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Domingueira de (muitas) histórias
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Domingueira de 
Histórias

UBATUBA/SP

BRASÍLIA/DF

Domingueiras em Brasília

Os voluntários da Associação Viva, além de interagirem com crianças e 
adolescentes internados nos 91 hospitais parceiros, participam de eventos 
abertos para a sociedade em geral, como é o caso das Domingueiras.



Palavra do 
Presidente
Um semestre cheio de realizações e indicadores positivos 
em prol da sociedade! 
Temos muito orgulho dos resultados produzidos pelos nossos 
voluntários contadores e fazedores de histórias na saúde e na 
educação, favorecendo e fortalecendo a cultura da arte de contar 

histórias, do brincar e das boas relações comunicacionais.
Com a marca de 62% de crianças da primeira infância impactadas com o brincar e a leitura, 
e mais de 33 mil livros lidos por ano, temos a certeza que pais e familiares sensibilizados 
levarão para dentro de suas casas, após a hospitalização, o amor pela leitura e a magia do 
conhecimento. Não é à toa que o curso Leitura do Ventre a Primeira Infância foi um grande 
sucesso com apoio das Pernambucanas e Universidade Uninove, por meio da Lei Rouanet de 
Incentivo à Cultura.
O projeto Sacola Literária fez tanto sucesso que ganhou a extensão de um mês e ofereceu uma versão 
intensiva a um público maior do que o esperado. O Sacola é igualmente apoiado pelas Pernambucanas e 
Uninove, por meio do Proac – Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo.
As datas promocionais, domingueiras e fóruns de humanização que aconteceram em São Paulo e 
nas praças onde há representação da Viva obtiveram relevantes resultados de público, conteúdo de 
qualidade e divulgação do trabalho da Associação para a população em geral. Todos os envolvidos – 
voluntários, cabeças de chave e fazedores – merecem nosso reconhecimento.
Em breve, os novos voluntários estarão formados e fortalecerão as equipes de veteranos que 
atuam em mais de 91 hospitais. Um trabalho que há 21 anos é feito com muito amor, dedicação e 
consciência pela promoção da cultura.  

Tudo isso e muito mais está neste historiar. Boa Leitura e, se gostar, multiplique em sua rede social. 
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Leitura do Ventre à Primeira Infância
Esse curso ocorreu no período de 2 de maio a 4 de junho e contou com dez módulos. 
A Viva foi a responsável pela organização e realização e obteve a parceria da Uninove 
que cedeu o espaço.  Os voluntários da Viva, alunos de psicologia e pedagogia dessa 
universidade foram convidados a participar, bem como o público geral. O objetivo foi 
consolidar a importância da leitura para crianças desde o período de gestação, levando-se 

em conta a observação de cada fase e o contexto vivido.

Os módulos estiveram sob a responsabilidade dos seguintes profissionais: Valdir Cimino (1º e 
2º), Verônica Guarnieri (1º), Eliana Tarzia (3º), Ana Maria Bastos (4º), Patricia Secco (5º), Vanessa 
Dohme (6º), Lívia Motta e Isaias Nascimento (7º), Sueli Passerini (8º) e Taciana Sales (9º). Um 
Sarau de Histórias completou a programação. Nesse dia, houve uma decoração especial e 
colorida, além de recursos auxiliares (bonecos, chapéus etc) e sorteio de brindes. Para finalizar, 
os alunos organizaram uma confraternização com comes e bebes.

O evento contou com 30 participantes que tiveram a oportunidade de debater os assuntos e 
esclarecer dúvidas. O feedback foi positivo, inclusive em relação ao trabalho da Viva, já que 
alguns não conheciam. Em relação a edição do ano passado, o número de presentes triplicou. 
Na organização, participou Sibelle Borges, assistente de marketing.
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Sacola Literária 
As edições do Sacola Literária vão se sucedendo mês 
a mês com muito sucesso. A do mês de maio, quinta 
de 2019, foi ministrada na sede da Viva e contou com 
20 participantes. Iniciada em 7 de maio, teve como 
objetivo estimular a arte da leitura e da contação de 
histórias por meio da construção de um acervo. 

Os presentes elogiaram o contéudo e sairam             
satisfeitos com o conhecimento 

partilhado. Os responsáveis pelos 
módulos foram:  Airton Silveira (1º), Vania 

Dohme (2º) Martin   Feijó (3º) e Fabio 
Lisboa  (4º). Na organização   estiveram 

presentes Isabela Gimenez e Sibelle Borges.
 

Homenagem ao dia das mães
Os voluntários que atuam no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas – ICR - prepararam 
uma atividade diferente para celebrar o Dia das Mães. No dia 8 de maio, um grupo animado e 
criativo percorreu os andares da instituição cantando e distribuindo lindos móbiles em formato 

de coração. A equipe de voluntários, composta por Vilma Cezar(cabeça de chave), 
Alexsandra Mauro, Aparecida Monteiro, Daniely Di Cunto, Elaine Fiori, Katia Dantas, 

Mariangela Macchione, Mario Stoppa,  Monica Caprino, Roberto Cunha e 
Shirley Dutra e as percursionistas convidadas Vera Lúcia e Rosana Aparecida 
, cantou uma paródia da música Bate Coração (de Antonio Barros e Cecéu, 
imortalizada na voz de Elba Ramalho) composta por Elaine Fiori. No rostinho 
de cada mãe e de cada paciente,  um sorriso e, por vezes, uma lágrima            
agradecida. A emoção contagiou inclusive a equipe hospitalar! 

