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01PALAVRA
DO FUNDADOR

Ao fundar a Associação Viva e Deixe Viver, em 1997, tinha como objetivo 
contar histórias para crianças e adolescentes internados em hospitais. 
Esta vontade de transformar o ambiente hospitalar em um local mais ale-
gre e humano contagiou rapidamente outras pessoas, que se juntaram 
nesta atuação voluntária. Munidos de livros, alimentamos o gosto pela 
leitura e pelo aprendizado, criamos momentos lúdicos e de felicidade, em 
quartos e corredores de hospitais nos quais meninos e meninas estavam 
instalados. Essa história pertence não só à Viva, mas a todos que acredi-
taram neste projeto. 

O reconhecimento que os voluntários Contadores de História conquista-
ram ao longo desta trajetória é motivo de muito orgulho, porque resulta 
de uma postura comprometida com o nosso público alvo e de respeito 
aos profissionais com quem interagimos. Com isso, temos sido bem su-
cedidos em nossa disposição de ajudar o próximo, entendendo e prati-
cando o lema da associação: “Viva e Deixe Viver”. Colecionamos histórias 
exemplares, em que ganham tanto os pacientes atendidos como os vo-
luntários, que conseguiram ao menos um sorriso deste público em situa-
ção tão delicada.
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Hoje, a Viva é um modelo de organização do Terceiro Setor. Por meio de 
afiliadas e vinculadas, estamos expandindo nosso método a outras cida-
des brasileiras. Temos orgulho em afirmar que somos reconhecidos pela 
unidade de atuação, graças ao preparo que nossos voluntários recebem 
em todas essas praças. E, assim, vestidos com nossos aventais coloridos, 
colecionaremos ainda muito mais histórias com finais felizes.

Veja mais no documentário “O que a gente faz conta” no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=WsmOew54d3I

(Valdir Cimino – Presidente Fundador da Associação Viva e Deixe Viver).
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É uma entidade sem fins lucrativos, não governamental, certificada pelo 
Ministério da Justiça como OSCIP - Organização da Sociedade Civil de In-
teresse Público - conforme Lei nº 9790 de 23/03/1999.

Foi criada em agosto de 1997 e é formada por voluntários – em sua maio-
ria contadores de histórias – que prestam seu serviço voluntário gratuita-
mente e nos termos da Lei Federal nº 9608, de 18.02.1998. A Associação 
reúne mais de mil voluntários atuantes e está presente em hospitais de 
São Paulo e de outros Estados e cidades do País.

Para maiores dados e informações visite nosso Balanço Social no link: 
http://www.vivaedeixeviver.org.br/downloads/BS2014.pdf 

Em quase duas décadas de existência a Associação Viva e Deixe Viver vi-
rou modelo para outras iniciativas sociais, principalmente ONGs ligadas a 
crianças e adolescentes.

Nossos voluntários participam de um extenso e qualificado curso de ca-

02O QUE É A 
ASSOCIAÇÃO 
VIVA E DEIXE 
VIVER?
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pacitação. Só permanecem na Associação Viva aqueles que se compro-
metem a realizar a sua missão, lutar por sua causa, partilhar a mesma 
visão e submeter-se aos mesmos princípios.

Missão da Viva
Fomentar a educação e cultura na saúde por meio da leitura e do brincar, 
visando transformar a internação hospitalar de crianças e de adolescen-
tes em um momento mais alegre, agradável e terapêutico, contribuindo 
positivamente para o seu bem estar, de seus familiares e da equipe mul-
tidisciplinar.

Causa da Viva
Contribuir para a humanização da sociedade, fortalecendo valores e prin-
cípios éticos essenciais entre os sujeitos que produzem saúde.

Visão da Viva
Ser reconhecido como uma OSCIP que desenvolve cidadãos para o cum-
primento do trabalho voluntário de maneira consciente, comprometida e 
constante. Ser referência em educação e cultura por meio da promoção 
de atividades de ensino continuado.

Princípios da Viva
Atuamos com ética. Trabalhamos em equipes integradas e com respeito 
à individualidade. Não discriminamos raça, cor, credo, religião, partidos 
políticos, orientação sexual e poder aquisitivo. Não permitimos a utiliza-
ção institucional político-partidária da nossa Associação. Acreditamos e 
incentivamos a capacitação constante de cada indivíduo.
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03COMO 
FUNCIONA
A VIVA?

A Associação Viva exerce suas atividades nos termos da lei e do que dis-
põem seus Estatutos Sociais. Para conhecer as regras sociais da Associa-
ção Viva acesse o link:
http://www.vivaedeixeviver.org.br/Registros-e-Certificados

As atividades da Viva são desenvolvidas pelas seguintes células:

Célula de Integração
A finalidade da célula é interagir interna e externamente, observando as 
diretrizes e garantindo o cumprimento dos objetivos da Associação. A Cé-
lula é formada pela Diretoria e Gerência da entidade.

