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EU AINDA EXISTO 

O que faltava na educação. 

APRESENTAÇÃO 

 

“(...) os Temas Transversais correspondem a questões importantes, urgentes e 

presentes sob várias formas na vida cotidiana.” (BRASIL, 1998, p.07) 

 

Caro leitor, você tem às mãos um tesouro inigualável, nascido de uma 

experiência simples, mas ainda rara na nossa cultura: visita a um asilo, com a intenção 

de doar atenção e de aprender com os mais sábios. 

 Conta-se que Siddartha, o Buda, ao defrontar-se com a velhice, a doença e a 

morte abandonou a vida de prazeres efêmeros em que vivia e partiu em busca de uma 

vida de valor verdadeiro. Despertar semelhante acontece com cada adolescente que 

visita o asilo. Acompanhar o despontar de um coração juvenil rumo à sensibilização e 

ao amadurecimento, através da escrita, é de beleza ímpar – especialmente em nossos 

dias. 

São escritos cheios de verdade, cheios de sentimento. Um coração juvenil tocado 

pelas agruras da vida comove, mas quando essas agruras são acompanhadas pela 

generosidade e solidariedade, o coração cresce em sentimento e verdade. Eis o 

amadurecimento da vida. Reconhecer que a vida é dura, mas que o amor pode 

transformá-la; reconhecer que a bondade, despejada num coração enegrecido, traz a 

verdadeira alegria, pode gerar milagres. 

Eu mesmo, que já estou envolvido nesse projeto há três anos, não posso conter 

as lágrimas a cada vez que releio os relatos, tamanha é a sua capacidade de luzir a 

consciência.  

A ideia de levar os alunos para o asilo surgiu de minha experiência pessoal, pois 

já realizo visitas a instituições filantrópicas há cinco anos e inclusive dirijo um grupo – 

o Projeto Alegria - que realiza visitas usando a técnica do clown. Assim, resolvi levar 

os alunos para terem a experiência transformadora que eu pude sentir e que continuo 

experienciando. E os resultados foram melhores do que os esperados: os educandos 

não só assimilavam muito bem a experiência, como também nos davam uma lição de 

como interagir e de como doar amor aos idosos.  

O asilo que nos abriu as portas é o Lar Nossa Senhora da Conceição, fundado há 

20 anos pela Dona Jacinta Aguiar, um exemplo de dedicação e renúncia. A casa recebe 

idosos abandonados pela família ou sem lar. 

Rodrigo da Rosa 
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EU AINDA EXISTO 

O que faltava na educação. 

Prefácio 

“Depois da visita a minha percepção sobre a vida mudou, eu agora vou respeitar os 

meus familiares e todos ao meu redor!” Relato de aluno 
 

Este livro é resultado de um projeto pedagógico intitulado “Eu ainda existo”, 

desenvolvido nas aulas de Português com turmas das sétimas séries. A sequência 

didática para a concretização do projeto, mesclando conhecimentos linguísticos a 

objetivos e conteúdos transversais, em muito enriqueceu e norteou nossa jornada de 

ensino-aprendizagem no ano de 2013. 

Por que publicar os textos de escolares que visitam um asilo? Esta seria também 

a pergunta que nós faríamos, antes de conhecer o impacto que um ato de caridade tem 

sobre os adolescentes. O que eles relatam, certamente, é bem menor do que se passa 

em seu ser. Não obstante, quando começamos a ler os depoimentos pós-visita, tivemos 

a certeza de ter em mãos um tesouro inigualável e de grande potencial de 

transformação.  

A princípio, os relatos foram expostos na escola e alardeamos o seu valor. Mas 

sentimos que não fora o suficiente. Mereciam mais do que uma exposição efêmera. 

Mereciam a eternidade. 

Por que os relatos são tão importantes?  

Porque são o que faltava na educação. 

Enfrentamos a crise de uma educação que falha nos princípios de humanidade. 

Uma educação sem espírito. Uma educação da forma, desprovida de essência. Sem ir 

tão longe, pensemos na civilidade. Um cidadão passa mais de dez anos na escola, no 

entanto, quando consome um produto, descarta sua embalagem na via pública. Outro 

exemplo: no transporte coletivo há indicações de assentos para passageiros especiais. 

Dizem que mesmo os universitários, nas grandes cidades, fingem dormir nesses 

assentos para não cedê-los. Inumeráveis são outros exemplos, que atestam o fato 

inequívoco de que 10 anos na escola não garantem um aluno cidadão; menos ainda um 

aluno humano. 

Quando começamos a levar os alunos ao asilo e a ler os seus depoimentos, 

passamos a notar que tal ato filantrópico desenvolvia a consciência social e 

humanitária, aspectos falhos em nossa educação. A visita dirigida tem, assim, um 

papel profundamente pedagógico. 
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Além de produzir relatos, resolvemos ir além. Aqueles senhores do asilo 

merecem também ser vistos, ser valorizados... Como se tratam de velhinhos 

abandonados, pensamos que seria importante dar visibilidade às suas vidas, às suas 

histórias, sob o gênero biografia. Intuímos que se alegrariam ao ver suas vidas 

documentadas e impressas em livro, reduzindo um pouco a sensação de abandono em 

que vivem.  

Todo o trabalho com os gêneros discursivos relato e biografia foi desenvolvido 

nas aulas regulares de Português das 7ªs séries na EMEF Dr. João Pedro de Carvalho 

Neto. 

Ao final, convidamos o produtor de audiovisual, Leo Grego, para realizar um 

registro sobre as visitas. Ele acolheu a ideia muito bem, e, com sua equipe, elaborou 

um belíssimo documentário. 

Os relatos vêm muito bem acompanhados pela fotografia de Everton Amaro, 

outro grande profissional que acreditou no projeto e contribuiu voluntariamente com 

sua arte. 

Por fim, o trabalho possibilitou aos alunos  

compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de 

direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, 

cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. 

(BRASIL, 1998, p.07) 

 

Juliana Louvem 

Rodrigo da Rosa 
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RELATOS E BIOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

A alegria juvenil da vida livre 

Espargiu-se 

Feito Sol matutino 

Vencendo as trevas 

Da noite da gente 

     Rodrigo da Rosa 
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RELATO 1 

 

A emoção que senti não dá pra descrever, aqueles olhos delicados, aqueles 

sorrisos sinceros...  

 

Foi a segunda vez que eu fui a um Asilo. Vale a pena ir naquele lugar, conversar 

e conhecer a história de vida deles, aprender coisas novas... A emoção que você sente 

ao abraçá-los não dá pra descrever.   

 

Os alunos Thaís Santos, Gulherme Vinícius Santa Fé, Isabela Freires e Kleiton do 

Rosário deixam-se embalar pelas histórias da dona Alice. 

 

RELATO 2  

 



15 

 

Eu e minha turma da 7ºA fomos ao asilo para conhecer os idosos. Eu senti muita 

pena deles, escutei muitas histórias emocionantes, filhos que abandonaram seus pais e 

nem vão visitá-los. 

Conheci uma senhora muito legal chamada Maria Augusta, é uma senhora legal, 

meiga, bonita e muito inteligente, que tem um passado muito triste. Ela me contou que 

veio de Portugal e era chamada de feia e chata por muitas pessoas, até que um dia a 

abandonaram. Fiquei muito triste com essa história. 

Conheci também uma senhora que se chama Jovelina, senhora muito simpática, 

legal e muito bonita, tem um passado muito triste, ela ofereceu R$ 0,50 centavos para 

mim e minhas amigas, mas nós não aceitamos. Ela falou que é muito pobre etc. 

Agora eu vou dar bem mais valor à minha vida e à vida dos meus pais, porque 

foram eles que me criaram, me deram amor e tudo que eu sempre precisei. Eu nunca 

vou colocar meus pais em um asilo porque eu os amo muito e sempre vou amá-los. 
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O Sr. Rubens manuseia livro durante leitura. 

O que o senhor Deolindo nos contou 

Em 22 de novembro de 1920 

Mãe concebeu-me à luz 

Puseram-me esse nome 

Deolindo Nascimento de Jesus 

 

Nasci na Bahia de todos os Santos 

Falo em versos assim 

A Penha, a Ribeira e a igreja de Nosso Senhor do Bom fim 

 

 

O tempo foi passando, 

 tudo modificou 

O passado não volta,  

mas a saudade voltou 

 

Os meus entes queridos,  

Deus foi servido, levou 

Mãe em 1934 e pai em 1936 

Quem morre não voltará  

A esse mundo outra vez 

 

Mãe, palavra pequena  

Que se fala de uma vez 

Por ela valeu a pena 
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Traduzir o Português 

 

E mãe é calculada por algarismo também 

Pois ela é multiplicada pelo fator querer-bem 

 

 

Momento exato em que o Sr, Deolindo narra sua história de vida, em versos. Ao 

fundo, Sr. Jaime. 

 

Relato 3 

Eu gostei muito da visita ao asilo, lá tem pessoas de todo mundo que conseguem 

fazer muitas coisas e têm várias histórias pra contar. Tem um poeta que faz as poesias 

por lá. 
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E tem a mulher que acha que é Deus, tem também o Rubão e o Hilton, que 

contam histórias legais e divertidas - as melhores. 