Cerca de 100 pessoas 
foram impactadas.



Parceria do bem
A comemoração pelo Dia das Mães no ITACI – Instituto de 
Tratamento do Câncer Infantil – no dia 10 de maio, foi especial para 
o grupo de voluntários formado por Paula Pedrotti e Suzana Mara 
Vernalha (do ITACI) e por Elaine Fiori, Mario Stoppa, Monica 
Caprino e Vilma Cezar (do ICR/Hospital das Clínicas). Que parceria 
incrível foi essa! O time de contadores fez truques, contou 
histórias e cantou uma paródia composta por Elaine Fiori da 
música Bate Coração. As mães homenageadas participaram 
ativamente, aplaudiram e se divertiram a valer, além de 
saborearem um gostoso café da manhã oferecido pelo Conselho 
Familiar, entidade que também atua no ITACI. 

Os livros utilizados nessa atividade foram: O homem que amava 
caixas, de Stephen King; O anel do professor, de Miguel Angel 
Montoya; O pote vazio, de Demi; O livro das virtudes, de William 
Bennett; Histórias de ninar para garotas rebeldes, de Elena 
Favilli e Francesca Cavallo; Quando mamãe virou um monstro, 
de Joanna Harrison; e João da água, de Patricia Engel Secco. 

O evento recebeu mais de 30 pessoas. 
     

   

Sacola Literária – 6ª edição
No dia 4 de junho iniciou um novo grupo do Sacola Literária. Desta feita, aconteceu na Escola 
Estadual Visconde de Itaúna. Os responsáveis pelos módulos foram: Airton Silveira (1º), Vania 
Dohme (2º) Martin Feijó (3º) e Fabio Lisboa  (4º). Dez pessoas participaram e os elogios se 
repetiram como em todas as edições anteriores. Na organização esteve presente Yvone Santos. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFC_enBR702BR702&q=quando+mam%C3%A3e+virou+um+monstro+joanna+harrison&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MMsuzjPPVQKzTStNcwwMtGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrHqFZYm5qXkK-Qm5h5enKpQllmUX6pQmquQm59XXFKUr5CVn5iXl6iQkVhUlFmcnwcACDADVWkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwju1fLAr-zjAhVcG7kGHWbmCggQmxMoATAYegQIDxAH


Interação Musical Junina
Na noite de 27 de junho, a pediatria e as UTIs (infantil 
e adultos) do Hospital A C Camargo receberam com 
animação a Interação Musical Junina, evento idealizado 
pelos  voluntários da Viva que atuam no local. 
Acompanhados de um violonista (Hélio Muniz), 
dez voluntários promoveram a integração e o entretenimento 

dos pacientes (crianças, adolescentes e adultos), 
familiares e equipe hospitar por meio de músicas do 

cancioneiro popular e cantigas de roda. Para alegrar 
os quartos, instalaram bandeirinhas e fizeram  

a brincadeira da pesca com as crianças que 
estavam nos leitos. Cerca de 40 pessoas 

foram impactadas pela iniciativa. 
O contentamento foi geral demonstrado por palmas, sorrisos e  gestos 
de gratidão.
Voluntários participantes: Adriano Vasconcelos, Alessandra Mello, 
Daniela Mendes, Fátima Djanira, Magaly Romão (cabeça de chave), 
Maria de Fátima Soliani, Maristela Gonçalves, Nair Silva, Raquel Barros e 
Rosana Cerqueira. 

Workshop IDIS
Após vários workshops do IDIS ao longo de um 
ano, chegou-se ao último encontro, no qual 
foram expostos análises e diagnósticos e sugerido 
um plano de ação referente à Nova Governança 
Corporativa da Associação Viva e Deixe Viver. 
O evento ocorreu na sede da Viva, no dia 27 
de junho com a apresentação de Andrea Hanai 
- Gerente de Projetos do IDIS -, Valdir Cimino, 
Isabela Gimenez, Rogério Sautner e Marcos Reis. 

Todo o evento foi filmado para que os representantes das outras praças pudessem colaborar.  
Os 20 participantes interagiram bastante o que culminou com a elaboração de estratégias e 
planejamento da Viva.



Domingueira de Histórias
A cidade de Ubatuba recebeu em 9 de junho a 1ª Domingueira 
de Histórias. Ocorreu na Praça 13 de Maio, sob a coordenação 
de Violeta Dib Cimino e a presença dos contadores Leila Garcia 
e Pedro Garcia, que escolheram a história A Princesa  do Sal, na 
qual os afetos são tratados com pitadas de ancestralidade.

O público adorou e as crianças participaram ativamente graças 
às habilidades dos contadores que inseriram música e elementos 
lúdicos durante a apresentação. Estiveram no local 15 pessoas. Para 
a próxima domigueira, Violeta afirmou que irá optar por outro local 
com maior movimentação aos domingos.

