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O trabalho do Instituto hoje
O Instituto Fazendo História é uma OSCIP (Organização Social da Sociedade Civil de 
Interesse Público) que atua desde 2005 buscando contribuir, através de seus programas 
e projetos, para que crianças e adolescentes que precisaram ser afastados de suas famí-
lias possam encontrar no acolhimento, um serviço de qualidade.

A medida do acolhimento é excepcional, temporária e provisória e existe para garantir 
às crianças e aos adolescentes os seus direitos, quando os mesmos estão ameaçados ou 
violados. Pela lei, toda criança e todo adolescente que está protegido por esta medida 
deve permanecer no serviço pelo período máximo de dois anos, quando idealmente 
retornará para sua família de origem ou extensa. Na impossibilidade de retorno, busca-
se  o encaminhamento para uma família adotiva. O direito à convivência familiar e co-
munitária deve ser assegurado através de medidas preventivas à separação da família, 
durante o acolhimento e, é claro, nos encaminhamentos possíveis. 

Todo trabalho do Instituto está pautado em três principais documentos e parâmetros 
legais: O Estatuto da Criança e do Adolescente, alterado pela Lei 12.010; o Plano Nacional 
de Promoção e Defesa do Direito a Convivência Familiar e Comunitária e as Orientações 
Técnicas para os serviços de acolhimento. Buscamos ainda referências internacionais para 
nos inspirarmos e criarmos melhores práticas, como as Diretrizes sobre Modalidades de 
Cuidados Alternativos da ONU.

Missão 
Colaborar com o desenvolvimento de crianças e adolescentes que precisaram da me-
dida do acolhimento, a fim de fortalecê-los para que se apropriem e transformem suas 
histórias.

Visão 
Ser referência em metodologias para que crianças e adolescentes encontrem, em seu 
período de acolhimento, relações reparadoras que favoreçam seu desenvolvimento e a 
vida em família e na comunidade.

Valores
Compromisso com as crianças e adolescentes

Direito às histórias de vida

Franqueza nas relações

Compartilhar o conhecimento

Voluntariado qualificado

Desde 2005, o Instituto já atuou nos seguintes estados: São Paulo, Maranhão, Paraíba, 
Ceará, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.  Vale ressaltar 
que, no Estado de São Paulo, o Instituto atuou em mais de 20 Municípios só em 2013.

família

cuidados
alternativos

garantia de 
direitos

compartilhar 
conhecimento
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NO ANO DE 2013 Reconhecimentos 
Nos últimos cinco anos, o Instituto recebeu alguns reconhecimentos importantes a 
respeito de sua atuação, na forma de prêmios e certificados, e também conquistou 
espaços importantes de mídia expontânea. Seguem alguns destaques.

Prêmios

 Prêmio Criança da Fundação Abrinq

 Prêmio Rumos da Educação, Itaú Social

 Prêmio Brasil Social

 Pontinho de Cultura – Ministério da Cultura

 Fellow Ashoka – Claudia Vidigal

 Empreendedor Social Folha de São Paulo e Fundação Schwab (um dos 5 finalistas)

 Prêmio Claudia: Editora Abril

 Fundação Banco do Brasil / Melhor Tecnologia Social

Mídia

 20 minutos na Rede Globo, programa Brasileiros, inteiro dedicado ao trabalho do 
Instituto, 2009

 7 minutos na Rede Record, programa sobre o trabalho individualizado nos serviços 
de acolhimento, 2011

 5 minutos na Rede Globo, programa Ação sobre o trabalho com adolescentes, 2013

 Paulistano nota 10, Revista Veja São Paulo, 2013

 Revista da Vila, reportagem de capa, 5 páginas, 2013

 Revista Mais, Pão de Açucar, 8 páginas

 Outros como Revista Claudia, Revista Trip, Revista Bons Fluidos, Revista Pais e Filhos, 
Folha de São Paulo, TV Brasil e mais de 20 matérias em diversos sites de educação, 
cidadania e terceiro setor.

144  serviços 
de acolhimento 
foram parceiros 
do Instituto

612 voluntários 
trabalharam em 
nossos programas

72 estagiários  
universitários 
trabalharam em 
nossos programas

15 famílias 
acolhedoras 
participaram 
de nossas 
formações

1.292 
profissionais 
dos serviços de 
acolhimento 
participaram de 
formações do 
Instituto

Por meio da produção de álbuns pessoais, o Ins-
tituto Fazendo História ajuda a resgatar sonhos e 
fortalecer a auto-estima de centenas de crianças 
e adolescentes que vivem em abrigos 
{Por Carolina Trevisan  fotos Carol Quintanilha}

Com as rédeas da
própria ViDa
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Crianças desenham, pintam, mostram e lêem suas próprias histórias: “Acre-
ditamos que o acolhimento e encontro real entre duas pessoas, de ter o adulto 
como um interlocutor que escuta e dialoga, podem ajudar a recriar uma 
relação de confiança que tem grande chance de ser o início de um futuro 
diferente”, afirma Lola Cuperman, do Instituto Fazendo História

Quando uma criança vai morar em um abrigo é porque 
algo se perdeu. uma família, um lar, um elo de confiança. 
e, com essa perda, surge uma cicatriz na alma dos pequenos 
– como crescer feliz sem raízes firmes que nutrem de afeto 
e auto-estima? São nestes abrigos que a vida destes jovens 
recomeça, com a lenta cicatrização da ferida causada por 
negligência, violência, abandono ou pobreza envolvendo, 
geralmente, os próprios pais ou responsáveis. Para ajudar 
as crianças e adolescentes a compreender e enfrentar esse 
momento de grande vulnerabilidade, um grupo de psicólogas 
de São Paulo fundou em 2005 o instituto Fazendo História. 
a missão da ong é a de colaborar com a formação da identi-
dade de crianças e adolescentes abrigados, incentivando-os 
a construir e transformar a própria história. “acreditamos 
que o acolhimento e encontro real entre duas pessoas, de ter 
o adulto como um interlocutor que escuta e dialoga, podem 
ajudar a recriar uma relação de confiança que tem grande 
chance de ser o início de um futuro diferente”, afirma Lola 
Knoplech cuperman, uma das idealizadoras do instituto. 

uma das cinco iniciativas da ong é o programa Fazendo 
minha História, que incentiva as crianças a confeccionar seus 
próprios álbuns de vida. em três anos, mais de 500 crianças 

iniciativa

 1.709 crianças 
e adolescentes 
foram atendidos 
diretamente

7.226 livros 
distribuídos 
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Sumário dos programas 
O Instituto Fazendo História organiza sua atuação em programas que já tem uma 
estratégia comprovada de geração de resultados e promoção de mudanças para 
melhorar o universo do acolhimento de crianças e adolescentes.

Fazendo Minha história

Propicia meios de expressão para que cada criança ou adolescente entre em con-
tato e registre sua história de vida, utilizando a literatura infantil como mediadora 
desse processo. A idéia é que eles sejam cada dia mais os protagonistas de suas 
histórias.

CoM tato

Oferece atendimento psicológico a crianças e adolescentes que moram em insti-
tuições de acolhimento. Os psicoterapeutas que atuam nesse programa são vo-
luntários e contam com supervisões semanais  oferecidas por profissionais tam-
bém voluntários.
 

palaVra de bebê

Trabalha para fortalecer a qualidade do acolhimento oferecido aos bebês em ins-
tituições através de três eixos de intervenção: realização de ateliês de sensibiliza-
ção, promoção de espaços de reflexão e formação para educadores e registro das 
histórias de cada bebê.

grupo nós

Acompanha adolescentes no processo de desligamento do serviço de acolhi-
mento, oferecendo o apoio para que eles enfrentem os desafios dessa etapa da 
vida. Através da formação de um grupo e do acompanhamento individualizado, 
é possível desenhar projetos de vida, fortalecer laços, refletir sobre a autonomia 
e vivê-la na prática.

aColhiMento eM rede

Rede virtual de conversações, composta por profissionais que atuam direta ou 
indiretamente em serviços de acolhimento, comprometidos com a constante 
profissionalização deste.  

ForMação para eduCadores e téCniCos

Oferece formação a educadores e técnicos visando a profissionalização dos ser-
viços de acolhimento. Atua junto às equipes criando  espaços de reflexão sobre a 
prática e trazendo subsídios práticos e teóricos para que  os profissionais atuem 
de forma mais efetiva a cada dia.

po l í t i c a s  p ú b l i c a s

criança

fam í li as

ser
viços de acolhim

en
to

   

do instituto 

progr a mas

r e d e
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Fazendo minha história
o que é?

Oferece espaços de expressão para que cada criança ou adolescente em situação de 
acolhimento elabore e se aproprie de sua história passada e presente. Tem como obje-
tivos específicos:

 Que as crianças e adolescentes leiam mais e com prazer;

 Que as crianças e adolescentes reconheçam o valor e registrem suas histórias de vida;

 Que os adultos de referência conversem afetivamente com as crianças e adolescentes 
sobre suas histórias de vida.

Em encontros individuais semanais, a criança ou adolescente e seu colaborador (adulto 
de referência que pode ser um voluntário ou profissional do serviço de acolhimento) 
lêem histórias de livros e compartilham histórias da vida, registrando-as em um álbum 
de fotos, desenhos, relatos e depoimentos. Este álbum é da criança ou adolescente e o 
acompanha para o resto de sua vida.
 
CoMo FazeMos?

As primeiras ações realizadas no serviço de acolhimento são oficinas de sensibilização 
com os educadores. Sabemos da importância dos profissionais do serviço para que o 
projeto aconteça da melhor maneira possível. Ao longo do ano, outros encontros de 
formação sobre os princípios e metodologias do projeto são realizados, de acordo com 
a demanda e possibilidade de cada serviço. sensibilizar os profissionais para o 
trabalho com histórias de vida é uma forma de criarmos multiplicadores de ações pau-
tadas no olhar de respeito para a identidade de cada um e na garantia dos direitos das 
crianças e adolescentes.

São realizados, também, três encontros de formação inicial para os colaboradores 
(voluntários ou profissionais) que trabalharão com as crianças ou adolescentes. No pri-
meiro encontro, são passadas informações a respeito do contexto de atuação: o que 
é um serviço de acolhimento e as leis que o regem. Além disso, são apresentados os 
princípios do Fazendo Minha História (FMH) e o contrato estabelecido com aquele que 
quiser se tornar colaborador. Os segundo e terceiro encontros são focados nas meto-
dologias do projeto: a mediação de leitura e a confecção do álbum da história de vida 
da criança ou adolescente. Em ambos são trabalhadas questões de ordem prática e es-
clarecidas dificuldades que o colaborador pode encontrar no decorrer de seu trabalho. 

Em cada serviço parceiro é implantada uma biblioteca com cerca de 150 livros infan-
tis e juvenis, selecionados a partir da diversidade de formas, cores, tamanhos, autores, 
temas e idades. Os livros e a mediação de leitura são as principais ferramentas para a 
formação de um vínculo entre a criança ou adolescente e o colaborador, o que possibi-
lita o resgate e registro de suas histórias de vida. Os livros enriquecem o cotidiano e o 
imaginário das crianças e adolescentes e proporcionam contato com a diversidade hu-
mana, com diferentes jeitos de ser e fazer. Além disso, são um convite para que entrem 
em contato e compartilhem as próprias histórias.

Fazendo Minha
 H

ist
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encontros

registros
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O eixo central do trabalho são os encontros semanais entre a criança ou adolescen-
te e seu colaborador, que duram uma hora e acontecem durante um ano, a menos que 
a criança ou adolescente saia da instituição antes desse período. Neles, além da leitura 
dos livros, são realizadas atividades lúdicas com desenhos, fotografias, colagens e pin-
turas que comporão o álbum de sua história. O espaço aberto por esse adulto convida a 
criança ou adolescente a se expressar, entrar em contato com seus medos e desejos e ir 
se percebendo como protagonista de sua história. 

Nesse contexto,  faz-se necessário incluir também as famílias das crianças e adoles-
centes, uma vez que as raízes familiares fazem parte da identidade e da história pessoal 
de cada um. Ao longo do trabalho, crianças e adolescentes são estimulados a incluir 
seus familiares nos registros, oferecendo-lhes um lugar de valor. Quando possível, os 
familiares que visitam as crianças e adolescentes são convidados a participar de um ou 
mais encontros. Além disso, em 2013, a equipe do FMH, em parceria com os serviços de 
acolhimento, passou a desenvolver encontros semestrais com as famílias das crianças 
e adolescentes para envolvê-los ainda mais na construção da narrativa da história da 
criança ou adolescente. Esta é uma forma de valorizar suas trajetórias e aproximá-los 
ainda mais.   

A supervisão do trabalho ocorre por é um técnico do programa através de telefo-
nemas, e-mails e reuniões periódicas nas quais discutem e refletem sobre os desafios 
encontrados, as conquistas e as possibilidades de melhoria do trabalho. Reuniões entre 
a equipe do programa e do serviço de acolhimento acontecem com freqüência para 
acompanhar a forma como os princípios e estratégias do Fazendo Minha História en-
tram e começam a fazer parte do cotidiano da casa.

Em 2013, a equipe do FMH inseriu a discussão de caso como parte de sua metodolo-
gia em função da importância desta ação dentro dos serviços de acolhimento. Quando 
possível, as discussões de caso são realizadas com toda equipe de educadores e técnicos 
da casa, o que vem se revelando uma ferramenta valiosa de profissionalização das ações 
cotidianas junto às crianças e adolescentes. Em serviços que já possuem este dispositivo 
de trabalho com sua equipe, a discussão de caso é realizada somente com técnicos da 
instituição para que técnica do FMH se aproprie da história de cada criança e adolescente 
e, desta forma, possa oferecer um suporte mais eficiente aos colaboradores. 

Formações

Em 2013, o FMH realizou, em São Paulo, 7 formações iniciais para colaboradores que 
contaram com a participação de mais de 250 voluntários e estagiários das Universida-
des parceiras. Além disso, foram promovidos 2 encontros de capacitação abertos para 
todos os profissionais dos serviços parceiros e voluntários, contando com cerca de 60 
participantes. A proposta dos encontros de capacitação é promover um espaço de refle-
xão e oferecer ferramentas práticas ligadas ao desenvolvimento do FMH. 

O primeiro deles, em junho, foi realizado pela equipe técnica do Programa Palavra de 
Bebê e teve como tema: “Os bebês têm história!”. Em um primeiro momento foram apre-
sentados dados teóricos com relação ao desenvolvimento dos bebês e trabalho com 
suas histórias de vida, respondendo as dúvidas dos participantes. A segunda parte do 
encontro foi de mão na massa! A partir das vivências nos ateliês de massinha, tinta natu-
ral, brinquedos e livros, foram aprendidos recursos para serem replicados nos encontros 
com os pequenos.

O segundo encontro de capacitação, realizado em novembro, foi conduzido pela psica-
nalista Renate Meyer Sanches, que abriu um espaço de discussão e conversa sobre im-
portantes questões que se apresentam no trabalho com as crianças e adolescentes em 
serviços de acolhimento: Por que e como falar sobre o motivo do acolhimento ou des-
tituição do poder familiar? É necessário fazer registros sobre temas como estes? Como 
fazê-los? Ela abordou também a metodologia que criou e sistematizou em seu livro 
“Conta de novo, mãe – Histórias que ajudam a crescer”, e deu ótimas dicas sobre como 
garantir um espaço de escuta e expressão para as crianças e adolescentes.

Em novembro de 2013, a Prefeitura Municipal de Itapetininga contratou o Instituto Fa-
zendo História para a realização de um processo de formação junto aos profissionais dos 
serviços de acolhimento e Conselho Tutelar do município. Foram realizados 3 encontros 
de 8 horas com profissionais das instituições Nosso Lar, Semeia, Casa da Criança e Gaadi, 
além de representantes do CREAS e Conselho Tutelar. Nos encontros, foram abordados 
temas relativos ao histórico e parâmetros do acolhimento institucional no Brasil, papel 
do educador, organização da rotina, regras e limites e trabalho com histórias de vida. 
Além do conteúdo abordado, os encontros propiciaram uma importante troca de expe-
riências entre as diferentes equipes, possibilitando a construção de estratégias e enca-
minhamentos para aprimoramento do atendimento às crianças e adolescentes.

