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Toda criança cresce com a cabeça cheia de histórias. E as histórias em que acreditamos sobre 
nós mesmos são poderosas, moldam o jeito que vivemos, as escolhas que fazemos e, ao final, 
a história que acabamos escrevendo para nós mesmos.

Para muitas crianças que estão crescendo dentro de um ciclo de pobreza, de violência e 
abandono, muitas vezes a história em que acreditam é assim: “Você não tem futuro, não tem 
potencial. Você vale pouco! Dê-se por satisfeito, agradeça por ter um teto e uma comida, isso já é 
muito para você!” E assim, além de recursos limitados, a visão dessa criança se torna limitada, 
suas escolhas se tornam limitadas. 

Mas e se alguém der um passo a frente e trouxer uma história diferente? Alguém que acredite em 
seu valor, em sua potência, em seu direito de se expressar, na riqueza de suas possibilidades?  

Há dez anos o Instituto Fazendo História (IFH) mobiliza pessoas para que se aproximem 
das crianças e adolescentes acolhidos e busquem, numa relação de respeito, cuidado e 
amorosidade, escutar e construir com eles novas histórias.

Assim, o IFH contribui para que crianças e adolescentes que precisaram ser afastados de suas 
famílias possam encontrar na medida protetiva do acolhimento um serviço de qualidade e um 
momento de reparação afetiva.

O Instituto Fazendo História 

MISSÃO 
Colaborar com o 

desenvolvimento de crianças 
e adolescentes que precisaram 
da medida 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 

que precisaram da medida 
do acolhimento encontrem, 

nesse processo, 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 nosso 
conhecimento

Trabalho voluntário 
qualificado
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190  serviços 
de acolhimento 
parceiros

542 voluntários 
trabalharam em 
nossos programas

34 estagiários  
universitários 
trabalharam em 
nossos programas

1.445 
profissionais 
dos serviços de 
acolhimento 
participaram de 
nossas formações

 1.472 crianças 
e adolescentes 
atendidos 
diretamente

9.513 livros 
distribuídos 

Resultados em 2014

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. Todo trabalho do Instituto 
está pautado em quatro principais 
documentos e parâmetros legais: o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, o 
Plano Nacional de Promoção e Defesa 
do Direito a Convivência Familiar e 
Comunitária, as Orientações Técnicas 
para os serviços de acolhimento e 
as Diretrizes da ONU para cuidados 
alternativos de crianças e adolescentes.
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Nossos Programas 

O Instituto Fazendo História atua para mudar a história das crianças e 
adolescentes acolhidos para melhor. Veja nossos programas!

Fazendo Minha história

Propicia meios de expressão para que cada criança ou adolescente entre em contato 
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.

ForMação

Busca a profissionalização dos serviços 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.

CoM tato

Oferece atendimento psicológico a crianças e adolescentes que estão sob a medida de 
acolhimento. Os psicoterapeutas que atuam nesse programa são voluntários e contam 
com supervisões semanais  oferecidas por profissionais também voluntários.

 

palavra de bebê

Trabalha para fortalecer a qualidade do acolhimento oferecido aos bebês através de 
três eixos de intervenção: realização de ateliês de sensibilização, 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 acolhimento, 
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.

Fazendo Minha
 H

ist
ór

ia

Veja em “Outros Projetos e Ações” as novas estratégias 
que estamos criando para atingir nossa missão.
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O programa Fazendo Minha História oferece espaços de expressão para que cada criança 
e adolescente em situação de acolhimento elabore e se aproprie de sua história passada, 
presente e futura. 

A partir de um vínculo de confiança com o colaborador e do mergulho na literatura infanto-
juvenil espera-se que a criança encontre prazer nos momentos de leitura, reconheça o valor 
de sua trajetória de vida, e possa ter conversas afetivas sobre si, com os adultos ao seu redor. O 
resultado final é um álbum com uma versão própria de sua história de vida.

Fazendo Minha História

As primeiras ações do programa são 
a preparação da equipe do serviço de 
acolhimento para receber o projeto; 
a implementação de uma biblioteca 
com aproximadamente 150 livros 
cuidadosamente selecionados; e a 
formação de colaboradores - adulto 
de preferência que pode ser um 
voluntário ou profissional do serviço 
de acolhimento que acompanha a 
criança ou adolescente na construção 
do álbum e na leitura dos livros. Busca-
se ainda desenvolver ações com as 
famílias dos acolhidos resultando em 
registros nos álbuns. São encontros 
individuais e em grupo que valorizam 
e fortalecem a relação entre os jovens 
e suas famílias.