Por lá tinha as mulheres interessantes e simpáticas, que fascinavam com suas 

histórias. 

Enfim, eu quero que a próxima visita chegue logo, pois lá tem gente de 

sabedoria e que eu possa aprender mais com aquelas pessoas simpáticas que estavam 

lá e também para ouvir mais histórias e poesias.  

 

A aluna Tainara cumprimenta ternamente o Sr. Geraldo, que se emociona.  

Relato 4 

Hoje, dia 8 de março, eu e minha turma fomos visitar o asilo do Jd. Clarice. Eu 

amei o asilo, amei os “velhinhos”, que são muito carinhosos.  Eles ficaram muito 
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felizes com nossa visita. Nós procuramos dar o nosso melhor, o nosso sorriso, a nossa 

calma; a nossa alegria os contagiou muito.  

Eu senti tristeza no começo quando eu entrei no asilo, mas depois comecei a 

cumprimentar os idosos e me senti muito feliz! Eu fiquei muito feliz e depois disso 

não senti tristeza naquele lugar.  

A visita foi ótima, e aquele foi um dos melhores lugares que eu já frequentei. 

Não pelo ambiente em si, mas pelas pessoas, eu conversei com todos os idosos, 

pretendi me enturmar com todos.  

A visita me fez pensar que aqueles idosos dariam de tudo para ter uma família, e 

nós que temos não valorizamos e nem ao menos dizemos “eu te amo”. Eu sempre dei 

valor a tudo, mas agora nós aprendemos a dar muito mais!  

A visita me fez sorrir, me fez aproveitar a vida. Conheci vários “velhinhos”, nem 

lembro o nome de todos. Havia três que estavam muito felizes e gostei bastante. Eram 

a dona Maria Augusta, o seu Geraldo e a dona Jesus Maria José [Dona Maria Celsa 

Ferreira]… 

A vida é feita de oportunidades e a visita ao asilo me fez refletir sobre isso. E 

todas as noites antes de dormir eu peço a Deus por eles.       
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Dona Maria Augusta, com seu olhar afável. A seu lado, dona Deusuita.  

    Relato 5 

 

Hoje, dia 08/03/2013, fui a um asilo. Sei que lá as pessoas foram abandonadas 

pela família.  Lá eu encontrei com pessoas: simpáticas, carinhosas e  atenciosas. 

Encontrei uma idosa chamada Maria Agostinha, ele falou que gostou da nossa visita. 

Encontrei também um senhor na capela do asilo, eu perguntei quantos anos ele tinha e 

ele me respondeu que tinha a minha idade (12 anos).       

Bom, lá no asilo tem uma igreja, tem também 5 ou 6  salas  de  dormitórios, tem  

uma  sala com  uma  televisão  enorme. Conversei com uma senhora que guardava 

uma caneca, uma toalha e um rolo de papel higiênico dentro da camiseta. Conversei 
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com uma também e perguntei o nome dela e ela falou que se chamava Jesus Maria 

José. Gostei muito de tudo isso e desejo voltar mais vezes. 

Esqueci de falar  também  de  um  senhor, o Mituro, ele  fala que é  o  zelador  

do  asilo. Encontrei com uma senhora que estava com câncer de pele, 1 osso  fora  do  

lugar, é  surda,  muda  e  cega. Na hora que a mulher começou a falar a história dela 

minhas lágrimas foram caindo. É horrível ver uma senhora abandonada com todos 

esses problemas. Lá no asilo os senhores gostam de ler - alguns, poesia; outros gostam 

de conversar; as senhoras gostam de ursos e presilhas. 

Depois de tudo isso minha vida vai mudar muito.  Isso mexeu com meu coração 

e me fez valorizar mais tudo que eu tenho. 

 

A dona Creuza está bem animada hoje.  

O que a dona Estilha nos contou 
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Olá , eu sou a dona Estilha, tenho 85 anos, gostei muito da visita de vocês. O que 

eu mais gosto de fazer é ficar no banheiro lendo a bíblia, sentada.  

Guardo na minha blusa papel higiênico, uma toalhinha e um copo.  Quando eu 

era mais nova eu trabalhava de diarista, tinha uma patroa muito boa. 

Adoro presilhinhas, gosto bastante de crianças, e sou carinhosa, mesmo não 

tendo família. 

Sou feliz e agradeço a Deus por morar aqui.  

 

Dona Estilha, com seu carisma característico e seu olhar sereno e dócil. 

 

Relato 6 
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A minha visita ao asilo foi legal. Tem um senhor chamado Geraldo, eu achei ele 

muito legal. Ele é bem diferente dos outros porque também é o mais novo de lá, tem 

64 anos. O sonho dele é ver sua bisneta. Ele gosta de ler e disse que seria muito legal 

se tivesse mais cultura lá; ele gosta de escrever, disse que tinha um caderninho no 

quarto dele cheio de poesias. Mas ele disse que eles não podem ficar escrevendo, disse 

também que quando alguém liga a TV, todo mundo vai para assisti-la, mas ele vai 

pegar um livro para ler.  

  Gostei de ir, uma senhora disse que minha mão era pequena, mesmo todo 

mundo achando que era grande, e ela, mesmo assim, pegou na minha mão e falou que 

era pequena.  

  Espero um dia ter outra visita... várias pessoas choraram, mas valeu a 

pena. 

 A aluna Laura acalenta a dona Ritinha com o olhar mais doce do mundo. Ao fundo, dona 

Jovelina relata suas histórias emocionantes para o professor Rodrigo. 
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                            Relato 7  

Bem, quando cheguei lá, conheci o homem de olhos bem azuis - não lembro o 

nome dele – e muitas pessoas contando sobre suas vidas. Chorei muito, mas 

escondido, não queria passar minha tristeza pra eles. Conheci um homem de nome 

Geraldo, ele me alegrou muito, não só a mim, mas a todas que o escutaram. Ele tem 

uma neta de nome Aline, ele me disse que ela é muito bonita. Seu Geraldo nasceu em 

Minas Gerais, mas não lembra o nome da cidade, faz 3 anos que ele está no asilo... 

teve também o palmeirense de nome Ildo, ele me disse assim: “Você é uma menina 

bonita! Que Deus a abençoe, e continuará sendo muito linda.” Aquilo me emocionou 

muito. 

Seu Geraldo também estava me contando que no livro que ele estava lendo 

falava sobre um rapaz que queria descobrir as coisas do mundo. Cantamos juntos a 

música do Roberto Carlos (“Como é grande o meu amor por você”). Vi também outros 

velhinhos, e eram muito tristes as histórias de vida deles. O seu Rubens, nós não 

conversamos muito, mas aprendi muito com as poucas palavras que ele disse.  
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O Sr. Geraldo toma Sol enquanto conversa com os alunos. 

Relato 8 

Foi muito bom porque todos os idosos que havia lá foram muito amorosos e 

generosos com todos os alunos. 

Mesmo eles sendo idosos todos ainda são jovens de alma e puros de coração, 

todos muito carinhosos e tiveram vontade de contar suas histórias e todos nós tivemos 

vontade de ouvir. 



26 

 

Eu senti um pouco de pena de todos eles, mas ao mesmo tempo eu descobri que 

eles ficam felizes quando vai alguém visitá-los e que tenha interesse em suas histórias. 

A visita me fez pensar que eu posso tratar meu pai, minha mãe, meus avós e 

meus tios melhor do que eu já trato todos eles e para dar mais valor à vida. 

A visita também mudou meu jeito de ver a vida, meu jeito de viver e perceber 

que a vida dos outros não é igual a minha. 

 

O Sr. Ildo posa alegremente com a cartola. 

Relato 9 

Chegamos lá, todo mundo orou, e o professor conversou com dois idosos: um de 

olhos azuis e outro moreninho. Eu fiquei muito feliz por ter ido, foi muito bom, alguns 

idosos usavam cadeiras de rodas... Havia uma senhora, a Alice, senhorinha que não 

tinha a metade da perna esquerda e ela pediu uma muleta para que ela pudesse andar; 

tinha outra senhora que usava um lenço azul que, para cumprimentar, ela tinha que 
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levantar a mão aberta... A que eu mais gostei foi a senhora Jovelina, ela é muito 

simpática. 

Eles são bem cuidados, têm sala de terapia, esteiras e bicicletas. Essa visita me 

fez refletir que a vida é muito importante, que devemos respeitar e aproveitar - 

enquanto temos - o que possuímos. Essa visita mudou muito meu modo de pensar 

sobre algumas pessoas e que devemos perdoar enquanto podemos e valorizar as 

pessoas. 

 

Momento de oração: cada aluno realiza a sua prece, segundo a sua crença. 
Wagner, Kleiton do Rosário, Gustavo e Rodrigo Souza se concentram no momento de 
preparação à visita. 

Relato 10 



28 

 

Inacreditável aquela sensação e emoção que senti ao vê-los; aquela tranquilidade 

em seus olhos; aquela alegria em seus olhares! Inacreditável ver que, apesar de todos 

os problemas e barreiras que a vida nos proporciona, eles enfrentam as dores, 

enfrentam o mundo, a vida e a solidão. Maravilhosa a sensação de contemplá-los 

durante uma manhã, durante um dia.  

