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humanizar para Comunicar
No primeiro sábado de maio, dia 6, nosso presidente Valdir Cimino proferiu palestra 

sob o tema Humanizar para Comunicar para voluntários que atuam no HCOR- Hospital 
do Coração, em São Paulo. Os objetivos foram motivar o corpo de voluntários da 
Instituição e apresentar o livro “Humanização da Saúde: humanizar para comunicar ou 
comunicar para humanizar?” Estiveram presentes 120 pessoas claramente interessadas 
no tema. Após a palestra houve uma sessão de autógrafos na qual, além desta obra, 
foram vendidos exemplares do livro Viva e Deixe Viver.

SÃO PaULO

Livros
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Curso de Liderança e Multiplicação de Cabeça de Chave 

Também no dia 6, aconteceu o primeiro módulo do curso Liderança e Multiplicação 
de Cabeças de Chave, realizado na sede da Associação. A programação incluiu o 
tema Gestão Participativa e Multiplicação da Rede Viva, ministrado por Andrea Coltelli 
que atua no Desenvolvimento Humano da Viva. Participaram voluntários de diferentes 
hospitais.

Novos voluntários em São Paulo
A etapa prática e obrigatória do curso Contadores de História 2017 ocorreu no 

período de 22 a 27 de maio. A Vivência Terapêutica, como é chamada esta fase, 
incluiu dinâmicas, sob o comando das terapeutas Any e Antônia, durante as quais o 
comportamento e as reações dos voluntários foram analisados. Ocorreu também uma 
simulação de contação de histórias em que eles se revesaram nos papéis de crianças 
hospitalizadas e contadores.
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Nós acreditamos no fascínio das histórias!
Pensando assim, o grupo da Bahia resgatou duas contadoras para o Hospital Roberto 

Santos: Maria José e Sandra Morais, que passaram a contar histórias às quartas feiras. 

Esse fascínio é contagioso já que o trabalho dos contadores da Viva Bahia tornou-se 
tema de trabalho acadêmico de Daniela Vieira, estudante da Universidade do Estado 
da Bahia – UNEB, na matéria Análise da comunicação Institucional. O pessoal da Viva foi 
entrevistado e o hospital HGE também participou da pesquisa in loco.

No dia do Assistente Social comemorado no HGE, a equipe participou de uma Roda 
de Conversa, sob o tema “Serviço Social e Humanização na Saúde”. 

Bahia
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higienização das mãos
Em 18 de maio, no Hospital Regional de Ceilândia, Adriana Dias - coordenadora 

da Vinculada Brasília – e a contadora de histórias Tati Ramos conduziram o evento 
Higienização das Mãos. De forma lúdica, Adriana e Tati lembraram os indispensáveis 
passos para a correta higienização no ambiente hospitalar. O resultado agradou às 
enfermeiras do hospital, que ficaram admiradas com os recursos utilizados para ilustrar 
as bactérias que ficam nas mãos.

O depoimento de Tati Ramos ilustra bem a relevância deste tipo de ação: “manter 
as mãos sempre limpas, higienizadas é uma prova de amor e respeito ao próximo. Nesse 
evento tive a oportunidade de comunicar de maneira criativa, ao lado da querida 
Adriana Dias, a forma correta de limpar as mãos e também pude me reciclar, através de 
uma troca válida e necessária com a equipe do hospital. Foi divertido! E ainda, tivemos 
a oportunidade de parabenizar os enfermeiros pelo seu dia”.

Parceria com a Fundação Banco do Brasil
Uma solenidade ocorrida em 13 de maio, no Hospital Regional de Ceilândia - HRC 

oficializou a parceria entre a Fundação Banco do Brasil e a Associação Viva e Deixe 
Viver para realização das capacitações de 2017/2018. Um vídeo do presidente Valdir 
Cimino dando boas-vindas aos voluntários abriu a cerimônia. Em seguida, Adriana Dias 
fez uma breve explicação sobre a parceria e apresentou Mônica de Almeida Batista, 
gerente do Banco do Brasil, que recebeu o projeto e o cronograma de atividades. Ainda 
estavam presentes: a diretora do Hospital, Dra. Andrea Nogueira Araújo, a enfermeira 
Joselina, os voluntários contadores de histórias que atuam no HRC e no HMIB, além de 
admiradores do trabalho realizado pela Associação Viva.

