
PALAVRA DO CONTADOR: 
Conheça algumas experiências fantásticas de nossos 
contadores de histórias em ação.

VIVA BAHIA
Voluntários prestigiaram o 
lançamento do livro infantil A incrível 
história de Asta e Jaser, de Lázaro 
Ramos

DOMINGUEIRAS DE HISTÓRIAS
Esse evento está encantando as cidades brasileiras que têm 
Viva e Deixe Viver.

FORMAÇÃO E 

FORMATURA

Várias afiliadas estão formando 
novos voluntários. Veja a 
formatura em São Paulo que 
aconteceu no Dia Nacional do 
Voluntário, no Teatro São Pedro
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Palavra do 
Presidente
A arte de contar histórias traz a união entre os sujeitos que pro-
duzem saúde e educação. O voluntário da Viva, a partir 
da verificação do Diário de Bordo Eletrônico, impactou 
no 1º semestre de 2019, em todo Brasil, mais de 70 mil 
crianças e adolescentes, 67 mil familiares e 17 mil pro-
fissionais da saúde. Totalizou mais de 9 mil atuações em 
nossos 91 hospitais parceiros. Nessa análise preliminar, 

22 mil livros ganharam vida nas mãos e nas narrativas dos nossos contadores de histórias. 

Os objetivos do DBE são: conhecer as relações interpessoais entre contador de histórias, pa-
cientes, familiares e equipe de profissionais da saúde; avaliar o impacto da leitura e do brincar 
a partir da arte de contar histórias; e investigar possibilidades de melhorias na dor e no humor 
dos pacientes. Sensibilizamos 73% de crianças na faixa etária de 0 a 9 anos. Quanto à percep-
ção entre o início e o fim da contação de histórias, o voluntário registrou melhorias significa-
tivas no estado de humor e dor dos pacientes, destacando os quesitos “atento-interessado-
-energizado” e feliz-ativo-afetuoso-alegre-sorridente”. A participação dos pais nas atividades 
dos contadores alcançou 67%. Ao somarmos aos 27% de avós, tios e irmãos, reforçamos que 
a contação de histórias e o brincar são compartilhados com a família. Em 33% das vezes os 
profissionais da saúde ouviram e incentivaram o paciente a participar das iniciativas propostas 
pelo contador de histórias. Por fim, a análise dos dados do DBE relativos ao 1º semestre mos-
trou que a contação de histórias foi utilizada em 48% do tempo dedicado pelo voluntário. No 
período restante, o voluntário fez uso de diversas atividades do lúdico criativo: o brincar. 

Então, divirta-se com o conteúdo de nosso HISTORIAR, pois a melhor história é 
aquela que se aprende contando.

Valdir Cimino
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   Contação de histórias para crianças e adultos
As voluntárias Magaly Romão e Maria José Leite chegaram com alegria e disposição ao Instituto 
Beneficente Viva a Vida, sediado em Suzano, no dia 11 de julho. Em parceria com o Instituto 
Helena Florisbal, representado pela voluntária Ruth, as contadoras interagiram com as crianças 
residentes e os funcionários utilizando os livros: O sapo bocarrão (de Keith Faulkner e Jonathan 
Lambert), Uma lagarta muito comilona (de Eric Carle), Qual o sabor da lua? (de Michael 
Grejniec) e O pequenino grão de areia (de Ricardo Filho). Elas alcançaram o objetivo de entreter 
os 20 presentes, que interagiram e demonstram interesse pelas histórias, incluindo os bebês.

  Memorial da Inclusão
A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
sediada no Memorial da América Latina, atendeu nosso 
Diretor Fundador Valdir Cimino, no dia 26 de julho, para 
uma reunião. Recebido por Elza Ambrósio e Flávia Cintra, 
Valdir apresentou o Jogo Eu Conto em uma possível versão 
de cartas com o tema inclusão e tratou do planejamento 
do Fórum de Humanização 2020 cujos temas serão: 
inclusão, saúde, educação, cultura e voluntariado. 

Muitas surpresas boas para o próximo ano!

Curso de formação 
Com o apoio da empresa Mahle de São Bernardo do Campo, nosso 
parceiro há 16 anos, Valdir Cimino proferiu palestra na sede da Associação 
Viva e Deixe Viver, no dia 27 de julho, no módulo intitulado Apresentação 
da Viva. As 21 pessoas presentes receberam informações sobre as normas 
e práticas da Associação. Parte dos participantes irão atuar na Rede Viva e 
parte atuarão como contadores de histórias em instituições apoiadas pela 
Mahle: asilos, creches, escolas e bibliotecas.O resultado foi positivo, haja 
vista o grande interesse de todos, sobretudo em relação à organização dos 
trabalhos da Viva e seus indicadores.
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Férias na Vila
A Livraria da Vila na Alameda Lorena recebeu nossa voluntária Dora Estevez, 
no dia 27 de julho, para uma tarde de contação de histórias. Segundo Dora, 
“aos poucos foram chegando famílias com suas crianças e a participação de 
todos foi prazerosa, tanto é que permaneceram no local solicitando mais 
histórias. Ao término, as crianças vieram me abraçar e foi um presente, sentir 
o carinho de todos”. 