A parceria com Universidades e Escolas

O FMH busca oportunidades para formar parcerias técnicas com professores universitá-
rios a fim de contar com voluntários qualificados e comprometidos para desenvolverem 
o papel de colaboradores do projeto. Essa prática tem trazido benefícios e proporciona-
do discussões sobre o acolhimento institucional entre técnicos do projeto, professores, 
alunos e equipes dos serviços.

puC sp

Maria de Lourdes Trassi Teixeira foi conselheira e acompanhou de perto a fundação do 
Instituto. Professora Doutora de Psicologia, oferece aos seus alunos a possibilidade de 
atuar como colaboradores em serviços parceiros do FMH. Em 2013, tivemos 4 duplas 
de estagiários atuantes, sendo três de 4º e uma de 5º ano. As duplas de 4º ano atuaram 
por 4 meses, realizando grupos de mediação de leitura em serviços onde essa prática 
precisava ser revitalizada. A dupla de 5º ano atuou durante todo o ano nas Casas Tai-
guara, realizando grupos de mediação de leitura e registro das histórias das crianças e 
adolescentes acolhidos.  

uniCsul

Desde 2012 o FMH vem crescendo sua atuação na zona leste de São Paulo a partir da 
parceria com as Professoras Marcia Regina Silva e Regina Celia Fiedler. São oportunida-
des para estagiarem por 4 meses em serviços parceiros dessa região de São Paulo. Os 
alunos são formados pela equipe do projeto em encontros realizados semestralmente 
na própria Universidade Cruzeiro do Sul. Em 2013, tivemos 7 duplas e 1 trio atuando 
em 7 serviços no 1º semestre e 5 duplas e 3 trios atuando em 6 serviços parceiros no 2º 
semestre. Todos focaram suas atuações no desafio de incluir a leitura e contato com os 
livros de forma lúdica e prazerosa no cotidiano das instituições. 
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são CaMilo

No início de 2013, alunos da Universidade São Camilo conheceram o FMH e contataram 
a equipe do projeto para saber da viabilidade de desenvolvê-lo via universidade. Parti-
ciparam então da formação inicial em nossa sede e atuaram em alguns serviços parcei-
ros. Um trio e uma estudante trabalharam durante todo o ano, o trio realizando grupos 
de mediação de leitura e registro e a estudante acompanhando individualmente uma 
criança. No 2º semestre, tivemos também 1 trio e 1 dupla realizando, durante 4 meses, 
grupos de mediação de leitura com crianças e adolescentes. 

Colégio santa Cruz

No 1º semestre de 2013, o FMH estabeleceu uma parceria com o Colégio Santa Cruz 
através da Profa Beatriz Mello. Um trio de estudantes do 2o ano médio fez a formação 
e participou do projeto em um serviço de acolhimento, durante 4 meses, realizando 
grupos de mediação de leitura com as crianças da casa. As estudantes foram acompa-
nhadas pela professora e vivenciaram intensamente essa rica experiência, com muito 
crescimento para elas, trocas importantes com as crianças e aproximação com a reali-
dade do acolhimento.

Produção de material para replicação do projeto
Apoio Agência Namosca

Em 2013 o Fazendo Minha Historia alcançou uma importante conquista no que diz res-
peito à possibilidade de disseminação de sua metodologia por todo Brasil. Seguindo a 
premissa  de difundir todo conhecimento produzido, construiu um kit de replicação da 
metodologia de trabalho com as histórias de vida das crianças e adolescentes.

Nesse kit estão os materiais necessários para realizar a formação dos profissionais dos 
serviços de acolhimento e dos colaboradores voluntários para trabalhar com mediação 
de leitura e construir, junto com as crianças e adolescentes, álbuns de suas trajetórias 
de vida. São eles:

 Guias de ação para o trabalho

 Fichas com modelos de atividades para registro

 Fichas de replicação dos 1o , 2o  e 3o encontros de formação inicial 

 Pendrive com vídeos e documentos para gestão do FMH

A equipe do FMH se propõe a ser um ponto de apoio e debater, mesmo que à distância, via 
e-mail e telefone, as ações e auxiliar o desenvolvimento do projeto de forma autônoma.

Essa forma de pensar e atuar vem permitindo, ao longo da história do Instituto, que 
muitos serviços de acolhimento em todo o Brasil trabalhem cada vez mais pautadas no 
olhar para as histórias de vida das crianças e adolescentes e desenvolvam, a seu modo, 
ações a partir das metodologias do FMH. 

Projetos com apoio do Ministério da Cultura e 
patrocinadores via Lei Rouanet

Em 2009, o Fazendo Minha História criou um modelo de projeto que permite sua repli-
cação em diversas regiões do país. Sua metodologia contempla a realização de 3 semi-
nários para os profissionais dos serviços de acolhimento, nos quais são trabalhados os 
temas da mediação de leitura e o valor afetivo da literatura, e a importância do trabalho 
com histórias de vida e estratégias para registrá-las. São realizadas também reuniões de 
supervisão acerca das conquistas e desafios vividos pelas instituições na implementa-
ção do FMH, com a construção coletiva de estratégias para superá-las. 

Além dos seminários são realizadas reuniões de formação para interessados em atu-
ar no projeto como colaboradores voluntários, realizando encontros semanais com as 
crianças e adolescentes para mediação de leitura e registro das histórias de vida. 

O terceiro eixo do projeto abarca visitas das técnicas às instituições para supervisão e 
acompanhamento das ações, de forma a considerar as especificidades de cada serviço 
de acolhimento e instrumentalizar a gestão do projeto no que se refere ao planejamen-
to da continuidade das ações. 

Para o desenvolvimento do projeto, cada serviço de acolhimento participante recebe:

 250 livros infanto-juvenis;

 2 esteiras de leitura, armários e outros móveis para compor uma biblioteca 
aconchegante e acessível;

 20 álbuns para registro das histórias;

 Materiais gráficos;

 Kit de replicação da metodologia com guias e materiais didáticos sobre o trabalho.

Em 2013, foram 2 projetos, sendo um em Santa Catarina e outro no interior de São Paulo. 
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O trabalho nos serviços de acolhimento da cidade de São Paulo

Em 2013, o FMH foi parceiro de 27 serviços de acolhimento da cidade de São Paulo. A cada 
ano, programa e serviço de acolhimento repensam as melhores estratégias e desenham ca-
minhos para um trabalho de qualidade com as histórias de vida das crianças e adolescentes. 
Seguem os nomes dos nossos parceiros em São Paulo.

Abrigo Amigos da Inocência – Associação Amigos da Inocência 
(financiamento através do FUMCAD de agosto de 2012 a julho de 2014)

parceiro desde: março de 2010
crianças e adolescentes: 14
profissionais do serviço envolvidos: 04
colaboradores voluntários: 13 
livros entregues: 55

Abrigo Anália Franco – Gotas de Flor com Amor 
(financiamento através do FUMCAD de agosto de 2011 a julho de 2013. 
De agosto a dezembro de 2013, recursos próprios do Instituto Fazendo História)

parceiro desde: março de 2007
crianças e adolescentes: 17
profissionais do serviço envolvidos: 02
colaboradores voluntários: 11
livros entregues: 52

Casa Coração de Maria – Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto
(financiamento através do FUMCAD de agosto de 2012 a julho de 2014)

parceiro desde: agosto de 2012
crianças e adolescentes: 18
profissionais do serviço envolvidos: 05
colaboradores voluntários: 11
estagiários: 12
livros entregues: 50

Novo Lar Betania II – Obra Filantrópica Missionária Novo Lar Betânia 
(financiamento através do FUMCAD de agosto de 2012 a julho de 2014)

parceiro desde: fevereiro de 2012
crianças e adolescentes: 23  

profissionais do serviço envolvidos: 08
colaboradores voluntários: 11
estagiários: 02
livros entregues: 116

Abrigo Marly Cury – Associação Marly Cury 
(financiamento através do FUMCAD de agosto de 2011 a julho de 2013. 
De agosto a dezembro de 2013, recursos próprios do Instituto Fazendo História)

parceiro desde: outubro de 2009
crianças e adolescentes: 23 
profissionais do serviço envolvidos: 09
colaboradores voluntários: 14
livros entregues: 38

Os resultados do Fazendo Minha História em 2013 em números

88  serviços de 
acolhimento 
foram parceiros 
do programa

454 profissionais 
dos serviços de 
acolhimento 
estiveram 
envolvidos

 1.436 crianças 
e adolescentes 
foram atendidos 
diretamente

534 voluntários 
trabalharam no 
programa 68 estagiários  

atuantes em SP 
trabalharam no 
programa via 
universidades

6.163 livros 
distribuídos 

15 famílias 
acolhedoras 
participaram do 
programa
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Abrigo Mensageiros, unidade Aclimação – Instituto Mensageiros 
(Recursos próprios do Instituto Fazendo História)

parceiro desde: agosto de 2008
crianças e adolescentes: 25  

profissionais do serviço envolvidos:  02
colaboradores voluntários:  15

Abrigo Solid Rock – Instituto Solid Rock Brasil 
(financiamento através do FUMCAD de agosto de 2010 a julho de 2011 e de janeiro a julho de 2013. 
De agosto a dezembro de 2013, recursos próprios do Instituto Fazendo História)

parceiro desde: janeiro de 2008
crianças e adolescentes: 23  

profissionais do serviço envolvidos: 03
colaboradores voluntários: 10 

estagiários: 04 

Casa Abrigo Campo Limpo – Caritas Diocesana de Campo Limpo 
(financiamento através do FUMCAD de agosto de 2011 a julho de 2013. 
De agosto a dezembro de 2013, recursos próprios do Instituto Fazendo História)

parceiro desde: maio de 2010
crianças e adolescentes: 16
profissionais do serviço envolvidos: 03
colaboradores voluntários: 09
estagiários: 03
livros entregues: 50

Casa Abrigo São Judas Tadeu – Instituto Meninos São Judas Tadeu 
(financiamento através do FUMCAD de agosto de 2011 a julho de 2013. 
De agosto a dezembro de 2013, recursos próprios do Instituto Fazendo História)

parceiro desde: agosto de 2011
crianças e adolescentes: 20  

profissionais do serviço envolvidos: 08
colaboradores voluntários:10
livros entregues: 45

Casa do Pequeno Cidadão – Nossa Senhora Aparecida 
(financiamento através do Instituto Azzi de abril de 2012 a julho de 2014)

parceiro desde: maio de 2012
crianças e adolescentes: 25 

profissionais do serviço envolvidos: 04
colaboradores voluntários: 14
livros entregues: 56

Odila Franco – Fundação Francisca Franco 
(financiamento do Instituto JP Morgan de março de 2012 a fevereiro de 2013. 
De março a dezembro de 2013, recursos próprios do Instituto Fazendo História)

parceiro desde: fevereiro de 2012
crianças e adolescentes: 23  

profissionais do serviço envolvidos: 06
colaboradores voluntários: 14
estagiários: 03
livros entregues: 18

Abrigo I – Lar Escola Cairbar Schutel 
(financiamento através do FUMCAD de agosto de 2012 a julho de 2014)

parceiro desde: agosto de 2012
crianças e adolescentes: 20 
profissionais do serviço envolvidos: 20
colaboradores voluntários: 14
estagiários: 02

Lar de Elisinha – Centro Comunitário Maranata 
(financiamento através do FUMCAD de julho de 2012 a julho de 2014)

parceiro desde: setembro de 2012
crianças e adolescentes: 24  

profissionais do serviço envolvidos: 07
colaboradores voluntários:14

Casa Semeia – Fundação Francisca Franco 
(Recursos próprios do Instituto Fazendo História)

parceiro desde: março de 2004
crianças e adolescentes: 26  

profissionais do serviço envolvidos: 15
colaboradores voluntários: 16 

livros entregues: 65

Casa Alencar Gomes Ferreira – Sociedade amiga e esportiva do Jardim Copacabana 
(financiamento através do Instituto Azzi de agosto de 2013 a julho de 2014)

parceiro desde: agosto de 2013
crianças e adolescentes: 22  

profissionais do serviço envolvidos: 14
colaboradores voluntários: 11
estagiários: 02
livros entregues: 155

Casa Taiguara Bela Vista e Casa Taiguarinha Bela Vista – Moradia Associação Civil 
(Recursos próprios do Instituto Fazendo História)

parceiro desde: maio de 2007
crianças e adolescentes: 100 
profissionais do serviço envolvidos: 10
estagiários: 02 
livros entregues: 41

Minha Casa – Associação Santa Fé 
(financiamento através do FUMCAD de agosto de 2011 a julho de 2013. 
De agosto a dezembro de 2013, recursos próprios do Instituto Fazendo História)

parceiro desde: 2002
crianças e adolescentes: 23
profissionais do serviço envolvidos: 05
colaboradores voluntários: 12
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SAICA São Mateus I – Obra Social da Paróquia São Mateus Apóstolo 
(Financiamento do próprio serviço de acolhimento)

parceiro desde: agosto de 2012
crianças e adolescentes: 07
profissionais do serviço envolvidos: 04
colaboradores voluntários: 04

SAICA São Mateus II – Obra Social da Paróquia São Mateus Apóstolo 
(Financiamento do próprio serviço de acolhimento)

parceiro desde: agosto de 2012
crianças e adolescentes: 24
profissionais do serviço envolvidos: 18
colaboradores voluntários: 08

Obra Social Dom Bosco 

Iniciada em uma casa em 2008 e ampliada em 2009 para suas 8 casas, a parceria teve como foco 
a formação e acompanhamento de voluntários e estagiários. Através de uma parceria com as 
Universidades Cruzeiro do Sul e Universidade São Camilo, durante todo o ano, estagiários de 
psicologia atuaram nas casas desenvolvendo encontros semanais de mediação de leitura com 
as crianças e adolescentes. Também foram realizadas reuniões de supervisão com os profissio-
nais de cada casa responsáveis pelo projeto. 

Casa Irmã Maria 
(Financiamento do próprio serviço de acolhimento)

crianças e adolescentes: 20 

profissionais do serviço envolvidos: 05
colaboradores voluntários: 01

Casa Laura Vicuña 
(Financiamento do próprio serviço de acolhimento)

crianças e adolescentes:  20
profissionais do serviço envolvidos: 04
colaboradores voluntários: 01

Casa Nossa Senhora Aparecida 
(Financiamento do próprio serviço de acolhimento)

crianças e adolescentes: 20
profissionais do serviço envolvidos: 04
estagiários: 04
livros entregues: 35

Casa Irmão Genésio Dalmônico 
(Financiamento do próprio serviço de acolhimento)

crianças e adolescentes: 20
profissionais do serviço envolvidos: 08

Casa Madre Mazzarello 
(Financiamento do próprio serviço de acolhimento)

crianças e adolescentes: 20
profissionais do serviço envolvidos: 06
estagiários: 03

Casa Mamãe Margarida
(Financiamento do próprio serviço de acolhimento)

crianças e adolescentes: 20
profissionais do serviço envolvidos: 06

Casa São Domingos Sávio 
(Financiamento do próprio serviço de acolhimento)

crianças e adolescentes: 20
profissionais do serviço envolvidos: 06

Casa Nossa Senhora Auxiliadora 
(Financiamento do próprio serviço de acolhimento)

crianças e adolescentes: 20
profissionais do serviço envolvidos: 02
estagiários: 02

Serviços de acolhimento que utilizam a metodologia 
de forma autônoma

A seguir apresentamos a lista de serviços de acolhimento que desenvolveram ações do 
FMH em 2013, seja por já terem participado de algum projeto conosco, seja por uma 
busca ativa em aplicar a metodologia em seu cotidiano.

Vovó Cecília – Casa do Cristo Redentor
crianças e adolescentes: 15
profissionais do serviço envolvidos: 03
colaboradores voluntários: 08
estagiários: 05
 
Jean Gailhac – Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto 
crianças e adolescentes: 15
profissionais do serviço envolvidos: 05
colaboradores voluntários: 00
estagiários: 08

Vila da Paz – Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga 

crianças e adolescentes: 15
profissionais do serviço envolvidos: 05
colaboradores voluntários: 01
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O trabalho nos serviços de acolhimento em outros municípios do 
Estado de São Paulo

Abrigo Municipal de Santa Branca 
(Financiamento do CMDCA do município)

Em agosto de 2012, o Abrigo Municipal de Santa Branca entrou em contato com o Instituto 
Fazendo História buscando formação profissional para sua equipe. Em outubro teve início a 
formação para técnicos e educadores do serviço, composta por 6 encontros e financiada pelo 
CMDCA. 

