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Editorial
Logo no início da caminhada da Viva e Deixe Viver, convidei 
a querida Vânia Dhome para participar de nosso conselho 
consultivo, já que ela era uma líder na educação e na produção 

de conteúdos ligados à contação de histórias. Fiquei muito feliz quando ela aceitou e 
poucos anos depois me convidou a prefaciar seu livro Técnicas de contar histórias, um 
grande sucesso. Minha felicidade cresceu ainda mais quando Vânia contou-me que 
na primeira edição queria dois prefácios e, para a minha surpresa, me apresentou à 
legendária escritora Tatiana Belinky (1919-2013), cuja obra eu havia conhecido através 
da Recreio, minha revista preferida quando criança. 

Na ocasião, Tatiana me descreveu como conheceu Monteiro Lobato: certo dia o telefone 
tocou e era Lobato. Ao dizer alô, ele foi logo pedindo para falar com Julio de Gouveia, 
meu marido. Enfatizou que era urgente e que desejava negociar a primeira adaptação 
do Sítio do Pica Pau Amarelo para a televisão. 

Tatiana, achando que era um trote, exclamou em alto e bom tom: deixa de brincadeira! 
Se você é Monteiro Lobato, eu sou o Henrique XIII! E desligou o telefone. 

Mais tarde foi a vez da campainha tocar e lá estava Monteiro Lobato que, com um ar 
bem sério, afirmou: por favor, não quero mais falar com o Julio se tenho o Henrique XIII 
para dialogar (risos). Não me esqueço desse encontro, concluiu Tatiana.

Tatiana nos apoiou em algumas palestras e também na doação dos primeiros livros de 
nosso acervo. Uma grande autora que deixou um legado cultural importantíssimo para 
o Brasil.

Nesta edição, além de saber um pouco mais sobre a trajetória de Tatiana Belinky, 
vamos conferir que o nosso HISTORIAR mais parece uma revista e está cheio de noticias 
e de ações realizadas pelas equipes de São Paulo e de nossas afiliadas, nos meses de 
março e abril. Lindas histórias e indicadores para ficar na memória e ajudar a construir 
nosso futuro com reputação e credibilidade.

Boa leitura

Valdir Cimino



Sacola Literária de Março 
A edição do Sacola Literária de março recebeu dez participantes e ocorreu na Escola Visconde de Itaúna, situada no 
bairro do Ipiranga. Desta feita, os palestrantes foram Rogério Sautner, Dora Estevez, Martin Feijó e Fábio Lisboa, cada 
um deles responsável por um dos módulos semanais. O destaque aconteceu no encontro final quando os alunos da 
escola puderam assistir ao Sarau de histórias criadas pelo grupo. O auditório estava lotado, pois a escola incentivou a 
participação das crianças, que vibraram com a tarde de contação de histórias. Por sua vez, os alunos do Sacola Literária 
capricharam na produção das histórias criadas no decorrer do curso e prepararam cartolinas e brincadeiras de forma a 
ficar mais interativo. Embora estivessem em número menor em relação as duas edições anteriores, os alunos do Sacola 
Literária de março formaram um grupo bem interessado e ativo. A organização ficou sob a batuta de Gisele Diniz, da 
Associação Viva.

O projeto Sacola Literária oferece cursos mensais para inspirar ações e atividades educativas, culturais, sociais e 
humanizadoras que promovam o bem estar e o conhecimento, além de objetivar o estímulo à leitura e o domínio 
da palavra. Ao final de cada edição, os participantes recebem uma sacola contendo cinco livros infantis. O projeto 
é incentivado pela Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo e patrocinado pela empresa Pernambucanas. 

Novos voluntários à vista!
O curso A Arte de Contar Histórias e do Brincar no Âmbito da Saúde e da Educação 
edição 2019 começou em 16 de março. Como nos anos anteriores, o objetivo é treinar 
novos voluntários para atuarem nos hospitais credenciados de São Paulo. A Viva pôde 
contar nesse módulo com a parceria da Uninove - Campus Memorial, universidade que 
emprestou seu auditório para a realização e levou 350 alunos para esse treinamento. 
Esses docentes se juntaram aos 63 inscritos.  

O 1º módulo iniciou-se com Valdir Cimino que apresentou a Associação e descreveu 
o processo de treinamento, tanto a parte teórica quanto a prática. Após, convidou o 
palestrante Gabriel Perissé que abordou o tema Fundamentos Filosóficos do Voluntariado 

Contemporâneo. Ainda teve a participação da contadora de histórias Marília Tresca que encantou a todos.

A receptividade dos presentes foi enorme. Todos se emocionaram com a exibição do vídeo institucional da Associação 
Viva, aplaudiram efusivamente as apresentações e saíram motivados a continuar.

Cerca de 450 pessoas foram impactadas nesse evento, concebido, organizado e executado por Valdir Cimino, 
Andrea Coltelli (Desenvolvimento Humano), Eliane Pedro dos Santos /Any e Antônia Ambrosio (colaboradoras do 
Desenvolvimento Humano) e Airton Cândido Silveira (Diretor Administrativo).

SÃO PAULO



Domingueira no Parque Trianon
A 2ª Domingueira de 2019 ocorreu no dia 24 de março e teve a participação ativa dos 
frequentadores do parque Trianon, na Avenida Paulista. Coordenada por Carlos Sereno, 
o evento teve a participação dos voluntários dos hospitais Sirio Libanês e Menino Jesus, 
comandados pelos cabeças de chave Luiz Forti e Maira Chizuru Matsui (Sírio) e Elmira 
Pedrosa (Menino Jesus). Além desses, é importante destacar a presença de 30 inscritos 
no curso a Arte de Contar Histórias e do Brincar no Âmbito da Saúde e da Educação 
edição 2019, que estão sendo preparados para tornarem-se voluntários da Viva.

Para a ocasião, os organizadores montaram um “palco” feito em E.V.A. e um “piso” forrado com 
diversos tecidos, formando uma roda onde se acomodou a plateia. Cerca de 60 pessoas ouviram 
diversas histórias, além de música, adivinhas e brincadeiras.