Objetivos:

• Supervisionar todas as atividades da Associação;
• Observar o cumprimento da missão da Associação;
• Promover a inter-relação das células;
• Promover a interação com o público externo;
• Identificar e direcionar novas parcerias e projetos.
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Célula de Desenvolvimento Humano
Promover a integração, o desenvolvimento, o treinamento e a inter-rela-
ção entre os diversos públicos, estimulando o comprometimento de to-
dos com os objetivos da Associação. Esta tarefa é realizada pela formação 
de voluntários em dois tipos de trabalho: o primeiro, para exercer a fun-
ção de Contadores e Fazedores de Histórias e o segundo, para o exercí-
cio de coordenação e gerenciamento do relacionamento da Viva com os 
voluntários perante os Hospitais parceiros e, também, com as afiliadas e 
vinculadas à Viva, que são sediadas em outras cidades e Estados do País.

Para a formação de voluntários, a Viva oferece um Curso de Formação 
de Contadores de História: Saúde e Educação. O Curso é ministrado por 
um período médio de 06 (seis) meses, durante o qual são realizadas pa-
lestras, dinâmicas e treinamento em hospitais. Esse curso visa avaliar a 
capacitação dos candidatos para atuar no ambiente hospitalar bem como 
sua disposição em realizar um trabalho voluntário. É necessário que o 
participante tenha 100% de presença em nossas aulas.

Para maiores informações visite o site:
http://www.vivaedeixeviver.org.br/Seja-um-voluntario

O compromisso com a seriedade, qualidade e eficiência obrigam a Asso-
ciação Viva a condicionar a sua expansão ao investimento na formação 
de pessoas, de modo que elas se tornem qualificadas para serem cabeças 
de chave e representantes da Viva pelo Brasil, apoiando as suas afiliadas 
e vinculadas. Esta formação se dá por meio de um Curso de Formação 
e Liderança e Cabeça de Chave e Multiplicação de Gestão da Associação 
Viva e Deixe Viver que terá por base os manuais de Multiplicação da Viva 
e Responsabilidade Pessoal. Exige-se como requisito essencial para o 
exercício da função de cabeça de chave a formação cumulativa do Curso 
de Contadores de Histórias: Saúde e Educação. Dupla é a missão de um 
cabeça de chave: (I) atuar como coordenador dos contadores de deter-
minado (s) hospital (is) e (II) representar a Associação perante o hospital 
parceiro e/ou afiliadas ou vinculadas à Viva em outras cidades ou Estados 
do País. 

Para maiores informações acesse o site:
http://www.vivaedeixeviver.org.br/cabeca-de-chave

Célula de Administração e Financeiro
Dar respaldo e zelar pela ética e transparência das ações da Associação.
Objetivos:
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• Assessorar jurídica, financeira e contabilmente a administração da en-
tidade de acordo com os princípios e determinações de seu planeja-
mento estratégico;

• Manter contato permanente com a Célula de Integração.

Célula de Comunicação e Marketing
Divulgar as atividades da Associação junto aos seus diversos públicos e 
prestar contas de suas realizações junto à sociedade.

Objetivos:

• Informar aos voluntários, simpatizantes, colaboradores, empresas, 
imprensa e sociedade sobre as atividades da Associação;

• Estimular o envolvimento cada vez maior dos voluntários, simpatizan-
tes e colaboradores com a causa da Associação e Terceiro Setor;

• Difundir as ideias e objetivos da Associação: o voluntário e a educação;
• Demonstrar a seriedade e a credibilidade da Associação;
• Oferecer material de prospecção de voluntários e patrocinadores;
• Manter canais de agradecimento e divulgação das empresas patroci-

nadoras/colaboradores;  
• Registrar e difundir as atividades de treinamento;
• Formatar os projetos para comercialização;
• Apoiar as demais células com ações de comunicação;
• Manter contato permanente com a Célula de Integração.

Centro de Comunicação e Histórias
A Associação Viva tem obtido êxito nos diversos empreendimentos que 
desenvolveu nas áreas de comunicação, marketing, gestão do terceiro 
setor, humanização da saúde e valoração do voluntário no Brasil. O seu 
desempenho rendeu-lhe visibilidade e reconhecimento de organizações 
governamentais e da iniciativa privada, habilitando-a a desenvolver e im-
plantar projetos e a criar produtos para empresas e outras instituições, 
com geração de receitas que garantam a sua sustentabilidade. Merecem 
destaque as palestras sobre Responsabilidade Social, por meio das quais 
a Viva objetiva sensibilizar os colaboradores sobre a importância do tra-
balho voluntário, e a formação e gerenciamento de voluntários contado-
res de história dentro de empresas, projeto ao qual a Viva denomina de 
Desenvolvimento do Voluntário Corporativo. 