A equipe da Viva aproveitou a oportunidade para homenagear a enfermagem do 
HRC pelo Dia Internacional do Enfermeiro, comemorado anualmente em 12 de maio, e 
entregou um singelo presente alusivo à data. 

Ao final, os participantes demonstraram entusiasmo com a parceria e as palestras 
que serão oferecidas na capacitação 2017/2018. Como desejou Valdir Cimino: “vida 
longa às histórias!”

BraSíLia
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Oficina de contação de histórias e música
A primeira atividade resultante da parceria com a Fundação Banco do Brasil ocorreu 

na tarde do dia 24 de maio, no Hospital Materno Infantil de Brasília. Uma oficina de música 
e contação de histórias inaugurou o cronograma, e teve o apoio do grupo Sementes 
Centro de Educação Musical, representado na ocasião pelas educadoras: Janaína 
Condessa, Raiane Santana da Silva e Gabrielle Vilas Novas Santos. Como conteúdo, o 
grupo Sementes abordou a importância da expressão corporal, o tempo, o tom de voz 
e trouxe muito conhecimento sobre instrumentos e formas de contar história usando a 
música. A equipe contou histórias em grupo, confeccionou um chocalho de água e 
ofereceu uma massagem a cada um dos presentes.

Os 30 voluntários participantes apreciaram a oficina que consideraram dinâmica e 
diferente de tudo o que haviam experimentado sobre contação de histórias até então. 
O chocalho de água, confeccionado na oficina, já está sendo utilizado por eles nos 
hospitais, tornando as crianças mais calmas e sorridentes.
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aniversário da rayra
Na UTI Pediátrica do Hospital Materno Infantil de Brasília aconteceu uma emocionante 

festa de aniversário no dia 29 de maio, organizada pela família da paciente Rayra, de 5 
anos, com a participação dos voluntários da Viva que atuam no HMIB. Foi um evento tão 
especial que mereceu uma descrição comovida de nossa voluntária Tati Ramos:

 “Cinco anos. É este o tempo que conheço a menina Rayra. Rayra Rainha. De fato, 
Rainha poderia ser seu sobrenome. Apesar de ter a idade de uma pequena soberana, 
Rayra é grande! E do alto de seus cinco aninhos, a pequenina grandiosa observou 
seus muitos convidados e a mesa do bolo, farta de delícias próprias de festas infantis. 
Balões formaram um arco que emoldurou um lindo cartaz com a foto da aniversariante 
acompanhada de palavras de gratidão. Gratidão: um estado emocional que parece 
preencher a relação mãe e filha. Rayra e sua mãe Maria. Mulher forte, guerreira, que 
não mede esforços para dar a sua rainha uma festa mais bonita a cada ano. Tenho 
testemunhado o amor mais puro e sincero que há entre elas. Eu e todos os outros que 
encheram a sala de espera do HMIB com suas lágrimas emocionadas e seus sorrisos 
largos. Contadores voluntários, como eu, enfermeiros, médicos, técnicos, tios, primos, 
irmãos. Todos nós unimos as mãos para aplaudir e parabenizar mais um ano de luta e de 
esperança. Mais um ano de vida! ‘Viva e deixe viver’ é o nome da nossa Associação, e 
foi por meio desse trabalho que eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas como a 
Rayra e sua família e de compartilhar momentos como esse: quando a dor desaparece, 
mesmo que por poucos instantes, e é possível admirar o sorriso de uma rainha toda 
lambuzada de chantilly. Mesmo sem poder falar ou muito gesticular, seu sorriso e seu olhar 
se tornaram uma lembrança para sempre gravada em nossas memórias. O momento da 
super-heroína Rayra maravilha!”
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Doação dos oxímetros
O grupo de contadores de história que atua no Hospital Regional de Ceilândia decidiu 

colaborar com a equipe médica por meio da doação de dois oxímetros, aparelho muito 
utilizado na ala pediátrica. Os dispositivos foram entregues no domingo, dia 28 de maio, 
para membros da direção do hospital que se mostraram gratos perante essa ação de 
amor dos voluntários da Viva.

aprendendo com Gabriel Perissé
A importância do voluntariado, a responsabilidade de ser um voluntário e a força 

que os voluntários têm para mudar a realidade: esses foram os temas da palestra 
ministrada pelo escritor, tradutor e professor Gabriel Perissé no Curso de Formação de 
Novos Contadores da Viva em Porto Alegre.