Cerca de 25 pessoas ouviram as histórias: O pote vazio (Demi), Nós (Eva 
Furnari), Menina bonita do laço de fita (Ana Maria Machado), A bruxa do lodo 
(Ilan Brenman), Bom dia todas as cores (Ruth Rocha), A menina que odiava 

livros (Manjusha Pawagi), A cicatriz (Ilan Brenman) e Não é sua, é  Minha!  (Susanna Moores).

No dia 28, a alegria foi das crianças presentes na Livraria da Vila do Shopping Higienópolis, quando 
a voluntária Dora Estevez proporcionou às crianças e aos adultos momentos de magia com suas 
histórias. Além dos livros, Dora utilizou como recurso um guarda-chuva cheio de borboletas que ao 
serem assopradas “voaram” em direção às crianças como se fossem verdadeiras. Em seu depoimento, 
Dora afirmou que “esse momento foi mágico: adultos e crianças recolhendo as borboletas, interagindo 
e rindo”. De fato, as histórias tem o poder de aproximar, criar um ambiente feliz e fazer todos 
embarcarem numa viagem de fantasias.

Domingueira de Julho
O Parque Trianon na Avenida Paulista recebeu a Domingueira 
de Histórias no último domingo de julho, encantando todos os 
presentes, cerca de 60 pessoas. Desta feita, os anfitriões foram os 
Hospitais Darcy Vargas e IOT, porem contadores de outras instituições 
também vieram prestigiar: Amanda, do ICR, que contou a fábula de 
Esopo A tartaruga e a lebre; Eva, do Itaci, 
com o conto Além do Bastidor, de Marina 
Colassanti; Milena, do Hospital Barueri, que 
contou a fábula de Esopo O sol e o vento; 

Deise, do Hospital Cruz Azul, que divertiu a todos com um Trava-linguas; e Alê, 
do Hospital São Paulo, que narrou a história O tigre e a diversidade, de José 
Moran. 

Dos hospitais anfitriões participaram: Fábio, que contou a história Príncipe 
Cinderelo, de Babette Cole; Alzira, com O pote vazio, de Demi; Túlio, que 
narrou A árvore generosa, de  Shel Silverstein; Adriana, com O caso dos 
bolinhos, de  Tatiana Belinky; Márcia, com a história A princesa arrogante, de 
Maurício de Sousa; Daniele, com Faniquito e siricutico no mosquito de Jonas 



Ribeiro; e Cleusa, que ensinou a confeccionar bonecas de pano Abayomi e contou a história que deu 
origem a essas bonecas.  

Carlos Sereno e Mario Stopa, à frente da coordenação do evento, promoveram sorteios de livros e do 
Jogo Eu Conto que sempre faz muito sucesso nas Domingueiras por sua versatilidade e por comprovar 
que somos todos contadores e criadores de histórias.

Agradecimentos sempre especiais ao Parque Trianon e a Pfizer pela parceria e apoio, por nos 
permitirem divulgar o trabalho da Viva ao público em geral e levarmos entretenimento e cultura a 
todos que participam das Domingueiras. 
 

Domingueira de agosto
O dia 25 de agosto começou com uma movimentação diferente no Parque Trianon. A Domingueira 
de Histórias reuniu um grande público cheio de energia e boas vibrações. Anfitriões dos hospitais 
Candido Fontoura, Incor e Mário Covas   abrilhantaram a programação com a presença de muitos 
contadores. De cara diferente, o belo cenário da Mata Atlântica foi enriquecido por um espetacular 

tapete doado pela entidade Coletivo Meiofio o que 
aumentou o aconchego e permitiu ao público relaxar e 
ouvir boas histórias. 

Após a abertura de Carlos Sereno, que divide a 
coordenação das Domingueiras com Mario Stopa, muitas 
histórias foram contadas:  Rolim, de Ziraldo (contadora 
Luiza – Hospital Sirio Libanês),  A vaca que botou um ovo,  
de Andy Cutbill (contadora Sandra - Hospital Mario Covas); 
O presente da vovó loba, de Didier Dufresne (contadora 

Gabriela - Hospital Mario Covas); A pequena tartaruga verde, 
ilustrado por Adam Relf  (contadora Iraci - Hospital Candido 
Fontoura); Os cinco esquisitos, de Beatrice Alemagna (contadora 
Maria Aparecida - Hospital Mário Covas); Boi Bumbá, histórias 
e cantos (contadora Magna Ivone -  INCOR); Muito cansado e 
bem acordado, de Susanne Straber (contadores Mimi e Cocó - 
Hospital Mário Covas); O menino Nito, de Sonia Rosa (contadora 
Danieli – Hospital Francisco Moran); Samantha Gorducha, 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Andy+Cutbill&search-alias=books


de Kathryn Meyrick (contadora Débora – INCOR);  Fábula da convivência, celebrando os 22 anos da 
Associação Viva e Deixe Viver (fazedora Andréa Nogueira); Dogvaldo e sua nova situação, de Márcia 
Honora (contadora Mônica – ICR); Me dá um abraço, de Clara Gavilan (contadora Michele- Hospital 
Barueri); poema Mar português (contadora Lilian -Hospital Menino Jesus); Formiguinha Dalila 
(contadora Luzia, de Fortaleza). Andressa, do IOT, relatou emocionada como foi seu processo de 
formação para se tornar contadora e homenageou Andréa Nogueira, de quem ouvira a história infantil 
A aranha. Além dos vários contadores participantes, o evento contou com o apoio de Maira Matsui e 
Luiz Arlindo.