Os objetivos de levar entretenimento, diversão, cultura e educação às crianças e adultos da 
comunidade foram totalmente atingidos, especialmente porque os contadores de histórias 
se apresentaram com muito entusiasmo, alegria e competência. Para animar ainda mais, os 
voluntários levaram instrumentos musicais, adereços e acessórios. O público, empolgado, vibrou 
o tempo todo. Apesar da ansiedade inicial dos voluntários que se apresentaram ao público pela 
primeira vez, todos saíram enriquecidos com a experiência.

A Viva forneceu para esse evento equipamento de som, banner, flyers , materiais diversos, jogos e 
prendas para sorteio, o que contribuiu para o sucesso total.

Encontro Viva com Hospitais
No dia 28 de março, a Associação Viva teve o prazer de receber em sua sede Patricia Netzer, da área de humanização 
do Hospital Municipal Dr. Francisco Moran, em Barueri. Na oportunidade, Valdir Cimino divulgou à Patrícia Netzer os 
indicadores atualizados referente ao hospital, o Balanço Social com os resultados do ano passado e os projetos de 2019 
para possíveis parcerias. Além disso, foi entregue o termo de renovação com a Viva.

A reunião, na qual também participou Andréa Coltelli -responsável pelo desenvolvimento humano - teve bom resultado 
já que Patrícia Netzer gostou dos projetos e ficou entusiasmada para executá-los. 



Viva na TV
A Associação Viva teve a oportunidade de divulgar, no programa 
Ressoar da TV Record News, seu projeto Tempo Rei de Histórias, que 
promove a valorização da memória afetiva de idosos estimulando 
voluntários a praticarem o cuidar da escuta qualificada, a contação 
e a construção de histórias. A gravação aconteceu no dia 2 de abril, 
em dois locais: Lar de Idosos Augusto Neves e Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas, e esteve sob a responsabilidade de Valdir Cimino.

Na primeira parte do dia, a gravação no Lar de Idosos Augusto Neves demonstrou como é feita a escuta qualificada 
das histórias contadas pelos idosos. Participaram, além de Valdir Cimino, Dora Estevez, Alex Alves e Tassyane Anjos 
que fizeram parte do curso Tempo Rei, ocorrido  em outubro de 2018. À tarde, já no Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas, o programa teve a chance de exibir como as histórias colhidas junto aos idosos são contadas para as crianças 
hospitalizadas. Os participantes dessa segunda parte foram  os contadores Valdir Cimino, Rogério Sautner, Malu Barros 
e Vera Gracitelli. Ao todo, 15 pessoas foram impactadas diretamente.

O entusiasmo dos participantes pelo projeto aumentou ainda mais ao assistirem a exibição do programa no dia 21, 
Domingo de Páscoa. Confira você também em https://www.youtube.com/watch?v=TkwvHRGj_2U 

Sacola Literária de Abril 
A sede da Associação Viva e Deixe Viver foi palco da 
4ª edição do Sacola Literária, iniciada em 9 de abril, 
prosseguindo por mais três semanas. Os quatro módulos 
foram comandados, respectivamente, por: Airton Silveira, 
Vania Dohme, Martin Feijó e Fábio Lisboa.

Como nos eventos anteriores, esse projeto objetiva inspirar 
ações e atividades educativas, culturais, sociais  e humanizadoras 
que promovam o bem estar e o conhecimento. 

Grande parte dos 20 inscritos no Sacola Literária de abril,  também participam do curso de 
formação de voluntários do Viva e dizem estar encantados com a programação fornecida pela 
Associação. Ao final, muitos elogios à Viva e todos saíram entusiasmados. Por ter sido no Viva, 
a organização da sala pôde ser enfeitada, e o Sarau de Histórias tornou-se mais lúdico que as 
edições anteriores. 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DTkwvHRGj_2U%20


Fórum de Humanização
O Hospital Santa Casa de Misericórdia, 
parceiro da Viva, abriu seu anfiteatro Prof. 
Dr. Walter Scatolini para a Associação 
realizar o Fórum de Humanização, no 
sábado 13 de abril, período da tarde. 
O evento visou estimular a percepção 
dos estudantes e profissionais da saúde 
sobre o acolhimento, a comunicação 
interpessoal na hospitalização até a 
desospitalização e o desenvolvimento do 
trabalho voluntário na saúde. Para tanto, 
a programação foi a seguinte:

14h - Abertura oficial - com Valdir Cimino e Dr. Sergio Sarrubbo, diretor técnico do hospital infantil Darcy Vargas

15h - Roda de conversa - “Comunicar para Humanizar ou Humanizar para Comunicar?”, com Valdir Cimino 

16h - Roda de conversa - “Formação do profissional da Saúde e da Educação e espaço para a Classe Hospitalar/
Humanização”, com Angelita Moraes, pedagoga hospitalar.

18h - Atividade Cultural - “A Arte de Contar Histórias”

Na plateia de 50 pessoas havia muitos alunos do curso de formação de voluntários que desfrutaram o conhecimento 
dos palestrantes. 

O Fórum de Humanização acontece há 18 anos e desta vez o tema de destaque foi Classe Hospitalar, oportunidade de 
esclarecer sobre o abaixo-assinado que a Viva promove, que visa incluir a classe hospitalar nas políticas públicas, dado 
a importância que representa para os pacientes internados. Entre no link e participe: http://chng.it/YLr5B7p2

A execução desse evento esteve sob a responsabilidade de Isabela Gimenez e Andrea Coltelli.

Novos voluntários à vista – Parte 2
O 2º módulo do curso a Arte de Contar Histórias e do Brincar no Âmbito da 
Saúde e da Educação edição 2019 ocorreu em 13 de abril, no auditório da 
Santa Casa de São Paulo, instituição parceira da Viva.