Homens fortes, guerreiros e batalhadores, é assim que descrevo aqueles homens 

de sorriso forte, de sorrisos marcantes e brilhantes. Aqueles olhos que expressavam 

mistério, mistério de seu passado, mistério de sua vida. 

Aquela imagem expressava sentimentos fortes e marcantes... Ver idosos 

reunidos, sem ao menos saber o nome, a idade, ou saber de si mesmo; aquela 

simplicidade de lembrar-se de seu passado, de suas vitórias e suas guerras, enfrentadas 

durante a vida. 

Ao chegarmos, cumprimentamos e logo pudemos ver e sentir aquela força que 

eles tinham, a força por ter chegado aonde chegaram, a força por enfrentar as várias 

doenças que a vida proporcionou, a força pela união, a força pela fé. 

Foi uma grande emoção vê-los cantando ou apenas olhando, crendo e 

acreditando na felicidade e em Deus. A partir de certa época da vida deixamos de 

idolatrar as coisas materiais e passamos a dar valor ao que a vida nos oferece de 

melhor, a felicidade, os risos e sorrisos, a alegria, a união: por fim, a vida. 

Desejo que você, leitor, possa ter essa experiência que tive, a experiência da fé 

pela vida e pelo reconhecimento da vida. 

Por fim, cuide dos mais velhos, pois foram eles que te alimentaram e te deram 

força para viver, para enfrentar as barreiras. Agora é com você. 
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Cuide deles, sorria e seja feliz. 

 

Dona Deolinda dos Anjos de Sá, com expressão emocionada, contempla um aluno. 

Relato 11 

 

  No asilo conheci senhores e senhoras que mudaram meu jeito de ver a 

vida, pois lá no asilo todos são tristes e abandonados. Mas quando chegamos lá eles 

nos permitiram passar felicidade pra eles, e com a mesma emoção eles retribuíram 

com apertos de mão, sorrisos e nos saúdam com suas histórias, algumas tristes sim, 

mas que me fizeram ter um pouco da realidade de todos eles.  

Uma senhora me disse “vocês vão voltar ?” eu disse – sim!  
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Ela disse “não esquece, hein.” Mas o jeito e as histórias deles eu nunca vou 

esquecer. 

Agradeço ao professor Rodrigo por ter-me proporcionado isso.  

 

Alegria da alma. Dona Maria Severina conversa com os alunos com um sorriso 

no rosto.                    

           Relato 12  

 

Lá eu vi idosos com bastante alegria, alegria de contagiar mesmo! Quando eu 

cheguei lá eu senti uma certa angústia  que me fez refletir como seria viver  num asilo,  
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mas em poucos segundos eu vi que apesar de ser um asilo  eles tinham felicidade , eles 

eram divertidos.  

Essa visita foi ótima, me fez ver a vida pelo outro lado, porque se lá eles são 

capazes de ser felizes, por que eu também não posso ser? Eu me diverti com todo 

mundo, com a Jovelina, com o Rubem, com a Alice etc. 

      Eu fiquei pensando, o que fez eles ficarem tão felizes com uma visita 

rápida?  

Sim, isso com certeza mudou a minha maneira de ver a vida, porque lá  eu 

aprendi que nós  não precisamos de coisas para sermos felizes; com certeza aquela 

tristeza que eu senti no início  não valeu nada. 
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Jardim do Lar Nossa Senhora da Conceição. Dona Alice observa por entre as 

árvores enquanto dona Maria Severina e a aluna Laura dialogam tranquilamente. 

Relato 13  

 

A visita ao asilo foi muito legal, a gente gostou muito de ir lá. 

Todos os idosos foram muito gentis e simpáticos. Eu acho que ninguém sentiu 

tristeza e pena naquele lugar tão cheio de sabedoria, calma e amor. 

Eu conversei com o Rubens, o Geraldo e mais outros que não perguntei o nome. 

O Rubens sabe falar latim e tem descendência da Itália, conversar com ele foi uma 

aprendizagem. 
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O Geraldo ficou até famoso entre a gente, ele gosta de literatura e disse que fala 

francês. A dona Rubia é bem humorada e conhece um pouco de cada um. 

Essa visita ao asilo foi muito importante para nós aprendermos a dar valor à 

nossa família.  

Os idosos do asilo devem sentir muita falta de sua família, de seus amigos e a 

sua vida antes de entrar no asilo. Eu fiquei muito feliz em poder dar um pouco de 

atenção a eles. Espero que nossa sala possa ir mais vezes lá. 

 

Close na alegria do Sr. Mituro ao ser fotografado. Ele adora fotos. 

Relato 14 
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Hoje fomos ao asilo. Quando entramos lá, eu senti um habitar tão calmo que 

relaxa a gente. Quando entramos lá o primeiro idoso que vimos era um japonês; bem, 

pelo menos parecia muito simpático. Fomos lá pra baixo, onde tem uma capela, lá a 

Evely rezou a oração Credo e depois todos nós juntos rezamos o Pai Nosso. Subimos e 

nos espalhamos.  

Conversei com muitos idosos para não deixá-los tristes. A pessoa que eu mais 

conversei foi com a Jovelina, o apelido dela é Jovem porque ela falou que tem 15 

anos. Falei oi para todos os velhinhos. Depois, eu e minha amiga Vitória fomos 

conversar com o Geraldo, ele é muita gente boa, na verdade todos os velhinhos são 

gente boa. Continuando, sabia que o Geraldo sabe falar francês? Ele também disse que 

adora ler. 

  Lá na capela, que eu chamo de mini-igreja, tinha um velhinho que disse 

que tinha nossa idade. Depois fomos à miniacademia deles, fomos na cozinha, o tempo 

passou tão rápido que quando nós fomos ver já tinha acabado a visita. Essa visita me 

ensinou a dar valor à vida.  
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Cultura. O Sr. Rubens lê uma biografia do escritor Dostoievsky.  

O que o Geraldo nos contou  

Eu sou o Geraldo, nasci em uma cidadezinha de Minas Gerais, chamada São 

Miguel do Anta, em 09 de março de 1949. São Miguel é uma cidade de muita cultura, 

onde se concentram universidades, escolas, capelas, e várias outras coisas.  

Eu fiz um curso em uma capela, para prestar o Seminário para ser padre, mas 

não queria porque queria ter meus filhos. Meu sonho era aprender Latim, pois “essa 

língua” é incluída com a normalidade, e os homens que queriam ser padre tinham que 

aprender essa língua.  
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Meus pais, Geraldo de Oliveira Gomes e Maria da Conceição de Oliveira foram 

muito importantes em minha vida, pois sem eles não saberia as coisas da vida.  

Tive um relacionamento e com isso tive três filhos. Depois de muito tempo não 

os vi mais, vim para São Paulo, estudei e me formei, depois disso não me lembro 

como vim parar no Asilo.         

 

A aluna Tainara observa momento de reflexão do Sr.  Geraldo.  

Relato 15 

Eu gostei bastante de ir ao asilo, me emocionei bastante. Eu senti um aperto no 

coração, uma paz e também muito carinho.    
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  A visita ao asilo foi uma coisa inexplicável, gostei muito de conhecer 

a história dos idosos, me emocionei bastante com a história de uma senhora, pois 

quando ela viu a 7°A entrar ela ficou emocionada e ficou chorando.  

Eu não consegui me segurar e também chorei. Eu conversei com todos os 

idosos e conheci um pouquinho de cada um. Conversei bastante com um senhor 

(não me lembro do nome dele) - ele é muito extrovertido, faz bastante brincadeira 

e adora ler poesias. 

Eu refleti bastante lá no asilo; fiquei pensando como os senhores ficam 

tristes quando os filhos os deixam lá. Eu até chorei pensando como uma pessoa 

tem coragem de deixar os pais lá... Eles ficam sozinhos...  

Quando eu crescer não vou ter coragem de deixar os meus pais no asilo. 

Depois da visita eu dei bem mais valor à vida. Pensei no meu futuro, no 

futuro dos meus irmãos, e no da minha mãe.                                                      
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A professora Juliana Louvem conversa ternamente com a dona Maria Severina.  

Relato 16 

 

  Gostei muito de ir. Assim que entramos conhecemos uma mulher que disse que 

o nome dela é Deus, ela disse tudo sobre Deus... a amei, as palavras que ela dizia são 

muito bonitas. Depois conhecemos uma de cadeira de rodas. Linda ela, simpática, 

inteligente, generosa, uma senhora divertida; ela pediu a todos nós uma muleta - da 

próxima vez que a gente for, nós iremos levar. 

Ao entrar na sala conheci uma senhora bem simpática, perguntou meu nome; 

uma que estava ao lado falou da bolsa dela - muito inteligentes, bonitas também. Uma 

que gostei bastante foi a Maria Augusta, ela é linda! Quando eu a vi me apaixonei: 

senhora simpática, elegante, gosta muito de conversar. Outra também que o nome dela 
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era bem difícil, ela me disse que o apelido dela era jovem, porque ela tem 15 anos 

(muito engraçada, divertida demais!). 

  Meu coração ficou bem alegre ao ver idosos lindos, simpáticos, 

sorridentes; uns contavam suas histórias bem tristes, mas não ligava: sorria, cantava, 

gostava de abraçar, beijar; disse que a gente era um anjo para ela - quase chorei, mas 

consegui aguentar.  Não lembro o nome de todos, mas conversei bastante com elas e 

me fez refletir que devemos cuidar da vida, como a minha avó, que nunca devo deixá-

la só ou triste. 