 Momento da Humanização
Todas as 2as feiras, o jornal da manhã da Rádio Beira Mar Ubatuba dedica 10 minutos de 
sua programação para o quadro Momento da Humanização, que abre espaço para divulgar 
e comunicar as boas práticas desenvolvidas na cidade.  No dia 17 de junho, a psicóloga e 
coordenadora da Viva Ubatuba Violeta Dib 
Cimino participou deste programa. O sucesso 
foi demonstrado pelos feedbacks positivos 
dos ouvintes, agradecidos pelo tema 
abordado e pelas dicas de leitura fornecidas 
por Violeta. 
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Treinamento de 
novos voluntários
Em 14 de junho ocorreu o 1º módulo do 
curso de formação de voluntários organizado 
por Violeta Dib Cimino, direcionado com 
exclusividade para os colaboradores da Santa 
Casa de Ubatuba. Os 30 inscritos fazem parte 
das áreas administrativa e enfermagem desta 
instituição, que disponibilizou o local para 
o curso. O evento contou com a instrutora 
certificada Analu Crepaldi que iniciou com a 
prática de relaxamento e exercícios de respiração. 
Após, Violeta deu início à palestra com o 

tema “Princípos e Diretrizes da Associação Viva e Deixe Viver”. O jogo Eu Conto foi introduzido no 
treinamento quando todos juntos puderam criar uma história. Ao final, serviu-se um gostoso lanche 
de confraternização. A receptividade foi excelente e não faltaram elogios e empolgação.

Domingueiras em Brasília
Em 9 de maio, a coordenadora da Viva Brasília Leda Dal Magro reuniu-se com Alexandre Ribeiro, 
administrador do Parque da Cidade Sarah kubitschek , com o objetivo de sugerir a realização de 
Domingueiras no local. A ideia 
foi elogiada e recebida com 
entusiasmo. O administrador 
se prontificou a intermediar 
a cessão do espaço para a 
realização de um evento piloto.
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Lançamento de livro 
O auditório da Biblioteca Central da Universidade Católica 
de Brasilia foi palco, em 25 de maio, do lançamento do livro 
infantil Dr Akaso, da escritora brasiliense Giulieny Matos. 
O livro trata do universo hospitalar e,  na ocasião, Giulieny 

homenageou os inspiradores do projeto e divulgou as atividades da Associação Viva, enfatizando 
o quanto o lúdico contribui com a diminuição do tempo de internação. Cerca de 40 pessoas foram 
impactadas pela iniciativa, entre elas Leda Dal Magro, Leila Salgado e Gilberto Alves -membros da 
comissão coordenadora da Viva Brasília - e as voluntárias Marlúcia e Dadá que atuam no Hospital 
Regional de Ceilândia.
  

 

Prêmio merecido
A Viva Brasília recebeu a outorga de 
Parceiro Voluntário em cerimônia ocorrida 
em 27 de maio, na qual representantes 
da Gerência de Voluntariado do Distrito 
Federal certificaram as instituições 
aptas ao exercício do voluntariado no 
Governo. Compareceram mais de 100 
representantes de entidades, entre 
estes,  Leda Dal Magro, da Viva. Todos 
se animaram com a valorização dada ao 
trabalho voluntário. 

Cerca de 5.000 pessoas foram 
impactadas pelo evento.



Treinamento de novos 
contadores 

Aconteceu no dia 11 de maio a 3ª etapa do curso 
para formação de contadores, 
realizada no Kinder - 
Centro de Integração e 
Escola da Criança Especial. 
Gabriel Perissé ministrou 
a palestra “O valor e o 
papel do Voluntariado”para 
um público de 85 pessoas, 
que sairam motivados pelo 
conhecimento adquirido. Estiveram 
presentes vários contadores veteranos.
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Fórum Viva Humanização
O Instituto de Medicina 
Integral Prof. Fernando 
Figueira – IMIP- acolheu 
em 18 de maio o Fórum 
Viva Humanização, 
que contou com os 
palestrantes  Ana 
Inês Costa Pina 
-coordenadora da Viva 

Recife,  Rogério Sautner - diretor de Marketing da Viva,  Jailson Correia - Secretário 
da Saúde de Recife e Leopoldo Barbosa - doutor em Neuropsiquiatria e Ciências do 
comportamento pela UFPE. Além das palestras, houve uma roda de conversas sobre 
Classe Hospitalar da qual 
participaram: Layla Maciel 
-IMIP, Tânia Falcao -HUOC 
(Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz) e Pedro 
Celerino Júnior- Hospital 
Helena Moura. 
O objetivo principal do 
evento foi possibilitar 
uma reflexão profunda sobre o conceito de humanização e suas interfaces frente 

à transformação dos modelos assistenciais 
e de gestão. O fórum propiciou amplo 
debate e resultou em aprendizado e 
compartilhamento de informações. Ao todo, 
30 pessoas estiveram presentes nesse evento, 
que  contou com a parceria da Faculdade 
Pernambucana de Saúde.
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Domingueira de (muitas) histórias
No último domingo de junho, a Livraria Cultura do Shopping Riomar recebeu a 

Domingueira de Histórias organizada por 
Ana Inês Pina. Além de oferecer o espaço, a 
livraria deu suporte na divulgação. O objetivo 
de promover um encontro gratuito, lúdico 
e criativo e, com isso, estimular a leitura e o 
brincar, foi amplamente alcançado.