Dentre os serviços incluem-se:

• Desenvolvimento de programa corporativo de voluntários contadores 
de histórias para diversos âmbitos e públicos: idosos em asilos, bebês 
e suas mães na fase pré-natal, creches, casas de apoio, escolas, hos-
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pitais, etc.
• Realização e Consultoria em eventos corporativos: intervenção dos 

contadores de histórias através do teatro, jogos e brincadeiras, narra-
tiva de histórias, etc. 

• Cursos e palestras sobre as temáticas: Humanização da Saúde e Edu-
cação, Voluntariado, Comunicação, Marketing e Relações Públicas e a 
melhoria das relações interpessoais e com a mídia.

• Produção de conteúdo educativo, cultural e que expresse e promova 
o bem estar e a humanização das relações.

• Parcerias com universidades e faculdades no desenvolvimento e pro-
fissionalismo do terceiro setor.

Áreas de afinidades: 

• Responsabilidade Social e Sustentabilidade.
• Comunicação e Marketing.
• Desenvolvimento Humano.
• Relações Públicas
• Politicas públicas: humanização da sociedade, classe hospitalar e brin-

quedotecas no âmbito da saúde.  

CÉLULAS DE TRABALHO

Afiliadas e Vinculadas
Nestas quase duas décadas de existência a Associação Viva expandiu-se 
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para além do Estado de São Paulo, onde nasceu. O trabalho que realiza 
tem alcançado outros territórios, em que a Associação passou a ter repre-
sentação, por meio de afiliadas e vinculadas. Afiliadas são pessoas jurídi-
cas sem fins lucrativos, instituições que representam e multiplicam a Viva. 
Vinculadas são pessoas físicas, devidamente qualificadas, contadores de 
histórias e cabeças de chave formados e certificadas pela Associação Viva, 
que representam e multiplicam a Viva.

Na qualidade de representantes da Associação Viva, as afiliadas e vin-
culadas estão sujeitas ao cumprimento de regras, às quais se submete 
formalmente desde o início da relação com a Viva, por meio de um con-
trato. Tais regras compreendem não só as diretrizes relativas à promoção 
de cursos de formação de novos voluntários, treinamentos e controle do 
exercício dos mesmos, como também são relativas ao uso das marcas de 
titularidade da Viva e outros direitos intelectuais; responsabilidade por 
publicações, pesquisas; apresentação de relatórios, responsabilidade fi-
nanceira, dentre outros.

3.1. Recursos Humanos

Para a realização de suas atividades a Associação conta com o apoio de 
voluntários e funcionários remunerados. A ação voluntária acontece em 
diferentes formas ou por diferentes agentes:

(I) Contadores de histórias
Pessoas de formações diversas, aprovadas no curso de capacitação da 
entidade, que dedicam ao menos duas horas semanais na promoção de 
comunicação, cultura e informação educacional junto às crianças e ado-
lescentes atendidos nos hospitais parceiros da Associação. Para conhecer 
os hospitais parceiros da Associação Viva em cada Estado, verifique no 
link www.vivaedeixeviver.org.br/sao-paulo-capital

(II) Fazedores de histórias
Pessoas com formações profissionais diversas que atuam, solidariamen-
te, doando parte do seu tempo e talentos no desenvolvimento das ativi-
dades das células de trabalho.

(III) Estudantes da Pátria
Estudantes universitários que colaboram, de forma solidária, auxiliando 
na realização de trabalhos da Associação Viva. Em parcerias com facul-
dades e universidades este projeto poderá oferecer suporte para ativi-
dade Complementar Comunitária. Os voluntários participantes criam em 
seu currículo um diferencial que o torna mais competitivo, com maiores 
perspectivas profissionais, que são altamente valorizadas no mercado. O 
estudante voluntário recebe certificação pelas horas, a depender do tipo 
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de atividade e tempo disponibilizado para realização.

a. Capacitação para os estudantes voluntários
Os voluntários que desenvolvem trabalhos junto à Viva recebem cursos 
de formação e capacitação, bem como acompanhamento e assessoria 
dos coordenadores das células de trabalho: Comunicação, Marketing e 
Relações Públicas, Administração e Finanças e Desenvolvimento Humano 
(Psicologia e Pedagogia)

b. Perfil do Estudante Voluntário
• Compreender a realidade local em que atuará e as possibilidades de 

melhorias das condições dos públicos acolhidos pela Viva;
• Capacidade de ouvir a todos os envolvidos e coletivamente avaliar as 

necessidades do local, priorizando as demandas;
• Empatia. Colocar-se no “lugar do outro” para melhor entender a rea-

lidade;
• Compromisso com a atividade a ser desenvolvida, atentando-se para 

o fato de que a atividade comunitária-voluntária requer dedicação e 
comprometimento.