Ao término, realizou-se o sorteio do jogo Eu Conto e a distribuição de livros para as crianças presentes. 
Como nas edições anteriores, os objetivos foram alcançados: apresentar o trabalho da Associação, 
integrar os contadores presentes e, especialmente, contar histórias para todos os públicos levando 
amor, alegria, cultura, entretenimento e fantasia.A alegria do público ao deixar o local comprovou o 
quanto foi sensacional essa Domingueira, que registrou a presença de 60 pessoas.

Registramos a colaboração da administração do Parque Trianon e da empresa Pfizer, indispensáveis 
para a realização das Domingueiras. Agradecemos ao Coletivo Meiofio, grupo que utiliza o fazer 
manual para construir narrativas poéticas renovando espaços como forma de unir pessoas e criar 
laços de coletividade. 

Noite memorável
O centenário Theatro São Pedro recebeu, no dia 28 de agosto, os 50 novos voluntários e seus familiares e 
amigos para a cerimônia de formatura 2019. Em uma noite de emoções, aconteceu também o encerramento 
oficial do projeto Sacola Literária, após sete meses de sucesso de público. 

O cerimonial do evento esteve sob a batuta de Valdir Cimino. Apresentaram-se contadores de histórias 
veteranos e dois grupos formados em edições do Sacola Literária o que gerou alegria e interatividade. Um 
momento de destaque foi quando Valdir convidou três crianças do auditório a subirem ao palco e contarem 
com ele a história dos Três Porquinhos. O entusiasmo foi geral, já que as crianças surpreenderam em 
criatividade, desinibição e espontaniedade. A noite teve ainda a participação do Casal Musical. 

Na organização estiveram Andrea Coltelli, do Desenvolvimento Humano, Isabela Gimenez e Sibelle Borges, 
ambas do Marketing da Viva. Um público de 200 pessoas ocupou o belo Theatro São Pedro, inaugurado 
em 1917 e considerado a 2ª casa teatral mais antiga da capital paulista, perdendo apenas para o Theatro 
Municipal.
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McDia Feliz 2019
O Teatro Municipal de Marilia recebeu, em 3 de julho, o lançamento da Campanha 
McDia Feliz 2019, com a parceria da Santa Casa da cidade. Estiveram presentes 
o coordenador do McDia Feliz em Marília Alex Torres e a representante da 
Associação Viva e Deixe Viver Karen Fabiana. 

Palhaços, mágicos e os malabares Felipe Lenza e Ana Carolina Gomes deram um 
clima alegre ao evento, marcado também pela emoção gerada pela homenagem 
aos pacientes da Oncologia Pediátrica da Santa Casa de Misericórdia de Marília, 
representados pelos ex pacientes Júlia e João Vitor. O Grupo Plantonistas 
por Amor e Karen Fabiana foram os responsáveis por essa homenagem, 

cujo ponto alto se deu com a apresentação da música “Trem Bala” (da 
compositora Ana Vilela) com a participação da irmã de João Vitor. As 450 
pessoas presentes, incluindo familiares de pacientes, se comoveram com as 

histórias e depoimentos 
de Karen Fabiana sobre os 
pacientes da Oncologia da 
Santa Casa.

“O envolvimento das famílias 
de crianças e adolescentes 
atendidos no setor de Oncologia Pediátrica é 
muito importante para a campanha, bem como 
a participação intensa de voluntários, na maioria 
deles, colaboradores do hospital. Esta união de 
forças faz com que o McDia Feliz seja um sucesso e 

possa ajudar esta causa tão nobre que é o combate ao câncer infantojuvenil”, enfatizou Alex Torres.

Domingueira de julho 
O versátil parque Ana Lídia, localizado no interior do Parque da Cidade Sarah Kubistcheck, abriu espaço para 
a Domingueira de julho que foi um sucesso de público! Realizada no dia 14, cerca de 80 pessoas participaram 
de contação de histórias, músicas e brincadeiras realizadas pela turma da Viva/Brasília. Nessa edição, a 
responsável foi Claudete Tavares Cristiano da Costa, que contou com participação de: Florismar Lina Gaspareto, 
Gilberto Alves Barbosa, Joelda Marques da Silva, Juçara Munhoz França, Leda Dal Magro de Menezes, Leila 
Miguez Salgado, Maria Marquis D. Batista, Marlúcia Santos, Priscila dos Santos Castello Branco e os voluntários 
em formação Margarete (Meg) Neres de Aquino e Edson Cavalcante de Araujo.