Essa 1ª Domingueira  teve a participação das 
voluntárias do hospital Maria Lucinda: Ana Inês 
Pina, Ana Cláudia Alcântara e Juliane Oliveira 

que contaram histórias usando músicas, o 
que estimulou ainda mais a participação das 
crianças e tornou o evento animado e cheio de 
magia. Foram contadas as seguintes histórias: 
O reizinho mandão, Ruth Rocha; A largatixa 
que virou jacaré, Izomar Camargo Guilherme; 
Um amor de confusão, Dulce Rangel; 

Macaquinho, 
Ronaldo Simões 
Coelho; Maria vai 
com as outras, 
Sylvia Orthof; O 
pote vazio, Demi; 
A pedra no caminho, fábula adaptada com bichinhos; O 
sapo bocarrão, Keith Faulkner; e Brigão o beija flor, Lêda 
Sellaro. As contadoras também utilizaram o Jogo Eu Conto.



Roda de Conversa 
  A Livraria Books, no bairro de Botafogo, acolheu em 7 de maio uma roda de     
  conversa com o tema “Era uma vez... para sempre - oralidade nos mitos e lendas”. 

Os responsáveis pelas apresentações foram: a fazedora e contadora de histórias Cecília 
Gopfet, a escritora Eliane Yunes, o escritor e contador de histórias Francisco Gregório, o 
supervisor e contador de histórias do Hospital Salgado Filho José Matos  e a fundadora 
do Instituto Rio de Histórias Regina Porto. Na plateia, 40 pessoas aplaudiram o evento. 

RI
O

 D
E 

JA
N

EI
RO

/R
J



Treinamento de novos voluntários em maio 
No dia 18 de maio, prosseguiu o treinamento dos 
novos voluntários com a palestra “A arte de contar 
histórias para bebê” ministrada pela escritora e 
contadora de histórias Giovana Olivieri. O evento 
aconteceu na Universidade Estácio de Sá, campus 
Centro e recebeu 85 pessoas. Pela Viva/Rio de 
Histórias estiveram presentes Regina Porto, a 
ouvidora Ana Duek, supervisores e voluntários 
veteranos. 
Como nas etapas anteriores, a palestra causou 
impacto positivo nos presentes.



No dia 25 de maio, mais uma etapa do treinamento 
apresentando o tema “Lidando com as diferenças”, 
sob  a responsabilidade da contadora de 
histórias Marcela Cesário, que é deficiente visual. 
Participaram também do desenvolvimento desse 
tema a terapeuta Eliane Soares e Luiz Eduardo que 
é autista. Além dos 85 novos voluntários, estiveram 
presentes Regina Porto, Ana Duek, José Matos 
(supervisor do Hospital Salgado Filho) e a contadora 
de histórias Miriam Ribeiro. 
A parceria da Pfizer e da Universidade Estácio de Sá, 

que cedeu o espaço nesses dois dias de maio, viabilizaram esses eventos.

 

Curso de brinquedista 
hospitalar
Mais um evento de sucesso marcou o mês de 
maio: curso de Brinquedista Hospitalar que 
ocorreu no Hospital Universitário Pedro Ernesto 
no dia 25, para 50 pessoas. Na ocasião, Regina 
Porto ministrou a palestra “Vamos brincar: 
nem tudo é o que parece”. A responsável pela 
realização foi Cândida Miriam.



Treinamento de novos voluntários em 
junho

Mais três módulos do treinamento ocorreram no mês de junho, todos na Universidade 
Estácio de Sá - Campus Centro 1, com a parceria da Pfizer:

No dia 1º ocorreu uma oficina sobre criação de histórias utilizando o jogo Eu Conto. Esta 
oficina teve a supervisão da escritora Miriam Ribeiro. Estiveram presentes, além dos 
treinandos, Regina Porto, Ana Duek e Neli Lopes - Supervisora do Hospital Loreto na Ilha 
do Governador.

 

Dia 15 foi a vez das escritoras Sandra Ronca e Sonia Rosa compartilharem seus 
conhecimentos por meio das palestras “Literatura na primeira infância - ilustração e 
texto” e “Literatura afro-brasileira” que motivaram ainda mais os novatos. Regina Porto, 
Ana Duek, o contador de histórias José Matos e a fazedora Cecilia Gopfert também 
prestigiaram as palestrantes.

 



Dia 29, mais duas palestras, desta feita com as 
escritoras Ninfa Parreira com o tema “Literatura de 
bebês até a adolescência”,  e Andréa Taubman que 
discorreu sobre “ Literatura - abordagens especiais 
do universo infantil (autismo, bullying, abuso infantil, 

isolamento)”. Os novos voluntários 
que estiveram presentes saíram 
entusiasmados das palestras, bem como 
Regina Porto, Ana Duek e as contadoras 
de histórias veteranas Dulce Muniz e 
Miriam Ribeiro.

 

Seminário de Literatura
Regina Porto ministrou a palestra de abertura do Seminário de Literatura para os alunos de 
Letras e Literatura da Universidade Estácio de Sá, em 1º de junho, a convite da coordenadora 
Angela Paiva . O tema 
abordado foi  “Livro: esse 
objeto mágico” que agradou 
os 65 presentes. A fazedora 
Giovana Olivieri  também 
esteve presente e colaborou 
na contação de histórias. 
 