(IV) Cabeças de Chave
O cabeça de chave é o coordenador/gestor dos contadores de história 
do hospital para o qual foi designado. Representa a Associação junto à 
gestão do hospital e perante as afiliadas e vinculadas à Viva. Para ser um 
cabeça de chave o voluntário tem de comprovar ter concluído, cumulati-
vamente, os cursos de formação de contador de histórias e de cabeças de 
chave. Embora a formação seja exigida, o exercício da função de contador 
de histórias não é requisito para o de cabeça de chave.

(V) Serviço de Cuidado ao Voluntário Viva - SCVV
o serviço está à disposição dos voluntários desde a fundação da Viva. A 
partir de pesquisa bianual realizada com apoio da QualiBest, a Viva de-
tectou a existência de voluntários que pensaram em desistir da ação por 
causa de situações inerentes ao amor dedicado à Viva: falta de tempo, 
problemas e viagens relacionados ao emprego e/ou desemprego, situa-
ção de fragilidade emocional e saúde familiar e a sua própria saúde. Para 
fortalecer o acolhimento de seus voluntários ativos e afastados, desliga-
dos que desejam retornar sua atuação como contadores de história ou 
fazedores de histórias, a Viva, em parceria com a equipe de Desenvolvi-
mento Humano, por meio de profissionais da área de psicologia, oferece 
auxílio personalizado. Os interessados devem encaminhar solicitação por 
email (voluntario@vivaedeixeviver.org.br)  informando nome e telefo-
ne para contato, que será realizado por uma das psicólogas da Associa-
ção. O atendimento será feito, sem custo, em até quatro (04) sessões. 
(VI) Sócios efetivos
Integrantes dos Conselhos Consultivo e Fiscal – pessoas com formações 
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diversas, voluntários em outras áreas da Associação ou não, que cum-
prem papéis específicos ligados ao organograma estatutário da Viva: elei-
ção de Diretoria, aconselhamento sobre a execução de projetos e investi-
mentos, entre outros.

(VII) Comitê Científico Cultural Viva
Tem como objetivo geral três linhas fundamentais guiadas pela missão, 
visão e causa da Associação Viva:

a. Promoção da cultura da leitura, da arte de contar histórias e brincar na 
educação e saúde.
b. Planejamento, orçamento e avaliação de conteúdo das atividades de-
senvolvidas pela Associação como: cursos, oficinas, eventos, produtos re-
lativos, edições Viva e Deixe Viver, entre outros.
c. Valorização dos profissionais e colaboradores da educação e saúde que 
apoiam a construção futura de uma Escola Viva e Deixe Viver.
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04SUSTENTABI- 
LIDADE DA
VIVA

As atividades da Associação são mantidas por meio de doações financei-
ras, de serviços ou de materiais de pessoas jurídicas e físicas. Por esta 
razão os recursos de contribuição são indispensáveis, permitindo o de-
senvolvimento e expansão do trabalho da Viva. Com esses recursos da 
doação financeira é possível qualificar e manter o treinamento dos vo-
luntários, aprimorar e criar novos projetos, dar seguimento a pesquisas. 

Todos podemos nos tornar responsáveis por manter a Associação Viva 
ativa e produtiva para a sociedade. Veja a seguir:

Pessoa Física - Você - Seja um mantenedor da Viva

Apoiando com uma quantia e periodicidade mensal, semestral e ou ou-
tro valor a definir pelas seguintes formas de pagamentos:

• Mantenedor: pessoa física ou jurídica que contribui financeiramen-
te com doações mensais ou semestrais através de boleto bancário ou 
transferência. Veja o link: www.vivaedeixeviver.org.br/mantenedores



15 | Manual Associação Viva e Deixe Viver

• Apoiando anualmente a ação “Eu quero ter 1 Milhão de Amigos” e 
desenvolvendo a campanha do “Dia Mundial de Doar” (02 de Dezem-
bro) podemos influenciar a rede de amigos a atingir  nossa meta que 
é chegar no maior número possível de pessoas que queiram contri-
buir com doações para a Viva, agregando e estimulando mais man-
tenedores. Se você doar apenas R$ 17,00 e exercitar a solidariedade 
chamando seus amigos para a doação, estes valores se multiplicarão. 
Podemos ter um milhão de amigos! 