No asilo as pessoas são bem alegres, sorridentes, inteligentes; vi lá uma que está 

doente, deu até dó, ela ficou batendo na cabeça, o ombro dela estava comido por causa 

do câncer, e quando a levaram pra almoçar ela ficou batendo a cabeça na parede. Meu 

coração partiu, só não chorei pra não demonstrar tristeza a eles.  

Uns contavam suas histórias, me dava dor no coração, vontade de chorar. Vi um 

senhor que não tinha um dedo, o senhor Ildo, ele é bem legal, conta poesia linda, fala 

coisas engraçadas, gostei muito dele também.  

Então, gostei demais, quero ir mais vezes e vou levar os livros do senhor 

Geraldo e o ursinho da senhora Augusta.  
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Emoção. Dona Jovelina contempla aluna visitante com expressão 

emocionada. 

Relato 17 

          Percebi que no asilo há muitas pessoas diferentes, como por exemplo: de 

Portugal, de Minas Gerais, da Lapa e outros, mas também a cada pessoa que conhecia 

queria saber a história deles. Por todo o tempo via nos olhos deles emoção, tinha 

alguns que choravam e tinha alguns que gostavam de ser ouvidos, de ter atenção. Pois 

quem não quer ter companhia ou ser escutado de vez em quando?           
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A funcionária Eliane observa, satisfeita,   a visita dos educandos.  

Relato 18  

Hoje foi um dia muito especial, fiz novos melhores amigos, porque fui visitar 

idosos no asilo. Já na entrada arranjei um amigão, ele não saía de perto de mim, o 

nome dele era Piloto, era um cachorrinho que fazia companhia aos idosos. Quando 

entramos na sala do asilo fiz duas amigas, elas perguntaram se eu morava longe da 

escola, eu disse que um pouco. Elas eram muito legais e gostaram muito de mim. 

Outra idosa que eu gostei muito era de Minas Gerais, que é a terra natal da minha mãe 

e do meu pai. Outra senhora também era muito legal, ela era muito carinhosa. E tinha 

um senhor que eu gostei muito dele, o nome dele era Ildo, ele contava muitas histórias. 

Essa visita não só me fez dar mais valor à minha vida, mas à vida da minha 

família. Todos os idosos de lá são muito carinhosos e nos trataram muito bem. Eu, 

quando puder, vou visitá-los. 
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Dona Generosa de Deus narra suas histórias mágicas. 

Relato 19 

Quando cheguei ao asilo fiquei um pouco envergonhada, fomos fazer uma reza 

antes de interagir com os idosos. Primeiro fomos cumprimentar todos os idosos. 

Conheci uma senhora chamada Jovelina - fiquei muito tempo conversando com ela. 

Quase chorei quando ela falou que queria ser rica... ela começou a chorar e disse que 

queria ter mais dinheiro para alguém cuidar melhor dela. Outra senhora falou para 

aproveitarmos agora e depois quando crescermos termos um bom trabalho e uma 

ótima família para quando nós envelhecermos termos alguém para cuidar da gente 

com carinho. 
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Conheci um homem simpático, o Geraldo, ele era engraçado e sabia como 

conversar com as pessoas de um modo que você se interessasse em saber mais, ele me 

falou sobre seus filhos e outras coisas de sua vida. 

Lembrei-me dos meus pais e quando eles precisarem dessa atenção especial, não 

vou abandoná-los dessa forma. 

Vou seguir o conselho daquela senhora e vou procurar ter uma boa família e vou 

aproveitar a vida o máximo possível. 
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Sr. Maurício e dona Alice acham graça da fotografia. 

Relato 20 

Hoje, dia 08/03/13, fiz uma visita a um asilo próximo da escola. Me senti um 

pouco triste de ver aqueles idosos naquela situação, e depois notei que eles estavam 

felizes com nossa visita. 

Foi uma visita bem legal, conheci um idoso muito divertido, o sr. Rubens, 

“Rubão”, ele me contou sobre sua cidade, o estudo em sua época - Sabia que 

antigamente aprendia-se o latim? E também me falou sobre o livro que estava lendo, o 

livro se chamava ”O gato entre os pombos“, um conto policial. 

A visita me fez refletir, temos que dar mais valor à nossa vida, pois senão 

podemos acabar abandonados pela família como aqueles idosos. Agora vou dar mais 

valor à minha vida porque os idosos, mesmo esquecidos lá, estão “vivos” e felizes. 
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A aluna Laura, com expressão compadecida, ouve atentamente as histórias de 

um residente. 

O que o Sr. Rubens nos contou 

   Eu, Rubens Brito, nasci na última guerra mundial. Minha Infância foi muito 

feliz. Sou do Rio e Janeiro e tenho um filho de 46 anos. O meu cantor favorito é o 

Elvis Presley. Gosto muito de ler, adoro pagode e funk. Minha altura é de 1 metro e 

90. Tenho 78 anos, torço para o Palmeiras e estou no asilo há 1 ano e meio… 

 Não gosto de dar conselhos… gosto muito de assistir TV, eu adoro ler jornal; 

amo comer pastel e coxinha… Eu estudei no LÍNGUA ZATIN , nasci no dia 28 de 

agosto do ano de 1942 e hoje tenho 78 anos. 
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Mãos do Sr. Rubens. 

 Relato 21 

 

Foi uma experiência muito boa, porque conheci novas pessoas. Eu fiquei feliz 

em ver os olhinhos deles brilhando, pena que não pude ficar mais tempo, mas o tempo 

que eu fiquei pude ver que eles são bem cuidados e têm tudo o que precisam. 

Uma senhora, que eu não lembro o nome, gostou muito de mim e das minhas 

amigas, ela chorou porque não tinha dinheiro para dar para gente, aí a gente se 

emocionou, mas depois ela ficou muito alegre, perguntou o nosso nome e tudo mais. 

Teve um que recitou poesias, um conto, histórias; uma disse que era deus e não era 

homem nem mulher. 

Eles têm uma capela para rezar. O senhor Mituro, que é japonês, cuida da 

capela; tinha muitos outros legais, o cachorro gostou do Levi, só queria ficar com ele; 

tinha um pé de banana, estava bem verdinha. 

  Acho que a visita me vez mudar o meu ponto de vista porque é triste 

saber que a gente tem tudo e não dá valor, e somos tão ignorantes com os nossos pais. 

Então foi bom eu ir até lá - eu quase não ia ir.  

Eles são felizes mesmo que seus filhos os tenham abandonado. Fico me 

perguntando se mesmo assim eles amam seus filhos e a família, se eles têm netos, 

bisnetos e irmãos... 
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O grande leitor .  O Sr. Rubens em sua at ividade mais peculiar .  

 

Relato 22 

       

Hoje foi um dos dias mais emocionantes de minha vida. Fomos ao asilo fazer 

uma visita aos idosos, alguns estão lá por pouco tempo e outros estão lá há tanto 

tempo que nem sabem mais a sua idade. Como foi o caso da Dona Jovelina, uma 

senhora muito adorável, ela é inexplicável de tão simpática e carismática. A Dona 

Augusta foi outra idosa que me emocionou muito com histórias, ela é tão carinhosa... 

Não tinha motivo nenhum pra ela estar em um asilo. Ela tem 89 anos e é de Portugal. 

Veio ao Brasil em 1963. São fatos que essa própria senhora me contou. Também tem a 

história de seu Geraldo, os próprios filhos o deixaram lá, somente uma de suas filhas 

foi visitá-lo e nem deu atenção para ele. Há também o seu Rubem, que está lá há 

bastante tempo e gosta muito de ler, ele estava lendo “O gato entre os pombos”, de 
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uma das primeiras escritoras mulher, que escreveu sobre o gênero policial, o nome 

dela é Agatha Christie. 

E a senhora Alice Miranda, que precisa muito e urgente de muletas, porque ela 

não tem uma parte de uma das pernas. O professor Rodrigo irá fazer uma campanha 

para comprar muletas para Alice. E o asilo não é como a maioria das pessoas pensa, 

um lugar triste que maltrata os idosos. Para falar a verdade eu não vi nada de tristeza, e 

os funcionários tratam eles muito bem, então em vez das pessoas julgarem por 

aparência o asilo, podiam visitá-lo, porque eu nunca tinha ido em um lar de idosos e 

foi uma experiência emocionante e inesquecível. 

 

Dona Ruth, outra leitora inveterada. Ao fundo, as alunas Alessandra e Alanis.  

Relato 23 
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A minha experiência aqui foi muito legal, muito legal mesmo, achei que seria 

um lugar triste, mas, ao contrário, todos são pessoas bem legais. Primeiro entramos, 

fizemos uma oração e depois fomos conhecer os senhores e senhoras do asilo. Tinha 

alguns que cantavam, outros que recitavam poesias, outros que tinham histórias para 

contar. 

Conheci o senhor Mauricio, ele era de Mogi, era um senhor muito legal; também 

conheci o senhor Carmo de Souza, ele assinou meu caderno. Também conheci uma 

senhora chamada Silvia Alves de Lima, ela era de Minas; e outros como o seu 

Deolindo, Mituro, e também um cara chamado Rubão: ele tem fortes lembranças do 

Rio de Janeiro etc. 