Lançamento de livro
O Centro Educacional Anísio Teixeira, em Santa Teresa, recebeu 

o lançamento do livro Nuvem, em 8 de junho. A obra teve a 

coordenação da escritora Ninfa Parreiras e textos das escritoras/

contadoras e fazedoras de histórias Juliana Borel, Marcela 

Fernandez, Maria Elaine Altoe, Miriam Ribeiro, Pepita Sampaio e 

Tânia Barroso. Cerca de 50 pessoas prestigiaram o evento, entre 

elas, Regina Porto, Gizele Santos, José Matos, Juliana Borel e 

Miriam Ribeiro.’ 

 

Estágio dos novos voluntários 
2019 

Após o conhecimento teórico adquirido durante o período de 
treinamento, chegou a hora dos voluntários colocarem todo 

o aprendizado em prática. Em 17 de junho, os 22 
hospitais parceiros começaram a receber os novos 
voluntários sob a supervisão dos veteranos. O 
entusiasmo foi geral. Sucesso a todos que estão 
chegando! 

 



Lançamento 
póstumo
 O Museu Palacete das Artes 
acolheu, em 14 de maio, o 
lançamento do livro O Mistério 
do Arco-Ìris, de autoria de 

Ângelo Roberto.  O autor baiano, que 
faleceu em janeiro de 2018 aos 80 
anos,  era artista plástico especialista 
em ilustrações com bico-de-pena. Os 
cavalos eram o tema predileto de sua 
obra. No lançamento do livro estavam presentes sua esposa Marlene Landim, parentes 
e amigos, entre os quais, Claudia Guimarães e Loide Bonina da Viva/Bahia.
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Treinamento 
de novos 
voluntários 
O 3º encontro para 
treinamento de novos 
voluntários ocorreu em 18 
de maio em espaço cedido 
na sede espiritual Brahma 
kumaris. Loide Bonina e Aurelina Pedreira foram as responsáveis pela apresentação 
deste módulo com o tema “Administração do tempo”. Os 22 participantes tiveram 
o privilégio de adquirir conhecimento em um local tranquilo, repleto de paz, o que 
propiciou melhor absorção dos ensinamentos. 

Atendimento em foco
Em 18 de maio, na Faculdade Batista Brasileira, ocorreu 
o 10º Encontro Nacional e o 3º Encontro Baiano sobre 
Atendimento Hospitalar e Domiciliar no qual Cláudia 
Guimarães ministrou a palestra “A Contação de Histórias 
e o Riso como Atividade Terapêutica”. Convidada pela 
Prof. Maria Celeste Ramos, a participação de Cláudia 
foi direcionada a 25 professores de classe hospitalar, 
que tiveram a oportunidade de interagir, perguntar e 
compartilhar experiências.



A arte de 
falar 

Comunicação criativa e 
fala genuína foram temas 
de oficina realizada no 
HGE - Hospital Geral do 
Estado, em 21 de maio, 

com a apresentação de Mariana Freire. O evento foi aberto aos voluntarios da Viva 
(veteranos e novos em formação),  aos servidores do HGE e convidados, e teve como 
objetivo estimular a comunicação para melhorar as relações interpessoais . Claudia 
Guimarães, Edvaldo Alcântara 
e Loide Bonina, organizadores 
da oficina, avaliaram que o 
tema  e as dinâmicas propostas 
contribuiram para o maior 
desenvolvimento dos presentes.

Como é tradição, a casa de Mabel Velloso 
abriu suas portas para os festejos juninos que 
começam com a trezena de Santo Antonio. 
No dia 10 de junho estiveram presentes no 
local cerca de 30 pessoas, entre elas Cláudia 
Guimarães, convidada da família. As orações 
feitas em conjunto acontecem de 1 a 13 de 
junho,  sempre acompanhadas de cantigas e 
uma mesa de quitutes juninos.

Trezena de Santo Antonio



Trezena de Santo Antonio 2
No dia dedicado ao Santo Casamenteiro (13/6), último dia da trezena, as orações 
aconteceram na casa da voluntária da Associação Viva Maria José Pinheiro. Anualmente, 
ela oferece sua casa em devoção ao Santo. Cerca de 60 pessoas participaram, como 
Cláudia Guimarães, Helen Dantas e Loide Bonina. Embora essa celebração ocorra em 
muitos locais diferentes, cada um deles tem seus próprios costumes e surpresas. 

Na casa de Maria José houve até pedido de casamento!  

Arraiá do HGE

Os festejos juninos ocorreram também na pediatria do Hospital Geral do Estado. 
Um grupo de voluntários da Associação Viva /Bahia - composto por Arlete Silva, 
Edvaldo Alcantara, Helen Dantas, Loide Bonina, Marcele Silva e Maria Dalva Pereira 
– organizou uma festa no dia 19 de junho dedicada aos pacientes e familiares e à 
equipe multiprofissional da instituição. A euforia das crianças encantou a todos e 
emocionou os voluntários. Cerca de 40 pessoas foram impactadas por essa ação. O 
Grupo Raros da Alegria colaborou com a animação.