Na programação, contação de histórias, feita pelas voluntárias Magaly 
Romão e Maria José Limberto Leite e palestras proferidas por: Dra 
Antônia Santos Ambrósio – psicoterapeuta e coaching - que falou sobre 
A Ética do Contador e o Uso do Avental da Viva;  Dra. Taciana Sales – 
Médica infectologista do Instituto Emílio Ribas e do CASE Grupo Notre 
Dame Intermédica - com a palestra Ambientação Hospitalar; Dra. Andrea 
Gislene do Nascimento - Nutricionista Supervisora da área de Educação 
Permanente e da Unidade de Dor e Cuidados Paliativos, ambos do Instituto 
da Criança do HCFMUSP - com o tema O Mundo da Saúde, que ressaltou os 

cuidados que se deve ter com as crianças internadas. 

Os 70 participantes gostaram do conteúdo apresentado e mostraram-se entusiasmados para começarem a contar 
histórias nos hospitais. Pela Viva estiveram presentes: Valdir Cimino, Andréa Coltelli e Isabela Gimenez, responsáveis 
pela organização e execução.

http://chng.it/YLr5B7p2


Novos voluntários à vista - Parte 3
Em 27 de abril aconteceu o 3º módulo do 
treinamento para os novos voluntários da Viva, na 
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, parceira 
da Viva. A voluntária Andréa Nogueira abriu o 
evento com contação de história e proporcionou 
momentos alegres e descontraídos. 

Após, a Terapeuta Ocupacional Dra. Mônica Estuque, 
que atua como Coordenadora do Núcleo Interdisciplinar 
de Cuidados Paliativos Domiciliar e Hospitalar do 
Instituto de Infectologia Emilio Ribas, proferiu uma 
palestra sobre o tema Morte: como lidar com as perdas. 
A Dra. Monica abordou o assunto de maneira leve, o que 
gerou muitos elogios e foi aplaudida efusivamente pelos 
80 participantes.

Da Associação participaram Valdir Cimino e Andrea Coltelli, 
responsáveis pelo planejamento e pela organização.

Balanço Social versão 2018
Foi com muito orgulho que em 29 de abril a Viva mostrou seus resultados de 
2018, compilados em seu balanço social anual. Utilizando o belíssimo auditório 
do Itaú Cultural na Avenida Paulista, Valdir Cimino comandou a apresentação, 
assessorado pela atriz e amiga da Viva Alexandra Richter que exerceu o papel 
de Mestre de Cerimônia. Com uma plateia de 120 pessoas, entre convidados, 
voluntários e fãs da Associação Viva, a  programação da noite se estendeu até 
às  21 horas e contou com:

	Contação de história com Alexandra Richter – Texto Maurício Citadini;

	Apresentação da pesquisa Perfil do Voluntário Viva, com Paulo Cidade;

	Contação de história com Mário Stoppa  que fez uma adaptação do clássico da   
literatura infantil: Os 3 porquinhos;

	Apresentação do Balanço Social de 2018 com Valdir Cimino;

	Governança Corporativa da Viva - novo Estatuto, com Andrea Hanai, da Idis;

	Encerramento com a lenda japonesa A Deusa e o Dragão, contada por João Bernardes.



Foram momentos especiais com muitas palmas de alegria pelos dados e sucesso que a Associação obteve em  2018. O 
evento ainda ofereceu a oportunidade de network e de rever voluntários de outros Estados.

Um agradecimento especial aos parceiros que abrilhantaram ainda mais o evento: Fundação José Luiz Egydio Setúbal, 
Itaú Cultural, Atelier Mariza Doces, Instituto Pensi e IDIS. Estiveram presentes pela Viva: Andrea Coltelli (Desenvolvimento 
Humano), Isabela Gimenez e  Sibelle Borges (Marketing), Luana Anjos (Design), Luan Deters e Waldir Costa.

MARÍLIA/SP
Carinho para crianças e adolescentes do CACAM

Os voluntários da Viva Marília - Edneia Felix, Karen F. S. Leita, Maria Angelica Bonilha, Maria Aparecida de Freitas, 
Raimunda A. dos Santos e Roseli Aparecida Formenton - levaram alegria, brincadeiras e histórias à sede do CACAM- 
Centro de Apoio a Criança e Adolescente de Marília, no dia 3 de março. 

Participaram nove crianças, todas sob processo judicial de guarda, o que impossibilitou fotografá-las. A voluntária 
Roseli elaborou máscaras de carnaval; Edneia contou a história Mariela a cobra banguela, de Guido Heleno;  Raimunda 
narrou O Rei que só tinha uma orelha; e Maria Angélica supreendeu com Os três porquinhos malcriados e o lobo 
bom, de Liz Pichon. As crianças se divertiram a valer e a coordenadora do CACAM admirou-se com a disposição das 
voluntárias da Viva durante a visita e nas atividades. 

Esse Centro de Apoio acolhe crianças e adolescentes vítimas de maus tratos ou de abandono familiar. É uma casa de 
passagem, onde as crianças aguardam a reinclusão à família ou a adoção.



Dia da Mulher
O Hemocentro de Marilia promoveu em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, uma 
homenagem às mães de pacientes internados que contou com a participação das voluntárias 
da Associação Viva – as contadoras Maria Angelica Bonilha e Maria Aparecida de Freitas. A 
ação teve a particpação também do GACCH - Grupo de Apoio Às Crianças Com Câncer e do 
Coral da UAPEM (União dos Aposentados e Pensionistas de Marilia). 

Cerca de 25 pessoas foram impactadas pelas atividades que tiveram como tema” Cuide-se para 
cuidar dos outros”. A programação incluiu depoimento de duas mães,  palestra proferida pelas 
assistentes sociais do Hemocentro e oficina de design de sobrancelhas e maquiagem.

Além de levar um pouco de alegria e descontração, elas puderam participar, interagir e, no final, elogiaram tanto as 
histórias contadas quanto as demais ações.