• Capital Humano de Doadores e Voluntários – 2,5 milhões dividi-
do por 144.650 pessoas impactadas. Acesse através dos links: http://
www.diadedoar.org.br e www.queroterummilhaodeamigos.org.br

• Contribuição Única Via PayPal - Com PayPal você faz uma doação e 
contribui para um mundo melhor com poucos cliques. Após criar sua 
conta gratuitamente você utiliza apenas seu login e senha cadastrados 
para realizar pagamentos na internet. Conte com a facilidade e se-
gurança do PayPal para apoiar as causas que defende e comprar em 
milhares de sites no Brasil e no mundo. Faça sua doação à Viva e Deixe 
Viver: http://bit.ly/1PZeSsK

• Ferramentas de captação - Crowdfunding é uma forma de financia-
mento colaborativo. É uma nova maneira de ajudar os outros. Todos 
ajudam, cada um com um pouco, para o financiamento de uma ati-
vidade, projeto, negócio. Quem se identifica com o projeto contribui, 
de forma a tornar viável a sua realização. Os projetos da Viva podem 
ser viabilizados por meio deste tipo de financiamento.  Além de tudo 
é fácil e ágil. 

• Doar IR – Imposto de Renda - Se você paga Imposto de Renda pode 
destinar parte do recurso à causa da humanização da Viva. A Lei de 
Incentivo à Cultura (Lei n. 8.313/91 – Lei Rounet – permite a doação 
desde que cumpridos alguns poucos requisitos. Baste acessar o site 
http://www.vivaedeixeviver.org.br/Como-Ajudar

• Lojinha de Produtos da Viva e Edições Viva e Deixe Viver - Você 
pode contribuir, ainda, adquirindo produtos da Viva e Edições Viva e 
Deixe Viver. Veja a nossa lojinha no site:  
http://www.vivaedeixeviver.org.br/Loja-do-Viva

• CCH Centro de Comunicação e Histórias – Faça nossos Cur-
sos e oficinas e os recomende! Os cursos e palestras realiza-
dos pela Viva contemplam temas que auxiliam no aprimoramen-
to dos contadores de história como: artes cênicas, dobraduras, 
como construir uma história (jogo “Eu Conto”), as histórias de con 
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tos de fadas e outros. Acesse nosso site e confira a programação:  
http://www.vivaedeixeviver.org.br/Cursos-e-Oficinas-Sao-Paulo

Empresa: Seja associada à Viva

(I) Patrocinador: pessoa jurídica que através de doações financei-
ras viabiliza a sustentabilidade institucional da Associação. Veja o link:  
www.vivaedeixeviver.org.br/patrocinadores 

Por que Patrocinar?
As doações de empresas patrocinadoras são essenciais para a continui-
dade do trabalho da Viva que, desde 1997, tem realizado uma atividade 
voltada à melhoria da qualidade das relações humanas e à qualificação 
dos serviços de atendimento hospitalares nas áreas de internação. 

Suas ações são exercidas, gratuitamente, em hospitais públicos e priva-
dos e são direcionadas a crianças e adolescentes pacientes e suas famí-
lias, abrangendo, também, os grupos multidisciplinares que atuam nas 
áreas de internação. 

Mais de 50% das doações que a Viva recebe vêm de destinação de recur-
sos via leis de incentivo. Isto mostra a importância que as empresas têm 
na realização das finalidades institucionais.

A saúde e a educação e a Viva, pelo trabalho que realiza, necessitam de 
sua colaboração.

Como doar 
Há várias leis que incentivam as doações, nos âmbitos federais (como 
a Lei Rounet, por exemplo), estaduais (como o Proac, no Estado de São 
Paulo) e municipais, como o FUMCAD, adotado por muitos Municípios 
de vários Estados do País. Para maiores informações contate o email:  
financeiro@vivaedeixeviver.org.br

Categorias de Patrocínio:
A contrapartida dos patrocinadores é social, em favor da saúde e da edu-
cação. Contudo, as empresas que investem e cofinanciam projetos da 
Viva obtém um reconhecimento simbólico, por meio da sua inclusão em 
determinada categoria, na conformidade e proporção de suas contribui-
ções. Além disso, adquirem visibilidade, pela divulgação da marca, pela 
outorga dos prêmios, pela promoção de eventos e respectivo acompa-
nhamento dos resultados. 
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Conforme a cota doada a empresa é enquadrada em uma das seguintes 
categorias: Coroa Reluzente de Ouro, Flauta Encantada de Rubi e Va-
rinha Mágica de Brilhante.

Comprar Produtos da Viva e Edições Viva e Deixe Viver
A Viva têm vários produtos que podem ser adquiridos para as empre-
sas seja para divulgação ou distribuição a sua clientela. A empresa pode 
encomendar calendários, livros, bonecos, agendas. Veja a nossa lista de 
produtos no site http://www.vivaedeixeviver.org.br/Loja-do-Viva

Outros serviços 
CCH Centro de Comunicação e Histórias
Faça nossos Cursos, desenvolva programas corporativos de voluntários 
contadores de histórias e obtenha consultoria em eventos corporativos. 
A Viva ministra cursos e palestras sobre importantes temáticas como 
Humanização da Saúde e Educação, Voluntariado, Comunicação, Mar-
keting e Relações Públicas. Para solicitar orçamento, envie email para  
cursos@vivaedeixeviver.org.br
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05PESQUISAS

A Associação é pioneira na realização de pesquisas sobre voluntariado. 
Identificamos, por meio das pesquisas, não só o perfil dos voluntários; 
mas também a análise do comportamento verbal dos contadores; a valo-
ração da hora de trabalho do voluntário, como igualmente acompanha-
mos o desenvolvimento e execução dos projetos por nós idealizados e o 
seu impacto na saúde da população atendida.

