
PROJETO DE LEITURA VIVENDO HISTÓRIAS 
 

O Projeto de Extensão é realizado na Casa Lar do Cego Idoso, em 
Porto Alegre/RS, abrangendo os moradores da casa que são idosos com 
distintos tipos de deficiência. A Casa foi criada com o objetivo de proporcionar 
um local de abrigo para os idosos com deficiência visual. Entretanto, isto foi 
mudando com o decorrer do tempo, abrigando, atualmente, cerca de 50 idosos 
que apresentam algum tipo de deficiência. A participação dos sujeitos é 
realizada escolha livre dos idosos que estão disponíveis a ouvir histórias. 

O Projeto tem como objetivo principal propiciar a leitura como fator 
estimulante para o desenvolvimento intelectual, moral e emocional dos idosos 
com deficiência que moram na Casa Lar e como objetivos específicos  
observar o comportamento dos idosos e a interação quanto às atividades já 
desenvolvidas na instituição; selecionar o material a ser trabalhado nas visitas, 
utilizando diferentes suportes informacionais e conteúdos; realizar atividades 
de leitura de diferentes modalidades, utilizando livros, objetos, mídias, dentre 
outros suportes para contação de histórias;  analisar e avaliar as atividades 
desenvolvidas e os resultados obtidos no que se refere à inclusão e à interação 
social dos sujeitos;  estimular ambiente de mediação e de leitura como 
momentos de prazer, de ludismo e de interação entre os idosos participantes. É 
possível perceber o abandono de muitos idosos em casas de repouso, é 
necessário possibilitar que eles tenham maior contato com a leitura e com o 
mundo que se descobre com cada história imaginada em seu íntimo e também 
propiciar o encontro com outras pessoas, afinal, ninguém está livre de 
encontrar-se em uma situação de desamparo ou isolamento da família. 

A mediação de leitura se faz necessária para a inclusão social, pois 
muitos dos idosos moradores de casas de repouso encontram-se 
enclausurados nestas instituições sendo poucos os que recebem visitas com 
frequência, acarretando um sentimento de solidão e desamparo. A saudade de 
suas vidas junto aos seus familiares é marcante nos depoimentos dos idosos. 
Assim, a leitura pode auxiliar no sentido de fornecer aos sujeitos uma atividade 
lúdica e de descontração, através do acolhimento, empatia, carinho, afeto e 
atenção de que precisam, buscando assim, melhoria na qualidade de vida de 
cada um.  

As atividades desenvolvidas envolvem a contação de histórias, 
dinâmicas e interações que possibilitem aos internos, a convivência e a 
experienciação com a leitura. Além da contação de histórias, são realizadas 
conversas nos encontros. 

 
Para que estes encontros ganhem um toque pessoal e especial 
faremos uma entrevista prazerosa com aqueles que desejarem contar 
algumas histórias de vida, peripécias, momentos marcantes, 
memórias atividade mesclada com outras narrativas que despertem a 
lembrança e vivência da experiência para junto de cada um. Deste 
modo, escutar histórias estimula a imaginação e assim, propicia a 
percepção de mundo de forma diferente. Além disso, o divertimento, 
o prazer e o ludismo que as contações de histórias propiciam 
conduzirão a novas descobertas, às representações de vida e a 
distanciar a tristeza e o sofrimento, para assim viverem com melhor 
qualidade de vida. (MORO; TRESSINO; MELO, 2011, p. 3). 
 



O Projeto é realizado semanalmente por meio de visitas dos bolsistas 
voluntários, aos sábados, no turno da tarde, com a duração de duas horas para 
cada encontro. O primeiro encontro foi motivado por um esforço de 
aproximação e de conquista de confiança desses indivíduos que perderam as 
referências de familiares e de  amigos e vivem de migalhas afetivas de 
visitantes aleatórios, que muitas vezes, deixam vestígios de humilhante auxílio, 
conforme relato de idosos. 

As demais atividades ocorreram de forma parecida, sempre buscando 
trabalhar com contos, poesias ou mensagens não muito longas e com 
linguagem de fácil compreensão. A cada visita procura-se desenvolver uma 
temática, com as leituras, e assim, conversar com eles sobre as suas vidas. 
Isto é uma maneira de agregar sentido à leitura, tornando-a parte da vivência e 
experiência de cada idoso.  

 Após a finalização das atividades previstas no desenvolvimento do 
Projeto, será realizado um relato, por parte dos mediadores de leitura, e 
aplicada uma entrevista com os idosos participantes, para avaliar a aceitação, 
os benefícios, verificando assim as atividades realizadas e se elas de fato 
proporcionaram o desenvolvimento de uma maior interação entre os idosos e 
se contribuíram para a melhoria da qualidade vida, do estado emocional e da 
autoestima. Para a realização das atividades propostas contamos com a 
participação de bolsistas voluntários do Curso de Biblioteconomia da 
FABICO/UFRGS tanto para o planejamento das atividades, seleção dos textos 
narrativos e poesias quanto para os recursos necessários como a confecção de 
materiais, a contação de histórias, dinâmicas variadas, e aquisição de outros 
materiais que se fizerem essenciais para que as atividades se efetivem 
conforme programadas.  
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