Com linguagem fluida e divertida, que mistura filosofia com histórias de vida e 
“causos”, Perissé instigou os participantes a refletirem sobre a opção pelo voluntariado, 
e a importância dessa atividade para o conjunto da sociedade.

A palestra foi realizada no dia 20 de maio e teve início com a encenação da peça 
“Assembleia dos Bichos”, por um grupo de voluntários. Ao final, Gabriel Perissé autografou 
algumas de suas obras, compartilhando seu conhecimento e simpatia com os novos e 
antigos voluntários.

POrtO aLeGre
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Contar histórias para bebês e crianças pequenas
Experiência é o que não falta a Janja Backhaus quando se trata de contar histórias 

para bebês e crianças. Com sete filhos e 23 anos de contação profissional ela entende 
tudo sobre a matéria. No dia 6 de maio, compartilhou esse conhecimento em uma 
oficina que contou com o “apoio técnico” de duas de suas filhas. Além da teoria, 
convidou os participantes a colocarem a “mão na massa”. Todos puderam experimentar-
se como narradores e participantes do mundo mágico das histórias. Foram momentos 
de aprendizado descontraído.

Esta oficina faz parte do projeto de qualificação de contadores que está ocorrendo 
durante o ano de 2017 na Viva Porto Alegre. A cada oficina, os voluntários aprendem 
algo novo que poderão, posteriormente, usar em suas atividades nos hospitais.

Viva na escola 
Dia 9 de maio foi a vez das crianças da Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Aurélio Reis entrarem no maravilhoso mundo das histórias com a ajuda dos contadores 
da Viva. E as crianças retribuíram em grande estilo: enviaram cartinhas e desenhos para 
serem entregues aos “amigos” que são pacientes em hospitais. As crianças também 
entregaram caixas de giz de cera para os kits que serão distribuídos nos Festivais de 
História, realizados nos hospitais. Foram impactadas cerca de 350 crianças, do Jardim ao 
5º ano do Ensino Fundamental. 

A visita às escolas é uma forma de divulgação do trabalho realizado pela Viva junto 
às comunidades escolares, e também uma oportunidade para despertar nas crianças o 
interesse pela leitura e a vocação para o voluntariado.
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a arte de Contar histórias no Âmbito da Saúde – turma 2017
Em 13 de maio, no auditório da Uninassau de Recife, realizou-se o módulo III do curso 

de formação de novos voluntários, em parceria com o Grupo Ser Educacional, um 
dos maiores conglomerados de educação particular do Brasil. Nessa terceira e última 
etapa teórica, a coordenadora da Viva Recife, Ana Inês, conduziu os temas Valor do 
Registro no Diário do contador e A Descoberta do Brincar Educacional: o brincar com 
a narração de histórias e o desenvolvimento infantil. A pedagoga Rosa Costa discorreu 
sobre “Formação de Leitores”. Rosa é mestre em ciências da linguagem, professora dos 
cursos de pós graduação da FAFIRE e UPE, além de voluntária da Viva. Os cabeças de 
chave das cinco instituições parceiras estiveram presentes.

Na segunda quinzena de maio, iniciou-se o módulo IV, constituído por vivências 
práticas, quando os novos voluntários saíram a campo, acompanhados dos cabeças 
de chave, e colocaram em ação tudo o que aprenderam na teoria. A programação 
foi: dia 15/5 no IMIP, dia 20/5 no Maria Lucinda, dia 24/5 no HUOC e em 1º de junho no 
Helena Moura.

As 20 novas voluntárias estavam ansiosas pelos momentos de interação com as 
crianças, quando puderam exercitar os conhecimentos adquiridos durante o curso. De 
fato, foi uma vivência de muitos encontros, emoções e conhecimento da realidade do 
sistema público da cidade.

reCiFe

Maio “maneiro” no rio de Janeiro
O grupo de voluntários da Viva que atua no Rio de Janeiro participou de muitos 

eventos durante o mês de maio. Logo na primeira semana, dia 3, os voluntários estiveram 
na Conversa Literária, coordenada por Cíntia Barreto, na Casa de Rui Barbosa, em 
homenagem a Dorival Caymi.

riO De JaNeirO
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O treinamento dos novos voluntários continuou no dia 20 com a oficina sobre o jogo 
“Eu Conto” também no auditório da Universidade Estácio de Sá. As histórias criadas 
pelos participantes se transformaram em cartazes ilustrados.

