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Resumo: O projeto previa contação de histórias aos 

idosos do Asilo São Vicente de Paulo, localizado na 

cidade de São Bernardo do Campo, a fim de promover 

uma melhoria na qualidade de vida da comunidade. A 

bolsista pesquisou e compôs um repertório de interesse 

ao grupo, compartilhando narrativas e poemas; buscou-

se também colher as histórias dos idosos, ouvindo-os por 

meio das rodas de conversa e pelo encaminhamento de 

algumas atividades. Esteve em perspectiva a leitura de 

títulos importantes para a compreensão da questão do 

idoso e sua inserção social nas complexas relações 

contemporâneas, bem como para a análise da importância 

de atividades como essas em comunidades com as 

características do Asilo São Vicente de Paulo. 

 

1. Introdução 
Numa pesquisa feita pela Nielsen em mais de 60 

países foi constatado que o maior medo das pessoas de 

enfrentar na velhice é o da perda da agilidade física e 

mental que ocasionam na perda de independência.  

Segundo Ecléa Bosi [1] ocorre uma desvalorização 

perante aos olhos da sociedade e deles mesmos que se 

sentem um fardo para seus familiares, Bosi combate essa 

visão, ela diz que o idoso possui experiência que podem 

ser passadas para os mais jovens. Esse compartilhamento 

de experiências é essencial para a evolução da sociedade, 

que deve aprender com os erros de seus antepassados e 

melhorar as possibilidades de vida. Uma sociedade que 

não valoriza o velho é uma sociedade que não evolui.  

 Além de ocorrer o desprestigio que acontece 

com a terceira idade, a maior parte dos idosos do Asilo 

São Vicente de Paulo também passaram por situações, 

como a de abandono da família e preconceito que os 

fizeram ficar mais vulneráveis.  

A literatura ajuda-os a ir a contramão do processo de 

marginalização. Quando é contada uma história eles se 

identificam, relembram seu passado e as compartilham 

comigo, fazendo-os refletirem sobre sua vida, o que leva 

ao autoconhecimento.  Michelè Petit [2] relata: 

“Apropriam-se dos textos, lhes dão outro significado, 

mudam o sentido, interpretam de outra maneira, 

introduzindo seus desejos entre as linhas“. 

 

2. Metodologia 
A roda de história teve frequência de uma vez por 

semana com duração de em média duas horas no Asilo 

São Vicente de Paulo. Foi feito pesquisas constantes de 

histórias como conto de fadas, narrativas e lendas 

indígenas e africanas. Houve o apoio constante da 

psicóloga do asilo para definir o repertório de histórias e 

principalmente para a minha aproximação dos idosos.    

 

 

 

3. Resultados 

O projeto de roda de histórias proporcionou aos 

idosos momentos de divertimento, distração, 

fortalecimento emocional e de exercício mental. De 

acordo com uma idosa do asilo São Vicente de Paulo aos 

encontros são momentos de “colocar a cabeça pra 

funcionar”.  

Os benefícios foram para ambas às partes do projeto, 

conheci o outro lado da literatura, com seus significados 

ocultos e comecei a vê-la como forma de escape e de 

mudança de vida. Na forma como ela pode auxiliar no 

processo de recuperação e resistência da desvalorização 

do idoso.  

No âmbito profissional me tornei mais desenvolta, 

mas a verdadeira mudança foi no meu exercício de 

empatia. No percurso de tentar entender a realidade e 

história de vida dos idosos que é totalmente oposta à 

minha, aprendi valiosas lições de vida e me afeiçoei de 

uma maneira profunda a eles. Sei que ainda tenho muito 

que absorver dessa experiência, por isso decidi continuar 

como voluntária e dar continuidade ao meu 

desenvolvimento.   

 

4. Conclusões 
A literatura nos permite conhecer pessoas de diversos 

lugares e tempos e explorar diferentes regiões sem 

precisarmos sair de casa. Nos identificamos e 

conectamos com o mundo de imaginação e fantasia dos 

livros, e de forma leve eles nos trazem sabedoria e 

autoconhecimento. Tendo em mente que muitos idosos 

da Casa São Vicente de Paulo sofrem pela perda da 

independência, pelo abandono e traumas causados 

durante vida, a roda de histórias os ajuda trazendo uma 

mensagem de esperança por meio da literatura, com a 

oportunidade de dividirem suas experiências e refletirem, 

serem mais ativos e protagonistas em suas próprias vidas. 
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