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Resumo: Este projeto objetiva uma ação social no 

asilo São Vicente de Paulo para auxílio nas tarefas 

administrativas, realização de atividades com os idosos 

de maneira a proporcionar o bem comum e bens 

relacionais, e ressaltar a importância destes cidadãos 

através da criação de um livro de memórias. 

 

1. Introdução 
     Envelhecer é um processo que atinge todo ser 

humano, caracterizado como um fenômeno progressivo 

e irreversível; ligados a fatores biológicos, sociais e 

psíquicos [1]. No Brasil, o processo de envelhecimento 

encontra-se acelerado, e neste contexto, os idosos 

sofrem alto risco de abandono, segregação e maus 

tratos. A Casa de São Vicente de Paulo é uma 

instituição filantrópica, que abriga idosos com 60 anos 

ou mais que foram abandonados, com ou sem família e 

que não possuam condições financeiras. Segundo 

Erbolato [2], seja na família, na instituição ou na 

sociedade como um todo, percebe-se que o idoso se 

isola, isto consequentemente o priva de sentimentos 

como alegria, satisfação e prazer, o que o distancia do 

mundo e de si mesmo. Entretanto, estes sentimentos 

podem ser amenizados ou até mesmo extintos através de 

visitas e atividades realizadas pelos voluntários, que 

promovem melhor qualidade de vida, bens relacionais e 

autoestima. É uma forma da autoconfirmação de sua 

importância na sociedade, e de respeito a sua história de 

vida, ajudando-os a transformar momentos vividos em 

crescimento pessoal através dos registros de memórias. 

 

2. Metodologia 
     Inicialmente são feitas reuniões onde se discutem os 

problemas sociais e desenvolvimento das atividades, 

além de pesquisas relacionadas ao processo de 

envelhecimento. A atuação no asilo possui carga horária 

de 8 horas semanais, divididas em dois dias da semana 

ao longo de um ano, onde o aluno se torna responsável 

por realizar tarefas que auxiliam a administração, como: 

organização de festas beneficentes e bingos, e criação e 

digitação de documentos. Atividades com os idosos são 

desenvolvidas de modo a proporcionar um bem-estar 

individual e em grupo, através de arte-terapia, sessões 

de filme, cozinha-terapia, jogos, passeios externos, 

contador de histórias e aulas de alfabetização, com o 

acompanhamento da psicóloga da Casa. Também a 

realização de entrevistas com um grupo de idosos de 

modo a eternizar suas memórias em um livro, por meio 

de fatores que constituem seu passado, como infância, 

educação, entre outros; de acordo com o que aponta 

Souza em: A arte de compartilhar memórias [3]. Estas 

entrevistas são gravadas em arquivos de áudio e 

posteriormente escritas, em anexo aos registros 

coletados estão imagens e/ou frases feitas pelos idosos 

de modo a ilustrar suas lembranças. 

 

3. Resultados 
     O trabalho realizado na administração da instituição 

possibilita uma maior agilidade na preparação de 

eventos e documentos, suprindo a necessidade que a 

Casa possui por tais serviços voluntários, além da 

aplicação de teoria vista em sala de aula. As atividades 

realizadas com os idosos permite um vínculo afetivo 

que ameniza o sentimento de exclusão social, 

proporciona um bem-estar individual e em grupo, e 

evidencia a dignidade através do respeito às histórias de 

vida na construção do livro de memórias. Para o 

voluntário, a visão em torno do processo de 

envelhecimento proporciona um crescimento humano e 

pessoal, voltado aos princípios de solidariedade e ao 

bem comum, difícil de mensurar. 

      

4. Conclusões 
     Um idoso carrega uma grande bagagem de 

experiências, amor e carinho com ele, cada memória 

compartilhada é um aprendizado. “Esta civilização 

seguirá em frente se respeitar a sabedoria, a sapiência 

dos idosos”, afirma Papa Francisco [4]. A aproximação 

cria bens relacionais de modo a permitir a construção da 

autoestima e da autoconfiança. Além de poder ajudar o 

asilo e os idosos, o projeto desperta a sensibilidade de 

enxergar o mundo com um novo olhar; criando um 

cuidado com as dificuldades do próximo e uma 

preocupação com suas necessidades. O amor e a 

paciência aplicados refletiram em sorrisos, abraços e 

olhares de gratidão. 
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