 



Treinamento dos novos voluntários
A formação dos novos voluntários continuou 
no dia 29 de junho com a palestra proferida por 
Nairzinha Spinelli Lauria, realizada em espaço 
cedido pelo Hospital Geral do Estado. O 4º 
encontro teve como tema “A descoberta do 
brincar e a arte de contar histórias”. O evento 
começou com a pintura do artista do século XVI 
Pieter Bruegel que retrata brincadeira infantis. 
Os participantes debateram a origem e a 
finalidade de cada brincadeira. Com a didática 

do projeto Cirandando Brasil, Nairzinha conseguiu libertar a criança que estava dentro de 
cada um dos 30 participantes.
Da Associação Viva estiveram 
presentes Cláudia Guimarães, 
Edvaldo Alcantara e Loide Bonina. 
Como o evento ocorreu no dia 
dedicado a São Pedro, tudo 
acabou em uma gostosa e alegre 
ceia junina.

 



COLUNA DA MARGA
Ana Maria Machado e Ruth Rocha: 50 anos dedicados à literatura infanto-juvenil

Duas mulheres fascinantes completam 
esse ano 50 anos de dedicação à 
literatura infanto-juvenil.  Uma paulista, 
outra carioca. Vieram de famílias que 
valorizaram a leitura desde a infância. 
Trabalharam na área educacional e 

iniciaram suas carreiras de escritoras na Revista Recreio. Editaram várias obras 
reconhecidas internacionalmente e receberam diversos prêmios de literatura 
nacionais e internacionais. Estamos falando de Ana Maria Machado e Ruth Rocha 
e a nossa coluna traz um pouco da trajetória de cada uma dessas duas grandes 
escritoras brasileiras.

Ana Maria Machado
Ana Maria Machado nasceu no Rio de Janeiro em 1941 e é apaixonada por histórias 
desde criança, quando seus pais e sua avó contavam para ela.  Ao aprender a ler, antes 
dos cinco anos de idade, tornou-se uma leitora assídua. Iniciou sua carreira como pintora 
e participou de exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior. Foi aluna do 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e do MOMA de Nova Iorque. Graduou-se 
em Letras e atuou como professora em colégios e faculdades. Trabalhou em jornais e 
revistas do Rio de Janeiro e de São Paulo. 

Na década de 70, recebeu uma encomenda especial: escrever pequenas histórias 
para a revista infantil Recreio. Foi o começo de sua carreira de escritora. Durante a 
ditadura militar, fez parte do movimento de resistência dos professores, foi presa, 
e em 1970 partiu para o exílio na Europa. Em 1972 retornou e trabalhou como 
jornalista de 1973 a 1980, mas continuou escrevendo regularmente para a revista 
Recreio. Em 1976, publicou sua tese “Recado do Nome”, sobre a obra de Guimarães 



Rosa. Em 1977, Ana Maria Machado publicou seu primeiro livro 
infantil “Bento que bento é o frade” (nome da brincadeira também 
conhecida como Boca de Forno). Nesse mesmo ano, recebeu o 
Prêmio João de Barro com o livro História Meio ao Contrário. Com 
o sucesso das obras, não parou mais de escrever. Em 1979, junto 
com Maria Eugênia Silveira, abriu a primeira livraria infantil do Brasil, 
a “Malasartes”, que dirigiu durante 18 anos. Em 1980, deixou o 
jornalismo e resolveu se dedicar exclusivamente aos seus livros.

Ana Maria Machado tem mais de cem livros publicados, entre eles 
nove romances, oito ensaios e especialmente obras de literatura 
infantil e juvenil. Recebeu dezenas de prêmios, entre eles, três 
Jabutis, Machado de Assis e o Hans Christian Andersen. Suas obras 
foram publicadas no Brasil e em mais 17 países, como Alemanha, 
China, Colômbia, Cuba, Emirados, Rússia e Venezuela, atingindo 
público diverso e vendendo mais de 20 milhões de exemplares.

Em 2003, foi eleita para a cadeira nº 1 da Academia Brasileira de 
Letras. Presidiu a Academia entre 2012 e 2013, sendo a primeira 
escritora de livros infantis a fazer parte da ABL.

   
 “Em termos bem simples, estou convencida 
de que o que leva uma criança a ler, antes de 
mais nada, é o exemplo. Da mesma forma 
que ela aprende a escovar os dentes, comer 
com garfo e faca, vestir-se, calçar sapatos e 
tantas outras atividades cotidianas”. 

“Se nenhum adulto em volta da criança 
costuma ler, dificilmente vai se formar 
um leitor”.



Sugestão de algumas obras de Ana Maria Machado 
interessantes para nosso trabalho de contadores de histórias:

Dica: Assista no link  https://youtube/UhR8SXhQv6s uma animação da 
obra Menina Bonita do Laço de Fita produzida pela Oger Sepol Produções 
e dirigida por Diego Lopes e Claudio Bitencourt. Vale a pena!

Menina bonita do laço de fita: 
uma linda menina negra desperta 
a admiração de um coelho branco, 
que deseja ter uma filha tão pretinha 
quanto ela. Cada vez que ele lhe 
pergunta qual o segredo de sua cor, 
ela inventa uma história. O coelho 
segue todos os “conselhos” da 
menina, mas continua branco.

Bisa Bia, Bisa Bel: Bel é cheia de 
imaginação e questões. A partir de 
um velho retrato, ela desenvolve 
um relacionamento imaginário com 
a bisavó e, a seguir, com sua futura 
bisneta. O diálogo de Bel com o 
passado e o futuro é uma mistura 
encantadora do real com a fantasia, 
levando o leitor a perceber as 
mudanças no papel da mulher na 
sociedade.