Após esta etapa do trabalho, a rede de acolhimento do município manifestou interesse em dar 
continuidade à parceria através do Fazendo Minha História, que começou a ser implementado 
na instituição em junho de 2013. Foram realizados 5 encontros de formação de educadores e 
voluntários externos e o Instituto Fazendo História investiu  no acompanhamento posterior do 
projeto, que vem ocorrendo desde outubro através de supervisões mensais dos colaboradores 
que atuam com as crianças e adolescentes. Embora tenha sido desafiadora no início, esta par-
ceria vem se fortalecendo cada vez mais e as reflexões realizadas nas ações do projeto têm se 
somado às mudanças que a equipe vem procurando promover.  

parceiro desde: junho de 2013
crianças e adolescentes: 06
profissionais do serviço envolvidos: 06
estagiários: 03
livros entregues: 52

Acolhimento Provisório Institucional de Crianças – Vicente de Cária 
(Financiamento do próprio serviço)

Em março de 2013, a equipe do Abrigo de Crianças de Jacareí iniciou um processo de formação 
profissional junto ao Instituto, que se desdobrou também para uma parceria, a partir de agosto, 
com o Fazendo Minha História. O desejo de aprimorar o trabalho que já vinham realizando com 
as histórias de vida das crianças e adolescentes foi um enorme incentivador para o sucesso das 
ações. Um ciclo de formação foi realizado com a participação de voluntários e profissionais da 
casa, bem como reuniões de supervisão e acompanhamento dos processos vividos junto as 
crianças e adolescentes. Entendemos que essa parceria vem rendendo muitos bons frutos para 
todos os envolvidos.  

parceiro desde: agosto de 2013
crianças e adolescentes: 12  

profissionais do serviço envolvidos: 09
colaboradores voluntários: 04
livros entregues: 51

Aldeias Infantis SOS – São Bernardo do Campo 
(Financiamento do serviço de agosto de 2012 a julho de 2013) 

O Fazendo Minha História estabeleceu parceria com a Aldeias Infantis SOS São Bernardo do 
Campo, através de recursos conseguidos pela própria instituição em projeto enviado para o CM-
DCA do município. Foi montada, na sede da instituição, uma biblioteca com os materiais neces-
sários para o desenvolvimento das ações. Foram realizados processos de formação inicial com 
profissionais e voluntários e acompanhamento mensal da equipe do FMH até julho, para auxílio 
e supervisão de questões relativas à implementação do projeto. Apesar do grande desafio para 
encontrar voluntários na comunidade interessados no projeto, a equipe da casa segue buscan-
do divulgar o Fazendo Minha História e ampliar a atuação junto às crianças e adolescentes.  

crianças e adolescentes: 10  

profissionais do serviço envolvidos: 10
colaboradores voluntários: 03
livros entregues: 250

Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida, de Jundiaí – SP 
(Financiamento do Instituto JP Morgan de março de 2012 a fevereiro de 2013. 
De março a dezembro de 2013, recursos próprios do Instituto Fazendo História)

A parceria com a Casa Transitória teve início em julho de 2011, com recursos viabilizados pelo 
próprio serviço. Em fevereiro de 2012, o IFH conseguiu um financiamento da JP Morgan para 
trabalhar com a casa até fevereiro de 2013. A partir de então, o próprio Instituto financiou a 
manutenção da parceria. Ao longo deste ano, novos colaboradores deram início ao projeto e 
mais crianças passaram a ser atendidas. As supervisões do trabalho se mantiveram, assim como 
encontros com a equipe da casa para o acompanhamento do desenvolvimento do FMH no dia 
a dia da casa. Ainda assim, se mantém o desafio de formar mais colaboradores para que todas 
as crianças tenham a mesma oportunidade de participar do projeto. 

parceiro desde: julho de 2011
crianças e adolescentes: 14  

profissionais do serviço envolvidos: 04
colaboradores voluntários: 01
livros entregues: 30

Abrigo Casa Vó Benedita, Santos – SP 
(Financiado pelo próprio abrigo, através de projeto enviado para o CMDCA do município)

Em outubro de 2013, iniciou-se a parceria entre o Programa Fazendo Minha História e a Casa Vó 
Benedita, através de um grande projeto proposto pelo próprio serviço e financiado pelo CMDCA 
do município. Foram realizadas reuniões de gestão com a equipe técnica da casa, encontros de 
sensibilização com todos os profissionais e formação de colaboradores voluntários. Em novembro, 
tiveram início as atividades com as crianças e adolescentes. Seguimos empenhados em conseguir 
novos voluntários interessados e sensibilizar toda equipe do serviço para o aprimoramento cons-
tante do trabalho a partir das histórias de vida. 

crianças e adolescentes: 12
profissionais do serviço envolvidos: 10
colaboradores voluntários: 06

Lar Batista – Americana / SP
(Projeto apoiado pelo Ministério da Cultura e patrocinadores em 2013)

crianças e adolescentes: 16  

profissionais do serviço envolvidos: 05
colaboradores voluntários: 10
estagiários: 01

AAMA – Americana / SP
(Projeto apoiado pelo Ministério da Cultura e patrocinadores em 2013)

crianças e adolescentes: 23  

profissionais do serviço envolvidos: 15
colaboradores voluntários: 15
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Aldeias Infantis SOS – Rio Claro / SP
(Projeto apoiado pelo Ministério da Cultura e patrocinadores em 2013)

crianças e adolescentes: 10  

profissionais do serviço envolvidos: 05

Casa da Esperança – Campinas / SP
(Projeto apoiado pelo Ministério da Cultura e patrocinadores em 2013)  

crianças e adolescentes: 10 

profissionais do serviço envolvidos: 06

Aldeias Infantis SOS – Campinas / SP
(Projeto apoiado pelo Ministério da Cultura e patrocinadores em 2013)

crianças e adolescentes: 10  

profissionais do serviço envolvidos: 05

Nossa Casa Nota 10 – Pirassununga / SP
(Projeto apoiado pelo Ministério da Cultura e patrocinadores em 2013)

crianças e adolescentes: 08  

profissionais do serviço envolvidos: 05
colaboradores voluntários: 01

Família de Nazaré  – Bauru / SP
(Projeto apoiado pelo Ministério da Cultura e patrocinadores em 2013)

crianças e adolescentes: 16  

profissionais do serviço envolvidos: 03
colaboradores voluntários: 03

Lar Abrigo Bom Pastor  – Bauru / SP
(Projeto apoiado pelo Ministério da Cultura e patrocinadores em 2013)

crianças e adolescentes: 05  

profissionais do serviço envolvidos: 04
colaboradores voluntários: 04

Lar Social Cori  – Bauru / SP
(Projeto apoiado pelo Ministério da Cultura e patrocinadores em 2013)

crianças e adolescentes: 11  

profissionais do serviço envolvidos: 04
colaboradores voluntários: 05

Lar Social Santo Anibal – Bauru / SP
(Projeto apoiado pelo Ministério da Cultura e patrocinadores em 2013)

crianças e adolescentes: 10  

profissionais do serviço envolvidos: 03

Bethel Casas Lares – Sorocaba / SP
(Projeto apoiado pelo Ministério da Cultura e patrocinadores em 2011)

crianças e adolescentes: 29

profissionais do serviço envolvidos: 07
colaboradores voluntários: 05
estagiários: 19

Casa do Menor Francisco de Assis de Leme  –   SP
(Projeto apoiado pelo Ministério da Cultura e patrocinadores em 2011)

crianças e adolescentes: 22
profissionais do serviço envolvidos: 06
colaboradores voluntários: 22

Casa Abrigo de Santa Cruz das Palmeiras  –  SP
(Projeto apoiado pelo Ministério da Cultura e patrocinadores em 2011)

crianças e adolescentes: 05
profissionais do serviço envolvidos: 03
colaboradores voluntários: 05

Abrigos Convívio Aparecida Unidades I e II – Campinas / SP
(Projeto apoiado pelo Ministério da Cultura e patrocinadores em 2011)

Unidade I
crianças e adolescentes: 23
profissionais do serviço envolvidos: 05
colaboradores voluntários: 12

Unidade II
crianças e adolescentes: 23
profissionais do serviço envolvidos: 03
colaboradores voluntários: 15

CMPCA (Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente) –  Campinas / SP
(Projeto apoiado pelo Ministério da Cultura e patrocinadores em 2011)

crianças e adolescentes: 08
profissionais do serviço envolvidos: 01
colaboradores voluntários: 05

Sapeca (Serviço de Acolhimento e Proteção Especial à Criança e ao Adolescente) 
Campinas / SP (Projeto apoiado pelo Ministério da Cultura e patrocinadores em 2011)
crianças e adolescentes: 15
profissionais do serviço envolvidos: 05
famílias envolvidas: 15

Recanto Samaritano – Franca / SP 
(Financiado pelo próprio abrigo, através de projeto enviado para o CMDCA do município)

crianças e adolescentes: 30
profissionais do serviço envolvidos: 04
colaboradores voluntários: 09

Lar dos Meninos – Presidente Prudente / SP
(Financiado pelo próprio abrigo e parceiros)

crianças e adolescentes: 49
profissionais do serviço envolvidos: 10
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O trabalho nos serviços de acolhimento em outros Estados

Fazendo Minha história  no Mato grosso do sul (CaMpo grande)

Em 2013 o Programa Fazendo Minha História realizou uma parceria com a Coordenadoria da In-
fância e Juventude do tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul para a implantação do projeto 
em 3 instituições da cidade – Abrigo Vovó Miloca, Casa Peniel e Meninas dos olhos de Deus. Esta 
parceria foi concretizada a partir de patrocínio da Editora Alvorada e contemplou a realização 
de formação inicial, compra de materiais para o projeto e acompanhamento à distância a través 
de emails e telefonemas. Nos dias 23 e 24 de abril de 2013, foram realizados encontros direcio-
nados aos profissionais dos serviços e voluntários interessados em atuar no projeto. A partir 
destes encontros, 60 voluntários iniciaram a realização de encontros individuais semanais com 
as crianças e adolescentes. 

Abrigo Vovó Miloca 
crianças e adolescentes: 06  

profissionais do serviço envolvidos: 02
colaboradores voluntários: 04

Casa Peniel 
crianças e adolescentes: 24  

profissionais do serviço envolvidos: 02
colaboradores voluntários: 20

Meninas dos olhos de Deus 
crianças e adolescentes: 19  

profissionais do serviço envolvidos: 02
colaboradores voluntários: 15

Abrigo Lygia Hans
crianças e adolescentes: 17  

profissionais do serviço envolvidos: 02
colaboradores voluntários: 16

Fazendo Minha história  eM  Minas gerais (poços de Caldas)

Casa da Alegria 
crianças e adolescentes: 03
profissionais do serviço envolvidos: 10
colaboradores voluntários: 06

Fazendo Minha história eM santa Catarina
(Projeto apoiado pelo Ministério da Cultura e patrocinadores em 2013)

Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes do Município de 
Florianópolis 
crianças e adolescentes: 04  

profissionais do serviço envolvidos: 05
colaboradores voluntários: 03

Casa Lar Emaús – Florianópolis

crianças e adolescentes: 09  

profissionais do serviço envolvidos: 02
colaboradores voluntários: 05

Casa Lar Nossa Senhora do Carmo – Florianópolis 

crianças e adolescentes: 10  

profissionais do serviço envolvidos: 05
colaboradores voluntários: 05

Lar São Vicente de Paulo – Florianópolis

crianças e adolescentes: 20  

profissionais do serviço envolvidos: 06
colaboradores voluntários: 10

Lar das Crianças Seara da Esperança (SERTE) – Florianópolis 

crianças e adolescentes: 10  

profissionais do serviço envolvidos: 03
colaboradores voluntários: 06

Casa de Acolhimento Darcy Vitória de Brito – Florianópolis 

crianças e adolescentes: 13  

profissionais do serviço envolvidos: 06
colaboradores voluntários: 09

Lar Chico Xavier – Biguaçu 

crianças e adolescentes: 09  

profissionais do serviço envolvidos: 03
colaboradores voluntários: 05

Associação Ecos de Esperança – Joinville

crianças e adolescentes: 23  

profissionais do serviço envolvidos: 04
colaboradores voluntários: 10

Lar da Criança Marcos Valdir Moroso – Guaramirim

crianças e adolescentes: 15  

profissionais do serviço envolvidos: 06
colaboradores voluntários: 02

Anjo Gabriel – Penha

crianças e adolescentes: 05  

profissionais do serviço envolvidos: 04
colaboradores voluntários: 02
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Fazendo Minha história no rio de Janeiro (Capital)
(Projeto apoiado pelo Ministério da Cultura e patrocinadores em 2012)

Ayrton Senna
crianças e adolescentes: 28
profissionais do serviço envolvidos: 10
colaboradores voluntários: 17

Luz e Amor
crianças e adolescentes: 062
profissionais do serviço envolvidos: 03
colaboradores voluntários: 04

Santos Anjos Custódios 
crianças e adolescentes: 15
profissionais do serviço envolvidos: 05
colaboradores voluntários: 05

UPI Joaquim Garcia
crianças e adolescentes: 49
profissionais do serviço envolvidos: 10
colaboradores voluntários: 02

A Minha Casa
crianças e adolescentes: 20
profissionais do serviço envolvidos: 07
colaboradores voluntários: 04

Fazendo Minha história na paraíba (João pessoa)
(Projeto apoiado pelo Ministério da Cultura e patrocinadores em 2012)

Missão Restauração 
crianças e adolescentes: 04
profissionais do serviço envolvidos: 01
colaboradores voluntários: 03

Jesus de Nazaré
crianças e adolescentes: 01
profissionais do serviço envolvidos: 01
colaboradores voluntários: 01

Aldeias Infantis SOS
crianças e adolescentes: 09
profissionais do serviço envolvidos: 01
colaboradores voluntários: 05

Casa Lar Manaíra
crianças e adolescentes: 08
profissionais do serviço envolvidos: 01
colaboradores voluntários: 03

Casa de Acolhida Feminina
crianças e adolescentes: 03
profissionais do serviço envolvidos: 02

Morada do Betinho
crianças e adolescentes: 05
profissionais do serviço envolvidos: 02
colaboradores voluntários: 03

Casa Shalon
crianças e adolescentes: 08
profissionais do serviço envolvidos: 01
colaboradores voluntários: 07
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Formação profissional
O Instituto acredita que o constante investimento na formação dos profissionais que 
atuam direta e indiretamente com as crianças e adolescentes nos serviços de acolhi-
mento é um dos pontos fundamentais para assegurar os direitos previstos no Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

Uma série de questões são apresentadas aos profissionais que atuam em instituições de 
acolhimento, desde a recepção ao desligamento da população atendida. O atendimen-
to personalizado para crianças, adolescentes e suas famílias, o desenvolvimento de uma 
rotina sócio educativa e a articulação com rede de equipamentos sociais de proteção 
compõe o projeto político pedagógico das instituições – procedimentos estes que pre-
cisam ser constantemente planejados, refletidos e avaliados. 

O objetivo de nossos projetos de formação é construir, junto às instituições, um espaço 
de reflexão acerca de sua prática; aliando conhecimento teórico; atividades experien-
ciais e ampliação do repertório cultural, buscando assim a formação de profissionais 
reflexivos, com uma visão integrada da realidade.

Os processos de capacitação profissional podem ocorrer a partir de 2 modelos de atuação:

 Capacitação de profissionais nas instituições, através de propostas pontuais ou conti-
nuadas, com carga horária e temática definida a partir das demandas dos serviços.

 Oficinas temáticas: oferecidas bimestralmente, são oficinas abertas e gratuitas onde 
mais de 50 profissionais de cerca de 20 serviços têm a oportunidade de discutir com 
colegas e especialistas sobre um tema específico. 

Os resultados da Formação profissional em 2013 em números

75 serviços de 
acolhimento 
envolvidos nas 
formações

615 
profissionais 
capacitados

1.500 crianças 
e adolescentes 
atendidos 
indiretamente

reflexão

práticas
novas
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Formações realizadas em São Paulo/Capital

Saica Edel Quinn
Com uma equipe recém formada dando continuidade ao trabalho em um serviço que 
já existia, a coordenadora do SAICA Edel Quinn solicitou um processo de formação que 
oferecesse suporte para os profissionais lidarem com os desafios deste processo de tran-
sição. O espaço de reflexão introduzido pelos 8 encontros de formação possibilitou que 
a equipe compreendesse os parâmetros atuais do acolhimento e o papel do educador. 
Além disso, algumas discussões de caso criaram oportunidade para a equipe comparti-
lhar angústias, construir estratégias de intervenção individuais e perceber como as his-
tórias de vida refletem na forma como a criança se expressa. O SAICA dará continuidade 
a esta formação através de encontros quinzenais de supervisão e discussão de caso. 

Saica Roberto Borghi
Após a realização de um primeiro processo de capacitação no 2o. semestre de 2012, 
no início de 2013 a equipe do SAICA Roberto Borghi mostrou-se interessada em dar 
continuidade ao trabalho, a partir de encontros quinzenais que pudessem contemplar 
reflexões sobre as práticas institucionais cotidianas, discussões de casos e fortalecimen-
to do trabalho em equipe. Desde então, foram realizados 18 encontros de Supervisão 
Institucional, totalizando 48 horas de formação.

Saica Raios de Sol
O SAICA Raios de Sol, após ter passado por reestruturações institucionais, envolvendo 
mudanças na equipe, reorganização da rotina e construção de um novo padrão de aten-
dimento, foi indicado por uma promotora da Vara da Infância e Juventude para contratar 
um processo de Formação pelo Instituto Fazendo História. No entanto, já nos primeiros 
encontros com a equipe técnica soube-se que a organização havia decidido encerrar as 
suas atividades e que isso aconteceria nos próximos meses. Dessa forma, o processo de 
Formação se configurou como uma Supervisão Institucional, oferecendo um acompanha-
mento à equipe e espaços de reflexão, tão importantes nesse momento delicado de tér-
mino do serviço e transferência das crianças e adolescentes. Foram 08 encontros, sendo 
inicialmente quinzenais e posteriormente semanais, de forma a favorecer um acompa-
nhamento mais de perto, perfazendo um total de 24 horas de trabalho. 