O grupo de contadores utilizou os seguintes livros: Que Bicho será que botou o ovo?, de Angelo Machado; 
O grande rabanete, de Tatiana Belinky, editora Paulinas; Uma lagarta muito comilona, de Eric Carle, Editora 
Callis; Cadê?, de Guto Lins, Editora Globo; A verdadeira história dos 3 porquinhos, de John Scieszka, editora 
Cia das Letrinhas;  Oh, de Josse Goffin, Editora LER; Dez sacizinhos, de Tatiana Belinky, Editora Martins Fontes; 

e as histórias A menina e o papel e A folha que queria ser um barquinho, adaptadas por Meg Neres.

A parceria com o Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Turismo, viabilizou o espaço para a 
realização desse evento.
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Curso de Formação
Em 3 de agosto, foi dada a partida para a Formação de Contadores de 
Histórias no Âmbito Hospitalar organizado pela Comissão Coordenadora 
da Viva/Brasília, com o apoio dos voluntários contadores de histórias 
que atuam no Hospital Regional de Ceilândia e no Hospital Materno 
Infantil de Brasília- HMIB. O curso terá dez encontros e constará de 
palestras, vivências, dinâmicas e treinamento nos hospitais. O objetivo é 
proporcionar requisitos essenciais para a atuação de novos contadores. 

No 1º encontro, ocorrido no auditório do HMIB, houve uma palestra aberta aos pré-inscritos abordando os 
seguintes tópicos: perfil necessário ao candidato a Contador de História; jornada de 21 anos da Associação 
Viva e Deixe Viver e suas afiliadas pelo Brasil; e programação geral com os temas dos módulos e metodologia.

Dos 60 pre-inscritos, 30 continuarão o curso de formação. A Viva 
deseja boa sorte a todos estes e que continuem com a alegria e a 
vontade de tornar-se um diferencial positivo junto aos pacientes 
infantojuvenis.

O curso de formação teve a parceria do Governo do Distrito 
Federal, por intermédio da Secretaria de Saúde, que cedeu o 
Auditório do Hospital Materno Infantil para a realização dos 
encontros.

Domingueira de agosto
Realizada no dia 11, a Domingueira do mês de agosto teve a coordenação de Maristela Papa e Monica Papa e 
contou com leitura, contação de histórias, músicas infantis e confecção de brinquedos com o uso de jornal e 
retalhos (Baragandão). 

Como nas edições anteriores, os objetivos foram promover e estimular a cultura e o hábito de leitura a fim de 
envolver o público presente em um universo que misturou fantasia e realidade; e de divulgar as ações que a 
Associação Viva/Brasília realiza em duas instituições hospitalares da rede pública do Distrito Federal: Hospitais 
Materno Infantil de Brasília e Regional de Ceilândia.

As 45 pessoas presentes se encantaram com o Baragandão e se divertiram com as histórias. Da Viva 
participaram: Leda Dal Magro, Maria Marquis, Leila M. Salgado, Glorinha Faleiros Freitas, Gilberto Alves 
Barbosa e os  participantes do Curso de Formação Margareth Neres, Edson Cavalcante de Araujo e Leila 
Fernandes dos Santos

O espaço para a realização da Domingueira foi cedido pelo Governo do Distrito Federal, por intermédio da 
Secretaria de Turismo. Como curiosidade, o Parque da Cidade Sarah Kubitschek é o maior parque urbano do 
mundo, ultrapassando o Central Park, em Nova York. 

 



Domingueiras de julho
No mês de julho, a equipe da Viva Rio Grande do Sul realizou suas duas primeiras domingueiras, com o 
objetivo de levar aos parques das cidades o trabalho da Associação por meio de entretenimento, cultura 
e integração. Sob a coordenação de Idione Rosa, as dominguerias ocorreram na Praça Tiradentes da 
Cidade de Canoas, no dia 9,  e na Praça do Raul, na Cidade de Capão da Canoa, no dia 28. Estiveram 
presentes os seguintes contadores: Ana Beatriz da Rosa, Ana Paula Souza, Ana Pavão, Ana Zandoná, Anita 
Costa, Bernardo Costa, Elaine Santos, Erico Costa, Giovane Chies, Graciane Franco, Helena Santiago, Jane 
Maria, Jéssica Zanini, Joseli Marques, Lorisete Longaray, Maria Duarte, Maria Heloisa, Mariângela Gomes, 
Marta Flores Chies, Mauricio Citadini, Modesta da Rosa, Nelci Cesar, Quele Zanini, Renata Pereira, 
Rodrigo Pereira e Valesca Rodrigues.

Domingueiras de agosto
Em 25 de agosto, no Parque Redenção em Porto Alegre, ocorreu a 3ª domingueira com a presença dos 
contadores: Alessandra Fagundes, Aline Zanin, Ana Paula De Souza, Cecilia Minussi, Cristina Costa, Elenis 
Correa, Elsa Xavier, Fernanda Anele, Fernanda Formagio, José Luis Santos, Leonor Pereira, Mara de Araújo, 
Marileze Fagundes, Mauricio Citadini, Renata Pereira, Rodrigo Pereira, Rosana Lied e Valesca Rodrigues.