Parabéns para Marilia!
Muita alegria no aniversário da cidade de Marília. Em 4 de abril, o centro da cidade foi tomado por cerca de mil 
pessoas que acompanharam um desfile comemorativo, coordenado por Luiza Guerreiro, do qual participaram os 
voluntários da Viva a convite da Santa Casa de Marília. Os contadores de histórias Caroline Paganini, Célia Beatriz 
Ferreira, Ivete Zilio, Maria Elizabeth Paganini, Maria Lucia Oliveira, Marilice Merchan, Raimunda Santos, Roseli 

Valderramas, Shirley Schorr e Zuleide Guerra, desfilaram com livros e fantoches, portando uma faixa com o slogan “O 
que a gente faz, conta”.  

A reação das crianças presentes foi  marcante. Tentavam  se aproximar e participar, vibrando com os fantoches. 
De fato,  o sucesso das voluntárias colaborou para promover o trabalho da Associação Viva fora do ambiente hospitalar.



Aquele Abraço 
Para celebrar seus 90 anos, a Santa Casa de Marília promoveu, em 22 de abril, 
um abraço simbólico em torno do edifício, com a participação de funcionários, 
médicos, colaboradores, Prefeito, Vereadores e, é claro, voluntários da Viva que 
atuam na instituição: Gisela Giroto, Lucy Pinheiro e Otilia Obst. Após discursos 
de médicos e autoridades, todos os presentes partilharam um delicioso bolo 
de aniversário.

PORTO ALEGRE
Hora do Contador
Um encontro muito acolhedor organizado por Idione Rosa, coordenadora, reuniu o corpo de voluntários de Porto 
Alegre. Ocorrido em 16 de fevereiro, no anfiteatro do Hospital Santo Antonio, o evento abriu espaço para depoimentos 
de contadores referentes ao trabalho no primeiro mês do ano. Idione aproveitou a ocasião para divulgar os resultados 
do trabalho e para conversar com o grupo sobre a realização do treinamento 2019 de novos contadores de histórias, 
a iniciar-se a partir de março. Os 48 participantes ainda puderam rever colegas, trocar ideias, vivenciar experiências e 
propor projetos, fatores que fortalecem e unem a equipe. O melhor de tudo é que a cada ano o número de participantes 
dessa reunião só aumenta.



Novos contadores
O primeiro módulo do treinamento de novos voluntários de Porto Alegre aconteceu em 16 de março, no Anfiteatro 
Kinder - Centro de Integração da Criança Especial. Idione Rosa, a responsável pela realização do treinamento, recebeu 
cerca de 90 pessoas, das quais 39 são candidatos a se tornarem contadores de histórias. Houve a participação de 45 
voluntários veteranos que colaboraram com o sucesso do evento.

Na ocasião, foram apresentados os Princípios e Diretrizes da Associação Viva e Deixe Viver, os Fundamentos Filosóficos 
do Voluntariado Contemporâneo e o processo de treinamento propriamente dito. O resultado foi positivo, sobretudo 
pelos conhecimentos transmitidos e pela percepção dos candidatos quanto à idoneidade da Associação Viva e à 
relevância do trabalho.

 Colóquio de Contadores de histórias 
O dia do contador de Histórias, 20 de março, foi bem comemorado em evento na Casa de Cultura Mario Quintana. Houve 
muita contação de histórias, e os voluntários da Viva/POA - Quele Zanini e José Luis Santos - tiveram a oportunidade de 
apresentar a Associação Viva e Deixe Viver para cerca de 100 pessoas; a maioria desconhecia a contação de histórias 
em hospitais. O resultado foi impactante e colaborou para a promoção do trabalho da Viva fora do ambiente hospitalar.



Projeto Metamorfose
A Casa de Apoio Madre Ana – relacionada ao Hospital da Criança Santo Antônio – também celebrou a data do contador 
de histórias (20/3) com uma tarde de autógrafos para o  lançamento do Projeto Metamorfose. Houve contação e 
representação da história Apenas um Pedido, da autora Andressa Koller Roxo, de 17 anos.

Cerca de 100 pessoas, entre pacientes e acompanhantes, vivenciaram essa ação, na qual participaram os voluntários da Viva 
Ana Paula Pavão, Anita Campos Costa, Luis Felipe Costa e Rosângela Matos. Houve momentos de emoção e criatividade.

RECIFE 

Semana Literária
A Viva Recife, representada pela voluntária Cristhiane Teixeira, participou no dia 14 de março da Semana Super Moderna 
da Escola de Referência Santa Paula Fransinetti, a convite da professora de lingua portuguesa Ana Lídia. Tratou-se de 
um evento alusivo à Semana de Arte Moderna (de 11 a 18 de fevereiro de 1922) com palestras de escritores, oficinas 
de dança, música, sarau e contação de histórias para alunos do ensino médio, de 14 a 15 anos. Cristhiane trabalhou 
com o grupo a história O Pequeno Príncipe, obra literária do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, enfatizando a 
importância do cativar. Cerca de 120 alunos participaram.



Encontro Produtivo
Uma reunião com 35 contadores de histórias da Viva/Recife tomou 
conta da alegre manhã de 23 de março. O evento conduzido e 
organizado pela coordenadora Maria Inês com muito carinho 
e atenção objetivou fortalecer a integração do time e ampliar 
conhecimento do universo dos livros e da magia das histórias.

O encontro se deu na Universidade UNINASSAU, grande apoiadora 
da Viva/Recife, que gentilmente cedeu uma sala. Esse espaço 
recebeu uma decoração alegre e colorida que deu o tom do evento. 

Todos foram recebidos com um delicioso lanche de boas vindas. Em 
seguida, as voluntárias Vilany (AACD) e Raquel (IMIP) contaram e 
encantaram com suas histórias.  Ana Inês realizou uma dinâmica 
de grupo a fim de trabalhar a percepção do voluntário quando do 
encontro com a criança  e o familiar no ambiente hospitalar. Foi 
reforçada a importância dos registros no Diário do Contador e suas 
implicações no Balanço Social da Viva e no envio dos relatórios 
trimestrais às instituições parceiras.

Para a ocasião foi convidada a professora, poetisa, escritora, voluntária da Viva e especialista em leitura e produção 
textual, com vários trabalhos publicados, que onduziu o whorkshop “O Rico Universo do Contador de Histórias”.