SAICA São Mateus IV
Inaugurado em março de 2013, diante da dificuldade da equipe em se organizar, lidar 
com as crianças e adolescentes e estabelecer as regras e rotina na casa, a coordenação 
do SAICA São Mateus IV entrou em contato com o Instituto Fazendo História para soli-
citar dois encontros de formação, por indicação da supervisora do CRAS da região. Os 
encontros foram realizados em  13/06 e 27/06, com duração de quatros horas cada. Os 
encontros de formação contemplaram a agressividade no contexto de acolhimento e o 
trabalho em equipe. 

SAICA Casa do Pequeno Cidadão Nossa Senhora Aparecida 
Parceiros do Instituto Fazendo História desde 2011 pelo programa Fazendo Minha His-
tória, no segundo semestre deste ano iniciou a parceria com o projeto Formação e com 
o Programa Palavra de Bebê. Articulado, então, com esses dois outros programas, o pro-
cesso de Formação esteve voltado para o trabalho com a equipe técnica e educadores 
do serviço no sentido de oferecer um espaço para que os profissionais pudessem se 
interar de seu papel com o educadores, tendo em vista o trabalho com as histórias de 

vida e a importância dos vínculos afetivos como facilitadores de uma transformação, 
bem como levar a discussão sobre a organização das regras e rotinas da casa como 
forma de se abrir um espaço para que todos possam participar da elaboração do Plano 
Político Pedagógico. Foram realizados seis encontros de Agosto a Dezembro, com du-
ração de três horas e para 2014 está prevista a continuidade da formação com foco na 
elaboração do PPP junto à direção da instituição e fortalecimento do dialogo dessa com 
coordenação, equipe técnica e educadores.

Saica Grossarl – Santo Amaro
Em 2013, a partir de contato entre equipes do Programa Fazendo Minha História e do 
SAICA Grossarl para conversa sobre implementação do projeto, foi percebida a deman-
da de formação profissional. Tal decisão deveu-se ao fato do SAICA contar com equipe 
nova, ter firmado parceria recente com a prefeitura e estar, portanto, em momento de 
reestruturação. Em Setembro de 2013, duas técnicas do Instituto reuniram-se com a co-
ordenação do SAICA a fim de identificar as principais demandas para a formação. Foram 
realizados, de setembro a dezembro de 2013, 10 encontros de Formação Profissional 
com educadores, equipe técnica e diretoria. Em 2014, este processo terá continuidade 
no formato de supervisão institucional.

Saica São Mateus V
O serviço foi inaugurado em julho de 2013 e durante o processo de abertura da casa foi 
solicitado, pela coordenação, um encontro pontual para instrumentalizar a equipe para 
recepção das crianças e adolescentes. Momento inicial em que a equipe, com pouca expe-
riência e muita expectativa, pôde refletir sobre as razões do acolhimento e o modo como 
as crianças chegam ao serviço. Em agosto a coordenação fez novo contato com o Instituto 
Fazendo Historia para inicio de um processo de formação de oito encontros. Foram reali-
zados encontros temáticos e discussão de caso com o objetivo de fortalecer a equipe no 
sentido da profissionalização e construção do projeto político pedagógico da instituição.

Saica Campo Limpo
No primeiro semestre de 2013 foi realizado um encontro pontual de formação com a 
equipe, a partir de uma solicitação da coordenação. Neste encontro foi trabalhada a 
questão da sexualidade e apresentada à equipe uma visão do tema relacionado ao de-
senvolvimento da criança e do adolescente. Todos foram convidados a refletir sobre os 
desafios enfrentados no trabalho cotidiano e encaminhamentos foram planejados.
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Formações realizadas no Interior de São Paulo

Lar Espírita Cairbar Schutel /Matão

Entre os meses de abril e agosto de 2013, foram realizados 4 encontros de formação 
com a equipe do Lar Espírita Cairbar Schutel, abrigo na cidade de Matão, com a carga 
horária total de 24 horas. O abrigo tinha como demanda a profissionalização do servi-
ço e formação dos educadores após passar por uma mudança estrutural – união entre 
uma antiga instituição de acolhimento para meninas na cidade com o abrigo municipal, 
passando atender 20 crianças de 0 a 17 anos e 11 meses de ambos os sexos, adequan-
do-se aos parâmetros atuais do acolhimento institucional. Os temas abordados foram 
Acolhimento – histórico e parâmetros, papel do educador, trabalho com histórias de 
vida, agressividade, regras e rotina.

Campinas
No mês de setembro, a secretaria de Campinas contratou a equipe do Programa Forma-
ção Profissional para a realização de um processo direcionado a equipes de 7 institui-
ções do município, com foco nos temas relacionados ao papel do educador e sexualida-
de. Foram realizadas 4 encontros de 6 horas no Hotel Vila Rica, nos quais 60 educadores 
dos diferentes serviços puderam trocar experiências e refletir a respeito dos temas tra-
balhados, construindo novas estratégias de ação para seus cotidianos.

Pariquera-Açu

O Município de Pariquera Açu contratou o Instituto Fazendo História para um processo 
de formação que tinha como um de seus objetivos finais a construção do Projeto Polí-
tico Pedagógico do serviço de acolhimento da cidade. Foram realizados encontros com 
toda a equipe de educadores e encontros apenas com a equipe técnica para aprofundar 
alguns dos temas do Projeto Político Pedagógico. O projeto foi redigido a muitas mãos, 
com o apoio técnico do Instituto à distância. O processo de formação ainda será finali-
zado em 2014, sendo apenas ponto de partida para que a equipe siga com a cultura de 
espaços de reflexão coletiva.

Acolhimento Institucional Provisório de Crianças de Jacareí 

No início de 2013, a gestora do serviço buscou a Instituto interessada em um trabalho 
de supervisão que ajudasse a equipe da casa a construir seu Projeto Político Pedagógi-
co. Inicialmente, foi acordado a realização de 3 encontros, de 4 horas, entre abril e maio. 
O processo aconteceu apenas com coordenação e técnicos da casa. Porém, por se tratar 
de um trabalho cuidadoso e demorado, que deve incluir também os outros profissio-
nais da casa, a parceria foi recontratada para mais 6 meses, com previsão de 6 horas 
mensais de trabalho. Nessa segunda etapa, entre julho e novembro, além de reuniões 
com coordenação e técnicos, foram realizados encontros com todos os profissionais da 
casa para fechamento do PPP e reflexões sobre o histórico do acolhimento, orientações 
técnicas, funções de cada profissional e alinhamento do trabalho em equipe.  

Acolhimento Institucional para Adolescentes de Jacareí

Em agosto de 2013, a gerente dos serviços de acolhimento da Prefeitura de Jacareí en-
trou em contato com o Instituto interessada em um processo de supervisão pontual 
para revisão do Projeto Político Pedagógico desse serviço de acolhimento. Foram re-
alizados 6 encontros de 4 horas, entre setembro e novembro, sendo 3 apenas com os 
técnicos para readequação do PPP e 3 com todos os profissionais para tratar de me-
todologias específicas de trabalho com adolescentes, tais como adultos de referencia, 
construção de registros sobre cada adolescente e discussão de caso.

Formações realizadas em outros Estados

Rio do Sul – Santa Catarina

Em janeiro de 2013, a EGEM – Escola de Gestão Pública Municipal de Florianópolis con-
tratou o Instituto para realizar o curso ‘Abrigo Institucional no Atendimento de Crianças 
e Adolescentes’. Os encontros ocorreram nos dias 29 e 30 de janeiro, com cerca de 30 
pessoas. Estavam presentes profissionais de um serviço de acolhimento, conselheiros 
tutelares, uma juíza, assistentes sociais e psicólogos dos municípios que compõe o con-
sórcio intermunicipal da região de Rio do Sul para desenvolvimento do serviço de aco-
lhimento na cidade de Vidal Ramos. Nos dois dias foram abordados temas relativos ao 
histórico do acolhimento no Brasil, orientações técnicas para os serviços, trabalho em 
equipe, projeto político pedagógico e a metodologia do registro das histórias de vida 
das crianças e adolescentes.   

Florianópolis – Santa Catarina

Em junho de 2013, a EGEM – Escola de Gestão Pública Municipal contratou o Institu-
to novamente para realizar o curso ‘Abrigo Institucional no Atendimento de Crianças 
e Adolescentes’, dessa vez em Florianópolis. O trabalho aconteceu em 2 dias inteiros e 
contou com 27 participantes, entre técnicos e educadores de serviços de acolhimento 
de diversos municípios, técnicos do judiciário, de programas de família acolhedora e 
conselheiros tutelares. Os principais temas abordados foram a articulação da rede de 
garantia de direitos das crianças e adolescentes, o projeto político pedagógico de um 
serviço de acolhimento e a construção dos Planos Individuais de Atendimento.  
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Instituições parceiras
Lar Espírita Cairbar Schutel /Matão
Abrigos do município de Florianópolis/Santa Catarina (4)
Campo Limpo
Saica Edel Quinn
Saica Raios de Sol
Acolhimento Institucional Provisório de Crianças de Jacareí / Vicente de Caia
Acolhimento Institucional para Adolescentes de Jacareí
Saica São Matheus IV
Saica São Matheus V
Abrigos do município Rio do Sul / Santa Catarina (4)
Saica Roberto Borghi
Abrigos do município de Campinas (6)
Casa do Pequeno Cidadão
Saica Grossarl Santo Amaro /  Pariquera-Açu

Abrigos em Rede: Oficinas de Formação 
O projeto Abrigos em Rede, financiado através do FUMCAD, surgiu da necessidade de 
criarmos um espaço de encontro entre profissionais de diferentes instituições do mu-
nicípio de São Paulo, para refletir sobre suas práticas e competências e compartilhar 
experiências que possam auxiliar nas resoluções de questões importantes no dia a dia 
das Instituições. Ele já está em sua quarta edição.

Para isso, o projeto prevê a realização de seis oficinas temáticas no decorrer de 12 meses, 
além da sistematização dos conteúdos e divulgação em um blog, em forma de texto e ví-
deo. Cada oficina conta com a participação de um ou dois especialistas que discursam sobre 
as questões técnicas e teóricas referentes ao tema proposto, e a partir daí, abre-se o espaço 
para as reflexões de como cada equipe trabalha no cotidiano e prática de suas instituições.  

As oficinas deste módulo aconteceram entre os meses de outubro de 2012 a setembro 
de 2013, abordando seis temas principais: 

1. Narrar para transformar – Novembro de 2012

2. Adolescência: um tempo de possibilidades – Janeiro de 2013

3. O serviço de acolhimento e os espaços de brincar – Março de 2013 

4. Sexualidade na infância e adolescência – Maio de 2013 

5. Chegadas e partidas no acolhimento – Julho de 2013 

6. Luto no acolhimento – Setembro de 2013 
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Programa Com Tato
o que é?

O Com Tato é um programa que oferece, gratuitamente, psicoterapia para crianças e 
adolescentes que vivem em instituições de acolhimento na cidade de São Paulo. Crian-
ças e adolescentes que estão acolhidos tiveram suas vidas marcadas por diferentes ti-
pos de violência e abandono, o que gera seqüelas no seu desenvolvimento intelectual e 
emocional. Em função disso, podem apresentar dificuldades de relacionamento, mani-
festações psicossomáticas, baixo aproveitamento escolar e envolvimento com o mundo 
das drogas e da marginalidade, entre outros sintomas.

Uma das maiores dificuldades desses jovens é sobreviver emocionalmente às imensas 
perdas sofridas no decorrer da vida que, se não forem elaboradas, podem impedi-los de 
construir vínculos afetivos duradouros. Através da psicoterapia, busca-se ajudar estes 
jovens a conhecerem e a elaborarem suas histórias de vida para que possam encontrar 
formas saudáveis de construir um projeto de vida, no qual não se repita, no futuro, o 
ciclo de violência e abandono vividos na infância.

CoMo FazeMos?

O Com Tato possui uma rede de psicoterapeutas credenciados que atendem volunta-
riamente duas crianças ou adolescentes em seus próprios consultórios particulares. Os 
psicoterapeutas são selecionados e capacitados através de supervisões semanais, com 
profissionais experientes na área clínica, que também atuam voluntariamente. Além 
das supervisões, o programa promove encontros semestrais com toda a equipe do Com 
Tato, com o objetivo de buscar uma reflexão contínua sobre temas pertinentes aos 
atendimentos.

As crianças e adolescentes são atendidos semanalmente pelo período que for neces-
sário, mesmo que mudem de instituição, voltem para a família ou sejam adotados: a 
proposta é de um atendimento a longo prazo. Como cada atendimento é único e sem-
pre pautado na necessidade do próprio paciente, esse período varia muito: há jovens 
atendidos durante alguns meses e outros que permanecem em atendimento por vá-
rios anos. Esse é um grande diferencial do programa Com Tato: embora muitas crianças 
consigam atendimento psicológico através da rede pública, a alta rotatividade comum 
nesses espaços dificulta a formação de vínculos afetivos, essencial para um trabalho 
dessa natureza – principalmente em jovens que já tem a vida tão marcada por sucessi-
vos rompimentos afetivos.

Para que o atendimento tenha sucesso é importante o comprometimento da instituição 
de acolhimento, com a qual fazemos um contrato, que marca as responsabilidades de 
todos os envolvidos no processo: coordenação do Com Tato, psicoterapeutas e insti-
tuição (responsável legal pelas crianças e adolescentes). A instituição de acolhimento 
compromete-se a levar as crianças aos consultórios, além de acompanhar o desenvol-
vimento do trabalho, sendo uma ponte fundamental entre o que acontece na vida da 
criança e o psicoterapeuta que cuida do caso. Os técnicos da instituição (normalmente 
o psicólogo ou o coordenador) participam ativamente desse processo, conversando so-
bre a criança ou adolescente com o psicoterapeuta, sempre que for necessário. 

voluntariado

escuta

qualificado
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A coordenação do Com Tato acompanha os casos através de informações do psicote-
rapeuta e, principalmente, por meio dos relatórios semestrais preenchidos tanto pelo 
psicoterapeuta quanto pela instituição. É responsável por selecionar os profissionais 
que fazem parte do programa e por fornecer um suporte para toda a equipe, cuidando 
sempre da qualidade dos atendimentos. 

O Com Tato tem como premissa a importância de um trabalho em rede, na qual o psi-
coterapeuta insere-se de forma ativa, buscando dialogar com todas as instâncias que 
fazem parte da vida desses jovens: escola, instituição de acolhimento, fórum, família, 
serviços de saúde em geral.

O Com Tato em 2013

Em 2013 o Com Tato foi pouco a pouco retomando o crescimento que havia sido inter-
rompido em 2012.  No primeiro semestre, ainda trabalhamos com baixa procura, tanto 
pelas instituições de acolhimento, como por novos profissionais, reflexos do encolhi-
mento vivido em 2012.

Entretanto, no segundo semestre, novos profissionais voltaram a nos procurar para fa-
zer parte da equipe. Da mesma forma, novos abrigos buscaram parceria e instituições 
já parceiras nos encaminharam muitos pacientes. Em termos quantitativos, retomamos 
o crescimento.

Conceitualmente, o foco de nosso trabalho em 2013 foi o aprofundamento do trabalho 
em rede, no qual o psicoterapeuta relaciona-se cada vez mais com todos os âmbitos da 
vida da criança e/ou do adolescente acolhido: instituição, fórum, família, comunidade, 
serviços em geral. Essa sempre foi uma premissa do programa Com Tato mas, nesse ano, 
priorizamos ações que enfatizassem a importância desse trabalho clínico estar situado 
dentro do amplo contexto do acolhimento.

Orientados por esse objetivo, promovemos duas reuniões com a equipe, uma no primei-
ro semestre e outra no segundo. A primeira reunião aconteceu no dia 16/05/2013. Nesta, 
convidamos Claudia Vidigal, presidente do Instituto Fazendo História, para nos apresen-
tar um panorama do cenário atual do acolhimento, trazendo alguns parâmetros legais 
que orientam esses serviços. A partir desses parâmetros, promovemos uma discussão 
sobre os reflexos dos mesmos nos atendimentos clínicos propostos pelo Com Tato.

Cabe destacar alguns documentos básicos que orientam a nossa prática e foram citados 
nessa reunião, para toda a equipe:

 O plano nacional de promoção, proteção e defesa do direito de crianças e adolescen-
tes à convivência familiar e comunitária

 Orientações Técnicas para Serviços de acolhimento – que regulamenta, em território 
nacional, os parâmetros orientações e serviços técnicos para a maior profissionaliza-
ção dos serviços.

 A Lei 12.010, conhecida como nova lei da adoção, que altera e aprimora alguns arti-
gos do ECA – com destaque para a centralidade da família e o reforço ao protagonis-
mo da criança e do adolescente em seu processo, determinando o direito à verdade 
sobre a própria história e o respeito à sua opinião.