Durante o ano do projeto a equipe 
técnica do Fazendo Minha História 
acompanha de perto os envolvidos para 
garantir que as crianças e adolescentes 
estejam se beneficiando do programa, 
fortalecendo-se e projetando histórias 
transformadoras para suas vidas.

Em 2014, o programa realizou 7 ciclos 
de formação de colaboradores no 
município de São Paulo. Os serviços 
de acolhimento de outras cidades 
formaram colaboradores ao longo do 
ano autonomamente com o apoio da 
equipe do programa , a partir de todo 
material já sistematizado para tanto.

Faça o download do Guia FMH: http://www.fazendohistoria.org.br/saiba_mais/publicacoes.php
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As crianças e adolescentes de 10 serviços 
de acolhimento do município de São Paulo 
produziram, com apoio de seus respectivos 
colaboradores, trabalhos artísticos que 
representassem sua identidade. Em novembro, 
tais trabalhos foram apresentados na exposição 
“Minha História Virou Arte”. A exposição foi um 
sucesso e recebeu convite para ser replicada 
em outros espaços nas semanas seguintes: na 
Conferência Lúdica das Crianças e Adolescentes 
(região Vila Mariana) e na Vara da Infância e 
Juventude do Fórum João Mendes.

Minha história virou arte

Resultados em 2014

60  serviços 
de acolhimento 
parceiros do 
programa

443 profissionais 
dos serviços de 
acolhimento 
estiveram 
envolvidos

473 voluntários 
trabalharam no 
programa

27 estagiários  
trabalharam 
no programa

9.513 livros 
distribuídos 

 1.135 crianças 
e adolescentes 
atendidos 
diretamente

Através de parcerias com o curso de Psicologia da PUC-SP e da Universidade Cruzeiro do Sul, ao 
longo do ano, 27 estagiários atuaram em 12 serviços de acolhimento de São Paulo. Os estudantes 
contribuíram com o fortalecimento das ações do projeto em cada casa, realizando sessões 
semanais de mediação de leitura em grupo e dinâmicas que possibilitam aos jovens expressarem 
suas histórias de vida. 

Fazendo Minha
 H

ist
ór

ia
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Formação

O objetivo dos processos de formação é construir, junto aos serviços de 
acolhimento, um espaço de reflexão sobre a prática, aliando conhecimento 
teórico e atividades experienciais, buscando a formação de profissionais 
reflexivos e comprometidos com um atendimento individualizado às 
crianças e adolescentes. 

Os processos ocorrem a partir de três modelos de atuação:

1. Supervisão Institucional

2. Formação de profissionais a partir de demandas específicas: 
propostas pontuais ou continuadas, com carga horária e temática 
definida a partir do diagnóstico dos serviços.

3. Oficinas temáticas: são oficinas gratuitas onde mais de 50 
profissionais de cerca de 20 serviços têm a oportunidade de discutir 
com colegas e especialistas sobre os temas mais desafiadores do 
cotidiano do acolhimento. 
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Em 2014, 21 serviços participaram de 
processos de formação, sendo 16 deles 
em formações continuadas na grande 
São Paulo e 5 em formações pontuais 
no interior de São Paulo e Santa 
Catarina. Foram realizadas 5 oficinas 
temáticas, que abordaram os temas 
Sexualidade, Adolescência, Ritos de 
passagem, Autonomia e Trabalho com 
famílias, contando com a participação 
de 226 profissionais. Todo o trabalho 
das oficinas foi sistematizado e 
disponibilizado no Blog do Instituto em 
forma de vídeos e textos, disponíveis 
para todos os interessados.

Resultados em 2014

26 processos 
de formação 
profissional 
realizados

80 serviços de 
acolhimento 
envolvidos nas 
formações

799 
profissionais 
participantes

1.200 crianças 
e adolescentes 
atendidos 
indiretamente

 https://institutofazendohistoria.wordpress.com/
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Com Tato

Resultados em 2014

42 profissionais 
voluntários

79 pacientes 
atendidos

24 instituições 
parceiras

Um dos maiores desafios desses meninos e meninas é sobreviver emocionalmente às 
imensas perdas sofridas no decorrer da vida, mantendo viva a possibilidade de construir 
vínculos afetivos duradouros. Por meio da psicoterapia, busca-se ajudá-los 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. 