O resultado não poderia ser melhor. Os participantes ficaram envolvidos com as informações transmitidas e encantados 
com o workshop. Certamente foi uma manhã agradável e construtiva.



RIO DE JANEIRO
DIa do Contador de Histórias
Em comemoração ao Dia do Contador de Histórias, 20 de março, Regina Porto, Fundadora do Instituto Rio de Histórias, 
redigiu um depoimento a pedido da Cátedra Unesco de Leitura, da Pontifícia Universidade Católica –PUC/RJ que foi 
divulgado em redes sociais. Confiram:  www.facebook.com/catedraunescodeleitura/photos

http://www.facebook.com/catedraunescodeleitura/photos


A escritora e contadora de histórias Cristiana Seixas foi a palestrante da terceira etapa do 
treinamento, ocorrida em 23 de março. Cristina abordou o tema Biblioterapia para um público 
de 83 pessoas,  candidatos a entrarem no seleto grupo de voluntários. 

O espaço foi cedido pela Universidade Estácio de Sá, parceira permanente desse treinamento. 
Regina Porto estava presente ao lado de Supervisores do Instituto que tem parceria com a 
Associação Viva e Deixe Viver.

Treinamento novos voluntários 2019 
4ª fase

No dia 30 de março ocorreu uma nova etapa do treinamento dos novos voluntários no espaço 
reservado pela Universidade Estácio de Sá, parceira do Instituto Rio de Histórias.

A palestra foi proferida por Cecília Gopfert - escritora e contadora de histórias - que abordou 
o tema A Arte da Contação de Histórias. Os 83 inscritos, juntamente com  Regina Porto, Ana 
Duek (ouvidora) e supervisores do Instituto Rio de Histórias, avaliaram como excelente a 
apresentação de Cecília Gopfert, além de muito útil para o treinamento.

 Treinamento de novos 
voluntários 2019 - 3ª fase



Para que serve um livro?
Regina Porto e contadores de histórias realizaram uma oficina de criação de histórias com o jogo Caixa de Contos 
no Hospital Universitário Pedro Ernesto, em 3 de abril. Regina ainda proferiu uma palestra para os funcionários da 
brinquedoteca do hospital, baseada na obra Para que Serve um livro, de Chloé Legeay, tradução de Márcia Leite, 
que aponta, entre tantas vantagens,  que o livro pode ser um amigo com o qual é possível viajar sem sair do lugar. Os 
presentes gostaram da palestra e vibraram com a oficina de criação de histórias.

Treinamento de novos voluntários 2019 – 5ª fase
O Dr. Vitor Pordeus, médico imunologista, psiquiatra e ator foi o responsável pela palestra dessa etapa do treinamento, 
ocorrida em 6 de abril. Com o título Saúde Mental, a apresentação do Dr. Pordeus foi aplaudida pelas 95 pessoas presentes. 

A Universidade Estácio de Sá gentilmente mantém a cessão do espaço no Campos Centro 1 para a realização do 
treinamento. A organização esteve sob a batuta de Regina Porto.



Agradecimento Emocionante
O dia 13 de abril foi especial para o time de voluntários que atuam no RJ, sobretudo para Lucrécia 
Marques e Márcia Sanchez  que receberam, no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, um bilhete de 
agradecimento escrito pela mãe de uma paciente internada:

“Parabéns, vocês fazem um lindo 
trabalho. Obrigada por alegrarem 
o dia da nossa pequena. Obrigada 

tias e beijos da Valentina”.
Nada como uma manifestação dessa para animar 
aqueles que doam tempo, disposição e alegria 
para crianças e adolescentes hospitalizados!

Páscoa mais que especial
As crianças e os adolescentes internados nos hospitais Federal da Lagoa, Universitário Pedro Ernesto  e Prontobaby 
tiveram a felicidade de comemorar a Páscoa com os contadores de histórias que atuam nessas instituições. Cerca de 
100 pacientes receberam, no dia 13 de abril, kits com livros, lembrancinhas e desenhos e ouviram com satisfação 
muitas histórias contadas pelos 24 contadores, distribuidos nos hospitais citados.

O grupo de voluntários teve o apoio irrestrito e o agradecimento de Andréa Apa - Supervisora do Hospital Federal da 
Lagoa; Rosa Virgílio – do Hospital Universitário Pedro Ernesto; e Leila Valle - Supervisora do Hospital Prontobaby. 



Conversa Literária
A Biblioteca Parque Estadual, no centro do Rio de Janeiro, abriu espaço para um evento 
em comemoração ao dia Nacional do Livro e a Monteiro Lobato, em 18 de abril. A 
professora de literatura e criadora do projeto Conversa Literária Cintia Barreto foi a 
responsável pela organização, que contou com o apoio do Instituto Rio de Histórias. 
Participaram Regina Porto, Ana Duek, diversos contadores de histórias e fazedores.

O evento constituiu-se de roda de conversa, palestras sobre literatura, oficinas e lançamento 
de livros com autógrafo dos escritores. Atividades que só engrandecem o conhecimento 
dos voluntários. Todos aproveitaram. O público total chegou a 300 pessoas.

SALVADOR 
Formação 2019 – 1º encontro
Um novo grupo de voluntários começa a se formar em Salvador. A primeira etapa do curso ocorreu em 16 de março, 
no auditório cedido pela Universidade Salvador – UNIFACS. A palestra inicial tratou de apresentar a Associação Viva e 
Deixe Viver aos inscritos, por meio do vídeo institucional e de dados estatísticos. Loide Bonina, Claudia Guimarães e 
Edvaldo Alcantara, coordenadores da Viva/Bahia, foram os responsáveis por essa apresentação. 

Após, os participantes conheceram o escopo do treinamento e vivenciaram uma dinâmica de grupo. O momento mais 
descontraído aconteceu durante a comemoração do aniversário de Edvaldo Alcântara. 

Participaram desse dia de treinamento 22 interessados em tornarem-se voluntários,  número 
aquém da expectativa. A divulgação do curso em um prazo curto (iniciada após o carnaval) 
comprometeu a quantidade de inscritos. A despeito disso, todos que estiveram nesse primeiro 
encontro gostaram e aproveitaram.