Alguns dos livros utilizados pelos contadores nas três domingueiras da Viva RS foram: A casa que o lobo fez, 
de Lea Cassol; A casa sonolenta, de Audrey e Don Wood; A fruta amarela, de Lea Cassol; A vaca que botou 
um ovo, de Andy Cutbill; e Grão de milho, de Olalla Gonzalez. O Jogo Eu Conto também esteve presente 
gerando muita interação entre contadores e público. O empenho dos contadores nas três Domingueiras foi 
fundamental para atrair o público aos locais que, em média, receberam 60 pessoas. Cada participante adulto 
ou criança levou consigo a lembrança de momentos alegres e de muita magia.
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Formação de novos voluntários
O último encontro teórico do 
curso de formação ocorreu 
em 24 de agosto no Kinder - 
Centro de Integração e Escola 
da criança com deficiencia. A 
palestra “O olhar da Psicologia 
para a vivência em Hospital” 
esteve sob a responsabilidade 
de Idione Rosa e Lilian Silveira, 
que apresentaram o tema para 
85 interessados. Vários voluntários veteranos estavam presentes 
incentivando os que começarão a partir de agora a se dedicar à 
contação de histórias nos hospitais parceiros. Sejam todos muito 
bem-vindos à equipe da Viva RS!

Domingueira de julho
Em 28 de julho, a Livraria Cultura do Shopping RioMar recebeu a 2ª Domingueira realizada em Recife 
comandada por Ana Inês Pina, coordenadora da Viva na região. A Livraria Cultura, além de ceder o 
espaço, ofereceu apoio e divulgação. Como no evento anterior, o propósito foi promover um encontro 
lúdico, criativo e gratuito fora do ambiente hospitalar, estimulando a leitura e o brincar, bem como 
divulgar o trabalho da Associação.

Atuaram na contação: Socorro Fernandes, Cleise Pereira e Anaísa Ramos, do Hospital Helena Moura; 
Juliane Oliveira, do Hospital Maria Lucinda; e Nyna Maximiano, do Hospital Oswaldo Cruz. Esses 
voluntários utilizaram os seguintes livros: A sopa de pedra, de Bia Bedran - Lê Editora; Chapeuzinho 
vermelho, do Paraíso da Criança; Camilão, o comilão e Doroteia, a Centopeia, ambos de Ana Maria 

Machado - Editora Salamandra; Até as princesas soltam pum, de Illan Brenman - Editora Brinque-Book; A 
formiga vaidosa, fábula publicada pela Editora Todolivro; O casamento de dona baratinha fábula editada pela 
FTD; Coach, de Rodrigo Folgueira, Editora FTD; e O baú de surpresas, de Mariane Bigio, Editora IMEPH.

Os adultos e as crianças presentes interagiram com os contadores, que utilizaram músicas para atrair o público 
e construíram um evento cheio de emoção e entretenimento.
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Domingueira de agosto
A Livraria Cultura localizada no shopping RioMar foi novamente palco e apoiadora da 3ª Domingueira que 
ocorreu em 25 de agosto, sob a responsabilidade de Vilany Bezerra, cabeça de chave da AACD Recife. Na 
ocasião, a coordenadora da Viva Recife Ana Inês fez a abertura e o encerramento do evento que contou 
ainda com os voluntários Nyna Maximiano, Sonia Sotero e Robson Sotero. Juntos, os voluntários contaram 10 
histórias, além de músicas e brincadeiras que as crianças curtiram a valer. Destaques para a fábula da Sopa de 
Pedra que gerou grande interação com público e da participação de Robson que provocou grandes gargalhadas 
ao imitar o som dos animais pretendentes a se casar com Dona Baratinha, conto popular.

 

Semana da pessoa com deficiência
A Escola municipal Severina Lira recebeu uma roda de conversas e contação 
de histórias no dia 28 de agosto coordenada por Cleise Mary Costa Pereira que 
objetivou sensibilizar o público sobre a importância do trabalho voluntário.

As atividades aconteceram em dois turnos que reuniram um público de 80 
pessoas formado por alunos de 4 a 10 anos, professoras e funcionários da escola 
que é referência no trabalho de inclusão, especialmente, de autistas. Houve a 
participação de Maria Angélica, professora brailista, que fez contação de histórias 
em braille e falou de sua experiência pessoal com a deficiência visual.

Na opinião de Cleise Mary, que atua como voluntária no hospital pediátrico 
Helena Moura, “a experiência foi maravilhosa e me fez refletir sobre a importância 
da doação e da afetividade em ambiente hospitalar e na vida”.



 

Encontro de Humanização
Em 25 de julho ocorreu o 4º Encontro de Humanização promovido pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Duque de Caxias que reuniu profissionais de saúde para falar sobre humanização. Na programação, 
palestras com médicos e a divulgação de projetos ligados à humanização na 
saúde. Na oportunidade, a fundadora do Instituto Rio de Histórias Regina Porto 
ministrou a palestra “Histórias de quem conta histórias”. 

A receptividade do público foi excelente. Mais de 60 pessoas estiveram 
presentes na Biblioteca Municipal Leonel Brizola, em Duque de Caxias, local que 
acolheu este Fórum, sob a responsabilidade de Suzi Faria. 