O Com Tato é um programa que oferece, gratuitamente, psicoterapia para crianças 
e adolescentes que estão em serviços de acolhimento na cidade de São Paulo. 
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Terapeutas e supervisores

Adriana Elisabeth Dias

Alexandre Yamaguti

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

Clarissa Temer

Claudia Bonfily Pimentel

Christianne Lima Nascimento

Daniela de Camara Cezar

Daniela Teperman

Daniele John

Daniele Pisani de Freitas

Gabriela Casellato

Gabriela Novaes

Glenda Beigler

Isabel Kahn Marin

Júlia Fátio Vasconcelos

Julia Gusmão Eid

Lana Terpins

Laura de Vilhena

Luciana Bocayuva Khair

Luiza Vaz Camarano

Maiá Aiello Barros

Marcella Schiavon

Mariana Garbim de Oliveira

Miriam Grajew

Paloma Campagnoli de Vilhena

Paula Lima Freire

Renate Meyer Sanches

Sandra Lopes Ferreira

Sandra Pavone

Silvana Parente Fernandes

Silvia Regina Antunes Petrilli

Tamara Petric

Tânia Corghi Veríssimo

Tatiana Barile

Tatiana Inglez Mazarella

Thais Garrafa

Tomás Bonomi

O programa possui uma rede de psicoterapeutas voluntários, cuidadosamente selecionados e 
capacitados por meio de supervisões semanais, com profissionais experientes na área clínica, 
que também atuam voluntariamente. As crianças e adolescentes são atendidos semanalmente 
nos consultórios particulares dos terapeutas pelo período que for necessário, mesmo que 
mudem de serviço de acolhimento, voltem para a família ou sejam adotados: a proposta é de 
um atendimento a longo prazo. O Com Tato tem como premissa o trabalho em rede na qual o 
psicoterapeuta, com suporte da coordenação do programa, insere-se de forma ativa, buscando 
dialogar com todas as instâncias que fazem parte da vida desses jovens: serviço de acolhimento, 
fórum, família, escola e serviços de saúde em geral.
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O Palavra de Bebê dedica-se às questões da primeira infância em acolhimento. 
Incentiva-se um conhecimento mais amplo da singularidade de cada bebê, que terá 
seu álbum de história confeccionado pelo educador de referência em parceria com 
um colaborador voluntário, formado e supervisionado por profissionais do Palavra de 
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. 

Resultados em 2014

09 instituições 
de acolhimento 
parceiras 
do programa

203  educadores 
e profissionais da 
equipe técnica 
envolvidos

27 colaboradores 
voluntários

 177 bebês 
atendidos 
diretamente

O programa mantém uma 
parceria com a Faculdade de 
Ciências Humanas e da Saúde 
da PUC/SP, através do curso de 
Psicologia. Neste ano, contou 
com a participação de duas 
estagiárias sob supervisão da 
Profa. Dra. Isabel da Silva Kahn 
Marin. A parceria e interlocução 
com a universidade tem sido 
uma rica experiência para o 
Palavra de Bebê. 

Palavra de Bebê
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A equipe do Palavra de Bebê, em 
parceria com profissionais que 
participam do grupo de estudos do 
Instituto, produziu uma publicação 
sobre a primeira infância em situação 
de acolhimento: “O acolhimento 
de bebês: práticas e reflexões 
compartilhadas”. A publicação visa 
dar maior visibilidade aos bebês nessa 
situação, levando em consideração 
as especificidades da primeiríssima 
infância na complexidade do 
acolhimento institucional.  

No primeiro semestre contamos ainda 
com a parceria do Colégio Santa Cruz. 
Alunas do ensino médio realizaram 
oficinas de brincadeira com crianças de 
um abrigo parceiro, sob a coordenação 
da professora Beatriz Mello. As 
atividades desenvolvidas pelas alunas 
visaram ampliar o repertório lúdico no 
cotidiano do serviço.

Faça o download do livro: http://www.fazendohistoria.org.br/saiba_mais/publicacoes.php
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O Grupo nÓs acompanha e facilita o processo de transição de jovens em situação de 
acolhimento para a vida autônoma e inserida na comunidade. 
Oferecendo suporte para as questões e dificuldades que emergem nessa fase da vida, através do 
acompanhamento individual dos jovens e do convite a participação em grupos temáticos e saídas 
culturais, o grupo nÓs contribui com o desenvolvimento de projetos profissionais e de moradia, com 
a educação financeira e a apropriação da cultura e dos espaços públicos. 

Ao longo do ano, o Grupo nÓs direcionou suas ações para dois grupos de jovens, um deles 
composto por 15 novos adolescentes e o outro com 30 jovens com os quais já vínhamos 
trabalhando no ano anterior.

O projeto passou por um processo de avaliação de impacto com estagiários da Planete 
D’Entrepreneurs, organização vinculada à HEC, Universidade de Paris, demonstrando que a estratégia é 
eficiente e apontando pontos a desenvolver, sobretudo no desenvolvimento profissional dos jovens.