Além dos coordenadores, participaram pela Viva Bahia: Elisabete Costa, Helen Dantas, Maria Áurea Ribeiro, Maria 
Dalva Pereira, Maria Jose Pinheiro , Sandra Morais e Zilma Rocha. 

Agradecimento especial à Professora Viviane Conceição, assistente social do Hospital São Rafael que colaborou no 
empréstimo do auditório da UNIFACS.



Evento Literário
Em 22 de março, as voluntárias Loide Bonina, Dulcinea Carvalho, 
Fatima Brito, Helen Dantas, Maria Aurea Ribeiro e Maria José Pinheiro 
foram juntas rumo a Aracaju, Sergipe. Objetivo: participarem do IX 
Encontro de Contadores de História que ocorreu nos dias 22 e 23, 
com o tema  “(Pré) Conceitos e (Des) Encantos nos contos: contar ou 
não contar, eis a questão”.

O time foi em busca de novos  conhecimentos e histórias, além de participarem da feira de livros e das oficinas. O 
resultado foi muita troca de informações e aprendizado. 

Essa foi a segunda vez que o grupo de Salvador foi compartilhar experiência 
com o pessoal de Sergipe e, como apontaram as voluntárias, “esses encontros 
sempre trazem coisas novas, pessoas novas e descobertas maravilhosas”.

40 anos do Hospital Geral Roberto Santos
O hospital fez aniversário, mas quem ganhou presente foram as contadoras de histórias Zilma Rocha 
(cabeça de chave) e Maria José Pinheiro. Isso porque elas foram convidadas a gravarem um depoimento 
sobre o trabalho voluntário que fazem no hospital, a pedido da equipe de Comunicação da Secretaria 
da Saúde. A filmagem com Zilma Rocha se deu na brinquedoteca e na pediatria, no dia 25 de março. 
A emoção na declaração da voluntária reiterou o comprometimento com os pacientes e o carinho e a 
doação com que exerce seu trabalho. 



Voluntárias na mídia
Em homenagem ao 470º aniversário da cidade de Salvador em 29 de março, o jornal Correio da Bahia fez uma 
reportagem com o tema “Pessoas que atuam para fazer outros felizes” e, é claro, o pessoal da Viva foi convidado a 
participar dessa matéria. Profissionais desse periódico pediram para acompanhar as voluntárias Zilma Rocha, Sandra 
Morais e Valeria Amorim em uma tarde de contação no Hospital Geral Roberto Santos. Várias fotos registraram a 
atuação das contadoras de histórias, que se sentiram prestigiadas pelo convite do jornal. Na verdade, a reportagem  
encheu de orgulho todo o time da Viva/Bahia.

Essa não foi a primeira vez que o trabalho dos voluntários da Viva vira tema de matérias jornalisticas, o que sempre é 

motivo de muita alegria. Parabéns a todos!



Formação 2019 – 2º encontro

O segundo módulo da formação de novos contadores de histórias ocorreu em 27 de abril, no HGE - Hospital Geral 
do Estado. A educadora, escritora, compositora e cordelista Mabel Velloso proferiu a palestra desse dia que abordou 
temas como: contar histórias, motivar vidas, reconstruir sonhos. Como já havia acontecido em outras oportunidades, 
a apresentação de Mabel Velloso foi envolvente, e todos participaram ativamente.  A educadora tem o talento de 
motivar e encantar os presentes, acolhendo a todos e tornando intenso o momento.

Estiveram presentes 25 pessoas, além de responsáveis pelo HGE e os coordenadores Loide Bonina e Edvaldo Alcantara.  



COLUNA DA MARGA 

Olá pessoal!

Minha coluna agora vai trazer a cada Historiar um pouco sobre este assunto fascinante que 
é a Literatura. Autores em destaque, artigos variados, sites e novidades que estão por aí.

Espero que gostem.

E começamos dando destaque a um nome que não pode faltar quando se fala em Literatura 
Infanto-Juvenil

AUTOR EM DESTAQUE: TATIANA BELINKY

Há 100 anos nascia Tatiana Belinky, a menina que queria ser bruxa e virou escritora.

Tatiana Belinky, que nasceu na Rússia (São Petersburgo) em 18 de março de 1919. A autora chegou com a 
família ao Brasil aos dez anos de idade, fugindo das guerras civis que assolavam a então União Soviética.

Aos dezoito anos, após concluir um curso pela faculdade Mackenzie, começou a trabalhar como secretária-
correspondente bilíngue, nos idiomas português e inglês. Aos vinte ingressou no curso de Filosofia da Fa-
culdade São Bento, mas abandonou em seguida, quando se casou com o médico e educador Júlio Gouveia, 
em 1940. 

No ano de 1948, começa a trabalhar em adaptações, traduções e criações de peças infantis para a prefeitu-
ra de São Paulo em parceria com o marido. Em 1952 encenam “Os Três Ursos” em pedido da TV Tupi, que 
atinge grande sucesso. O êxito deste trabalho foi definitivo para a carreira da escritora iniciante: o casal é 
convidado a ter um programa fixo e fazem a primeira adaptação de o Sítio do Picapau Amarelo, de Montei-
ro Lobato. O trabalho do casal na Tupi seguiria até 1966. Nesse tempo Tatiana Belinky recebe seus primei-
ros prêmios como escritora.

Em 1972 passou a trabalhar na TV Cultura e em grandes jornais do estado de São Paulo, como a Folha de 
São Paulo e o Jornal da Tarde, escrevendo artigos, crônicas e crítica.

Finalmente, em 1985, ela desponta como escritora de livros, colaborando em uma série infanto-juvenil. Em 
1987 o primeiro livro, “Limeriques”. E a partir dessa publicação, Tatiana passa a trabalhar fervorosamente 
sobre novas criações, chegando a escrever mais de cem obras. Suas publicações são acompanhadas por 
vários prêmios literários, entre eles o célebre Prêmio Jabuti, recebido em 1989.