 

Lançamento livro de Lázaro Ramos
Cláudia Guimarães , Loide Bonina e alguns formandos estiveram no lançamento do livro infantil 
A incrível história de Asta e Jaser, escrito pelo autor Lárazo Ramos. A obra, publicada pela editora 
LDM/Carrochinha, tem ilustrações de Ana Maria Sena e discute temas como ancestralidade, 
sentimento, diversidade e respeito às diferenças. O evento aconteceu na Caixa Econômica Cultural, 
no dia 12 de julho.
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Encontro de formação – 5º modulo
Em 13 de julho, no Hospital Geral do Estado, aconteceu o 5º módulo do 
treinamento para novos voluntários com apresentações feitas por Loide Bonina e 
uma equipe multiprofissional constituída por Viviane, assistente social do Hospital 
São Rafael; Meire, enfermeira do setor de Infectologia do HGE; e Karla, terapeuta 
ocupacional responsável pela brinquedoteca. O tema do dia foi “Ambientação 
Hospitalar e o Mundo da Saúde”, relevante para complementar as informações 
e particularidades da atuação em um hospital. Devido às fortes chuvas ocorridas 
no dia, apenas 16 voluntários conseguiram chegar. Estes, porem, consideraram as 
informações fundamentais para o melhor desempenho.

 

Os anfitriões Cláudia Guimaraes, Edvaldo Alcantara e Loide 
Bonina receberam Idione Rosa, coordenadora da Viva Rio 
Grande do Sul para um encontro de trocas de informações, 
avaliação de atividades e desempenho dos projetos, 
incluindo a parte financeira. A reunião aconteceu no dia 
27 de julho no Solange Café. O comparativo entre praças 
foi vantajoso e inspirador para ambas afiliadas, sobretudo 
pelo compartilhamento de conhecimento e ideias. Além 
do mais, o encontro foi regado por muita alegria e um 
delicioso café.

Entrevista Rádio Comunitária
Em 3 de agosto, Cláudia Guimarães concedeu entrevista para o Programa Escutaê 
comandado pela radialista Adriana Santos. O programa é uma revista 
eletrônica com foco em pessoas e curiosidades dos bairros e da 
região metropolitana de Salvador. Na oportunidade, Claudia 
divulgou o trabalho da Viva e contou aos ouvintes sobre o 
projeto das Domingueiras de História.

 



Flipelô
No período de 7 a 11 de agosto, aconteceu a 3ª Festa Literária Internacional 
do Pelourinho conhecida como Flipelô que ocupou diversos espaços no 
Centro Histórico de Salvador. A Viva Bahia não poderia 
ficar de fora e, por isso, no dia 9 lá esteve Loide Bonina 
participando de várias atividades, incluindo palestras 
enriquecedoras e úteis para o trabalho da Viva. 

Esse evento é realizado pela Fundação Casa de Jorge 
Amado com correalização do SESC. Nesta edição, 
prestou homenagem ao poeta Castro Alves.

Encontro de Formação 6º módulo
No dia 19 de agosto, no Hospital Geral do Estado, ocorreu a palestra de Carolina Silva Couto “O Processo 
de Morrer e Lidar com as Perdas”. Os novos voluntários e alguns convidados, 28 pessoas, ficaram bem 
impactados e emocionados com o tema, e as dinâmicas abriram oportunidade para o desabarfo de alguns 
participantes. E como toda experiência vivida significa crescimento a palestra foi bem proveitosa. Cláudia 
Guimarães, Edvaldo Alcantara, Loide Bonina e demais presentes aproveitaram  o fato de estarem juntos 
para celebrar o aniversário da voluntária Helen Dantas. 



Encontro Sergipano de Voluntariado 
A convite do GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer - Cláudia 
Guimarães estevem em Aracaju, capital do Sergipe, para palestrar sobre 
Ser Voluntário e o trabalho da Associação Viva e Deixe Viver. No espaço 
de tempo reservado para Claudia, 90 minutos, ela pode mostrar o Balanço 
Social 2018 da Viva, além de histórias, depoimentos e músicas. O público 
do evento, cerca de 60 pessoas, participou ativamente o que deixou a 
palestra dinâmica e foi muito bem recebida por todos.  

COLUNA DA MARGA
Sempre é bom trocar ideias com quem gosta de ler.

Em março, participei do projeto Sacola Literária e conversa 
vai, conversa vem, alguém comentou sobre o livro A Menina 
do Fio, de Stela Barbieri e Fernando Vilela. Quando o 
assunto é livros, tecelagem, bordado ou costura, ligo logo 
minhas antenas, pois são minhas atividades favoritas. 

De fato, eu já conhecia muitos trabalhos de Fernando Vilela 
como ilustrador, mas nada sabia sobre a obra de Stela. 
Portanto, fui atrás da menina e do seu fio. Não encontrei 
a obra na Biblioteca aqui do meu bairro, mas fuçando nas 
estantes, encontrei um livro escrito por Fernando Vilela 
Abrapracabra. Apaixonei-me na hora. Levei o livro, li para 

as crianças no hospital e foi aprovado por unanimidade. Depois, fui atrás da Menina do Fio e encontrei na 
Estante Virtual. A obra encanta tanto pelo texto extremamente criativo quanto por suas ricas ilustrações que 
relembram os cordéis. 