História meio ao contrário: 
nessa narrativa, o príncipe e 
a princesa não se contentam 
em ser felizes para sempre. 
Eles querem fazer sua 
própria trajetória, numa 
trama cheia de surpresas.

Palavras, palavrinhas e palavrões: or que 
palavrões podem ser palavras grandes, ou às 
vezes, pequenas? Por que às vezes são palavras 
proibidas, outras vezes não, dependendo do caso? 
A menina desta história não gostava nada dessa 
confusão e toma uma decisão importante: não 
falará mais nenhuma palavra! Só que a chegada 
de uma nova irmãzinha faz com que ela mude de 
ideia e perceba que brincar com as palavras de 
nossa língua é um verdadeiro barato! 

Uma história de Páscoa: quando a Páscoa se aproxima, meninos e 
meninas ficam ansiosos por ovos coloridos, chocolates, presentes. 
Mas só as crianças têm desejos? E os coelhos? O que desejariam 
ganhar em um dia tão especial? Joãozinho e o coelho Dudu terão 
motivos de sobra para comemorar a Páscoa juntos.

https://youtu.be/UhR8SXhQv6s


Ruth Rocha
Nasceu em São Paulo em 1931. Formou-se em Ciências Políticas e Sociais e trabalhou no 
Colégio Rio Branco, inicialmente na biblioteca e depois como Orientadora Educacional. Na 
infância, ouviu da mãe as primeiras histórias. O vovô Ioiô incendiou a cabeça da neta com 
os contos clássicos dos Irmãos Grimm, Hans Christian Andersen e Charles Perralt. Mas foi 
a leitura de As Reinações de Narizinho e Memórias de Emília, ambas de Monteiro Lobato, 
que escancarou de vez as portas da literatura para a pequena Ruth.

Na década de 1970, ainda como orientadora educacional do Colégio Rio Branco, começou 
a escrever sobre educação para a revista Claudia. Sua visão moderna sobre o tema, bem 
como o estilo claro e próprio, chamaram a atenção de uma amiga, Sonia Robato que 
dirigia a Recreio, revista dirigida ao público infantil. Certo dia, Sonia lançou o seguinte 
desafio para Ruth: em tom de brincadeira, trancou a amiga numa sala, dizendo que só 
sairia de lá com uma história pronta. Assim nasceu Romeu e Julieta, um conto sobre duas 
borboletas de cores diferentes, que juntas enfrentam o preconceito. Foi a primeira de 
uma série de narrativas originais e divertidas, todas publicadas na Recreio, que mais tarde 
Ruth veio a dirigir. A partir de 1973, trabalhou como editora e como coordenadora do 
departamento de publicações infanto-juvenis da Editora Abril.

 Palavra, muitas palavras, seu primeiro livro, saiu em 1976. Seu estilo direto, gracioso, 
coloquial e expressivo ajudou – juntamente com o trabalho de outros autores- a mudar 
para sempre a cara da literatura infantil brasileira. Os pequenos leitores passaram a 
ser tratados com respeito e inteligência, sem lições de moral nem chatice de qualquer 
espécie, numa relação de igual para igual, e nunca de cima para baixo.  Apostando todas 
as fichas na irreverência, na independência, na poesia e no bom humor, os textos de Ruth 
Rocha fazem as crianças questionarem o mundo e a si mesmas e ensinam os adultos a 
ouvirem o que elas dizem ou estão tentando dizer. No fundo, o que seus livros revelam é o 
profundo respeito e o infinito amor de Ruth Rocha pela infância.

Sua obra mais conhecida é Marcelo, Marmelo, Martelo, um dos maiores sucessos 
editoriais do país com mais de setenta edições e vinte milhões de exemplares vendidos. 
Com obras adotadas por escolas ao longo de décadas, Ruth Rocha ajudou na formação 
de milhares de crianças. A escritora tem mais de duzentos títulos publicados e já foi 
traduzida para vinte e cinco idiomas. Recebeu prêmios da Academia Brasileira de Letras, 
da Associação Paulista dos Críticos de Arte, da Fundação Nacional do Livro Infantil e oito 
prêmios Jabuti da Câmara Brasileira de Letras. É dela a cadeira nº 38 da Academia Paulista 
de Letras.
  



Sugestão de algumas obras de Ruth Rocha relevantes para 
nosso trabalho de contadores de histórias:

Dica: 

DVD com poemas de Ruth Rocha, interpretados pela cantora Fortuna e musicados por 
Hélio Ziskind.

 

O texto desta coluna se baseou nas seguintes fontes:
www.ebiografia.com/ana-maria-machado
Ana Maria Machado comemora 50 anos de carreira. Jornal O Estado de São Paulo: 26/06/2019
www.ruthrocha.com.br
www.ebiografia.com/ruth-rocha
Ruth Rocha completa 50 anos de carreira dedicada às crianças. Jornal O Estado de São Paulo: 23/04/2019

Marcelo, Marmelo, Martelo: 
fala do garoto Marcelo e de sua 
mania de criar novas palavras 
que deixa seus pais de cabelo 
em pé. 

O reizinho mandão: a narrativa 
trata do filho de um rei sábio 
que é um garoto mimado e 
autoritário.

Bom dia, todas as cores: na 
história, um camaleão tenta 
mudar de cor toda vez que quer 
agradar os outros.  O livro traz a 
mensagem “quem não agrada a si 
mesmo, não agrada a ninguém”.