Grupo nÓs

Foi estabelecida uma parceria com a 
Rede Ubuntu, empresa que trabalha o 
desenvolvimento e o reconhecimento do 
propósito de cada um. Outras empresas 
parceiras possibilitaram também 
oportunidades de trabalho ou estágio 
para os jovens, como o Banco Paulista e o 
Restaurante Gardênia.  O trabalho voluntário 
de qualidade do parceiro Vicente Santos, 
que realiza palestras sobre o uso consciente 
do dinheiro, também merece destaque. 
Também foi firmada a parceria com as 
Repúblicas Jovens do município, através 
de reuniões mensais com o objetivo de 
aprimorar o atendimento aos jovens.

Resultados em 2014

17 instituições 
de acolhimento 
parceiras 04 

repúblicas

13 
abrigos

45 adolescentes 
participantes
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Foi realizado no primeiro semestre o 
Seminário “Planejando o Futuro” que, 
com intuito de estimular reflexões 
sobre o trabalho com adolescentes 
acolhidos, lançou a Agenda nÓs com 
planilhas de manejo financeiro, 
contatos importantes e informações 
relevantes para a autonomia dos 
jovens pela  cidade, exercícios de 
planejamento cotidiano e outras 
informações que os ajudam a 
mergulhar na vida adulta de forma 
mais consciente e organizada.

Em setembro, o Grupo nÓs realizou 
um encontro de formação sobre sua 
metodologia com 30 profissionais que 
trabalham em serviços de acolhimento da 
Associação Alma Mater, em Mogi Mirim. 
No mês de outubro, a equipe técnica do 
programa foi para o Espírito Santo, realizar 
uma oficina sobre Projeto de Vida com 30 
adolescentes entre 15 e 19 anos que vivem 
em serviços de acolhimento do município 
de Serra e municípios vizinhos. Na ocasião, a 
equipe promoveu também um encontro de 
formação sobre o trabalho com adolescentes, 
voltado aos profissionais dos serviços da 
região e contou com a participação de uma 
das adolescentes do projeto. 

Em novembro, os profissionais do grupo nÓs conduziram uma oficina no “II Seminário 
Internacional Qualidade nos Serviços de Acolhimento”, organizado pelo NECA. Foram 
desenvolvidas atividades com os adolescentes no sentido de incluí-los ativamente na construção 
de melhorias nos serviços de acolhimento. Vinte adolescentes que vivem em serviços de todo 
país e dez participantes do grupo nÓs fizeram parte desse dia de trabalho. No dia seguinte os 
jovens subiram ao palco e expressaram seus anseios sobre o abrigo que desejam, contribuindo de 
maneira crítica e autêntica para a ampliação da qualidade dos serviços de acolhimento do Brasil e 
foram aplaudidos de pé.

Faça o download da agenda: http://www.fazendohistoria.org.br/saiba_mais/publicacoes.php



16

Acolhimento em Rede
O AcolhimentoemRede surgiu como um grupo colaborativo de discussões, troca e 
reflexões sobre a medida protetiva de acolhimento para crianças e adolescentes. 

Outros Projetos e Ações

Desde julho de 2010, esta rede virtual vem reunindo 
profissionais que atuam direta ou indiretamente 
em serviços de acolhimento, comprometidos com o 
constante aprimoramento das práticas nesta área. 
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 busca atingir tais objetivos através de ferramentas de 
comunicação virtual de fácil acesso. São elas:

• Grupo fechado de e-mails, da qual participam 1.400 profissionais de vários estados 
do Brasil e das mais diversas formações e funções na rede de proteção à criança e 
ao adolescente (assistentes sociais, psicólogos, conselheiros tutelares, educadores, 
advogados, estudantes e acadêmicos, entre outros). Em 2014, o grupo ganhou 400 
novos membros e trocou, em média, 25 mensagens por semana.

•  Portal colaborativo (site), que disponibiliza de forma organizada as conversas 
e os conteúdos compartilhados na rede, para qualquer pessoa interessada. O 
portal do AcolhimentoemRede foi lançado em maio deste ano para trazer mais 
funcionalidade ao blog já existente e mostrou-se uma estratégia muito potente 
para que mais pessoas pudessem acessar os conteúdos e se reunir ao grupo de 
e-mails. De maio a dezembro 2014, o portal recebeu 24.000 visitas e 75 novas 
postagens, entre oportunidades de trabalho, eventos, materiais de apoio e 
sistematizações de discussões (#rolounarede).

• Página no facebook, que visa compartilhar os conteúdos trocados na rede e agregar 
mais participantes para o grupo. Também criada em maio de 2014, a fanpage já conta 
com 1.173 curtidas.

Você já faz parte?