Pesquisando sobre os autores, descobri que são casados e responsáveis por várias obras interessantes, 
criativas e maravilhosas para a literatura infantil e juvenil. Segue um pouquinho do que descobri:

Maria Stela Fortes Barbieri 
Nasceu em Araraquara, interior de São Paulo. Das lembranças mais fortes de uma infância feliz, guarda o 
enriquecedor convívio com as três tias professoras, a liberdade e o fato de ter tido um mundo interno muito 
rico. Sempre fez e continua fazendo aquilo com que mais se identifica: lidar com a arte nas suas variadas 
manifestações, contar histórias e ensinar aos pequeninos. Possui uma longa carreira na Educação, tanto na 
rede pública quanto na rede particular. É curadora do Educativo da Bienal de Artes de São Paulo e diretora da 
Ação Educativa do Instituto Tomie Ohtake.

Fernando Vilela e Stela Barbieri



Fernando Vilela 
é artista plástico, ilustrador e autor, possui graduação em artes plásticas pela Unicamp e mestrado em 
artes pela ECA-USP. Como artista plástico, desenvolve trabalhos com gravura, desenho, colagem, escultura, 
instalação e fotografia. Possui obras em importantes coleções como no MoMA de Nova York, no Museu de 
Arte Contemporânea e na Pinacoteca do Estado de São Paulo e no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de 
Janeiro. Como autor, Fernando tem livros publicados em oito países. Em 2007, recebeu três prêmios Jabuti 
pela sua obra Lampião e Lancelote e a Menção Novos Horizontes do Prêmio Internacional do Salão Jovem de 
Bologna. Já ilustrou mais de 60 livros para crianças e jovens para editoras brasileiras e estrangeiras. Dirige o 
ateliê e escola Binah Espaço de Artes. 

Obras de Estela Barbieri e Fernando Vilela

A Menina do fio: neste conto de fadas 
moderno, a princesa é rabugenta e não 
está louca para se casar com um príncipe 
encantado. O problema dela é um fio duro 
e reluzente que nasceu no meio de sua 
cabeça e não para de crescer e se enroscar 
em todos os lugares. Mas um jovem 
dedicado e paciente surge e decide desatar 
cada nó desse enrosco.

O bicho Manjaléu: um mistério ronda o palácio 
da rainha de Castela. Lá vive aprisionado um 
terrível monstro que nunca morre. Curiosa, a 
rainha acaba libertando Manjaléu e se torna 
sua refém. Para conseguir salvá-la, seu amado 
precisará descobrir o segredo desse monstro.

O sapo comilão: cansado de comer grilos, 
moscas, vaga-lumes e outros insetos, o Sapo 
Comilão resolveu experimentar novos tipos de 
comida.

Radija e os tapetes mágicos: Radija vivia no 
meio do deserto na companhia de seus pais 
e irmãos. Ela gostava de imaginar o dia em 
que partiria com as caravanas de mercadores, 
vendendo os tapetes mágicos que alimentavam 
sua imaginação, e contando histórias. E não é 
que ela virou uma contadora de histórias muito 
especial!

Quero colo: livro que apresenta a delicada 
relação entre pais e filhos com ênfase no 
aconchego, na proteção, no cuidado e no afeto. 
Povos de culturas diferentes dividem as páginas 
com animais diversos, demonstrando como um 
colinho é sempre bem-vindo.

Abrapracabra: nessa história, Dona Cabra 
caminhava perto de sua casa quando encontrou 
uma lâmpada encantada.

- Pense em uma palavra mágica, mas cuidado ao 
falar, um desejo imaginado ela irá realizar, disse-
lhe o gênio.

- Abrapracabra, gritou o bicho! E muitas 
aventuras e amizades se iniciaram para Dona 
Cabra a partir de então.



Dicas:
Stela e Fernando estão desenvolvendo o projeto O Mundo dos Livros,  uma série de vídeos com base 
em suas experiências. Saiba mais clicando no link: http://bit.ly/SerieOMundoDosLivros

Para quem quiser mais informações sobre esses artistas e autores, seguem outros sites:  

www.coletivoleitor.com.br; www.wikipedia.org/biografia Fernando Vilela; www.fernandovilela.com.br; 
e www.stelabarbieri.com.br

PALAVRA DO CONTADOR

Afilhado Literário
Por Iraci Gonçalves Ciritelle, voluntária do Hospital Infantil Cândido Fontoura

Assim que eu e o voluntário em treinamento Jorge Perez entramos no hospital, 
pela vidraça do quarto nós o vimos! Sorrimos e nos comunicamos. Por mímica, 
expliquei a ele que logo voltaríamos! Ao entrar no quarto, deparamos com 
André, um jovem de quinze anos lendo a Bíblia! Jorge iniciou um diálogo sobre 
a Bíblia e André nos deu boas lições. Perguntei se poderia apresentar a ele uma 
história, alegando que para nós contadores é um imenso desafio e deveras 
gratificante fazer chegar ao jovem, o conteúdo de um livro. Aquele lindo sorriso 
branco contrastando com sua negra pele, autorizou-me. Escolhi a minha história 
predileta do autor Pedro Bandeira O pequeno pode tudo que fala do pardalzinho 

maltratado na cidade grande que parte em busca da floresta e é preterido por todas as espécies. Acaba preso 
em uma gaiola, mas não desiste de viver. O final é muito bonito.