A importância de mencionar e discutir esses documentos na reunião com terapeutas 
e supervisores do Com Tato é trazer os parâmetros que orientam o acolhimento como 
um todo, enfatizando o papel do terapeuta na condução dos casos, em consonância 
com essas diretrizes. Todo psicoterapeuta do Com Tato deve ter um olhar criterioso 
para identificar quem é a família desse paciente e como esta pode ser convocada no 
seu processo psicoterapêutico. Além disso, é fundamental que o terapeuta acompanhe 
o processo legal de seu paciente, pensando em como prepará-lo para opinar em seu 
processo, tornando-o efetivamente protagonista de sua história.  Por fim, discutimos a 
importância dos relatórios escritos para as instituições de acolhimento e Fóruns, ferra-
mentas preciosas de interlocução com toda a rede.

Esse foi um encontro mais teórico, que partiu dos documentos para refletirmos sobre 
nossa prática

No dia 11 de novembro de 2013 fizemos uma segunda reunião de equipe, na qual dis-
cutimos um caso apresentado pela psicoterapeuta Renata Carolo, supervisionado por 
Renate Meyer Sanches. Esse encontro seguiu o caminho oposto ao anterior: partimos 
da discussão de um caso concreto para chegarmos a algumas premissas teóricas que 
estão presentes em nossa prática.

Esse caso foi escolhido justamente por mobilizar muitos serviços da rede de atendimen-
to, para além do abrigo. Discutiu-se a difícil posição de poder dialogar com a rede sem 
quebrar os limites do setting terapêutico. O foco do encontro foi perceber os limites e 
possibilidades da clínica e as particularidades dessa clínica específica, fazendo-nos pen-
sar sobre a atuação de cada um como  profissional  do Com Tato, do programa  como um 
todo e do Instituto Fazendo História e sua inserção na rede.

Por fim, investimos também nesse ano numa ferramenta operacional, que foi a criação 
de um novo banco de dados, mais completo, para englobar todas as informações dos 
casos  em atendimento, equipe e instituições, com as minúcias que esse trabalho re-
quer. O banco já está implementado, precisando apenas de uns ajustes finais.

Encerramos o ano de 2013 satisfeitos com o resultado e prontos para crescer ainda mais 
em 2014, sem perder a qualidade do trabalho, que é sempre nossa prioridade.

Os resultados do Com Tato em 2013 em números

50 profissionais 
voluntários

77 pacientes 
atendidos

24 instituições 
parceiras
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Terapeutas e supervisores 
Adriana de C. A. Omati
Adriana Elisabeth Dias
Alexandre Yamaguti
Ana Paula Dias Pacheco
Angelina Verônica Chu
Anne Carolline Guedes
Bruno Espósito
Camila Franco M. Abreu
Carolina Maroni
Carolina Torres
Caroline Wajss Zylberkan
Catarina Pedroso
Cecília Ferrari França
Cenira Loenia de Oliveira
Claudia Bonfily Pimentel
Daniela de Camara Cezar
Daniela Teperman
Daniele Pisani de Freitas
Érica S. Ditolvo
Gabriela Casellato
Gabriela Novaes
Giselle Faria Guimarães
Isabel Kahn Marin
Julia Gusmão Eid
Juliana Braga
Lana Terpins
Laura de Vilhena
Mahyra Costivelli
Maiá Aiello Barros
Manuela Fagundes
Marcella Schiavon
Marcia Almeida Batista
Marcus Góes
Mariana Garbim de Oliveira
Miriam Grajew
Mônica Gonçalves Camargo
Olívia M. Françoso
Paula Lima Freire
Renata Carolo Neponucemo
Renate Meyer Sanches
Sandra Pavone
Silvia Regina Antunes Petrilli
Sophia Maggi de Góes
Tamara Petric
Tânia Corghi Veríssimo
Tatiana Barile
Tatiana InglezMazarella
Teresa Martins da Costa
Thais Garrafa
Tomás Bonomi

Coordenação geral

Renata Marmelsztejn
Clarissa Temer

Coordenação de abrigos

Juliana Braga

Instituições parceiras 
Abrigo Anália Franco
Abrigo Joselito Lopes Martins
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Palavra de bebê
o que é?

O Palavra de Bebê é um dos programas do Instituto Fazendo História que surgiu dada a 
relevância do tempo da primeira infância - momento em que são construídas as bases 
do desenvolvimento físico e psíquico - e, das particularidades inerentes ao acolhimento 
oferecido a essa faixa etária. O objetivo do programa é promover saúde aos bebês que 
estão em situação de acolhimento institucional privilegiando a relação com seus adultos 
de referência. Através de suas ações busca criar estratégias de intervenção institucional 
que contribuam para a formação dos responsáveis pelas crianças, oferecendo recursos 
teóricos e práticos aos profissionais para o trabalho com crianças de zero a três anos. 
Organizam-se também espaços de reflexão sobre a prática cotidiana e incentiva-se um 
conhecimento mais amplo da singularidade de cada bebê. A proposta da intervenção 
é criar um ambiente facilitador do desenvolvimento de sujeitos autônomos, críticos e 
criativos a partir dos primeiros vínculos estabelecidos na vida do bebê. 

CoMo FazeMos?

A intervenção acontece através das seguintes ações:

 Reuniões mensais da equipe do Palavra de Bebê com a equipe técnica do SAICA par-
ceiro -  Momento para discutir o trabalho realizado, planejar atividades, alinhar ex-
pectativas e demandas entre as equipes. É também um espaço de escuta e reflexão 
sobre os desafios enfrentados pelo serviço no acolhimento das crianças;

 Visitas semanais ao serviço de acolhimento, realizadas por colaboradores voluntários 
capacitados pelo Palavra de Bebê – Esse acompanhamento semanal tem o objetivo 
de testemunhar e favorecer o vínculo entre o bebê e seus adultos de referência e 
oferecer recursos práticos para o trabalho cotidiano com a primeira infância. As estra-
tégias utilizadas são: ateliês com a participação de bebês e educadores - de música, 
leitura, brincar, massagem, entre outros; confecção dos álbuns dos bebês, realizado 
em parceria com o educador referência, entre outras. Este trabalho dos colaborado-
res é supervisionado quinzenalmente pela equipe do Palavra de Bebê no Instituto 
Fazendo História; 

 Encontros de formação e discussão de caso com toda a equipe do SAICA (equipe téc-
nica, educadores e demais profissionais). Tais encontros tem o objetivo de apresentar 
o programa e compartilhar seus fundamentos e princípios, oferecendo ferramentas 
para o trabalho desenvolvido com os bebês em situação de acolhimento.

Ampliando o conhecimento 
O Programa Palavra de Bebê oferece, ainda, um espaço de formação e construção de 
conhecimento na área da primeira infância em situação de acolhimento institucional. 
As atividades que contribuem para isso e foram desenvolvidas no ano de 2013 são:

 Grupo de estudos sobre a primeira infância, aberto a todos interessados: (contém 
cerca de 20 participantes fixos)– O grupo de estudos configura-se como um espaço de 
reflexão que acontece quinzenalmente e conta com profissionais de diversas áreas de 

vínculos

singularidade
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atuação, formação e experiências múltiplas junto aos bebês, suas mães, famílias ou 
educadores. A heterogeneidade do grupo - que é composto por psicólogos, psica-
nalistas, enfermeiras, terapeutas ocupacionais, arte-educadores, entre outros - pro-
porciona ricos debates em torno do tema, ampliando a compreensão e promovendo 
questionamentos, provocações e ideias sobre o trabalho com a primeira infância e, 
em especial, em situação de acolhimento institucional. 

 No ano de 2013 continuamos os estudos sobre a metodologia de Emmi Pikler1  e as 
experiências de Lóczy, mas também ampliamos o debate em torno de textos de ou-
tros autores que se dedicaram às questões da primeira infância. O acolhimento institu-
cional, suas conquistas e seus desafios estiveram em pauta o ano todo e assim fomos 
acompanhados por autores, textos e vídeos que pudessem inspirar o trabalho cotidia-
no junto aos serviços de acolhimento ou à rede de proteção à infância e adolescência. 

 Os integrantes do grupo de estudos participaram e apresentaram o trabalho “Cons-
truções e inquietações de um grupo interdisciplinar sobre o trabalho com bebês em 
situação de acolhimento e suas famílias” no II Encontro Internacional e IX Encontro 
Nacional sobre o Bebê, que aconteceu em Brasília, nos dias 31 de outubro a 3 de 
novembro de 2013. O trabalho teve como inspiração as discussões realizadas nos 
encontros do grupo de estudos, foi escrito por alguns de seus participantes e apre-
sentado por Beatriz Kesselring.

 Publicação Práticas compartilhadas – A equipe do Palavra de Bebê juntamente 
com alguns integrantes do grupo de estudos participaram da escrita de um livro para 
compartilhar boas práticas junto à primeira infância em situação de acolhimento ins-
titucional. Livro que está em fase de editoração e que pretende dar ferramentas prá-
ticas ao educador em seu trabalho cotidiano.  Busca-se também valorizar o lugar e o 
papel do educador junto ao bebê, apostando no fortalecimento desse profissional. 
Estamos trabalhando firmemente para que essa publicação fique interessante e ver-
dadeiramente útil para educadores e gestores. 

 Parceria com PUC/SP – A parceria entre o Palavra de Bebê e a Faculdade de Ciências 
Humanas e da Saúde da PUC/SP, através do curso de psicologia, iniciou-se em 2011 
teve continuidade nos anos subsequentes. Neste ano contou-se com a participação 
de quatro estagiários do quinto ano do curso de psicologia do núcleo “Práticas Clíni-
co-Educacionais”. Os estagiários trabalharam em duplas sendo que uma dupla atuou 
na Casa Santa Bakhita e esteve sob supervisão na universidade da Profa. Dra. Isabel 
da Silva Kahn Marin e a outra dupla atuou no Projeto Nosso Lar – CR3 Osasco, sob su-
pervisão da Profa. Dra. Silvana Rabello. A parceria e interlocução com a universidade 
tem sido uma rica experiência para o Palavra de Bebê.

 Parceria com o Colégio Santa Cruz – A parceria iniciada em 2012 teve continuidade 
nesse ano de 2013. Cinco alunas do ensino médio participaram no primeiro semestre 
e outras cinco participaram no segundo semestre – atuando no Projeto Nosso Lar – 
CR3 Osasco sob orientação da profa. Beatriz Mello e supervisão da equipe do Palavra 
de Bebê. As alunas participaram de encontros iniciais com a técnica do Palavra de 
Bebê para contextualização do acolhimento, apresentação do Instituto Fazendo His-
tória e do Palavra de Bebê assim como de seus objetivos e estratégias. No primeiro 

semestre elas se encarregaram de iniciar os álbuns de alguns bebês e realizaram al-
guns ateliês de brincar. No segundo semestre focaram mais em realizar os ateliês de 
brincar e musica, visando ampliar o repertório lúdico no cotidiano do serviço.

 Encontro com Christine Davoudian - A equipe do Palavra de Bebê organizou um 
encontro para os profissionais dos serviços de acolhimento parceiros e convidou a 
médica e psicanalista francesa Christine Davoudian, para contar sua experiência com 
gestantes imigrantes – mulheres que vem de países em guerra ou com muitas difi-
culdades e estão na França de forma “ilegal”, “sans papier” (sem papel) como são cha-
madas, vivendo situações complexas, por vezes de grande precariedade. O encontro 
contou ainda com a participação de colaboradores do programa, profissionais que 
participam do grupo de estudos e equipe do Instituto Fazendo História, configuran-
do-se como um rico espaço de reflexão. Foi possível ouvir e dialogar com a médi-
ca sobre os acompanhamentos pré e pós-natal realizados pela equipe de uma PMI 
(Centro de Proteção Materno Infantil) de Saint Dennis, região periférica de Paris. O 
trabalho da Dra Christine Davoudian é inspirador e embora trate de uma realidade di-
ferente da vivida pelos SAICAs no Brasil, traz importantes questões a se pensar sobre 
a importância das histórias e dos cuidados com as famílias e o quanto, tais cuidados, 
são para com os bebês também. “Cuidar da gestante é cuidar de seu bebê”, diz ela. 
Outra questão que pôde ser refletida no encontro é sobre o dispositivo grupal como 
extremamente potente no trabalho com famílias. A médica contou uma experiência 
bem sucedida que realiza com as gestantes e que nomeia Grupo de Palavra. Espera-
mos que esse encontro tenha inspirado ações que se revertam em um trabalho mais 
efetivo com as famílias das crianças acolhidas.

Os resultados do Palavra de Bebê em 2013

O trabalho do Palavra de Bebê no ano de 2013 foi financiado pela Johnson&Johnson, 
que apoiou a realização do projeto em quatro serviços de acolhimento e renovou a 
parceria para o ano de 2014, o que será muito interessante para a continuidade do 
trabalho. A partir de agosto de 2013 contamos também com a parceria e financia-
mento do projeto pelo FUMCAD, nos apoiando no trabalho junto a cinco SAICAS no 
município de São Paulo. 

1 Pediatra húngara que fundou em 1946 um abrigo para crianças – Lóczy -, em Budapeste. Emmi Pikler dedicou-se a tarefa de 
tornar o espaço coletivo um espaço possível para o desenvolvimento físico e psíquico de bebês e crianças pequenas. Sua metodo-
logia dá ênfase à formação profissional e à autonomia e movimento livre das crianças e assim traz elementos importantes para se 
trabalhar com as equipes dos serviços de acolhimento, sobretudo, no que diz respeito à atenção dada à primeira infância.

10 instituições 
de acolhimento 
foram parceiras do 
programa

04 estagiários  
trabalharam no 
programa via 
universidades

223  educadores 
e profissionais da 
equipe técnica 
envolvidos

27 colaboradores 
voluntários

 162 bebês 
foram atendidos 
diretamente
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O trabalho nos serviços de acolhimento

Cairbar Schutell

A parceria com o Cairbar Schutell, iniciada em 2011, teve continuidade nos anos de 2012 
e 2013. Foram três anos de trabalho conjunto e de uma frutífera parceria. A equipe passou 
a ter um olhar mais singularizado para os bebês, valorizando momentos de alimentação 
e cuidados como momentos privilegiados de interação, assim como valorizando os vín-
culos, o que possibilitou darem maior atenção aos momentos de chegadas e despedidas, 
resultando em processos bem acompanhados e sucedidos de adoção e de reintegração 
familiar. Surgiram também idéias criativas para trabalhar questões importantes com as 
crianças e a equipe foi um ponto forte, tais como: o albão – álbum de história da casa; 
anjo do mês – fortalecendo o vínculo e o olhar singularizado entre educador e criança; 
a construção de histórias para mediar e falar com as crianças sobre sua própria história. 
Percebe-se que a equipe se apropriou mais das histórias dos bebês, valorizando-as e se 
empenhando em seu registro com o apoio das colaboradoras. Essa valorização resultou 
na confecção de álbuns lindos e cheios de histórias, como também na maneira sensível 
com a qual a equipe se aproximou dos bebês, seja no dia-a-dia, seja contando sua histó-
ria, seja nos processos de saída do serviço, feitos de maneira cuidadosa.

bebês atendidos: 03

mães adolescentes: 01

educadores e equipe técnica envolvidos: 20

colaboradores voluntários: 02

Casa Santa Bakhita

A parceria com a Casa Santa Bakhita começou em 2011 e teve continuidade nos anos 
subseqüentes. Um dos objetivos do Palavra de Bebê nesse ano foi refletir e auxiliar a 
equipe quanto aos desafios enfrentados no trabalho com as famílias de origem, apos-
tando que uma escuta cuidadosa pode render bons frutos e possibilitar um maior núme-
ro de rein- tegrações familiares. Essa escuta começa no acolhimento feito a essas famí-
lias nos mo- mentos de visitas e esse foi um tema amplamente discutido nos encontros 
mensais de formação, assim como foi um dos objetivos da intervenção das estagiárias 
que puderam utilizar o álbum como uma ferramenta para auxiliar na aproximação com 
as famílias e seus bebês. A questão das despedidas, tão importante nos serviços de 
acolhimento, foi debatida por essa equipe ao longo do ano e se observou a necessida-
de de estabelecer estratégias para lidar com a saída dos bebês, criando procedimentos 
de despedidas, de forma que esse momento não represente uma nova ruptura e que a 
mudança possa ser elaborada de forma gradual por todos. Trata-se de valorizar os vín-
culos estabelecidos entre os bebês e seus cuidadores e poder refletir sobre os prejuízos 
vivenciados em eventuais transferências, buscando sempre evitá-las. 