Desde 1997, a Viva utilizava o diário em papel como ferramenta de men-
suração de quantidade e qualidade de nossas ações. Em 2015 a Viva atin-
ge sua maioridade. Maioridade com modernidade. Passa a disponibilizar 
aos seus colaboradores voluntários contadores e fazedores de histórias 
o diário eletrônico, instrumento que visa facilitar a coleta de informação 
e a diminuição de uso do papel. Ecologia e humanização da tecnologia 
andando juntos.

O Diário Eletrônico é um importante canal de comunicação entre os di-
versos públicos impactados pelo voluntario contador de histórias da As-
sociação.

Através desta ferramenta é possível entender o valor da missão da Viva. 
O conteúdo dos diários proveniente de todo o Brasil traz informações 
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que contam como foi a atuação, quem são e como se comportaram as 
pessoas que participaram das atividades de contadores/fazedores de his-
tórias. Informações de grande valia para os profissionais da saúde. Por 
tais razões é que as afiliadas/vinculadas, como parte de sua responsabi-
lidade, tem de remeter, periodicamente, à Viva, o mailing dos voluntários 
atualizado! Só assim é possível manter o controle e avaliação qualitativos 
do trabalho voluntariado prestado.

Por meio de uma plataforma digital, que pode ser acessada de qualquer 
dispositivo de comunicação conectado à internet (computador, tablet 
ou celular), o contador/fazedor de histórias deve inserir informações 
sobre sua atividade no hospital ou de outro local. Todas as informa-
ções são necessárias para que seja possível valorizar e valorar o traba-
lho voluntário. Desde 2012, de conformidade com a Resolução 1409/12 
do CFC, temos apresentado em nosso balanço social e fiscal os dados 
relativos ao cômputo do valor/horário dos voluntários da Viva. Para sa-
ber como preencher o diário eletrônico consulte as informações no site:  
www.vivaedeixeviver.org.br/pesquisas
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06INICIATIVAS

(I) Viva Humanização – Roda Conversa/Fórum: Saúde, Educação e Vo-
luntariado
Evento anual que tem como objetivo principal fomentar o diálogo sobre 
a causa da humanização hospitalar, por meio da conscientização de pro-
fissionais de saúde, médicos, equipes multidisciplinares, administradores, 
usuários e seus acompanhantes de que a humanização dos ambientes 
hospitalares é uma questão de atitude de cada envolvido. Visa, ainda, de-
monstrar que a melhoria das relações interpessoais e a gestão participa-
tiva contribuem para o aumento de produtividade, para a diminuição do 
tempo de internação e a melhoria dos processos de relacionamento inter-
no. Para maiores informações visite o site www.vivahumanizacao.org.br 

(II) Instituto de Infectologia Emílio Ribas – Emilinho e Vô Ribas
O Instituto de Infectologia Emílio Ribas foi o primeiro hospital no qual os 
voluntários da Associação começaram a atuar. Ele é um modelo no trata-
mento de doenças infectocontagiosas reconhecido mundialmente. A Viva 
tem orgulho de ter participado do desenvolvimento e melhoria das condi-
ções ambientais da Pediatria do Hospital, com a promoção do bem-estar 
das crianças, inclusive por meio da separação de pacientes infantis dos 
adultos que convivem no mesmo andar do hospital.  A Viva ainda criou 
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os personagens Emilinho e Vô Ribas, que foram entregues ao Instituto e 
cujo aproveitamento e desenvolvimento serão por ela acompanhados de 
perto. 