 
Ao despedirmos de André, ele nos pediu poesias. Declamei uma autoral e ele aplaudiu. Jorge buscou na 
internet sua preferida com o título “Gratidão” e fez a declamação! Que momento mágico de conexão! Fomos 
para doar e vivenciamos imensa emoção! André nos contou que participou de saraus e que ama os livros. 
Prometeu que no futuro entrará para a Viva e Deixe Viver. Eu espero ansiosa esse momento que há de 
acontecer! 

Despedida difícil
Por José Gerardo Rogério, voluntário no Hospital Infantil Darcy Vargas, São Gonçalo/RJ

Durante a contação, uma menina de sete anos ouviu atenta a todas as histórias que contei. Depois, me dirigi 
aos menores de 3 anos e ela continuou acompanhou todas as histórias, fazendo os gestos de acordo com a 
minha fala. Quando me despedi e agradeci ao grupo, ela me pediu mais uma história. Como ainda me sobrava 
um tempo, contei. Ao final, quando ela percebeu que realmente eu precisava sair, começou a chorar. Voltei 
e foi muito difícil convencê-la de que realmente eu precisava ir. Tive que fazer um acordo, contando a última 
história, e assim pude sair envergonhado e feliz, sob o aplauso de todos.

https://www.facebook.com/coletivoleitor/videos/611241819350903/
https://www.facebook.com/coletivoleitor/videos/611241819350903/
http://bit.ly/SerieOMundoDosLivros
http://www.wikipedia.org/biografia
http://www.fernandovilela.com.br
http://www.stelabarbieri.com.br


Charadas X Celular
Por Marileze Fagundes da Silva, voluntária do Hospital da Criança Santo Antônio, Rio Grande do Sul

Utilizei um livro de charadinhas para conseguir me aproximar e ter o envolvimento de um adolescente de 16 
anos que estava deitado, focado em um joguinho no celular. Ele gostou tanto que convidou a mãe a participar 
e não queria parar. Devo ter ficado com ele uns 30 minutos e foi muito prazeroso vencer a disputa com o 
atraente celular!

Histórias que só fazem bem
Por Claudia Sue Hirano Ogata, voluntária do Hospital Sepaco, São Paulo

Quando entrei no quarto do Maxwell, de 11 anos, ele estava cochilando. A mãe me informou que há pouco ele 
desmaiara por alguns instantes, mas já estava bem. Respondi que voltaria mais tarde e, para minha surpresa, 
ele abriu os olhos, sentou-se na cama e disse que queria ouvir histórias. Folheamos o livro “Onde está Wally” e 
depois jogamos o Jogo Eu Conto. Foi bom demais!

Empatia
Por Ana Ines Pina, voluntária do Hospital Infantil Maria Lucinda, em Pernambuco

Não costumo encontrar a brinquedoteca aberta, mas hoje estava. Entrei e me encontrei com Ismael, de 5 anos, 
que foi logo dizendo: “

- Não gosto de histórias e quero brincar.

- Oba, respondi, também gosto de brincar. O que podemos fazer?

 Ele mostrou-me um tabuleiro com encaixe de figuras geométricas. Trabalhamos cores e formatos, brincamos 
com carrinho, fizemos barcos de papel e por fim, mostrei um livro cartonado para ele identificar os animais. Saí 
bem feliz com a interação que estabelecemos.

Não que significa Sim
Por Marcos Fernandes Espozito, voluntário do Hospital Estadual de Sumaré, em Sumaré, SP

Um adolescente de 13 anos disse-me não querer ouvir história. No entanto, quando comecei a contar para o 
paciente da cama ao lado, percebi que ele estava atento e ria. Ganhei meu dia!



Momento emocionante
Por Gercini Lina Siqueira, voluntária do Hospital Regional de Ceilândia, Brasília

Uma adolescente de 13 anos com diversas deformidades, que não fala nem anda, ao ouvir as músicas de 
cantiga de roda, bateu palmas e firmou os pés na cama para mexer o bumbum como se estivesse dançando. 
Riu muito, mostrando o quanto estava feliz. A mãe ficou contente ao ver a felicidade dela e me agradeceu por 
esses instantes inesquecíveis para nós três.

Histórias também para adultos
Por Dulcinea de Oliveira Carvalho, voluntária do Hospital Irmã Dulce, na Bahia

Quando eu estava saindo da enfermaria, fui surpreendida por três técnicas de enfermagem que me pediram 
para contar uma história para elas. Foi uma experiência muito boa para mim pela receptividade e pela empatia 
que estabelecemos.  No final, uma delas me disse que a contação havia funcionado como uma terapia.

COLUNA DA ESCRITORA MONIK LELIS 

Durante a vida, não importa o que estamos vivendo, toda 
situação terá seu aspecto positivo e negativo. Então, mesmo 
quando a vida não estiver sendo fácil, busque ver o que há de 
bom naquele momento. Isso pode não mudar a situação, mas o 
que você está passando certamente se tornará menos pesado.

Beijos da Monik