bebês atendidos: 37

educadores e equipe técnica envolvidos: 32

colaboradores voluntários: 04

estagiárias puc/sp: 02

Casa Coração de Maria

Parceria iniciada nesse ano de 2013.  O trabalho semanal das colaboradoras junto aos 
bebês tem sido incrível. Elas construíram um vínculo importante com eles e tem po-
dido oferecer um espaço importante de expressão e desenvolvimento para os bebês, 
olhando para cada um deles em sua singularidade. Alguns educadores da casa são bas-
tante sensíveis e desenvolvem um bom trabalho. O Saica Coração de Maria é parceiro 
do programa Fazendo Minha História também e o desenvolvimento do trabalho dos 
dois programas tem acontecido de forma bem articulada. Um desafio importante a ser 
trabalhado na continuidade é conseguir realizar encontros de formação mensais com a 
toda equipe, o que foi uma grande dificuldade esse ano. Acredita-se que esses encon-
tros favorecerão enormemente o trabalho da equipe do Saica, sobretudo pela possibili-
dade dos profissionais se reunirem para discutir o trabalho cotidiano.

bebês atendidos: 10

educadores e equipe técnica envolvidos: 20 

colaboradores voluntários: 02

Projeto Nosso Lar – CR3 Osasco

A parceria com o Projeto Nosso Lar teve início neste ano de 2013 e algumas conquistas 
já são possíveis de se enumerar. Observa-se uma melhora considerável no acolhimento 
e cuidado oferecido aos bebês que passaram a ficar menos em seus berços, estão falan-
do e balbuciando mais, assim como brincando mais. O ambiente da casa mudou desde 
as paredes que deixaram de ser brancas e ficaram coloridas, brinquedos e brincadeiras 
começaram a fazer mais parte do cotidiano, evidenciando uma casa repleta de crian-
ças, até a presença de um quadro mais completo de educadores.  Os colaboradores e 
estagiários trabalharam duro para construir uma parceria de confiança com a equipe 
de educadoras e após um ano de trabalho vemos que o esforço valeu a pena – as edu-
cadoras estão mais próximas não só dos colaboradores e estagiários compartilhando 
conquistas e dificuldades com eles, mas também estão mais próximas das crianças, o 
que consideramos algo da maior importância. A parceria também tem sido boa com a 
equipe técnica e já se percebem efeitos do trabalho em suas reflexões e em seu olhar 
mais atento para questões como a importância dos vínculos, do trabalho nas chegadas 
e despedidas, do trabalho com famílias, etc. Apesar dessas conquistas, certas dificulda-
des também se fazem presentes, como questões políticas que atravessam o trabalho 
cotidiano no serviço, uma vez que se trata de um serviço municipal. Foi possível realizar 
apenas dois encontros de formação com toda equipe do serviço e as educadoras não 
se sentem motivadas a ir ao SAICA para a formação fora do horário de trabalho. Nesse 
sentido o trabalho direto das colaboradoras e estagiários com as educadoras tem sido 
bem importante e uma das metas do trabalho no próximo ano é conseguir realizar os 
encontros de formação, que podem contribuir muito para o acolhimento das crianças. 

bebês atendidos: 35

mães adolescentes: 02

educadores e equipe técnica envolvidos: 39 

colaboradores voluntários: 12

estagiárias puc/sp: 02



4746

Amigos da Inocência

Em 2013 a parceria com o SAICA Amigos da Inocência passou por transformações e o 
trabalho foi retomado no 2o semestre de forma articulada com o programa Fazendo 
Minha História para a produção dos álbuns e planejamento das ações de intervenção 
junto ao serviço. O trabalho com os bebês e crianças pequenas é realizado semanal-
mente por uma dupla de colaboradoras do Palavra de Bebê por meio de ateliês de leitu-
ra, musica e brincadeiras.  Sendo um serviço que acolhe crianças e adolescentes de zero 
a 18 anos, um dos desafios enfrentados pela equipe tem sido o planejamento da rotina 
e organização do trabalho para atender às diferentes demandas de cada faixa etária. Os 
encontros de formação podem ser um espaço importante para a equipe pensar e ali-
nhar sua prática junto aos bebês, assim como articular as demandas das outras crianças 
na rotina da casa.

bebês atendidos: 03

educadores e equipe técnica envolvidos: 12

colaboradores voluntários: 02

Casa Vida II

A parceria com a Casa Vida teve início no segundo semestre de 2013. Tem-se apostado 
na construção de uma boa relação com a equipe técnica e educadores, que se mostram 
abertos ao trabalho, bastante disponíveis e colocando questões importantes em refle-
xão. A presença dos educadores nos encontros de formação foi aumentando gradual-
mente a cada mês, assim como a participação e as discussões realizadas. A casa acolhe 
algumas crianças com problemas importantes de saúde, fato esse que traz alguns de-
safios como o sentimento de impotência da equipe nos cuidados com os bebês mais 
comprometidos, a dificuldade em sonhar e apostar nesses bebês que muitas vezes são 
vistos como tendo poucas perspectivas futuras, o que fragiliza a equipe. Construir espa-
ços de reflexão, escuta e acolhimento a essa equipe parece fundamental.

bebês atendidos: 16

educadores e equipe técnica envolvidos: 29

colaboradores voluntários: 03

Casa do Pequeno Cidadão

A parceria do SAICA Casa do Pequeno Cidadão Nossa Senhora Aparecida com o Palavra 
de Bebê teve inicio no segundo semestre de 2013. O serviço acolhe um grande numero 
de bebês entre zero e três anos e buscam uma formação para equipe no que se refere 
ao atendimento das crianças dessa faixa etária. Formado pela comunidade religiosa da 
região onde se localiza, o serviço acolhe crianças entre zero e 14 anos e as intervenções 
realizadas pelos programas do Instituto Fazendo História (Palavra de Bebê, Projeto For-
mação e Fazendo Minha História) têm sido realizadas em consonância e com o objetivo 
de fortalecer a autonomia da equipe de profissionais, que se mostra bastante dedicada 
aos cuidados com as crianças acolhidas, para desenvolvimento de seu trabalho.

bebês atendidos: 10

educadores e equipe técnica envolvidos: 15

colaboradores voluntários: 02

Saica Campo Limpo

 O trabalho no SAICA Campo Limpo teve início no segundo semestre de 2013 e está 
em momento ainda inicial. Tem-se construído uma boa parceria com a equipe técnica 
do serviço que se mostra comprometida com o trabalho e já vinha refletindo sobre as 
histórias dos bebês através da parceria com o programa Fazendo Minha História. Os 
próprios técnicos e educadores estão fazendo os álbuns dos bebês e tem-se mostrado 
abertos para as discussões de caso e para a reflexão sobre a própria prática e o cotidiano 
do trabalho. 

bebês atendidos: 07

educadores e equipe técnica envolvidos: 20 

colaboradores voluntários: 01

PAC – Casa 1

A parceria com o PAC teve início no mês de novembro de 2013. De maneira que o traba-
lho nos meses de novembro e dezembro será dedicado à realização de um diagnóstico 
inicial para traças metas e objetivos para o ano de 2014. Estamos apostando na parceria 
que se inicia com uma demanda interessante da equipe técnica do SAICA quanto a ne-
cessidade de um olhar mais criterioso e singular para os bebês.

bebês atendidos: 06

educadores e equipe técnica envolvidos: 18

Casa Transitória de Jundiaí

A Casa Transitória de Jundiaí já é parceira do Instituto Fazendo História através dos pro-
gramas Fazendo Minha História e Formação Profissional. Devido ao número de bebês 
acolhidos havia o desejo tanto do Palavra de Bebê quanto do SAICA em estabelecer 
uma nova parceria, que foi selada no mês de novembro e está em momento de diag-
nóstico inicial, definição de metas e objetivos para 2014. Estamos apostando bastante 
na parceria e acreditando que teremos bons frutos.

bebês atendidos: 24

educadores e equipe técnica envolvidos: 18

Oficina de Massagem 
Encerramos as atividades do ano de 2013 com os colaboradores e estagiários com uma 
oficina de massagem, ministrada pela fundadora do Palavra de Bebê Fernanda Noguei-
ra. Foi trazido ao debate a importância do toque como um favorecedor da construção 
de vínculos significativos na vida dos bebês, assim como na construção de sua imagem 
corporal. Foi um momento interessante para conversar sobre a experiência vivida junto 
aos SAICAs ao longo do ano e uma forma de agradecimento aos colaboradores e esta-
giários por todo trabalho realizado neste ano. 
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Grupo nÓs
o que é?

O grupo nÓs tem o objetivo de acompanhar jovens durante o processo do desligamen-
to do serviço de acolhimento, oferecendo suporte para as questões e dificuldades que 
emergem nessa fase da vida, favorecendo o protagonismo, desenvolvimento da auto-
nomia e apropriação da cultura, da cidade e dos espaços públicos.

 A idéia é a formação de um grupo que seja espaço de pertencimento a todos os in-
tegrantes, onde laços de amizade e vínculos de referência são estabelecidos. Além do 
suporte afetivo, o nÓs apresenta especial atenção com relação ao aprimoramento do 
projeto profissional e de moradia dos jovens participantes. 

CoMo FazeMos?

Mensalmente, ocorrem dois encontros grupais, além do acompanhamento individual 
do adolescente junto a um técnico de referência do grupo nÓs. Os encontros grupais 
permitem discussões sobre temas que os interessam, saídas culturais e desenvolvimen-
to de ações sociais; já o encontro individual favorece o acompanhamento do projeto de 
vida de cada participante.

Sempre que possível, o grupo contribui para contatos e encontros com as referências 
familiares e afetivas dos adolescentes. 

Parcerias institucionais e com empresas que oferecem oportunidades de trabalho são 
estabelecidas e divulgadas aos jovens integrantes, no intuito de contribuir com o de-
senvolvimento profissional. 

O grupo nÓs possui um fundo de investimento que deve ser utilizado em projetos pro-
fissionais ou de moradia dos adolescentes. O jovem que deseja pleitear uma bolsa – 
“nÓs casa” ou “nÓsprofissa” - elabora um projeto descrevendo a forma de utilização do 
recurso. O projeto é analisado pela equipe do grupo nÓs para verificar se contribui para 
o seu desenvolvimento pessoal e/ou profissional e, em caso positivo, o adolescente 
passa a receber uma bolsa de até 300,00 reais/mês, por tempo determinado. Fora essa 
bolsa, todo adolescente participante tem direito ao “nÓs apoia”, bolsa no valor de 40,00 
reais, referente ao transporte utilizado nos encontros do grupo.

Além do trabalho com os adolescentes, os profissionais do grupo nÓs realizam reuniões 
periódicas com as equipes das instituições, de acordo com as necessidades dos casos. 
Nessas reuniões, pretende-se conhecer o que foi construído enquanto projeto de vida e 
de desacolhimento dos adolescentes, promovendo constantes reavaliações destes pro-
jetos com base no que foi observado pelas equipes do serviço, do grupo nÓs e de outras 
instâncias presentes na vida do jovem. 

São realizados, também, encontros semestrais com as equipes das instituições parceiras 
para discussão de questões referentes ao desacolhimento e acolhimento de adolescen-
tes. Estes encontros são oportunidades de promoção de reflexões e compartilhamento 
de dificuldades e boas práticas institucionais.

laranja
pantone 143

laranja
pantone 1375

autonomia

futuro
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Atividades em 2013
Através do apoio da Estater, que ocorre desde agosto de 2011, somado ao apoio da Fun-
dação Arymax, JP Morgan e ABC, o grupo nÓs em 2013 deu continuidade ao trabalho 
desenvolvido com os adolescentes já participantes (grupo 1) e, no final do ano, iniciou 
uma parceria com os serviços da região da Vila Mariana para a formação de um novo 
grupo (grupo 2) de 15 jovens.

O grupo 1, criado em 2011 e ampliado em 2012, é composto atualmente por 25 ado-
lescentes que moram ou moraram em instituições parceiras: Solid Rock, Marly Cury, Se-
meia, Helen Drexel, Capela do Socorro, Novo Lar Betânia I, Vovó Matilde, Laura Vicuña, 
Coração de Maria, Amigos da Inocência e Joselito. Dos 25, apenas 7 adolescentes ainda 
moram em serviço de acolhimento. O restante já passou pelo desafio do desligamento 
da instituição e mora em locais diversos na cidade, através de diferentes possibilidades: 
aluguel de quarto ou casa, república, albergue, casa própria, casa de um parente ou 
alugada com apoio do aluguel social. 

Em 2013, 6 adolescente escolheram encerrar sua participação no projeto e 5 novos es-
colheram entrar para o grupo.

Muitos processos individuais foram acompanhados. Nos encontros individuais, além da 
escuta, temas referentes à singularidade de cada projeto de vida tiveram espaço para 
reflexão e concretização: projetos de bolsa (moradia e profissão), visita a referências 
afetivas (irmãos, por exemplo), planilha de gastos, pesquisa de cursos, entrevista com 
profissional da área de interesse e reflexão a respeito de alternativas de moradia pós 
acolhimento.

Mesmo tendo a maioria dos jovens pouca relação com a família de origem, foi preocu-
pação específica do grupo nÓs a valorização dos vínculos e relações afetivas familiares. 
O trabalho com as famílias extensas, no intuito de possibilitar e resgatar referências 
afetivas importantes aos jovens foi um foco importante do grupo nÓs. Muitos jovens 
provem de famílias cheias de sofrimento e que, por conta das diversas dificuldades 
apresentadas, acabaram sendo desinvestidas e deixadas de lado. Além do trabalho com 
os familiares contribuir para o aumento da rede de referências afetivas do jovem, o cui-
dado oferecido a estas pessoas, mesmo quando não há possibilidade de reintegração, 
possibilita aos adolescentes um desenvolvimento mais livre de culpa e outros senti-
mentos que atrapalham seu crescimento e impedem conquistas importantes. Assim, 
alguns encontros individuais puderam se configurar em visitas a familiares e reuniões 
com referências afetivas dos adolescentes participantes.

Os técnicos ficaram em constante contato com os jovens através de atendimentos tele-
fônicos ou através da internet. Formou-se um grupo fechado no Facebook para colocar 
todos os participantes em contato, possibilitando a divulgação de oportunidades de 
cursos, de trabalho, atividades culturais, divulgação de informes dos encontros e fotos 
das atividades.

Uma vez por mês, os grupos aconteceram no Centro Cultural São Paulo que disponibili-
zou, através de um contrato de parceria, uma sala para o desenvolvimento das ativida-
des. Nestes encontros, houve bastante circulação da palavra e espaço para a expressão 
dos jovens, suscitando movimentos de reflexão que favoreceram o desenvolvimento 
dos adolescentes. Foram discutidos temas tais como: consumismo, autoconhecimento, 
valores, trabalho e autonomia.

Houve, durante o ano, uma ação de apresentação do grupo nós e atividade sobre ado-
lescência oferecida pelos integrantes do grupo nÓs aos jovens interessados em conhe-
cer o programa. Importante ressaltar que o desenvolvimento desta ação teve função 
importante tanto para os adolescentes participantes quanto para os que desejavam 
ingressar no grupo.

Alguns exemplos de saídas culturais promovidas pelo grupo nÓs em 2013: museu do 
Catavento, avenida Paulista, exposição de fotos, bairro da Liberdade e parque Vila Lo-
bos. As saídas culturais, apesar de serem atividades mais “livres”, costumam ter algumas 
tarefas e dinâmicas que direcionam a visita e a apropriação do espaço público. 

O programa, neste segundo ano de trabalho, pôde aprimorar, desenvolver e sistemati-
zar algumas de suas práticas. Foram desenvolvidos instrumentos sobre moradia, pro-
fissão, vínculos, escola e uso consciente do dinheiro para auxiliar o jovem a refletir e se 
organizar nesse momento da vida.

Houve um investimento grande no desenvolvimento do projeto através da contratação 
de uma supervisora de projeto (além da supervisora de casos) e de uma consultora vo-
luntária que auxiliou no desenvolvimento do programa. As estratégias e fundamentos 
do trabalho do grupo nÓs puderam ir para o papel, para uma maior reflexão da equipe 
e futura publicação do trabalho. 

Neste ano, ocorreu uma aproximação grande com serviços de acolhimento, através 
interlocução sobre os casos e possibilidade de trabalho em parceria. Profissionais do 
grupo nÓs foram convidados a participarem de algumas audiências concentradas, soli-
citados para refletirem sobre os casos e ativamente incluídos no processo de desenvol-
vimento da autonomia.

Os profissionais do grupo nÓs promoveram um encontro com as equipes dos abrigos 
parceiros com objetivo de sensibilizar para a importância da escuta que promove repa-
ração e sentido de cuidado nos adolescentes e para a importância de ações que garan-
tem a convivência familiar e comunitária. 

Nesse ano, foi consolidada uma parceria com a empresa Cosmoquímica que ofereceu 
oportunidade de trabalho para três jovens do grupo nÓs e com a Cia Tradicional de Co-
mércio, com possibilidade de trabalho na área de bares e restaurantes.

