador.
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DISCUSSÃO
O Projeto Fazendo a Minha História propõe a mediação de leitura, que ajuda a
criança/adolescente a não só descobrir e reconhecer sua história, como também ter prazer na
leitura. Nada melhor do que ler ou ouvir uma história para que se possa construir a sua própria
história. Durante os encontros, são apresentados diversos livros de diversos formatos, texturas
e temas, grandes ou pequenos, ilustrados ou não; romances, poesias, ficção, que abordam
temas como amizade, medo, crescimento, separação, sexualidade, outros hábitos e crenças,
morte, família, amor, rejeição, adoção, diferenças e singularidades.
Os livros apresentados possuem uma linguagem acessível, são histórias infantis e
juvenis que dão condições para uma identificação do leitor, pois abordam questões
fundamentais da existência humana, são histórias que sempre tem algum significado e podem
tocar, com mais ou menos intensidade, algum “lugar” – ideia ou sentimento – desconhecido.
O voluntário/colaborador do projeto Fazendo Minha História atua como mediador
entre os diversos livros e o ouvinte, utilizando o seu suporte vocal para ler ou narrar. Deve-se
então estar disposto a se integrar e entregar, primeiramente para um texto e depois para o
ouvinte.
Além da mediação de leitura, outro intuito do projeto é registrar as vivências das
crianças/adolescentes em situação de abrigo. A construção de um álbum com relatos de suas
vivências, por meio de escritos, fotos, desenhos ou outros materiais gráficos, é uma
alternativa para “juntar” os fragmentos da memória.
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):
(Artigo 4º) - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária
(ECA, 2010, p. 13).

Sendo assim, o projeto Fazendo Minha História desempenha seu papel social, sendo
responsáveis pelas crianças e adolescentes acolhidas. A retirada da família não é suficiente
para garantir o bem-estar da criança e do adolescente. É preciso que haja a oportunidade de
escutar atentamente suas angústias e dúvidas. Para onde ela for, carregará consigo sua
história-bagagem. O objetivo do projeto é promover subjetividade, através da literatura
infantil e da construção de um espaço individualizado, propiciando meios de expressão para
que cada criança possa entrar em contato e se apropriar de sua história de vida.
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De acordo com o senso comum crianças acolhidas são carentes, possuem um histórico
muito complicado e estão em um momento de extrema tristeza. Então para que insistir em
falar e ouvir a respeito de fatos tão tristes e dolorosos? Por que registrar essas histórias? Não
seria melhor deixar de lado algumas lembranças? A questão é que uma história vivida não se
esquece. Nossas experiências nos marcam, nos constituem e nos determinam. O Fazendo
Minha História valoriza a história de vida das crianças e adolescentes com foco no presente,
não há pressão para que saibam tudo sobre seu passado, mas sim uma ajuda para que a criança
e o adolescente se aproprie da história pessoal dando sentido para as experiências do passado
e do presente. É fundamental que se conheça o próprio passado, a verdade de sua história para
que se sinta próprio autor de seu futuro, por isso se faz tão relevante o registro das vivências.
O projeto permite que a criança/adolescente saiba quem ela é e se percebe em sua totalidade.

CONCLUSÃO
A partir das experiências vivenciadas no projeto de extensão foi possível perceber o
quão importante é o registro da história e vivência da criança acolhida. Cada um possui sua
própria história, mesmo que as crianças acolhidas tenham chegado até a instituição através de
situações parecidas, cada uma delas tem sua própria família, personalidade e história. É
importante incentivarmos e respeitarmos as histórias que as crianças e os adolescentes trazem
consigo, assim como as novas situações vivenciadas atualmente nas entidades de
acolhimento. Através do Fazendo Minha História a criança/adolescente pode mostrar sua
individualidade, mostrar quem é, que mesmo estando em situação de acolhimento, perceber
que ela é importante e não apenas mais um no mundo. É direito da criança, do adolescente e
de qualquer ser humano a preservação de sua história, o que o constitui indivíduo.
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