As camas do asilo de cada um dos senhores e senhoras eram bem arrumadas e 

cheias de bichos de pelúcia, e as árvores muito grandes, como se fosse um parque. 

Quando entrei no asilo achei que ia ser difícil de conversar com eles, mas, pelo 

contrário, eles eram muito legais, conversaram com todo mundo. E eu me pergunto 

por que os filhos fazem isso com os próprios pais...   
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Detalhe da parede da sala de ginástica. Artesanato feito pelos próprios idosos. 

Relato 24 

 

Fomos para o asilo e os senhores começaram a nos receber muito bem, falando 

sobre como eles foram para lá, o que aconteceu com eles no passado, de que cidade 

eles eram, a idade que eles têm, sobre o que estudaram, as línguas que eles sabem 

falar, se já foram casados, se tiveram filhos e netos, os problemas de saúde, a fé etc. A 

visita que nós fizemos foi muito boa, tinha vários idosos de vários lugares do Brasil. A 

visita nos fez muito bem, fez refletir mais sobre a vida, a gente tem que dar mais valor 

à vida, fazer o que quisermos fazer durante a vida, enquanto somos jovens para que 

um dia quando tivermos a idade deles  falar que nossa vida valeu a pena.     
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A nossa visita fez mudar meu ponto de vista sobre a vida. Teve um senhor muito 

interessante, que falou a história toda dele, de onde veio etc., e eu senti no meu 

coração pena das pessoas que estão doentes ou com problemas. 

 

A funcionária Eliane, sempre disposta, realiza a limpeza. 

Relato 25 

 

Vamos começar com a chegada: chegamos e fomos para um quarto e 

começamos a rezar, depois disso fomos cumprimentar os idosos; depois disso fomos 

conversar com os idosos. Conversei com um gaúcho que morava na divisa com o 

Uruguai, montava até a cavalo, o Ildo, que é palmeirense verde e contou que já foi a 

várias finais de campeonato do Palmeiras. Em seguida conversei com o Rubens, mais 
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chamado por Rubão - contou que ele é do Rio de Janeiro, contou da 2ª Guerra 

Mundial.  

Aprendi a dar mais valor à vida depois que fui ao asilo; deu muito dó ver aquelas 

pessoas daquele jeito. Mudei minha maneira de ver a vida: agora com mais humildade 

e alegria, vou aproveitar muito mais a vida.  

 

Dona Alice em sua cadeira de rodas acompanhada pelo cão Piloto.  

Relato 26 

 

  O asilo hoje foi muito legal e também muito emocionante, eu fiquei com muito 

dó dos idosos, eles foram abandonados. Muitos idosos que eu fiquei conversando lá 

não viam a família há muito tempo, a quase 10 ou 20 anos. Teve um senhor que era 

bem legal, eu gostei muito dele, o seu nome era Rubens, ele contou suas histórias de 
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quando era criança, como era a escola no tempo dele, o que gostava de fazer etc.; ele 

falou um pouquinho de palavrões, mas ele é legal. 

   A visita me emocionou, eu não sei como os familiares tem a coragem de 

deixá-los ali, eles são seres humanos como qualquer um, merecem ficar com a família.  

  Essa visita me ensinou a valorizar a vida que tenho, e mudou o jeito que eu era 

com a minha família, como eu os tratava. A partir de hoje eu vou cuidar melhor dos 

meus pais, nunca vou deixá-los em um asilo. Vou cuidar deles pra sempre! 
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Dona Ruth conta suas histórias, sempre com muito bom humor. 

O que a Ruth nos contou  

Eu sou Ruth de Santo Lima. Nasci em 29 de março de 1934, no Estado do Rio 

de Janeiro. 

Sou carioca e tive uma infância muito boa com minha mãe, mas não muito 

amigável com meu pai. Tenho oito netos, e três bisnetos - sinto muito a falta deles.  

Resido no bairro do Capão Redondo há quarenta e cinco anos. Conheço o 

colégio João Pedro há muitos anos. Os meus netos estudaram lá. Não tive 

adolescência, comecei a trabalhar com oito anos, também não tive tempo de brincar.  

Trabalhei para criar meus filhos em casa de família. Fui tanto pai quanto mãe. Estou 

morando no asilo há um ano e dois meses.   
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A dona Ruth, mesmo ao receber visitas, não larga mão seus livros preferidos, 

com os quais faz longas e deleitosas viagens. 

Relato 27 

Hoje nós fomos para o asilo e foi uma visita muito emocionante como todas as 

outras que nós presenciamos. O que mais me emocionou foi o que a Dona Maria 

Augusta me disse. Ela falou que não tem mais pai nem mãe e aquilo me fez perceber 

que nossos pais, irmãos e familiares são tudo na nossa vida e que nós temos que dar 

valor. E como Deus é maravilhoso Ele nos mostra que nós somos capazes sim de dar 

amor, carinho e felicidade para todos. 

Eu amei tudo e espero que eu possa sempre transmitir luz e felicidade. 

Teve um senhor, o Deolindo, ele fez uma poesia muito linda sobre o Ayrton 

Senna.  
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O seu Geraldo disse pra gente que não estava feliz e a Laura perguntou pra ele 

porque ele demonstrava tanta felicidade, ele disse que era por educação, que ele não 

queria passar tristeza pra ninguém. 

Eu vou pedir muito a Deus por eles. Eu sei que Ele atenderá. Hoje foi um dia 

muito importante pra mim e para os meus colegas. 

 

Os alunos se divertem com as histórias sempre bem-humoradas da dona Jacinta, a 

governanta da casa. Dona Jacinta, de costas; ao fundo, dona Alice e dona Generosa.    

R e l a t o  2 8  

No asilo, quando chegamos, primeiro fizemos a oração, depois cumprimentamos 

os idosos e eu conversei com bastantes, como o Rubão, ele falou que morou em São 

Paulo. Tinha um idoso chamado Ildo, com boné do Palmeiras, que contou suas 

histórias; outro idoso que sabia declamar poesias declamou algumas para nós. Tinha o 
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Geraldo, que era muito engraçado, quando perguntamos o nome do cachorro ele achou 

que estávamos falando dele. Tinha um cachorro muito engraçado que brincou com a 

gente, ele era muito brincalhão, principalmente com o Levi. Tinha uns funcionários 

como a Rúbia, e eu acho que o outro era o Mituro. Tinha uma senhora que andava de 

cadeira de rodas e precisa de muleta, e nós prometemos comprar novas para ela. 

 

Conversa no jardim. Ao fundo, dona Alice e dona Maria Severina; a diante, os 

alunos Gustavo, Tainara e o Sr. Geraldo. 

Relato 29 

 

Bom, pra começar eu vou falar da chegada ao asilo: chegamos lá, fizemos uma 

reza e em seguida fomos cumprimentar os idosos ali. Depois de cumprimentar todos 

fomos conversar com alguns deles, a primeira que fui conversar era uma mulher, que 

dizia ser Jesus, dizia que ela não era nem homem nem mulher, que, como Deus, ela era 
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a semelhança de todos; depois falei bastante com um homem que se chamava Rubens, 

mas como tinha 1 metro e 90 de altura, preferia ser chamado de Rubão. Conversei 

bastante com ele, depois conversei muito com um palmeirense bastante gente boa 

chamado Ildo, com o Geraldo e com algumas outros. Conheci sobre a infância deles e 

as histórias fantásticas que eles tinham. 

        Mudei muito a minha concepção de vida depois de ir lá, gostei muito, espero que 

em breve a gente vá novamente. 

 

 

O Sr. Antonio e a funcionária Eliane em diálogo afetuoso. Ao fundo, a governanta 

dona Jacinta Aguiar. 

 

Relato 30 
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O asilo foi muito legal, os senhores e senhoras que moram lá são muito 

simpáticos, um dos que eu mais gostei foi o senhor Ildo, ele é um palmeirense muito 

legal. Quando eu cheguei lá eu não achava que ia ser tão legal, mas depois me 

surpreendi com todos eles: alguns eram calmos, já outros eram mais agitados, como o 

senhor Rubens, que é muito engraçado. 

Eu realmente senti uma emoção muito boa, uma sensação que eu nunca havia 

sentido antes. Gostei muito de ir visitar todos eles. Apesar de ser um asilo, que 

geralmente as pessoas acham que é um lugar triste, percebi que lá tem muita alegria. 

Vários deles que estão lá vieram de outra cidade e também de outros Estados, mas até 

mesmo com a idade deles alguns lembram do que faziam quando eram crianças, 

lembram do que brincavam e até que série estudaram e muitas outras coisas do 

passado. 

A visita realmente mudou a minha visão sobre a vida, ensinou que não depende 

da idade para ser feliz, mas sim de como você se sente.  



60 

 

 

S r .  A n t o n i o ,  e s b o ç a n d o  u m  b e l o  s o r r i s o .  

R e l a t o  3 1  

B o m ,  a  p a r t i r  d o  m o m e n t o  q u e  e u  e n t r e i  f o i  m u i t o  

i m p o r t a n t e ,  e u  s e n t i  n o  f u n d o  d o  m e u  c o r a ç ã o  m u i t o  

a m o r  p e l a s  p e s s o a s .  O s  i d o s o s  s ã o  m u i t o  c a r i n h o s o s .  