A parceria com o Instituto Criar possibilitou a entrada de um jovem no curso de forma-
ção em audiovisual, com bolsa de um salário mínimo. Houve contatos com outros pro-
gramas profissionalizantes, em áreas diversas, que podem ser acessados pelos jovens 
de acordo com a necessidade e interesse – Ação Comunitária, Porto Seguro, Unibes, 
Gastromotiva, Proa, IOS, Canto Cidadão, Nurap, Colméia, Instituto Profissionalizante 
Paulista, Camp Oeste, CIEE e ESPRO.
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Desbravando São Paulo
Através de um financiamento coletivo na plataforma juntos.com o grupo nÓs pode 
participar do jogo Desbravando São Paulo em agosto de 2013. Foram dias repletos de 
atividades em diversos espaços da cidade, com o objetivo de facilitar a interação dos 
jovens entre si e deles com os espaços que os cercam, tais como, Centro Cultural São 
Paulo, Museu da Língua Portuguesa, Pinacoteca, Parque da Luz, Parque do Ibirapuera e 
Museu Afro. 

Neste jogo, os jovens se apropriaram dos principais documentos de cidadania (Certidão 
de nascimento, RG, CPF, Carteira de Trabalho, reservista), participaram de gincanas para 
conhecer as obras dos museus visitados, utilizaram ônibus e metrô para se locomove-
rem e foram convocados a administrarem parte do recurso do grupo. Em uma das dinâ-
micas, por exemplo, eles tiveram que se organizar para comprar o almoço do grupo! Foi 
uma atividade que gerou desafios e muitas reflexões. 

Contamos com a parceria da Hendú no desenvolvimentos das atividades e com a Mana-
cá filmes na filmagem e edição do vídeo final.

Vídeo do grupo nÓs
As atividades do jogo “Desbravando São Paulo” foram filmadas e utilizadas para a pro-
dução do vídeo sobre o Grupo nÓs. Com depoimentos de profissionais e adolescentes 
envolvidos no projeto, este vídeo será utilizado em formações e apresentações trazen-
do ideias e inspirações para trabalho com adolescentes - que é um grande desafio para 
a maioria dos serviços parceiros.

http://youtu.be/VOsBLGks_XI

Os resultados do Grupo nÓs 2013 em números

13 instituições 
de acolhimento 
parceiras

31 adolescentes 
participantes
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AcolhimentoemRede
O AcolhimentoemRede surgiu como um grupo colaborativo de discussões, troca e re-
flexões sobre a medida protetiva de acolhimento para crianças e adolescentes. Desde 
julho de 2010, esta rede virtual vem reunindo profissionais que atuam direta ou indire-
tamente em serviços de acolhimento, comprometidos com o constante aprimoramento 
das práticas nesta área. Em 2013, o AcolhimentoemRede facilitou o compartilhar de 
conhecimento entre mais de 1000 profissionais de vários estados do Brasil e das mais 
diversas formações e funções na rede de proteção à criança e ao adolescente (assis-
tentes sociais, psicólogos, conselheiros tutelares, educadores, advogados, estudantes e 
acadêmicos, entre outros). Seus principais objetivos são:

 Ativar e fortalecer a rede de trabalhadores que atuam junto a instituições de acolhimento;

 Fomentar a troca de experiências entre o grupo participante;

 Dar visibilidade ao trabalho e fortalecer a integração de ações individuais e conjuntas;

 Difundir o conhecimento produzido;

 Disponibilizar informações relevantes aos diversos atores da rede de forma organizada; 

O AcolhimentoemRede tem atingido tais objetivos através de duas ferramentas: uma lista 
fechada de emails e um blog colaborativo, em que os conteúdos mais relevantes troca-
dos no grupo são sistematizados e socializados. Os temas mais discutidos na rede foram 
formação profissional (23%), reflexões sobre a prática (18%) e oportunidades de trabalho 
(15%); as discussões renderam dez postagens no blog, que teve mais de dez mil visitantes. 
Este ano, uma campanha para o fortalecimento da rede foi realizada, duplicando assim o 
número de membros da mesma em relação a 2012. Com isso, a troca e a interatividade 
entre os participantes aumentou, e novas demandas se colocam para o ano que chega, 
quando o desafio será a maior organização dos conteúdos emergentes na rede.

Faça parte: envie um email para acolhimentoemrede@gmail.com

Visite o blog ColaboratiVo: acolhimentoemrede.wordpress.com

“Esta é a nossa rede de discussão, nosso espaço de colocar nossas opiniões baseadas nas 
inúmeras e ricas experiências que todos temos” 
Alice Bittencourt

“Muito obrigada pela provocação, me fez refletir sobre alguns pontos que eu desconhecia.”
Ana Paula

“Que maravilhosa troca de ideias e experiências! Fortalece por demais esse trabalho que 
nos angustia, pois muitas vezes o abandono e descaso das famílias, das políticas e da so-
ciedade com as crianças e adolescentes das casas de acolhida deixa os profissionais muitas 
vezes na mesma condição: tão desamparados quanto. A rede é esse lugar de troca e de 
compartilhamento que funciona como um espelho e que nos vemos em cada experiência e 
em cada modo de conduzi-la.” 
Sonia Porto 

 

rede

fortalecimento

trocas
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Lançamento de publicação 

Livro “Esta é Nossa História”

Desde o início de nossa atuação, percebemos, de um lado, uma sociedade civil que des-
conhece as políticas de proteção à criança e ao adolescente e, de outro, crianças, ado-
lescentes e suas famílias que precisam ter sua identidade e histórias reconhecidas, em 
seu valor e sua importância. O Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (Pro-
Ac) aprovou, em 2011, o projeto do livro “Esta é nossa história” que teve como objetivo 
compartilhar as histórias de crianças e adolescentes que estão ou estiveram em serviços 
de acolhimento institucional. Entendemos que muito pouco se sabe sobre este público 
e muitos são os mitos. Compartilhar sucessos de reintegração familiar, adoções tardias 
e adoções múltiplas nos pareceu um importante movimento no sentido de fortalecer 
boas práticas nesta área.

A partir de uma campanha com nossos colaboradores voluntários e profissionais dos 
abrigos parceiros, vinte e duas histórias foram escolhidas, buscando abranger a varie-
dade de contextos e destinos apresentados no acolhimento institucional. Como cada 
história é composta por diversos olhares, o livro conta com mais de 80 depoimentos. As 
próprias crianças e adolescentes, seus amigos e familiares, voluntários, técnicos e ami-
gos foram convidados a ajudar a contar: quem é e qual é a história do Willian, do Yago, 
da Fabiana, entre outros.

Para as ilustrações, contamos com Sandra Jávera; para o design gráfico, com a nossa 
parceira Luciana Sion; para os retratos das crianças e adolescentes autorizados, tive-
mos a participação da fotógrafa Fifi Tong, a edição foi realizada pela Editora Alaúde e 
a impressão pela Editora Gráfica Bernardi. Tivemos, ainda, a consultoria do escritor e 
integrante do Museu da Pessoa, José Santos.

Em maio de 2013, concluímos esta grande jornada, com o lançamento do livro “Esta é 
Nossa História” na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Foi uma noite cheia de ener-
gia, em que mais de 300 exemplares foram vendidos e autografados pelos personagens 
principais desta história: as crianças e adolescentes. Da tiragem de 2000 unidades, 40% 
são destinadas à venda com preços promocionais; 10% foram encaminhadas a bibliote-
cas indicadas pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e 20% para instituições 
de ensino e pesquisa, e 10% para a empresa que apoiou este projeto, a Companhia Si-
derúrgica Nacional. Outras 400 unidades (20%) estão sendo distribuídas gratuitamente 
para serviços de acolhimento de todo o Brasil.

O livro está disponível para venda em nosso site: www.fazendohistoria.org.br

Outras ações e projetos 
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Encontros, seminários, articulação e fortalecimento das redes

Conselhos Estaduais  |  Berço da Cidadania  |  Brasília

Em maio, a equipe do Berço da Cidadania organizou um primeiro encontro de forma-
ção para membros do Conselho Estadual de todos os Estados do país. Na perspectiva de 
aprofundar o conhecimento sobre a atuação e papel dos conselhos, bem como colaborar 
com a formação, Claudia Vidigal esteve em Brasília para aprender com os colegas que 
representam esta importante instância representativa da democracia em nosso país.

Refletindo sobre o papel da sociedade civil   |  Brasília

Em agosto, Claudia Vidigal pode apresentar uma reflexão na abertura do seminário or-
ganizado pelo CMDCA de Brasília, à convite de uma das conselheiras e colega de longa 
data, Dirce França.  O tema foi o papel da sociedade civil na promoção e defesa dos 
direitos à convivência familiar e comunitária. A conversa foi boa, se estendeu por toda 
a manhã trazendo importantes reflexões sobre a importância da profissionalização dos 
serviços, sem perder a ternura jamais.

Movimento Nacional Entre Redes   |  ABTH   |  Brasília

Em agosto a Associação Brasileira Terra dos Homens promoveu um encontro em Brasília 
para apresentar e fomentar um projeto apoiado pela Secretaria de Direitos Humanos 
que é o  Movimento Nacional Entre Redes. A idéia é mapear organizações que traba-
lhem na perspectiva de garantir e fortalecer a convivência familiar e comunitária e, so-
bretudo, articular as redes já existentes que trabalham compondo a força da sociedade 
civil nesta temática. O Instituto Fazendo História é um dos articuladores regionais do 
pólo sudeste para esta iniciativa.

Professor Charles Nelson da Universidade de Harvard   |  FMCSV   |  São Paulo

A partir da iniciativa da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, tivemos o privilégio de 
receber o pesquisador, médico e professor de Pediatria e Neurociência da Universidade 
de Harvard, Dr Charles Nelson e fomos os responsáveis por apresentar a realidade do 
acolhimento institucional no Brasil.  O professor realizou um importante estudo sobre o 
desenvolvimento cognitivo de crianças que vivem e viveram em orfanatos na Romênia. 
Este ano pretende estender sua pesquisa aqui no Brasil, realizando um estudo compa-
rativo sobre desenvolvimento cerebral entre alunos de escolas públicas e privadas de 
Salvador. O encontro ocorreu em agosto e foi uma honra poder articular a entrada deste 
importante pesquisador em nossa rede. Visitamos juntos o abrigo Vovó Ilza, da Associa-
ção Santa Fé, que pode apresentar de perto sua prática cotidiana.

10º Encontro Estadual de Grupos de Apoio a Adoção   |   Santa Catarina

Nos dias 26 e 27 de setembro de 2013, o Instituto foi convidado a participar do 10º En-
contro Estadual de Grupos de Apoio a Adoção de Santa Catarina, em Chapecó. O encon-
tro foi aberto pelo Ministro Gilberto Carvalho e contou com mais de 300 participantes 
de todo estado.

Isabel, coordenadora do Fazendo Minha História, fez duas oficinas com cerca de 40 téc-
nicos de serviços de acolhimento da região para compartilhar os princípios e metodolo-
gias do programa. Foram 6 horas de reflexões sobre o trabalho com as histórias de vida 
das crianças e adolescentes que serão adotadas.

 A importância de registrar dados relevantes sobre suas trajetórias e quais são as ações 
possíveis com os pais adotivos a partir da perspectiva que todos têm uma história que 
merece ser olhada e valorizada foram o foco das discussões.  

Os profissionais saíram muito motivados e animados para iniciar ações de resgate e  
registro das histórias de vida das crianças e adolescentes!

Um novo olhar para as histórias de vida   |   Rio de Janeiro

No dia 23 de outubro de 2013, o CMDCA do Rio de Janeiro promoveu um encontro 
para profissionais de serviços de acolhimento do município e outros atores da rede para 
compartilhar as experiências de dois abrigos – UPI Joaquim Garcia e Ayrton Senna – 
que vem, desde 2012, realizando o FMH. Isabel, coordenadora do projeto, também este-
ve presente fazendo uma apresentação geral e respondendo as dúvidas dos presentes, 
muito interessados em conhecer melhor o FMH e desenvolver ações para o trabalho 
com as histórias de vida em suas realidades.   

No mesmo dia a tarde, aconteceu um encontro na Universidade Federal Fluminense, 
em Niterói, para os alunos de pedagogias, professores e interessados para compartilhar 
os princípios e metodologias do FMH. Isabel abriu o encontro contando sobre os prin-
cípios e metodologias do projeto e a equipe do abrigo UPI Joaquim Garcia apresentou 
sua prática. Um rico momento de compartilhar uma experiência de sucesso para os 
mais de 60 presentes.

Projeto: É de Direito  |  Diminuição da violência em instituições    |   Recife

No dia 28 de novembro, Isabel Penteado participou da mesa de abertura do Seminário “É 
de direito – Proteção e Justiça para Crianças, Adolescentes e Jovens”, organizado pela Fun-
dação Abrinq / Save the Children. O evento marcou o encerramento do projeto de mesmo 
nome do seminário e contou com a participação de mais de 80 pessoas, entre represen-
tantes do poder público, ONGs e profissionais de centros de atendimento socioeducativo 
e serviços de acolhimento da região, promovendo importantes reflexões e discussões a 
respeito da diminuição da violência em instituições de atendimento e justiça.

Ashoka Support Network  |  São Paulo

Em 2013, Claudia Vidigal, coordenadora geral do Instituto Fazendo História pode contar 
com o apoio de um programa mundial da Ashoka que está sendo implementado e am-
pliado no Brasil. Trata-se do Ashoka Support Network, no qual empresários e executivos 
tem a oportunidade de contribuir com o trabalho de fellows da Ashoka que apresentam 
seus desafios no ganho de escala para seus projetos. Foram três encontros nos quais 
pudemos refletir e criar soluções para cada um dos desafios que foram apresentados.
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Ashoka Start Empathy  |   México

Claudia Vidigal foi convidada pela equipe da Ashoka Brasil e América Latina a participar 
de um encontro do time da América Latina com o fundador da Ashoka, o visionário e 
brilhante Bill Drayton. Bill foi o criador do termo empreendedor social, o que trouxe 
força e legitimidade para o trabalho de pessoas que se dedicam a criar metodologias e 
empreender no campo social. As 20 pessoas que participaram deste encontro puderam 
conhecer melhor o novo programa da Ashoka - Start Empathy, que tem como base a 
compreensão de que, Eveyonone is a Changemaker e para isso, cada pessoa precisa ter 
desenvolvido dentro de si a capacidade de ter empatia, de se colocar no lugar do outro, 
enxergar o mundo por este prisma e assim atuar. Claudia deve participar agora do gru-
po de trabalho que se dedica a desenvolver o programa no Brasil. A idéia é buscar esco-
las que já compreendem que, tão importante quanto ler, escrever e saber fazer contas 
é aprender a ter empatia. Estas escolas serão reconhecidas e fortalecidas nesta prática, 
servindo de inspiração para outras tantas, e para todos nós.

Dialogando com abrigos – Fórum Santana  |  São Paulo

A coordenadora do Palavra de Bebê Roberta Alencar foi convidada a participar junta-
mente com os colegas Fernanda Quirino Ramos e Jeferson Teodoro do encontro “Dia-
logando com abrigos” que é  promovido pela Vara da Infância e Juventude de Santana. 
São convidados a participar desse encontro os serviços de acolhimento da região bem 
como demais equipamentos de saúde e educação que compõe a rede de proteção à 
infância e juventude criando um espaço de troca, reflexão e diálogo bastante interes-
sante. O tema desse encontro foi “Vínculos nos serviços de acolhimento”. 

Ricas discussões vieram à tona encorpadas pelas experiências dos muitos técnicos de 
serviços de acolhimento que estavam presentes, entre outros profissionais, o que ali-
mentou os três expositores na finalização da escrita de um texto sobre os cuidados ne-
cessários no fechamento de um serviço de acolhimento – “Reflexões sobre o trabalho 
com as crianças e adolescentes no processo de fechamento de um serv¬iço de acolhi-
mento institucional”.

Conferência Estadual do Ministério Público   |  São Paulo

O evento tinha como propósito a avaliação do Plano Geral de Atuação e analisa as difi-
culdades enfrentadas na implementação de suas metas, buscando propostas de solu-
ções. A dinâmica dos trabalhos consiste na apresentação de casos concretos de atua-
ção pelos Promotores de Justiça responsáveis, seguida de comentários de profissionais 
externos ao Ministério Público, isto é, representantes da comunidade acadêmica ou da 
sociedade civil.

Claudia Vidigal foi convidada para tratar dos temas de infância: acolhimento institu-
cional e convivência familiar e comunitária. A sua participação consistiu em debater 
os casos que foram apresentados e a visão acerca da atuação do Ministério Público no 
enfrentamento dos temas relativos à convivência familiar. Grande honra.

Fórum Mundial de Direitos Humanos  |  Brasília

Ocorreu em dezembro de 2013, em Brasília, um encontro com a participação da Pre-
sidente Dilma Roussef e representantes dos mais diversos grupos que lutam por me-
lhorias dos direitos humanos, no país e no mundo. O evento contou com milhares de 
pessoas, foi organizado pela Unicef e contou com o apoio da Secretaria de Direitos Hu-
manos do Governo Federal. Foi uma honra aceitar o convite de Fabio Paes, membro 
das Aldeias SOS e representante do CONANDA para compor a mesa de debates sobre o 
direito à convivência familiar e comunitária.