De sua vasta obra, destacam-se “Coral dos Bichos”, “Limeriques”, “O Grande Rabanete”,”Limerique das Coi-
sas Boas”. Tatiana Belinky faleceu na cidade de São Paulo em 15 de junho de 2013, aos 94 anos.

Em obra composta de mais de 120 títulos, entre traduções, adaptações, memórias, poesia e prosa, Tatiana 
Belinky propõe aos leitores infanto-juvenis reflexões a respeito da natureza humana - frequentemente com 
humor e sempre empregando recursos que chamam atenção para a própria linguagem.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Presbiteriana_Mackenzie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_S%C3%A3o_Bento_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_S%C3%A3o_Bento_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_Gouveia
https://pt.wikipedia.org/wiki/1948
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Tupi
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtio_do_Picapau_Amarelo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monteiro_Lobato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monteiro_Lobato
https://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Folha_de_S.Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Folha_de_S.Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal_da_Tarde_(S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Jabuti


Vale fazer uma análise de algumas:

Em A Operação Tio Onofre (1985), história que tematiza o medo e a coragem com base em Talita, menina 
que tem o hábito de atribuir a objetos nome de pessoas. Tio Onofre é o cofre que deve ser aberto sob a 
ameaça de assaltantes que invadem a casa

Em O Caso dos Ovos (1986), Tatiana mostra a luta pelos direitos humanos, quando parodia a organização do tra-
balho na sociedade para evidenciar a legitimidade da luta por direitos e da busca por justiça social.  Resumindo 
sua insatisfação na palavra de ordem “galinha bota o ovo, coelho leva a fama”, as poedeiras entram em greve, 
exigindo de seu chefe, o Coelho da Páscoa, que cada ovo leve o nome de sua produtora.

Em Medroso! Medroso!(1985), temos a tolerância ao outro e o respeito às diferenças. Rafa, o protagonista, 
vira objeto de violência psicológica, pois, diferentemente de seus amigos, tem medo de nadar na represa. O 
menino surpreende a todos quando realiza um ato de coragem. Os colegas, então, param de caçoar dele.

Nas crônicas de Olhos de Ver (2004), ela nos mostra suas preocupações humanistas, e procura sempre fugir 
ao moralismo ou ao lugar-comum. 

É na poesia, no entanto, que o rompimento com o senso comum se torna mais claro. Por meio do humor, 
o puritanismo é evitado. A vocação é ilustrada em Cacoliques (1990), versos que criam cacófatos como 
“No mato, abunda a pita”. O livro de 1990 traz composições com a configuração mais recorrente na obra de 
Tatiana, os “limeriques”, inspirados no limerick, forma poética que tem no autor inglês Edward Lear (1812 
- 1888).Trata-se, em geral, de humor nonsense, pelas situações incongruentes ou absurdas - como demons-
tram versos do primeiro livro da autora no gênero, Limeriques (1987):

“Um cara chamado Mariz 
estava com dor no nariz  
‘Vou jogá-lo fora’, 
 falou - e na hora 
 fez isso e vive feliz “.

O olhar bem-humorado e sensível está presente também nos livros em que narra suas memórias: Bidínsula 
e Outros Retalhos (1990).

Transplante de Menina: Da Rua dos Navios à Rua Jaguaribe (1995)

Antecedências (2002). 

A Cantora Fortuna e Hélio Ziskind, elaboraram um CD e um DVD musicando  várias obras de Tatiana , como 
“O Caso do Bolinho”, “O Grande Rabanete”, “ A Operação do Tio Onofre” e outros. Vale a pena ouvir o TIC 
TIC TATI.

A obra de Tatiana Belinky inclui ainda traduções e adaptações de versos, contos e romances russos, ingleses 
e alemães, como  obras de Anton Tchekhov , Irmãos Grimm  entre outros, e a adaptar livremente clássicos 
da literatura, como Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll (1832 - 1898). 

E para conhecer um pouco mais da personalidade marcante de Tatiana, vejam a entrevista que ela deu para 
a Revista Nova Escola em 2008. Ainda continua atual. Clique aqui para conferir a entrevista completa.

Os livros escritos por Tatiana Belinky podem ser encontrados em várias livrarias. Eu costumo pesquisar prin-
cipalmente nas Livrarias Cultura ou Saraiva. 

Acessando o Google, encontramos várias informações tanto de Tatiana quanto de sua obra.

https://novaescola.org.br/conteudo/947/para-a-escritora-tatiana-belinky-o-livro-e-um-objeto-magico


    Arraiá  da Viva
Nessa edição, pesquisamos sobre o nosso folclore, mais precisamente 
sobre as Festas Juninas, comemoração que ocorre em várias regiões do 
Brasil e tem como enfoque três Santos: Santo Antonio, São Pedro e São 

João. Brincadeiras, comida típica muito saborosa e um amplo universo caipira 
que podemos vivenciar nesse período do ano. 

Na literatura temos um personagem que é o símbolo desta cultura: Pedro Malasartes. Esse personagem chegou 
até nós através da cultura portuguesa. Ele representa o homem simples, mas que é exemplo de esperteza, inteligência e 
criatividade. Sempre aprontando pouca e boas, nunca se sente culpado em usar a mentira e enganar as outras pessoas em 
proveito próprio. As suas histórias foram colhidas dos contos e “causos” da cultura oral. Muitos dos nossos escritores já 
contaram suas histórias, tais como Câmara Cascudo, Monteiro Lobato e Pedro Bandeira. Há contos de Malasartes na inter-
net para quem quiser ampliar o material das contações de histórias. Eu trouxe um exemplo: 

 

A ÁRVORE QUE DAVA DINHEIRO

Histórias de Pedro Malasartes

Vendo-se apertado com a falta de dinheiro e não querendo ter arenga com o dono da pensão, Malasarte saiu, na-
quela manhã bem cedo para ganhar a vida. Arranjou com o vendedor de mel de jataí um bocado de cera; trocou na 
mercearia de Seu Joaquim a única nota de dinheiro que lhe sobrara, por algumas moedas de vintém e caiu na estra-
da. Caminhou por obra de uma légua ou mais, quando avistou uma árvore na beira da estrada. Chegando ao pé da 
árvore, parou e pôs-se a pregar os vinténs à folhagem com a cera que arranjara. 