A  v i s i t a  a o  a s i l o  m e  f e z  b e m ,  a p r e n d i  q u e  n u n c a  

d e v e m o s  a b a n d o n a r  n o s s o s  p a i s  p o r q u e  e l e s  v a l e m ,  

e l e s  s ã o  u m  p r e s e n t e  q u e  D e u s  n o s  d e i x o u .  E u  

c o n v e r s e i  m u i t o  c o m  a  M a r i a  A u g u s t a ,  e l a  v e i o  d e  

P o r t u g a l  p a r a  m o r a r  a q u i .   E l a  d i s s e  q u e  o  s o n h o  d e l a  



61 

 

e r a  c a s a r  e  t e r  f i l h o s  g ê m e o s  e  e u  m e  e m o c i o n e i  

m u i t o  e  c o m e c e i  a  c h o r a r  -   é  r e a l m e n t e  m u i t o  t r i s t e ,   

m u i t o  t r i s t e  m e s m o !   E l a  d i s s e  q u e  v e i o  m o r a r  a q u i  e  

q u a n d o  e l a  t i n h a  6 2  a n o s  a  v i z i n h a  d e l a  t o m o u  a  c a s a  

d e l a  e  a  c o l o c o u  n o  a s i l o .  

N ã o  s ó  a  h i s t ó r i a  d e l a ,  m a s  a s  o u t r a s  t a m b é m ,  

a p r e n d i  a  d a r  m a i s  v a l o r  à  v i d a ,  e  e s t a  v i s i t a  m e  f e z  

m u i t o  b e m !    

      

Os alunos William Gabriel e Laura auxiliam a dona Maria Severina - um lindo gesto 

de solidariedade. À direita, a aluna Tainara.           

Relato 32 
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Nossa ida ao asilo foi muito legal e emocionante. Adorei tudo o que fizemos lá. 

Depois de ir duas vezes ao asilo percebi que temos que dar mais valor às pessoas 

que estão ao nosso redor. E também parar de pensar só na gente. 

Fiquei feliz só por ver os olhos deles brilhar ao ver a gente chegar. 

E eles, mesmo com as dificuldades, são felizes; e nós, com todo esse conforto, 

ainda reclamamos da vida. 

Temos que parar com isso e dar mais valor às coisas que temos e a nossos 

familiares. 
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Dona Alice parece cantar ao Sol do jardim, alegre com a visita dos alunos. 

Relato 33 

 

 Hoje foi a primeira vez que eu fui a um asilo. Foi muito tocante ver aqueles 

idosos sofrendo... 

Valeu muito a pena ter ido lá, você aprende uma lição de vida, você vê como os 

idosos sofrem, o que eles passam... 
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Gostei muito de conversar com os idosos: são todos simpáticos, gostam de 

conversar bastante, aprendi uma lição de vida muito grande lá. 

Gostei muito de conversar com um senhor muito simpático que adora literatura, 

gosta de ler bastante e é feliz; achei ele muito divertido e tomara que eu possa 

comparecer lá muitas vezes para vê-los. 

 

A dona Estilha se diverte com as graças do aluno Wagner. 

Relato 34 

Na visita ao asilo eu me senti feliz porque eu estava fazendo o bem para muitas 

pessoas, estava dando atenção. 

Na minha opinião,  eu acho que as pessoas que cuidam desses idosos merecem 

muito respeito porque eles sabem que a vida para eles é muito difícil e, mesmo assim, 

eles fazem essa solidariedade. 
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Depois da visita a minha percepção sobre a vida mudou, eu agora vou respeitar 

os meus familiares e todos ao meu redor! 

 

O Sr. Jaime realiza sua caminhada matinal. Ao fundo, a dona Maria Geralda 

observa a manhã. 

 Relato 35 

Lá no asilo foi muito legal ver a alegria daqueles idosos, e ao mesmo tempo 

triste, dá muito dó daquelas pessoas. Duas vezes que a gente foi lá, foi muito legal, 

eles contam várias histórias emocionantes. 

Eu sinto muita falta da minha avó por parte de pai, ela morreu uma semana antes 

da gente ir ao asilo pela primeira vez.  
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Nós temos que parar de pensar só na gente e pensar mais nos outros, só de a 

gente ter ido lá por duas vezes já foi muito gratificante. Só de ver o sorriso no rosto de 

cada um foi muito bom. 

 

Curtindo o Sol. O Sr. Luís, o Sr. João Privieri e o Sr. Mituro se aquecem na 

manhã fria de inverno.  

O que o sr. Antonio nos contou 

Meu nome é Antônio Francisco dos Santos, nasci no dia 7 de março de 1946. 

Minha história é muito triste… trabalhei e tive 5 filhas. 

Comi pão com banana para não faltar para minhas filhas. Minha mulher esteve 

um dia chorando por causa de materiais escolares. Eu consegui comprar materiais 

escolares, como caderno de 10 Matérias, livro e caneta para minhas filhas. A primeira 

caneta que eu tive foi uma inchada que meu pai me deu para trabalhar na roça. 
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Hoje minhas filhas estão bem casadas, tem casa, carro e infelizmente me 

jogaram aqui no Asilo. 

Atualmente estou no asilo, mas mesmo assim eu rezo por elas. Eu me sinto feliz 

por que tenho lugar para comer e beber, cama e roupa lavada. 

 

Simpatia. Sr. Antonio dos Santos posa com peruca de palhaço.  

 

Relato 36 

Primeiro dia no Asilo 

Na hora que eu cheguei ao asilo eu fui à capela, fiz uma oração; depois eu fui 

falar com os idosos. Eles estavam na sala de ginástica: eu fiquei muito triste com o 

estado deles.  
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Eu cumprimentei todos eles, mas eu me comovi mais com uma velhinha que 

chorou quando a Anna Clara deu uma blusa pra ela. E outro velhinho que eu gostei 

muito foi o mais novo do asilo, ele falou que gosta muito de escrever e de ler, ele 

escreve poemas. 

Isso me fez pensar que eu tenho que aproveitar a vida e cada segundo, cada 

minuto e cada dia que ela me dá! 

 

Esperança no futuro. Os alunos Gustavo e Gabriel William auxiliam o Sr. 

Antonio – gesto que nos faz ter esperança nas novas gerações. Ao fundo, o aluno 

Rodrigo Souza. 

 

R e l a t o  3 7  

No asilo eu senti uma coisa que me fez pensar no meu avô... 
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Teve um senhor que estava falando sobre si, Geraldo é o nome dele, ele contou 

que tinha três filhos, contou que um dos filhos sabia que ele estava lá, mas nunca tinha 

ido visitá-lo. Apesar de tudo, ele é uma pessoa brincalhona.                                                              

  No asilo o espaço é grande, tem área de lazer, para rezar e para ver tv, 

tinha um senhor que fazia poemas, e tinha o senhor Rubens.       

 

A funcionária Eliane em suas funções cotidianas, auxiliando o Sr. Antonio. Ao 

fundo, dona Maria Severina, Laura, Sr. João Privieri, Rodrigo Souza, Gustavo, Sr. 

Geraldo, Tainará e dona Alice. 

Relato 38 

  Bom, no primeiro momento que eu entrei achei que seria bom conhecer 

um pouco da vida de cada um deles. Mas, quando vi idosos com os olhos fundos e 

cheios de tristeza, me emocionei bastante, cada um tinha um sorriso encantador e 

outros uma história linda, como Jovelina, que sabia fazer de tudo e era muito carinhosa 

e educada. Às vezes nada fazia sentido, eu própria me perguntava qual seria o motivo 
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deles estarem lá, será que a família deles tinha fugido? Será que foram abandonados? 

Será que foram rejeitados? Será que a família deles tinha vergonha? Bem, eu não sabia 

responder, mas tenho certeza que eles estão bem lá.  

Minha reação ao vê-los foi alegria, emoção, tristeza, dúvida e medo, senti de 

tudo um pouco. 

A visita me fez refletir sobre a vida. Sim. Pois imaginei como seria ruim aqueles 

idosos ficar longe da família e me coloquei no lugar deles. Imaginei se meus pais ou 

até eu mesmo, se eu estivesse naquele lugar, longe da minha família, seria horrível. 

Pensando nas situação dos idosos, minha vida hoje é boa. Com certeza, pois eu 

tenho uma família maravilhosa, uma casa que posso chamar de minha e acima de tudo 

eu estou sempre com os meus irmãos e meus pais.   
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Amizade. Professor Rodrigo confraterniza com os idosos conhecidos de longa 

data. De costas, dona Celsa, à direita, Sr. Ildo e Sr. Antonio.    

Relato 39 

 Eu senti no asilo muita tristeza ao ver aquelas pessoas ali, porque é tudo 

tão quieto e todos ali, sem se comunicarem, se informar, conversar etc. 

 Isso me fez refletir que minha vida é bem melhor comparada com a dos 

idosos. 

 Quando cheguei lá vi que é muito diferente de outros lugares, mas foi 

muito bom. 



72 

 

 Lá conheci um senhor muito engraçado, e com humor muito bom, ele 

disse que é o caçula do asilo e que nasceu em Minas Gerais e veio para cá estudar. 