Outras informações no site: www.emilinhoevoribas.com.br
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07PRÊMIOS

Desde a sua fundação, a Associação Viva tem obtido reconhecimento pelo 
resultado dos trabalhos que executa e pelas ações sociais que desenvol-
ve, tanto para o público interno das organizações, como para as respecti-
vas comunidades. Os prêmios recebidos pela Viva podem ser conferidos 
no site www.vivaedeixeviver.org.br/Premios
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01INTRODUÇÃO
VOLUNTARIADO 
E A EDUCAÇÃO 
DA VONTADE - 
OS TRÊS “Cs”

Ser voluntário é atuar com a vontade. É ato espontâneo, mas não pode 
ser impulsivo, sem direção. Por isso, antes de iniciar um trabalho voluntá-
rio é importante que a pessoa faça uma reflexão sobre o que a mobiliza 
a ajudar outrem e defina em quais situações se sentiria útil e capaz de 
melhorar a realidade de alguém carente, em situação de fragilidade, físi-
ca e/ou mental. Isto feito, é preciso aceitar as condições para o trabalho 
voluntário, introduzindo nas reflexões sobre o tema os três “Cs” que o 
norteiam: 

(A) Consciência
Perceber a responsabilidade de estar diante de uma criança ou adoles-
cente que se encontra em um momento especial, de difícil trato e, a par-
tir desse reconhecimento, respeitar, em todas as suas ações, o paciente, 
seus familiares e a equipe médica.

(B) Compromisso
O compromisso do trabalho voluntário deve ser assumido perante a As-
sociação, o paciente e consigo mesmo. 
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(C) Constância
Comparecer no dia e horário estabelecido, por todo o tempo em que per-
durar o trabalho voluntário, porque sempre haverá uma criança ou um 
adolescente aguardando a ação voluntária que lhe foi prometida.

A vontade de ajudar é um começo, mas não é suficiente para transformar 
alguém em voluntário. Voluntário é aquele que cuida desta vontade de 
ajudar, fazendo com que ela se concretize. O resultado obtido é o prazer, 
enorme, de sentir-se útil e solidário. 
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02UM
CONCEITO DE
VOLUNTÁRIO

O conceito de voluntário difundido pela ONU é o de que “o volun-
tário é o jovem, adulto ou idoso que, devido a seu interesse pessoal e seu 
espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração, a diver-
sas formas de atividades de bem-estar social ou outros campos.”.  Para 
outras informações sobre o voluntariado na ONU acesse o site:  
http://nacoesunidas.org/vagas/voluntariado
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03AS NORMAS 
QUE REGEM A 
ATIVIDADE DE 
VOLUNTÁRIO

A lei federal
O artigo 1o. da Lei no 9608, de 18.02.1998 (BR) define trabalho voluntário 
como sendo “a atividade não remunerada, prestada por pessoa física a 
entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins 
não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, cientí-
ficos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade”. 

As leis estaduais
Os Estados também têm competência normativa em relação à matéria 
do voluntariado. O Estado de São Paulo, por exemplo, baixou o Decre-
to no 59.870, em 05 de dezembro de 2013, instituindo o Programa de 
Apoio ao Voluntariado no Estado de São Paulo. Acesso ao texto no link:  
http://bit.ly/1lK8mLo

Centros de Voluntariado
A cidade de São Paulo possui um Centro de Voluntariado, cuja mis-
são é de incentivar e consolidar a cultura e o trabalho voluntário na 
cidade de São Paulo e promover a educação para o exercício cons-
ciente da solidariedade e cidadania. Saiba mais acessando o link:  
www.voluntariado.org.br
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A valoração normativa da hora do voluntário
É importante ressaltar que o trabalho voluntário, embora executado gra-
tuitamente, é valorado. A hora de trabalho do voluntário tem preço. Tan-
to assim que a Resolução no 1409/2012 do Conselho Federal de Contabi-
lidade, ao estabelecer critérios e procedimentos específicos aplicáveis à 
contabilidade das entidades sem fins lucrativos, dispõe, em seu item 19, 
que o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da pres-
tação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Leia 
a íntegra no link: http://bit.ly/1XfDSlg

No plano internacional, contribuição importante para as causas sociais 
e o voluntariado foi dada pelo Comitê Econômico e Social Europeu, na 
494a. Reunião plenária realizada em Genebra, em 10/11 de dezembro de 
2013. Na oportunidade, reconhecendo que o voluntariado é importante 
motor de crescimento inclusivo, que promove a solidariedade entre ge-
rações ao mesmo tempo em que proporciona valor econômico significa-
tivo, solicitou à Comissão Europeia condições para que fosse criada uma 
metodologia aplicável em matéria de voluntariado, a ser realizada pelos 
institutos nacionais de estatística dos Estados-Membros da UE. Para tan-
to, recomendou a consulta ao Manual on the Measurement of Volunteer 
Work, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), de modo que se 
pudesse valorar a hora do voluntário. Ainda mais, solicitou a adoção de 
medidas jurídicas vinculativas ao nível da UE dos Estados-Membros que 
permitissem ao setor sem fins lucrativos cofinanciar bolsas públicas, em 
que o valor econômico do trabalho voluntário fosse calculado com base 
em dados estatísticos sólidos. Para conhecer todo o conteúdo do “Pare-
cer ECO/343 – Ferramentas estatísticas para medir o voluntariado” acesse 
o link: www.eesc.europa.eu



29 | Manual Associação Viva e Deixe Viver

04A RELAÇÃO 
ENTRE O 
CONTADOR DE 
HISTÓRIAS E A 
ASSOCIAÇÃO

Para ser um contador de histórias é necessário preencher al-
guns requisitos. É importante tomar conhecimento e pensar so-
bre eles antes de iniciar o processo de inscrição. Informe-se no link:  
http://www.vivaedeixeviver.org.br/Seja-um-voluntario

Para atender as crianças nos hospitais, o contador de histórias deve pas-
sar por um curso de formação que acontece anualmente. Neste curso, o 
candidato a voluntário participa de palestras, vivência terapêutica, sarau 
e treinamento prático e workshop do brincar. 