“Que maravilhosa troca de ideias! Fortalece por demais esse 
trabalho que muitas vezes nos deixa tão desamparados 
quanto as famílias, crianças e adolescentes com os quais 
trabalhamos. A rede é esse espaço de compartilhamento 
que funciona como um espelho e onde nos vemos em cada 
experiência e em cada modo de conduzi-la”. 

Sônia Proto, de Recife (PE), em mensagem trocada com a rede.
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Histórias Cruzadas
O Histórias Cruzadas se propõe a desenvolver um espaço 
de reflexão e trocas de experiência para famílias adotivas, 
ao longo de 8 encontros quinzenais. Seu objetivo é 
apoiar pais e filhos a se comunicarem de forma afetiva e 
verdadeira, através da construção de uma narrativa familiar 
coletiva que acolha as diversas percepções de cada um de 
seus membros. A edição piloto do projeto foi realizada no 
primeiro semestre de 2014 e contemplou 8 famílias. Os 
participantes avaliaram de forma muito positiva o trabalho 
e solicitaram a continuidade dos encontros, que seguiram 
acontecendo mensalmente através investimento das 
próprias famílias. Em dezembro, a campanha de captação 
de recursos para financiar a 2ª edição do projeto, realizada 
na plataforma juntos.com.vc, foi finalizada com sucesso 
e permitirá que novas famílias participem do Histórias 
Cruzadas em 2015. 

O AcolhimentoemRede mostra-se cada vez mais como um projeto autônomo, 
que conta com o Instituto Fazendo História como seu apoiador, mas que tem seu 
movimento próprio. 

Visite o portal: http://www.acolhimentoemrede.org.br



18

partiCipação no 7º Congresso 
vaga luMe
O Instituto apresentou seu trabalho no 7º 
Congresso Vaga Lume, em Bertioga, dias 
15 e 16 de setembro. O evento reuniu 76 
voluntários vindos dos 23 municípios da 
Amazônia, onde a organização atua.  

Encontros, seminários, articulação 
e fortalecimento das redes  

parCeria CoM harvard
Estudantes da universidade Harvard 
são recebidos pelo Instituto durante os 
meses de junho e julho para contribuir 
com o desenvolvimento da ONG e 
de seus programas. O estágio é uma 
oportunidade oferecida há 3 anos 
no Centro de estudos da America 
Latina David Rockfeller de Harvard. 
Em 2014, o estagiário concentrou 
esforços no  Grupo nÓs e em funções 
administrativas e estratégicas.

paraCeria planète 
d’entrepreneurs 
O Instituto Fazendo História realizou uma 
parceria com o Planète d’Entrepreneurs, 
organização vinculada a HEC, universidade 
de Paris. Durante junho e julho de 
2014, quatro estagiários realizaram um 
processo de avaliação do Grupo nÓs.  Eles 
trabalharam por um mês em entrevistas 
com os participantes do programa com o 
objetivo de analisar o seu impacto. Após 
a pesquisa, foi gerado um documento 
com sugestões de melhorias. Essa parceria 
mostrou com precisão os resultados do 
Grupo nÓs, e permitiu o aprimoramento 
de suas estratégias de atuação, 
monitoramento e avaliação do programa.

partiCipação do seMinário 
regional pró-ConvivênCia 
FaMiliar e CoMunitária
Em  maio, Claudia Vidigal participou 
do Seminário Regional Pró-
Convivência Familiar e Comunitária, 
organizado pela Terra dos Homens 
em parceria com a Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da 
República. 

partiCipação no enContro: as 
Meninas do Quarto 28, no Mube
O Instituto participou de mesa-redonda 
organizada pelos idealizadores da 
exposição  “As Meninas do Quarto 28”, 
no Mube. A exposição  apresenta os 
trabalhos que  meninas detidas no campo 
de concentração de Theresienstadt 
realizaram como possibilidade de expressão 
e de transcendência daquela situação 
desesperadora e aflitiva pela qual passavam. 
O tema da mesa era “Arte, resiliência e 
sobrevivência emocional” 

partiCipação no ii seMinário 
integrado “24 anos do eCa – eu 
deFendo o eCa eM santo andre”
Em 30 de outubro, participamos do II Seminário 
Integrado “24 anos do ECA – Eu defendo o ECA 
em Santo Andre”, na mesa sobre “Reordenamento 
do Acolhimento Institucional”, promovido pelo 
CMDCA, com a presença de mais de 60 atores do 
sistema de garantia de direitos, entre técnicos 
do judiciário, CREAS, CRAS, Conselho tutelar e 
profissionais de serviços de acolhimento.   
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partiCipação no seMinário 
Final - MoviMento naCional 
pró ConvivênCia FaMiliar e 
CoMunitária
Em novembro, foi realizada em Brasília, 
a última etapa da Formalização do 
Movimento Nacional Pró Convivência 
Familiar e Comunitária, composto por 35 
organizações da Sociedade Civil de todo 
Brasil que uniram forças em prol de um 
objetivo comum. 