Também conheci uma senhora meio doidinha, eu fui falar com ela e depois ela queria 

me bater com o chinelo -sorte que ela estava sem. 

 Bom, mas a visita no asilo foi boa, porque eu visitei muitos senhores que 

estavam lá sozinhos, sem conversar etc. Mas eu acredito que para eles foi bom 

também por ter aqueles minutos preciosos com nossa visita, a nossa harmonia e 

alegria. 

 

Elegância. O Sr. Maurício posa para foto, ao lado do vitral da capela do Lar 

Nossa Senhora da Conceição.  

Relato 40 
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Em uma boa parte foi muito alegre, em outra foi triste; a maioria das vezes eu 

chorei. Eu fiquei muito feliz com umas idosas que gostei muito, o nome delas é 

Jovelina e Maria Augusta. Ela é um pessoa muito alegre. Eu fiquei muito emocionada 

com o que vi, principalmente quando eu cantei para alguns idosos. Quando eu vi 

alegria no rosto deles eu fiquei muito emocionada porque na vida a gente não vê 

muitos idosos com sorriso no rosto e isso é muito emocionante. Gostei muito, muito de 

alguns, chorei muito, emocionei muitos, fiz alegrias com muitos, outros me 

emocionaram, gostaram de eu ter cantando para eles e jamais os esquecerei. Eles vão 

estar guardados no meu coração! Sempre que puder vou visitá-los com todo meu 

coração, também sempre que eu puder vou levar alguma coisa para eles, alguns 

alimentos etc. 

Tem muitos filhos que não dão valor para os próprios pais e os abandonam na 

rua ou no asilo. Isto me fez refletir muito porque é muito triste ver os pais sendo 

abandonados ou sendo acolhidos nas ruas. 

Um dia a gente também vai ficar idosa e um dia vamos ter filhos... Tomara que 

deem valor para os pais...  Quando tivermos filhos, temos que refletir sobre tudo isso.  

É necessário que hoje demos valor para os nossos pais. 
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Simplicidade. O Sr. Ildo e a dona Celsa se aquecem com o generoso Sol 

matutino. 

      Relato 41 

Eu senti que temos que dar valor a tudo que temos, pois não devemos pensar 

somente em nós mesmos, e sim em torno de nós. Às vezes ganhamos algo dado 

com muito amor e carinho, e não agradecemos. 

Mas, pelo contrário, devemos agradecer a tudo que recebemos, pois muitos 

não têm o que nós temos! 

Nós devemos agradecer a Deus por tudo que temos, pois muitos daqueles 

idosos talvez não tenham todo carinho que realmente precisam, sendo que muitos 

de nós têm tudo e não dá valor! 
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Minha vida é boa , agradeço todos os dias a Deus por tudo que tenho, gostei 

muito de ter ido ao asilo, de ter conhecidos novas pessoas. Pessoas carinhosas, que 

mesmo não nos conhecendo direito, nos trataram com um carinho enorme. 

Foi uma manhã muito boa, repleta de alegrias só por ver aqueles idosos felizes 

ao ver a nossa turma! Fiquei feliz por ter ido até lá, gostei muito de uma senhora, não 

relembro o nome dela, gostei de conversar com ela, juntas demos muitas risadas. 

Alegria por mais uma manhã!   

Em geral, gostei de todos os idosos, não me recordo o nome do senhor que fez 

um versinho de um poema para mim, dizia o seguinte: Flores nasceram para cuidar de 

um jardim, e você nasceu para cuidar de mim! 

Esse pequeno versinho acredito que foi feito com muito carinho.           

Realmente gostei muito de ter visitado o asilo, gostei de ter conhecido pessoas 

novas, pessoas que realmente me trataram com muito carinho, talvez de um jeito 

amável. 

Algumas vezes a turma toda brincou com alguns idosos, alguns não gostavam 

das brincadeiras, outros acharam como forma de dar atenção a eles! 

Esforçamo-nos para não deixar nenhum idoso isolado, sem companhias.  

Tentamos conversar com uma das senhoras que convive no asilo, mas isso não foi 

possível, talvez ela não goste de receber visitas e por isso maltratou um dos meus 

colegas de turma! 

É um direito dela não gostar de receber visitas, ninguém nos avisou que ela não 

gostava de receber visitas novas, e sim disseram a nós que podíamos ir até os quartos, 

não esperávamos encontrar idosos com autoestima baixa! 
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Logo depois que tudo isso aconteceu encontramos uma senhora que, vamos 

dizer, é a diretora do asilo [dona Jacinta Aguiar], ela nos disse que, realmente, aquela 

senhora não gosta de receber visitas, pelo fato de se sentir abandonada pela família! 

Entendemos que isso realmente é possível de acontecer, que é o caso de muitos 

idosos que naquele asilo permaneceram e permanecem por anos! 

Enfim, gostei muito de ter ido ao asilo, espero ir novamente; afinal, as amizades 

permanecem com aqueles idosos. 

           

 Os alunos Thais Santos, Gulherme Vinícius Santa Fé, Isabela Freires e Kleiton do Rosário se 
divertem com as histórias de dona Alice.                       

Relato 42 

 

Eu gostei de ir para o asilo, foi legal, lá os senhores são muito simpáticos com a 

gente, lá tem histórias emocionantes de mexer com o coração; lá eu gostei de todos, 

mas teve duas pessoas que me impressionaram: uma delas foi o seu Geraldo, que 
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contava histórias de sua vida, eram muito tristes, mas ele contava umas histórias muito 

engraçadas e a outra pessoa que me impressionou foi o seu Rubens, entre todos eles 

era o único que sabia ler e ele gostava muito de crianças e era legal. 

  Uma cena que me chocou foi de uma mulher cega e surda que estava 

comendo uma meia...  

Lá tinha um cachorro que era adotado e ficava latindo... eu cheguei perto de uma 

das idosas e ele avançou! 

Essa visita me fez pensar como a gente fala coisa sem saber, que a nossa vida é 

chata e que não queremos ir para a escola, mas a gente não sabe o que fala! Tem tanta 

gente querendo ir para uma escola e não consegue. 

 

Cuidados. A funcionária Eliane e a governanta dona Jacinta Aguiar auxiliam o 

Sr. Jaime. 
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Relato 43 

 

Ter conhecido o asilo foi uma experiência muito boa, faz a gente refletir sobre os 

nossos atos. Através deles podemos perceber que o que temos é muito comparando ao 

que eles têm; aprendemos a dar valor para nossas coisas e parar de reclamar da vida. 

 

Teve uma senhora chamada Jovelina que mexeu muito comigo, ela era super 

simpática e gostava muito de trabalhar, totalmente o contrário de mim, mas pela idade 

ela não podia. 

 

Ver todos aqueles idosos lá te deixa tão bem que nem dá vontade de sair de lá. 

 

Foi muito boa mesmo a visita, assim aprendemos que tem que dar valor ao que 

temos, agradecer a Deus todo dia pela nossa família, nossa casa, nossas roupas, pelo 

pão de cada dia, pela nossa saúde e dar valor ao que temos antes que a vida nos faça 
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valorizar o que tínhamos.  

 

Amigos poetas. O Sr. Deolindo acha graça da brincadeira do professor Rodrigo. 

Relato 44 

Eu sinto vontade de chorar, de ajudar, de tirar eles de lá, de dar uma vida 

melhor! 

  Tinha o Geraldo, que ele demostrou, falou sobre onde ele morava, de 

onde ele veio… me mostrou que a gente tem que se cuidar pra não ficar daquele 

jeito… não me fez sentir uma  vida sofrida, o estado deles,  tem um que aguenta andar, 

varrer, limpar etc.      



80 

 

 

A aluna Isabela Freires está atenta às histórias do Sr. Rubens, o maior contador 

de histórias de todos os tempos. 
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A dona Alice parece agradecer à bênção de mais um dia ao receber visitas tão 

agradáveis. Já a dona Maria Severina acha graça do nariz de palhaço da aluna Laura. 

Gabriel William as observa. 

Relato 45 

Senti muita alegria e ao mesmo tempo tristeza por algumas histórias contadas 

por alguns idosos. Tinha uma senhora, o nome dela é Jovelina, ela é um amor de 

pessoa - em poucas palavras e pouco tempo pra mim foi um grande momento, senti 

que ela também gostou muito da nossa visita, não só ela, mas sim todos eles. Quando 

nós fomos embora ela começou a chorar, e quando recebeu uma blusa da minha colega 

ficou emocionada.  

Quando chegamos fizemos uma oração, nos apresentamos e fizemos algumas 

perguntas: idade, nome e do que eles mais gostavam de fazer. Entendi que se fizermos 

promessas eles vão esperar esse dia chegar com essas promessas; se não der para 

cumprir eles vão ficar chateados e ficam com esperanças, pensando que esse dia possa 

chegar. A vida deles lá no asilo eu acho que é boa, porque tem pessoas que cuidam 

deles, os alimentam, e ao mesmo tempo não é tão boa assim, de alguns, porque tem 

familiares que não vão visitá-los e eles se sentem sozinhos, abandonados por essas 

pessoas.  