Concluído este curso de formação, o voluntário torna-se um Contador 
de Histórias, devendo doar, no mínimo, duas horas semanais na ativida-
de de contar histórias para crianças e adolescentes em um dos hospitais 
parceiros. 

A atualização é fundamental para que o voluntário mantenha-se alinhado 
ao trabalho com os demais voluntários e com os hospitais parceiros. As-
sim, é necessário que o Contador de Histórias participe dos treinamentos 
desenvolvidos pela Associação Viva.
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Cada vaga de contador nos hospitais foi conquistada com muito traba-
lho. Mas a conquista é um processo contínuo, que exige que o voluntário 
mantenha o nível de dedicação e a observância integral às regras que 
regulam as relações entre o voluntário e a Associação Viva e o voluntário 
e os hospitais parceiros.

Existem regras rígidas a que os hospitais estão submetidos por normas 
legais internacionais e internas, sob pena de responsabilidade. É essen-
cial, portanto, que tais regras sejam conhecidas e observadas. Em ma-
téria de higiene, uma das mais importantes, já que atende aos interes-
ses não só do hospital, como também do voluntário e pacientes, e de 
observância obrigatória, a Norma Regulamentadora nº 32 – NR 32, edi-
tada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que cuida da Segurança 
de Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, que se encontra no site 
http://www.vivaedeixeviver.org.br/downloads/NR-32.pdf

Quanto às normas internas dos hospitais, além daquelas que cada insti-
tuição tem e que são direcionadas à atividade do voluntariado em geral, é 
de extrema importância a observância das normas específicas aplicáveis 
à relação entre a Associação Viva e o Hospital, firmadas por elas em Ter-
mo de Parceria, pois elas regem a convivência entre a Viva, o hospital e o 
contador.

O voluntário contador de histórias só tem legitimidade para o acesso nos 
hospitais por ser um voluntário da Associação Viva e Deixe Viver. Por esta 
razão, além de seguir as regras editadas pela Viva relativamente ao exer-
cício do voluntariado se encontra no site http://bit.ly/1kTFhgu, deve 
identificar-se por um crachá e pelo avental da Associação, ambos de uso 
obrigatório.

O avental da Associação conta a sua história. A Viva tomou formato pelo 
avental, nos idos de 1997, simbolizando o trabalho que ela desenvolve. 
Não é, portanto, somente um uniforme do contador. É para mais e além 
disso, implicando o seu uso no conhecimento e respeito a todas as regras 
e instruções da Associação. Por tal razão ele sempre foi objeto de atenção 
especial. Voluntários e artistas plásticos contribuíram para que ele fosse 
sendo aprimorado até os dias de hoje. O avental é patrimônio da Viva e 
da missão que desempenha. O voluntário, enquanto estiver no exercício 
de seu trabalho, tem somente o seu direito de uso, devendo zelar por sua 
manutenção e devolvê-lo para a Associação quando findo o seu trabalho. 

Para a inscrição no Curso de Formação de Voluntários da Viva e Deixe 
Viver para Contação de Histórias é paga uma taxa, que é destinada a su-
portar os custos com a manutenção de espaços, administração e o direi-
to de uso do avental pelo período em que o voluntário exercer a função 
de contador de histórias. Assim, cabe ao voluntário zelar pelo avental e 
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devolvê-lo ao patrimônio da Viva quando cessar a sua atividade. Para co-
nhecer mais sobre a história do avental da Viva leia o livro “Viva e Deixe 
Viver”, de Valdir Cimino e Filipe Vilicic, ed. Matrix.

Credo do Contador de História

“Creio que a
Imaginação pode mais
que o conhecimento
Que o mito pode mais
que a história
Que os sonhos podem
mais que os fatos.
Que a esperança
sempre vence a
experiência.
Que só o riso cura a
tristeza.
E creio que o amor
pode mais que a
morte.”

Robert Fulghum
(Tudo o que eu devia saber na vida aprendi no jardim da infância – Editora 
Best Seller)

“A MELHOR HISTÓRIA É AQUELA QUE SE APRENDE CONTANDO”
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