partiCipação no i seMinário 
estadual de aColhiMento FaMiliar 
e instituCional – Mppe: desaFios 
atuais e perspeCtivas para o 
aColhiMento eM pernaMbuCo
Estivemos em Recife, no “I Seminário Estadual 
de Acolhimento Familiar e Institucional – 
MPPE: desafios atuais e perspectivas para o 
acolhimento em Pernambuco”, promovido 
pelo Ministério Público de Pernambuco, 
apresentando o trabalho desenvolvido junto 
às crianças e adolescentes, na mesa “Entre o 
passado, presente e futuro: as representações 
da família para as crianças e adolescentes em 
acolhimento institucional”. Entre os mais de 100 
presentes estiveram Promotores de Justiça e 
profissionais de serviços de acolhimento, das 
varas da infância e juventude, conselheiros 
tutelares e gestores das secretarias municipais 
da assistência social. 

partiCipação no iii seMinário 
brinCadeiras QuixotesCas
O Instituto esteve presente no “III Seminário 
Brincadeiras Quixotescas”, na mesa “O lúdico 
no campo relacional”, em 6 de novembro, 
contando para cerca de 50 profissionais da 
organização e interessados pelo tema sobre a 
atuação do Programa Fazendo Minha História. 

enContro CoM luotsiMaja 
No dia 23 de novembro, o Instituto promoveu 
o encontro entre seus técnicos e a equipe 
do Luotsimaja – um abrigo situado em Pori 
na Finlândia. Em uma conversa descontraída 
foram compartilhadas informações sobre os 
serviços de acolhimento de ambos os países, 
suas estratégias e outras experiências. 

partiCipação no iii ColóQuio 
internaCional sobre 
aColhiMento FaMiliar
Estivemos presentes, entre 15 e 17 de 
dezembro, em Campinas, no III Colóquio 
Internacional sobre Acolhimento Familiar. O 
encontro contou com a presença de mais de 
200 pessoas, entre atores do poder público 
e sociedade civil, nacionais e internacionais.  
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Para garantir sua sustentabilidade 
financeira, o Instituto encontra suporte 
em três áreas: qualidade dos projetos 
executados, excelência em gestão e 
qualidade na comunicação de suas ações. 

Sustentabilidade

É assim que mantemos 
parcerias de longo 
prazo com investidores 
e parceiros. A meta é 
promover mudanças cada 
vez maiores de qualidade, 
com a melhor utilização 
possível dos recursos.

O Instituto Fazendo História 
tem um fundo de reserva 
no valor de R$ 500.000,00 
que é mantido a cada ano, 
garantindo a estabilidade e 
segurança de continuidade 
do trabalho.

Temos nossas contas 
auditadas a fim de garantir 
a transparência nas 
demonstrações financeiras. 
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Origem dos recursos

Serviços prestados

Investimentos de Pessoas Jurídicas

FUMCAD (Pessoas Jurídica e Física)

Lei Rouanet MINC (Pessoas Jurídica e Física)

Doações de Pessoas Físicas

Eventos e Produtos

Rendimentos

Saldo remanescente de 2013

Total

2014 (R$)

285.264

752.512

178.131

688.100

201.690

22.626

80.587

734.626

2.943.537

Serviços prestados    13%

Investimentos de Pessoas Jurídicas   34%

FUMCAD (Pessoas Jurídica e Física)   8%

Lei Rouanet MINC (Pessoas Jurídica e Física)   31%

Doações de Pessoas Físicas   9%

Eventos e Produtos   1%

Rendimentos   4%

relatório 2014

Aplicação dos recursos

Administrativo e financeiro

Fazendo Minha História

Formações

Com Tato

Palavra de Bebê

Grupo nÓs

Comunicação

Projetos Pontuais

Saldo remanescente para 2015

Total

2014 (R$)

353.266

603.991

202.015

55.165

86.911

206.260

142.128

105.181

1.188.622

2.943.537

Administrativo e financeiro    20%

Fazendo Minha História  34%

Formações   12%

Com Tato   3%

Palavra de Bebê 5%

Grupo nÓs  12%

Comunicação  8%

Projetos Pontuais  6%

relatório 2014
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São Paulo  Capital