  Percebi que os idosos adoram visitas, porque tem pessoas para eles 

conversarem, falar do que gostam, sobre tudo, por isso pretendo voltar ao asilo para 

espalhar mais alegria para todos.  
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Hora do carinho. Este é o cão Piloto, chamado também por Barbozinha, um 

guerreiro carismático que defende sua dona, a Sra. Cacilda, com muita valentia. 

Relato 46 

Bem, quando cheguei ao asilo, vi um lugar grande, organizado, arejado e bem 

aconchegante. Mas em algumas vezes senti medo, pois nunca tinha ido num asilo. 

Afinal, senti de tudo um pouco, fiquei feliz em conhecer uma senhora tão carinhosa e 

humilde, chamada Jovelina. Sua história foi triste como a de todos, mas sinto que 

estando ali todos estão felizes.  

A visita fez-me refletir sobre a vida, pois a qualquer momento podemos estar no 

lugar de todos eles, sem família ou muito menos, sem ninguém para nos apoiar e saber 

se estamos bem ou se queriam ir para a casa. Ou seja, mesmo pessoas cuidando deles, 

dando atenção e até mesmo zelando pelos idosos, se sentem isolados. 



83 

 

A minha vida é boa, pensando na dos idosos. Afinal, meus pais estão do meu 

lado sempre, me educando e dizendo o que tenho que fazer para que um dia possa ser 

alguém na vida. Por isso dou o melhor de mim. E espero que possamos ir visitá-los 

mais vezes. 

 

 

O Sr. Luís gosta bastante de Sol, principalmente em dias frios. O professor 

Rodrigo resolveu dar uma forcinha. 

Relato 47 

 

 

   Eu me senti triste porque essas pessoas devem ser muito tristes; essas 

pessoas têm saudades das suas famílias. 
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  Hoje foi a segunda vez que eu fui ao asilo e gostei muito de ter ido lá 

novamente. 

Eu me senti muito feliz... eles não são felizes, mas, do mesmo jeito, colocam 

uma alegria no rosto. 

 

A educanda Tainara assiste atentamente as histórias do Sr. Rubens. 

Relato 48 

 

  Hoje foi a primeira vez que eu fui a um asilo. Foi muito tocante ver 

aqueles idosos sofrendo... 

Valeu muito a pena ter ido lá, você aprende uma lição de vida, você vê como os 

idosos sofrem, o que eles passam... 

Gostei muito de conversar com os idosos: são todos simpáticos, gostam de 

conversar bastante, aprendi uma lição de vida muito grande lá. 
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Gostei muito de conversar com um senhor muito simpático que adora literatura, 

gosta de ler bastante e é feliz; achei-o muito divertido e tomara que eu possa 

comparecer lá muitas vezes para vê-los. 

 

 

O Sr. Deolindo, o nosso poeta, cansado de Sol, retorna à sala de TV. Ao fundo, o 

Sr. Ildo e a Sra. Maria Geralda.  

Relato 49 

 

 

  Quando chegamos lá eu me senti tão bem dando amor e carinho para os 

idosos... Eu comecei a chorar porque teve uns idosos que se emocionaram... Houve 

uma das idosas que falou que não tinha dinheiro pra nos pagar; nós falamos que só a 

alegria que eles estavam nos dando já pagava tudo! 
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 A alegria que eles nos passavam era tão boa, os olhos deles brilhavam de 

felicidade...  

 

Me deu raiva de ver que um ser humano tem coragem de fazer isso com as 

pessoas!  Não pensam que podiam estar no lugar deles? 

 

 

O Sr. Maurício posa para a foto no jardim do Lar Nossa Senhora da Conceição. 

Relato 50 

 

 

   É a segunda vez que eu vou ao asilo do jardim Clarice. 

Eu senti uma tristeza enorme, pois aquelas pessoas que estão ali não têm família, 

não têm nada em suas vidas. 
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Eu perguntei a uma idosa se ela gosta de ficar ali e ela respondeu que não tem 

escolha. Eu cheguei a chorar, porque eu fiquei pensando assim que eu nunca deixaria 

minha mãe numa situação daquelas, porque quando eu nasci ela cuidou de mim, e eu 

acho que não custaria nada quando ela chegar nessa idade eu fazer o mesmo por ela. 

 

Dona Jovelina afaga a educanda Laura. 

Relato 51 

 

Hoje fomos ao Asilo visitar os idosos. Fazia muito tempo que a gente não ia, a 

gente já foi uma vez, foi muito interessante, porque eu aprendi a dar valor à vida... Vê-

los lá mexeu muito comigo... 

 Lá eu conheci uma AMIGA, porque eu fiz amizade com ela e eu espero que 

dure bastante. Ela tem 68 anos e se chama Ruth. Ela tem um problema na perna, não 

sei o problema dela, mas sei que ela é meiga, legal e simpática. 

 Foi muito legal, espero que tenha de novo. Foi especial.  
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Dona Maria Severina abre o portão de acesso à sala de ginástica. 

Relato 52 

Na semana passada eu fui ao asilo, de manhã, pela primeira vez. Gostei de ter 

ido lá pela primeira vez; gostei muito de ver os idosos sorrindo. Eles são muito legais, 

trataram-nos com muito amor. Nós nos divertimos demais; quero voltar lá mais vezes, 

foi muito legal! Espero ir lá de novo para vê-los novamente. Eu gostei da Ruth e do 

senhor de olho azul. 
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Hora da despedida. A aluna Laura abraça a dona Maria Severina na hora de 

dizer tchau.  

Relato 53 

 

Eu me senti triste porque essas pessoas sentem saudade das suas famílias. Hoje 

foi o segundo dia que eu fui ao asilo e eu gostei muito de ir. Eu me senti muito bem 

porque eles têm um sorriso no rosto. 
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Estatueta cristã presente no Lar Nossa Senhora da Conceição.  

 

Alunos que participaram do projeto 

ALESSANDRA DA SILVA CUSTODIO 

ALISON MENDES ALVES 

AMANDA MARIA DA COSTA 

BEATRIZ BASSANI MARTINS 

BEATRIZ FREITAS OLIVEIRA 

BIANCA SANTOS OLIVEIRA 

BRUNA BRAGA DA SILVA 

DAVID VITOR DE JESUS SOUSA 

DEBORA ROCHA LIMA 

ERIC NUNES DOS SANTOS 

EVELY BEZERRA DE MELO 

FELIPE ALVES VIEIRA 
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GABRIEL MOURA NONATO 

GABRIEL PEREIRA DANTAS 

GABRIEL WILLIAM DE MATOS JESUS 

GIOVANNA DOS SANTOS SILVA 

GUILHERME DINIZ CORREA 

ISAMARA VIEIRA NUNES 

JADSON DANILO SILVA 

JONATHAS CARLOS GOMES QUEIROGA 

JUSCELIO SANTOS DE OLIVEIRA 

KAIO FERREIRA GABRIEL 

KATLEEN CRISTINA DA SILVA 

KEITH EMANOELA SILVA MENDES 

LAURA SILVA CARDOSO 

LEANDRO SANTOS LIMA 

LETICIA MAGALHAES DO NASCIMENTO 

LEVI RIBEIRO FONSECA 

MARIA LUIZA VITORINO DA SILVA 

MATEUS DE SOUZA GONCALVES 

SARAH VICTORIA ARAUJO BORGES 

TAINARA DE SOUSA 

VANESSA DA SILVA MIRANDA 

VICTOR HUGO SANTANA DA CUNHA 

VITORIA PAULA DE SOUZA LIMA 

DAVI OLIVEIRA SANTOS 

 

ALANIS ROSA TRINDADE BRANCO 

ANNA CLARA PINTO DE OLIVEIRA 

ARIANE FERREIRA DE ASSUNCAO 

BIANCA MOREIRA GUIMARAES 

BRENDA VITORIA DIAS FERREIRA 

DEBORA DE LIMA DA SILVA 
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ENZO DE BRITO 

ESTEFHANY APARECIDA DE M. GONCALVES 

ESTHER DE SOUZA ARAUJO 

FELIPE MACEDO DE ARAUJO 

FERNANDA VITORIA BARBOSA C. DE SOUZA 

GABRIEL MORAIS DOS SANTOS 

GUILHERME VINICIUS S. FE DOS SANTOS 

GUSTAVO PIRES RAMOS 

INGRID DOS SANTOS ARAUJO 

ISABELLA STEFANY FREIRE TORRES 

JEFFERSON MENDES DA ROCHA 

JHULIA KAROLINY GONCALVES FIRMAN 

KAROLINE CUNHA SANTOS MOREIRA 

KLEITON ROSARIO SANTOS 

LARISSA MATIAS DO NASCIMENTO 

LARISSA SANTOS DE SOUSA 

LEONARDO PIO DE SOUZA 

LOUISE DE SOUSA MARQUES 

MARIA EDUARDA PEREIRA SILVA 

MICHELLE RENATA AGUIAR MARQUES 

PAOLA LUIZA SILVA NONATO 

RODRIGO GRADIL DOS SANTOS 

RODRIGO SOUZA BRAGA 

THAIS OLIVEIRA DA SILVA 

THAIS SANTOS MARINHO 

VANESSA FELIX ARAUJO 

VINICIUS DA SILVA PEREIRA 

WAGNER LEITE DE PAULO 
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