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Resumo: O projeto teve como objetivo principal 

continuar a parceria com o Asilo São vicente de Paulo 

ajudando onde eles precisassem. No pôster apresentarei 

um pouco do que eu fiz no asilo como as festas onde 

ajudei e diversas outras coisas frisando sempre a 

importância que esse trabalho tem para o Asilo e os 

Idosos que vivem lá. O trabalho foi desenvolvido parte 

por parte desde procurar pelo que necessitavam até a 

ajuda em si. Este trabalho me deu uma visão de mundo, 

principalmente dos idosos que eu não tinha antes. 

 

1. Introdução 
Há um ano, foi iniciada a Ação Social junto ao Asilo 

São Vicente de Paulo, entidade que já conta com a 

parceria da FEI em outras iniciativas e projetos. Desde o 

começo, este projeto se voltou para as rotinas 

desenvolvidas na parte administrativa do Asilo. Essa 

atuação se revelou importante, principalmente, em um 

ano pontuado por diversas crises nacionais. A atuação 

se desenvolvia em dois dias semanais, os quais eram 

dedicados às práticas administrativas. Uma delas era o 

cadastramento de notas fiscais paulistas - algumas 

pessoas doam a nota para que o Asilo recolha uma 

percentagem do valor de cada uma. Isso significava um 

aumento da renda do Asilo, porque, como a entidade é 

responsável por acolher idosos carentes, qualquer valor 

que possam recolher já é bem-vindo. Desde o início da 

Ação Social, as práticas administrativas contribuíram 

para que se pudesse observar como uma entidade do 

terceiro setor se mantinha. Essas aprendizagens, 

entretanto, eram apenas burocráticas. As mais 

significativas foram as que impactaram o meu modo de 

ver o mundo, os idosos e a questão da velhice no Brasil. 

Paralelamente às práticas no escritório do Asilo, houve 

a contribuição para que os bingos acontecessem e as 

festas. Essas atividades são para a arrecadação de 

dinheiro. Nesses e em outros momentos, o contato com 

os idosos acontecia de modo muito intenso. Nesse 

contexto, conhecer e conversar com a comunidade do 

Asilo era importante para o que se tem como básico na 

ação social: ajudar o próximo e ser ajudada pelo 

próximo. A troca, sempre muito profunda, dava-se de 

diferentes maneiras. Os idosos são carinhosos, amorosos 

e têm lindas e emocionantes histórias de vida que 

inspiram e mostraram o quanto o mundo mudou nos 

últimos anos. Refletir sobre como os idosos sentem as 

mudanças é algo que provoca mudanças na nossa visão 

de mundo, pois é possível reconhecer como eles fizeram 

parte do começo de tudo o que há hoje. 

 

 

2. Resultados 
Aprendi muito com os idosos e com os funcionários 

da casa sobre a realidade dos idosos e, a partir dela, a 

nossa realidade. Minha visão de mundo mudou muito 

desde que comecei a atuar no Asilo e também a minha 

relação com os idosos de modo geral. Até mesmo, o 

modo como vejo meus avós também mudou. Hoje, 

consigo compreender o processo histórico no qual 

estamos envolvidos e a atuação das pessoas como 

sujeitos históricos. Por outro lado, ver a ausência de 

políticas públicas consistentes que atendam os idosos é 

algo que inquieta e que nos mobiliza a pensar em como 

transformar tudo isso. 

Com tudo que vivi e aprendi neste um ano, quero 

apenas passar para frente tudo isso, mostrando o quão 

importante é acolher os idosos e com eles aprender. O 

meu desejo é que projetos assim continuem, pois 

realmente te mudam por dentro e também são de grande 

importância principalmente para eles. 

 

 

3. Conclusões 
Com o trabalho que tenho desenvolvido há um ano 

no Asilo São Vicente de Paulo, vi como a nossa 

sociedade trata os idosos e percebi que está muito longe 

de ser o ideal e temos um longo caminho a percorrer no 

que diz respeito à necessidade de pressionar os governos 

a oferecer qualidade de vida para os idosos.  

Conheci muitos idosos com histórias de vida 

maravilhosas – mesmo quando tristes - que me 

ensinaram muito sobre os verdadeiros valores que não 

devem ser perdidos. Valores como a amizade, o 

companheirismo, a lealdade, o amor. O fato da vida 

deles ser muito diferente da nossa, além de me mostrar 

o quanto o mundo mudou e o quão rápidas as mudanças 

aconteceram, percebi também os efeitos que a rápida 

evolução da tecnologia trouxe para o pensamento da 

sociedade. A tecnologia, de certo modo, tem o seu lado 

perverso, ao marginalizar aqueles que não a dominam. 

Essa sensação sobre os idosos como pessoas 

ultrapassadas é, na verdade, um equívoco, pois eles 

deveriam ser vistos uma referência histórica com a qual 

devemos aprender e crescer. 
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