Apoio – SAICA São Mateus V
Abrigo Amigos da Inocência
Associação Beneficente Caminho da Luz – 
Casa 1 e Casa 2
Associação Civil Gaudium Et Spes – 
República Jovem da Lapa
Abrigo Marly Cury
Associação Santa Fé – SAICA Minha Casa
Bompar – Casa Coração de Maria, Casa 
Santa Bakhita e Casa Vida II
Caritas Diocesana de Campo Limpo – Casa 
Abrigo Campo Limpo
Social Bom Jesus – SAICA Casa da Árvore 
Casa da Criança e do Adolescente Santo 
Amaro Grossarl – SAICA e Casa Lar
Casa de Acolhida Padre Batista
Casa do Amparo Fraterno Jesus de Nazaré
Casa do Cristo Redentor – República Jovem 
e SAICA Vovó Cecília
Casa do Pequeno Cidadão Nossa Senhora 
Aparecida
Centro Comunitário Maranata – Lar de 
Elisinha
Centro Educacional Catarina Kentenich
COR – SAICA Dom Paulo Evaristo Arns, 
SAICA Edel Quinn e SAICA Roberto Borghi
Cruzada Pró Infancia – Abrigo Butantã
Educandário Dom Duarte – Lar 2 e Lar 3
Fundação Francisca Franco – Casa Semeia e 
Casa Odila Franco
Fundação Nossa Sra. Auxiliadora do 
Ipiranga – SAICA Vila da Paz
Gotas de Flor com Amor – Abrigo Anália 
Franco
Instituto Meninos São Judas Tadeu – Casa 
Abrigo São Judas Tadeu
Instituto Mensageiros – SAICA Mensageiros
Instituto Pilar – SAICA Casa Verde
Instituto Social Santa Lúcia – República 
Jovem Casa Verde
Instituto Solid Rock Brasil – Abrigo Solid 
Rock
Lar Abrigo Saint Germain
Lar Batista Aclimação
Lar Escola Cairbar Schutel – Casa Esmeralda 
e Casa Topázio
Lar Santana – CAS Piedade
Moradia Associação Civil – Casa Taiguara e 
Casa Taiguarinha
Obra Filantrópica Missionária Novo Lar 
Betânia – Novo Lar Betânia I e Novo Lar 
Betânia II
Obra Social da Paróquia de São Mateus 
Apóstolo – SAICA São Mateus II

Obra Social Dom Bosco – Casa Laura Vicuña 
e Casa Madre Mazzarello
PROJESP – República Jovem de Vila Formosa
Projeto Amigos das Crianças – Casa I
SAEC – Abrigo Joselito Lopes Martins, Casa 
Alencar Gomes Ferreira e República Jovem 
Ermelino Matarazzo
SAICA Frutos do Bem

Serviços no Estado de São Paulo

AMERICANA
Associação Americanense de Acolhimento
Lar Batista

BERTIOGA
Casa de Apoio Bertioga I e Casa de Apoio 
Bertioga II

CAMPINAS
Abrigo Convívio Aparecida – Unidade I e 
Unidade II
CMPCA (Centro Municipal de Proteção à 
Criança e ao Adolescente)
Sapeca (Serviço de Acolhimento e Proteção 
Especial à Criança e ao Adolescente)
Instituto Padre Haroldo

CUBATÃO
Acolhimento Misto
Casa Menino Felipe

FRANCA
Recanto Esperança
Recanto Aconchego

GUARUJÁ
Casa de Acolhimento Feminino
Irmã Dolores Muniz Junqueira
Casa de Acolhimento Masculina
Padre Orlando Cândido Barbosa

JACAREÍ
Acolhimento Institucional Provisório de 
Crianças

JUNDIAÍ
Casa Transitória Nossa Sra Aparecida

LEME
Casa do Menor Francisco de Assis

MOGI MIRIM
Associação Alma Máter

OSASCO
Projeto Nosso Lar - CR3

RIO CLARO
Aldeias Infantis SOS

SOROCABA
Bethel Casas Lares

SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
Casa abrigo Santa Cruz das Palmeiras

SANTA BRANCA
Abrigo Municipal de Santa Branca

SANTOS
Casa Vó Benedita
Educandário Anália Franco
Seção Abrigo Criança e Adolescente – 
Seabrigo C. A.