No dia 6, como parte do treinamento dos novos voluntários, aconteceu a oficina 
“Nem tudo é o que parece”, no auditório da Universidade Estácio de Sá.

No final da tarde, neste mesmo dia, ocorreu a apresentação do grupo Conte Comigo, 
formado por voluntários contadores de histórias e fazedores do Rio de Histórias.
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Aqui está a nova coluna do Boletim Eletrônico da Viva! Nesse espaço, todos os 
meses, publicaremos depoimentos de voluntários que tenham vivenciado uma situação 
inusitada ou de grande emoção ao ler uma história. A citação do livro (com nome, autor 
e editora) é obrigatória para inspirar os demais contadores. Envie seu texto e, se possível, 
fotos para “criacao@vivaedeixeviver.org.br”. Participe, compartilhe, conte sua história!

O voluntário Leonardo Schneider compartilha sua experiência: 
As leituras que fiz para os pequenos no último dia 9 de maio, na AACD Rio Grande 

do Sul (unidade da Associação de Assistência à Criança Deficiente, em Porto Alegre), 
incluíram o livro “É formiga ou barata?”, de autoria do nosso presidente Valdir Cimino e 
editado pela Associação Viva e Deixe Viver. As crianças gostaram quando comparei 
meu jaleco com o do contador de histórias do livro, pois o personagem também é 
voluntário da Viva. Surpresas, elas riam e apontavam para as páginas e para mim, 
alternadamente. Acharam engraçado ver na obra impressa a mesma vestimenta usada 
por nós, contadores “de carne e osso”. Recebi esse livro, entre outras recompensas, 
como retorno por uma contribuição na campanha de arrecadação de fundos por 
financiamento coletivo (crowdfunding) que a Viva promoveu no ano passado, com vídeo 
de divulgação estrelado pela cantora Zizi Possi, apoiadora da entidade. “É formiga ou 
barata?” está à venda na loja virtual da Associação e tem como protagonista Laila, 
uma menina que fica doente e vai a um hospital infantil. Com ajuda do ambiente 
humanizado, da mãe, do dindo, dos profissionais de saúde, do contador de histórias e 
da sua própria imaginação, ela transforma a experiência hospitalar em uma grande e 
divertida brincadeira cheia de cor e fantasia. Vale a pena ler para as crianças!” 

VaraL LiterÁriO
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Patrocínio

O que junho nos traz? É um mês com datas importantes e refl exivas, muitas vezes 
esquecidas por nós que costumamos apenas lembrar dos feriados, que nos permitem 
descansar. Os dias 4 e 12 de junho, respectivamente Dia 
internacional das Crianças Vítimas de agressão e Dia 
Mundial de Combate ao trabalho Infantil, nos fazem pensar 
sobre o que tem sido feito com as crianças e que futuro 
as aguarda. O Dia Mundial do Meio ambiente (5/6) e o 
Dia Mundial dos Oceanos (8/6), nos fazem refl etir sobre o 
nosso planeta e o que estamos fazendo com ele. e já que 
o inverno, que começa no dia 21, nos convida a fi car mais 
quietinhos em nossas casas, que tal aproveitarmos para 
aquecer nossos corações ponderando sobre esses temas 
que impactam diretamente a nossa sociedade?

Por: Monik Lelis, fazedora da Viva.

MiNi hiStÓria

reLatOS
a

hospital Materno infantil de Brasília

a voluntária Florismar Gasparotto vivenciou uma situação especial:
“Estava chegando ao Hospital Materno Infantil de Brasília quando uma criança de 

cerca de seis anos, que estava dentro do carro com os pais e o irmão, gritou: ‘mamãe, 
olha a contadora de histórias! ’ E, virando-se para mim, afirmou: ‘eu queria ser internada 
novamente só para ouvir histórias! ’ Daí eu não resisti e abri um dos meus livros para ela. 
No meio da narrativa, ela me interrompeu, apontou o bebê de oito meses que estava 
no veículo, e declarou segura: ‘veja, tia, como o meu irmão está prestando atenção! ’ 
Fiquei muito feliz e emocionada. Ganhei meu dia!”
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