Encontro sobre acolhimento   |  Natal

Em outubro, Claudia Vidigal esteve em Natal para participar do encontro da Universida-
de Federal do Rio Grande do Norte sobre o acolhimento institucional. Foi um seminário 
bastante rico e a oportunidade de estreitar o relacionamento com as proefessoras da 
Universidade que já se apropriaram da metodologia do Fazendo Minha História e de-
senvolvem projetos a partir dela com seus alunos e estagiários.

II Encontro Internacional e IX Encontro Nacional Sobre o Bebê  |  Brasília

A equipe do Palavra de Bebê participou do II Encontro Internacional e IX Encontro Na-
cional sobre o Bebê ocorrido em Brasília, apresentando o trabalho “Palavra de Bebê 
– Intervenções junto à primeira infância em serviços de acolhimento”. Foi uma ótima 
oportunidade para apresentar nossa experiência, assim como ouvir outros relatos e tra-
balhos que inspiraram a equipe e geraram uma série de discussões relevantes, tanto 
nos encontros do grupo de estudos quanto nas supervisões e no cotidiano do trabalho 
do Palavra de Bebê. Distribuiu-se nesse congresso alguns livros “Entre o singular e o 
coletivo: O acolhimento de bebês em abrigos.”, compartilhando um pouco mais da ex-
periência do Palavra de Bebê.
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Sustentabilidade, demonstrações 
financeiras e governança
Para garantir sua sustentabilidade financeira, o Instituto encontra suporte, especial-
mente, em três áreas: qualidade dos projetos executados, excelência em gestão e qua-
lidade na comunicação de suas ações. Ou seja, além de fazer bem feito o que se propõe 
a realizar, o Instituto tem, também, a tarefa de se posicionar de maneira adequada jun-
to aos diversos atores que contribuem com o seu desenvolvimento. Parceiros técnicos, 
parceiros em serviços, profissionais associados, colaboradores voluntários, pessoas físi-
cas doadoras, pessoas jurídicas patrocinadoras, órgãos públicos e todas as outras ins-
tâncias que se relacionam com o Instituto devem ter claro: quem somos; o que fazemos; 
o que a tecnologia social pode trazer de mudanças sociais efetivas; quais os resultados 
obtidos com o seu trabalho e os recursos financeiros.

O Instituto tem uma reserva de R$ 400.000,00 que não são considerados nas receitas e 
despesas correntes para garantir a sua sustentabilidade.

auditoria

Ainda na mesma linha de garantir a transparência nas demonstrações financeiras da or-
ganização, além de publicar nosso balanço, contratamos uma auditoria independente 
BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI Auditores Independentes S/S para acompanhar nossa 
contabilidade, garantindo ao investidor maior confiabilidade.

Apresentamos a seguir os gráficos de demonstrações financeiras do ano, bem como a 
análise dos dados, uma vez que o ano teve variáveis incomuns em seu fluxo de caixa.

Origem dos recursos
Serviços prestados
Investimentos de Pessoas Jurídicas
FUMCAD (Pessoas Jurídica e Física)
Lei Rouanet MINC (Pessoas Jurídica e Física)
PROAC
Doações de Pessoas Físicas
Eventos e Produtos
Rendimentos
Saldo remanescente para 2013

Total

2013 (R$)
190.152
432.853
410.806
281.733
202.877
124.196

16.633
29.313

376.755

2.065.318

Serviços prestados    11%

Investimentos de Pessoas Jurídicas   26%

FUMCAD (Pessoas Jurídica e Física)   24%

Lei Rouanet MINC (Pessoas Jurídica e Física)   17%

PROAC   12%

Doações de Pessoas Físicas   7%

Eventos e Produtos   1%

Rendimentos   2%

Governança
O Instituto Fazendo História tem uma estrutura de gestão que parte de um sistema de-
mocrático de governança, com papéis bem definidos, facilitando o processo de decisões 
de longo, médio e curto prazo. Atualmente, temos diversos fóruns onde as mais diversas 
decisões institucionais são tomadas. Cada espaço serve a um tipo e nível decisório.

As reuniões acontecem com a seguinte peridiocidade:

 reuniões semanais de cada programa

 reuniões quinzenais de coordenadores de programas

 reuniões trimestrais com toda equipe do Instituto

 reuniões trimestrais com o Conselho fiscal

 reuniões trimestrais com Diretoria e Conselho

 Assembleia geral anual

Destino dos recursos
Administrativo e financeiro
Fazendo Minha História
Formações
Com Tato
Palavra de Bebê
Grupo nÓs
Desenvolvimento institucional
Outros projetos
Saldo remanescente para 2014

Total

2013 (R$)
244.674
534.230
107.338

61.378
98.637
91.285
81.357

111.793
734.626

2.065.318

Administrativo e financeiro    18%

Fazendo Minha História  40%

Formações   8%

Com Tato   5%

Palavra de Bebê 8%

Grupo nÓs  7%

Desenvolvimento institucional  6%

Outros projetos  8%
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Comunicação e desenvolvimento 
institucional 
Ampliar e qualificar as estratégias de comunicação com  os nossos públicos é uma das 
metas para a área de comunicação que conseguimos atingir em 2013. Neste ano, esta-
belecemos um plano de comunicação mais estratégico que nos permitiu avaliar qual 
canal deveria ser melhor explorado para cada público. Assim, temos um p

Temos como ferramentas principais de comunicação cotidiana com os parceiros o envio 
de Newsletters trimentrais trazendo as novidades da organização naquele semestre e o 
relatório anual de atividades.

A sistematização detalhada de tudo o que ocorreu no relatório anual de atividades, é 
a maneira que encontramos de garantir que todos possam acompanhar os processos 
e resultados de nosso ano de trabalho.  Neste documento, o leitor encontra ainda as 
demonstrações financeiras, as parcerias institucionais e os patrocinadores do Instituto.

Circular pelas redes sociais e viabilizar espaços para uma troca dinâmica de informações 
foi algo possível principalmente através do Facebook. Ampliamos este ano nosso perfil  
migrando para uma FanPage e saindo de 1200 seguidores em 2012 e alcançando quase 
6000 neste ano. Contamos com o apoio da Andreia Barion, psicóloga com ampla experi-
ência na área da publicidade para nos auxiliar na produção de posts de conteúdo sobre 
infância, educação e garantia de direitos.  

No Youtube, concentramos todos os vídeos do Instituto em um só canal. Este canal é 
direcionado principalmente para educadores e gestores que encontram ali material 
de apoio para sua prática. São especialistas que falaram em nossas oficinas temáticas. 
Acreditamos que disponibilizar estes vídeos é democratizar a informação e promover 
formações à distância de forma autonoma. 

No Blog do Instituto é possível acompanhar as atividades cotidianas, eventos de forma-
ção, sistemtizações de encontros planejados.

No Flickr, os participantes dos eventos e seus parceiros podem acessar as fotos de cada 
um dos encontros realizados. 

Fique em contato conosco. Visite:

Serviços de acolhimento parceiros 
dos programas do Instituto
são paulo, Capital

Associação Amigos da Inocência – Abrigo 
Amigos da Inocência 
Associação Santa Fé – SAICA Minha Casa
Associação Marly Cury – Abrigo Marly Cury
Abrigo Betsaida
Bompar – Casa Coração de Maria
Bompar – Casa Jean Gailhac
Bompar – Casa Santa Bakhita 
Bompar – Casa Vida II
Casa da Criança e do Adolescente Santo 
Amaro Grossarl
Casa de Acolhida Padre Batista
Casa do Amparo Fraterno Jesus de Nazaré
Casa do Cristo Redentor – SAICA Vovó Cecília
Casa do Pequeno Cidadão Nossa Senhora 
Aparecida
Caritas Diocesana de Campo Limpo – Casa 
Abrigo Campo Limpo 
Centro Educacional Catarina Kentenich
COR – SAICA Roberto Borghi
COR – SAICA Edel Quinn
Educandário Dom Duarte – Lar 2
Educandário Dom Duarte – Lar 3
Fundação Francisca Franco – Casa Semeia
Fundação Francisca Franco – Odila Franco
Fundação Nossa Sra. Auxiliadora do Ipiranga – 
SAICA Vila da Paz
Gotas de Flor com Amor – Abrigo Anália 
Franco
Instituto Mensageiros – SAICA Mensageiros
Instituto Solid Rock Brasil – Abrigo Solid Rock 
Instituto Meninos São Judas Tadeu – Casa 
Abrigo São Judas Tadeu
Lar Abrigo Saint Germain
Lar Escola Cairbar Schutel – Casa 1
Lar Escola Cairbar Schutel – Casa 2 
Lar Santana – CAS Piedade
Centro Comunitário Maranata – Lar de Elisinha 
Moradia Associação Civil – Casa Taiguara
Moradia Associação Civil – Casa Taiguarinha 
Obra Filantrópica Missionária Novo Lar Betânia 
– Novo Lar Betânia II 
Obra Social Dom Bosco – Casa Auxiliadora 
Obra Social Dom Bosco – Casa Irmã Maria
Obra Social Dom Bosco – Casa Irmão Genésio 
Dalmonico  
Obra Social Dom Bosco – Casa Laura Vicuña

Obra Social Dom Bosco – Casa Madre 
Mazzarello
Obra Social Dom Bosco – Casa Mamãe 
Margarida 
Obra Social Dom Bosco – Casa Nossa Sra 
Aparecida
Obra Social Dom Bosco – Casa São Domingos 
Sávio
Obra Social da Paróquia de São Mateus 
Apóstolo – SAICA São Mateus I
Obra Social da Paróquia de São Mateus 
Apóstolo – SAICA São Mateus II
Projeto Amigos das Crianças – Casa I
SAEC – Casa Alencar Gomes Ferreira
SAEC – Abrigo Joselito Lopes Martins
SAICA São Mateus IV
SAICA São Mateus V
SAICA Capela do Socorro
UNAS – SAICA Raios de Sol

aMeriCana, são paulo
Associação Americanense de Acolhimento
Lar Batista
Bauru, São Paulo
Família de Nazaré
Lar Abrigo Bom Pastor
Lar Social Cori
Lar Social Santo Anibal

CaMpinas, são paulo
Abrigo Convívio Aparecida - Unidade I    
Abrigo Convívio Aparecida - Unidade II
Casa da Esperança
Aldeias Infantis SOS
CMPCA (Centro Municipal de Proteção à 
Criança e ao Adolescente)
Sapeca (Serviço de Acolhimento e Proteção 
Especial à Criança e ao Adolescente)

FranCa, são paulo
Recanto Samaritano

itapetininga, são paulo
Casa da Criança São Vicente de Paula

JaCareí, são paulo
Acolhimento Institucional para Adolescentes
Acolhimento Institucional Provisório de Crianças

www.facebook.com.br / Instituto Fazendo História

http://institutofazendohistoria.wordpress.com

www.flickr.com/photos/institutofh

http://www.youtube.com/user/institutofh
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Jundiaí, são paulo
Casa Transitória Nossa Sra Aparecida

leMe, são paulo
Casa do Menor Francisco de Assis

Matão, são paulo
Lar Espírita Cairbar Schutel 

osasCo
Projeto Nosso Lar 

pariquera açu, são paulo
Casa da Criança e do Adolescente

pirassununga, são paulo
Nossa Casa Nota 10

presidente prudente, são paulo
Lar dos Meninos

rio Claro, são paulo
Aldeias Infantis SOS

soroCaba, são paulo
Bethel Casas Lares 

santa Cruz das palMeiras, 
são paulo
Casa abrigo Santa Cruz das Palmeiras

santa branCa, são paulo
Abrigo Municipal de Santa Branca

santos, são paulo
Casa Vó Benedita

são bernardo do CaMpo, 
são paulo
Aldeias Infantis SOS Brasil

salesópolis, são paulo
Abrigo Provisório para Crianças e 
Adolescentes
Campo Grande, Mato Grosso do Sul
Abrigo Lygia Hans
Abrigo Vovó Miloca
Casa Peniel
Meninas dos Olhos de Deus

rio de Janeiro, rio de Janeiro
A Minha Casa
Ayrton Senna
Lar Luz e Amor
UPI Joaquim Garcia
Santos Anjos Custódios

João pessoa, paraíba
Morada do Betinho
Casa de Acolhida Feminina
Aldeias Infantis SOS 
Casa Shalon
Casa Lar Manaíra
Missão Restauração
Jesus de Nazaré

poços de Caldas, Minas gerais
Casa da Alegria

Florianópolis, santa Catarina
Casa de Acolhimento para Crianças e 
Adolescentes do Município
Casa Lar Emaús
Casa Lar Nossa Sra. do Carmo
Lar São Vicente de Paulo
Lar das Crianças Seara da Esperança
Casa de Acolhimento Darcy Vitória de Brito

biguaçu, santa Catarina
Lar Chico Xavier

guaraMiriM, santa Catarina
Lar da Criança Marcos Valdir Moroso

penha, santa Catarina
Anjo Gabriel 

JoinVille, santa Catarina
Associação Ecos de Esperança

Conselho
presidente

Claudia Vidigal

diretoria

Camila Werneck de Souza Dias

Marcio Chevis Svartman

Allan Finkel

Graziela Galli

Marina Guaspari de Brito Gonçalves

Renata Marmelsztejn

Conselho fiscal

Fabio Venosa Kaufmann 

Anna Gabriella Chagas Antici

Claudia Yazigi Haddad

Desenvolvimento Institucional

Maíra Susi Bertanha  
gerente financeiro

Gisele Juodinis  
assistente de projetos

Renata Afonso Viellas  
comunicação e 

relacionamento institucional

Grasielle Ester Azevedo  
auxiliar administrativo 

Equipe de trabalho

Coordenação de Programas

Isabel Penteado  

fazendo minha história

Renata Marmelsztejn  

com tato

Roberta Alencar  

palavra de bebê

Mahyra Costivelli  

grupo nós

Fernanda Ferraz Figueiredo  
formação profissional

Técnicos

Clarissa de Toledo Temer Lulia

Débora Vigevani

Fernanda Quirino Ramos

Lara Naddeo

Juliana López Braga

João Verani

Manuela Fagundes

Mônica Vidiz

Paloma Vega

Silvia Cavalcante Lima

Tatiana Barile 

Taísa Martinelli
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parCeiros

Apoio:

Apoio:

Apoio:

Versão preferencial:

Versão secundária:

Negativo:

Apoio:

Apoio:

Apoio:

Versão preferencial:

Versão secundária:

Negativo:

patroCinadores

manuel alceu 
affonso ferreira 
advogados

Parceiros e patrocinadores do Instituto

Ademar Cesar Ribeiro Filho

Adriana Marchi Piva

Alvaro Augusto Vidigal

Ana Maria Freitas

Andre Kaufman

Andreia Barion

Alvaro Augusto de Freitas Vidigal

Anna Muller

António Carlos Costa

Caco Santos

Camila Werneck de Souza Dias

Carlos Eduardo Andreovi Ambrósio

Carolina Coluna

Cinara Ruiz

Celso Lafer

Cleyton Oliveira

Danielle Bonatto

Daniela Plaster Kok

Denise Bernardo

Eduardo Carvalho

Erminio Giani Langonni

Fabio Dalla Colletta de Mattos

Fernanda Ingletto Vidigal

Flavia Barbosa da Costa

Gabrielle Dias Duarte

Giuliana Kaufman

Graziela Galli Barioni

Guilherme Vidigal Gonçalves

Helder Soares

Heloisa Maria Lima de Freitas

John Alampi

José Carlos Dias

Laura Davis Mattar

Lorena Pinheiro Lima Dias de Souza

Luciana de Freitas Nogueira

Luciano Prado

Luís Fernando Loureiro

Luis Stuhlberger

Marcela Ernani

Marcelo Franco

Marcelo Saad

Marco Aurélio Abrahão

Marcos Zaidan

Martino Martinelli

Maria Beatriz Teixeira Aliperti

Maria do Carmo Abi Samara

Maria Eduarda Guido Ramos

Maria Fernanda Oliveira de Araujo

Maria Helena Garcia Pallares Zockun

Maria Heli Dalla Colletta de Mattos

Maria Paula Duailibi

Maria Raduan

Marina Brito Gonçalves

Mayra Franco

Nathaly Costa

Paula Moreira

Pedro Faria

Raquel Prado

Renata Cristiane Rodrigues da Silva

Renata Queiroz de Moraes

Renata Leal Conceição Belmont

Ricardo Pucci

Ricardo Ivasaki Taira

Silvia Correa

Silvia Petrilli

Sonia Freitas

Thairine Alves

Vivian Tornero

Yvonne Teixeira de Goye

Um agradecimento especial às pessoas que investem 
e acreditam no nosso trabalho
colaboradores financeiros pessoas físicas





Rua Alberto Faria, 1308 – Alto de Pinheiros
05459 001  São Paulo  SP  Brasil
Tel/fax: (11) 3021-9889
contato@fazendohistoria.org.br
www.fazendohistoria.org.br
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