SÃO VICENTE
Casa Crescer e Brilhar

TAQUARITINGA
Casa da Criança “Ulpiano Bokazares de 
Marco”
Serviços no Estado de Mato
Grosso do SUL

CAMPO GRANDE
Abrigo Lygia Hans
Abrigo Vovó Miloca
Casa da Criança Peniel I, II e III
Meninas dos Olhos de Deus
SOS Criança

Serviços no Estado 
de Minas Gerais

POÇOS DE CALDAS
Casa Lar Fonte de Vida Nova 

Serviços no Estado do 
Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO
Ayrton Senna
UPI Joaquim Garcia

Serviços no Estado de 
Santa Catarina

BIGUAÇU
Lar Chico Xavier

FLORIANÓPOLIS
Casa de Acolhimento para Crianças e 
Adolescentes
Casa Lar Emaús
Casa Lar Nossa Sra. do Carmo
Lar São Vicente de Paulo
Lar das Crianças Seara da Esperança

JOINVILLE
Associação Ecos de Esperança

Serviços de Acolhimento

Parceiros
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Parceiros técnicos

Patrocinadores e apoiadores

Manuel Alceu 
Affonso Ferreira 
Advogados

juntos.com.vc

Polifonia
escola livre
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Um agradecimento especial às pessoas que 
investem e acreditam no nosso trabalho

Ada Morgenstern
Ademar Cesar Ribeiro Filho
Alceu Santucci Bravo
Aldana Messuti Tardelli
Alexandre Isaac
Allan Finkel
Álvaro Augusto Vidigal
Alvaro Augusto de Freitas Vidigal
Ana Maria dos Santos
Ana Maria Freitas 
Ana Paula Goes Lopes
Ana Paula Moreira da Costa
Andre Duvivier
Andrea Estevam
Andy Korytnicki
António Carlos Costa 
Bruna Mezan Algranti
Camila Bonavito
Camila Werneck de Souza Dias
Carlos Eduardo Andreovi Ambrósio
Carlos Masetti
Cecilia Hegg
Celso Lafer
Charles El Kalay 
Cinara Ruiz 
Clarice Steinbruch
Cristiane Marrey Moncau
Daniela Plaster Kok 
Daniela Weiers
Débora Stutz Hernandez
Denise Bernardo
Diego Peron
Eleonora Coelho 
Enzo Vasconcellos 
Fabiana Heitmann Taunay Ferreira
Fabio Dalla Colletta de Mattos
Fabio Kaufmann

Fábio Liberman 
Fernanda Barone Della Manna
Flavia Cauduro
Gabriella Antici
Gabrielle Dias Duarte
Gisele Barroco 
Glaucio Sansevero
Glecio Oliveira
Graziela Galli Barioni
Guilherme Rodrigues Alves
Guilherme Vidigal Gonçalves 
Helcia Vasconcellos
Helder Soares 
Helena Ribeiro dos Santos
Heloisa Maria Lima de Freitas
Hugo Tisaka
Isadora B. Leal Coelho Paschoal
José Carlos Dias 
Lana Terpins
Laura Davis Matar 
Lia Olival Costa
Lilian Dreger Schiavinato
Luciana De Freitas Nogueira
Luciano Prado
Luciene Franzim
Lui Carolina Carvalho Tanaka
Luís Fernando Loureiro
Luis Stuhlberger 
Luiz Bouabci
Marcelo Franco 
Marco Aurélio Abrahao
Marcos Zaidan 
Marcos Zani Della Manna 
Maria Aparecida de Stefano
Maria Beatriz Teixeira Aliperti
Maria de Lourdes Trassi Teixeira
Maria Eduarda Guido Ramos

Maria Fernanda Cardoso de Melo
Maria Helena G. Pallares Zockun 
Maria Heli Dalla Colletta de Mattos
Mariana Barreto
Mariana Kato 
Marina Brito Gonçalves
Martino Martinelli
Moira Malzoni
Monica Boehm
Nathalia Cavalheiro
Nelson Nardocci Filho
Nina Valentini
Paola M. S. Mendes dos Santos
Paula Cabrini
Paula Moreira
Paulo Henrique Pinto Nogueira
Paulo Vidiz
Pedro Faria
Renata de Stefano Lima Barbosa
Renata Leal Conceição Belmont
Renata Queiroz de Moraes
Ricardo Taira
Rita V. Nikolian
Roberta Nioac Prado
Rodolfo Spielmann
Sara Hughes
Sergio Sá
Silvia Petrilli
Sônia Freitas
Sonia M. F. de Barros Carvalho
Suzana Minerbo
Suzete Capobianco
Taisa Martinelli
Tatiana Stahl Idelsohn
Thais Hamaoui Zausner
Vicente Santos
Yvonne Teixeira de Goeye

Um agradecimento especial aos 542 colaboradores voluntários 
que trabalharam com as nossas crianças e adolescentes neste ano. 

Vocês fazem a diferença a cada encontro que realizam.



www.facebook.com.br/Instituto Fazendo História

http://institutofazendohistoria.wordpress.com

www.flickr.com/photos/institutofh

http://www.youtube.com/user/institutofh

@institutofazendohistoria



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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