O coelhinho que não era de 
Páscoa: O livro conta a história 
do coelho Vivinho que não 
quer ser coelho de Páscoa 
quando crescer. Será que sua 
família aceitará sua decisão?

Declaração Universal dos Direitos Humanos: com ilustrações de Otavio 
Roth, Ruth Rocha apresenta o texto da declaração Universal dos Direitos 
Humanos para que as crianças possam entender a trajetória que levou à 
assinatura da carta, logo após a Segunda Guerra Mundial.

“Sinto a responsabilidade, 
é claro, mas eu acho que 
sempre escrevi coisas 
positivas e importantes. Eu 
falo sobre justiça, verdade, 
amizade, sustentabilidade, 
direitos humanos. Eu 
condeno o autoritarismo”.

“Creio que as melhores maneiras de incentivar 
a leitura sejam: expor as crianças aos livros; dar 
exemplo dentro de casa e na escola; oferecer às 
crianças bons livros, adequados à idade do leitor. 
Para isso é necessário que pais, professores e 
bibliotecários leiam antes as obras para não dar 
às crianças livros entediantes, impróprios para a 
idade e com assuntos desinteressantes.”

http://www.ebiografia.com/ana-maria-machado
www.ruthrocha.com.br%0D
www.ebiografia.com/ruth-rocha%0D


PALAVRA DO CONTADOR
Vai ter história!
Por Adriana Griner, voluntária no Hospital da Polícia Militar, Estácio, RJ

Marta Vitória é uma menina que está na UTI. Na verdade, ela é uma quase-moça 
de 14 anos. Perguntei para Maria Vitória se ela queria ouvir uma história e os 
olhos dela brilharam. Contei do Pum e das coisas vistas de cima. Depois, conver-
samos um pouquinho e quando disse que ia embora, Maria Vitória com os olhos 
ainda brilhando, perguntou: “você vem todo dia?” Expliquei que não, que eu 
vinha uma vez por semana. E ela, toda feliz, respondeu “ah, mas você vai poder 
me contar semana que vem! Não aqui, porque estarei no quarto. Mas vai ter 
história!”

História para todas as idades
Por Susana Barros, voluntária do Hospital da Criança Santo Antônio, Rio Grande do Sul

A tarde foi excepcional! Se a princípio algumas crianças mostraram um pouco de resistência, logo se envol-
veram nas histórias que contei. Seus familiares ouviram atentamente, participaram da contação de histórias 
e se mostraram muito felizes e receptivos ao nosso trabalho. Foi muito legal!

A grande descoberta do Yuri
Por Sueli Trindade, voluntária no Instituto de Infectologia Emílio Ribas – SP

Já contei histórias para o Yuri, um menino de oito anos. Naquele dia, assim que desci do elevador, ele me 
viu e demonstrou alegria. Quando entrei no quarto ele exclamou: “Mãe, mãe! Olha quem chegou!”. Logo 
após eu contar a história, aconteceu o seguinte diálogo: 

— Você não vai acreditar o que eu vi esta semana. Eu nunca tinha visto. Eu juro! Disse-me Yuri.

— Meu Deus Yuri, o que é que você viu pela primeira vez?

— Minha mãe soltou um pum!

— Yuri! Isso é coisa que se conte? Retrucou a mãe rindo.

— Mas mãe, foi uma coisa tão.... tão.... não sei nem explicar.

— Você achava que sua mãe não soltava pum? Sabia que até as princesas soltam pum? – Disse para ele.

— É, confesso que fiquei surpreso de verdade! Porque eu só tinha visto o meu pai soltando pum! 

Nós três rimos muito da grande descoberta que Yuri havia feito. 



Bolinhas que fazem sorrir
Por Marcos Fernandes Espozito, voluntário no Hospital Estadual de Sumaré, Sumaré/SP

Quando entrei no quarto a pequena menina estava chorando muito. Então comecei a fazer bolinhas de sabão e ime-
diatamente ela parou de chorar e sorriu! Atingi meu objetivo!

Histórias para mães
Por Cristina Croce de Freitas, voluntária no Hospital Materno Infantil, Brasilia/DF

Foi uma noite de muitas histórias, mas o que mais me marcou e ficará em minha memória foram os comentários de 
duas mães-canguru da UTI Neonatal: “aguardamos ansiosas as contadoras de histórias e depois da contação comen-
tamos e anotamos as histórias contadas e o nome dos livros que vocês trazem”. Que felicidade saber disso! Conclui 
que sementes realmente estão sendo plantadas! 

Internados que formam uma família
Por Patricia Renata de Albuquerque, voluntária do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Recife/PE

Naquele dia, fui contar histórias em um quarto em que estavam apenas crianças que haviam feito transplante de fí-
gado. Percebi que, por estarem internadas há muito tempo, formaram uma grande família. Interagi com os pais, que 
demonstraram felicidade ao verem seus filhos brincarem e prestarem atenção nas histórias.

COLUNA DA ESCRITORA MONIK LELIS 

Muitas vezes a dor traz sofrimento, porem, mais do que isto, 
traz aprendizado e crescimento. E há uma coisa importante 
que acabamos esquecendo: tudo passa, até mesmo a dor.

Beijos da Monik