Não demorou muito, deu de aparecer na estrada um boiadeiro que vinha tocando uns boizinhos para vender na vila. 
E como já ia levantando um solão esparramado, a cera ia derretendo e fazendo cair as moedas. Malasarte, fazendo 
festas, as apanhava. O boiadeiro acercou-se curioso, perguntou-lhe o que fazia, e Malasarte explicou:

— Esta árvore é deveras encantada, patrão. As suas frutas são moedas legítimas. Estou colhendo todas, porque vou 
me bandear pra outra terra e tô pensando em levar a árvore, apesar de todo o trabalho que vai me dar.

— Não me diga isto, sô!

— É o que eu lhe digo, patrão!

— Diacho! Se lhe vai dar tanto trabalho...

E o boiadeiro propôs comprar a árvore encantada. Malasarte, depois de muitas negaças, fechou negócio trocando a 
árvore pelos boizinhos; em seguida, bateu pé na estrada, vendendo-os na vila por um bom preço.

O boiadeiro mandou alguns de seus peões retirarem, com todo o cuidado, a árvore encantada e a replantou no po-
mar do seu sítio. Daquele ano até hoje, está esperando ela dar moedas de vinténs.



Além de histórias, outra ideia para encantar as crianças são as adivinhas. Vejam algumas sugestões:

Festa Junina tem que ter balão, mas só para enfeitar! 
E já que tem balão, vamos cantar: 

Cai, cai balão
Cai, cai, balão.

Cai, cai, balão.
Aqui na minha mão.

Não vou lá, não vou lá, não vou lá.
Tenho medo de apanhar.

Sonho de papel
O balão vai subindo
Vem caindo a garoa 
O céu é tão lindo
E a noite é tão boa
São João, São João
Acende a fogueira do meu coração.

O que é, o que é:
quem tem procura, 
quem não tem, não quer.                                          
(piolho)

O que é, o que é:
anda, anda, anda,
mas não sai do lugar.                                                   
(relógio)

O que é, o que é:
vai longe, bem longe,
mas não sai do lugar.    
(estrada)

O que é, o que é:
pula pro ar, da um estouro
e vira do avesso.                                                             
(pipoca)

O que é, o que é:
o gafanhoto traz na frente
e a pulga traz atrás.                                                   
(a sílaba ga)  

O que é, o que é:
quanto mais se tira,
maior fica.                                                                          
(buraco)

O que é, o que é:
é surdo e mudo,
mas conta tudo.                                                             
(livro)

O que é, o que é:
anda deitado, mas dorme 
em pé.                             
(os pés)

O que é, o que é:
quando parte uma,
parte outra,
quando chega uma,
chega outra.                                                                    
(pernas) O que é, o que é:

uma casa tem quatro cantos,
cada canto tem um gato,
cada gato vê três gatos,
quantos gatos têm na casa.                                     
(quatro)



Quem tem a possibilidade de trabalhar na brinquedoteca dos hospitais , têm outras brincadeira como:

Colocar o rabo no Burro

        Boca do Palhaço                                                                                                      

      Pescaria

                   Brincadeiras no papel também são boas opções de diversão. Que tal um jogo:



PALAVRA DOS CONTADORES
Destacamos nessa edição os seguintes depoimentos:

Contação para todas as idades

Adriana Griner - Hospital da Polícia Militar - Estácio - RJ

“Hoje eu contei história para um neném de sete dias. Foi assim: 
Mateus estava mamando na UTI acompanhado pelo pai. Perguntei se po-

deria contar uma historinha, com o objetivo de mostrar que histórias são para qualquer 
idade. Ele rapidamente respondeu: “Claro, claro, conta, sim”. Contei da aranha, e o Mateus lá 

mamando, mamando. Em um determinado momento ele parou de mamar, como se tivesse parado só para 
prestar atenção na história. Pedi desculpas por atrapalhar a mamada, mas a resposta do pai me surpreendeu: “Nada a 
desculpar. Foi tão calminho e gostoso que ele dormiu com sua voz”. Eu agradeci feliz e falei: contem e cantem sempre 
pra ele. E me fui, repleta de amor.”

Surpresa (boa) para a contadora
Renata Pereira - Hospital da Criança Santo Antônio, Rio Grande do Sul

“Um menino de cinco anos, após a contação, pediu que eu o esperasse sair do banheiro, pois queria despedir-se de 
maneira diferente. Eu esperei, imaginando o que ele estaria preparando. Ele saiu do banheiro vestido de Batman, 
acompanhado da tia que o ajudou a colocar a fantasia. Foi um momento de muita interação e muito amor envolvido!”

Contadoras que se tornam amigas
Tania Regina Bezerra - Hospital Cândido Fontoura, SP

“Das últimas vezes em que fui contar história, a Carol de 4 anos estava lá no hospital. E desta vez não foi diferente, 
Carol ainda estava internada. O que me surpreendeu foi quando ela disse: “adorei que minhas amigas chegaram para 
contar histórias”. Amigas é como ela se refere a nós, contadoras. É de emocionar, não!”

Sonho e realidade trazem felicidade
Anaisa de Albuquerque Ramos - Hospital Pediátrico Helena Moura, Pernambuco

“Eu estava na enfermaria contando histórias para as crianças quando um menino entrou bem tristinho. Era nítida a 
tristeza em seu rosto. Tinha acabado de colocar o acesso e durante o procedimento havia chorado muito. Dediquei 
um pouco mais de atenção a ele. Contei uma história inventada na hora sobre disco voador. Trocamos meia dúzia de 
palavras e não demorou ele passou a prestar mais atenção. Falei sobre o livro mágico de Bob, e ele foi ficando cada 
vez menos triste.

Quando eu já estava indo embora, ele se levantou e foi atrás de mim. Pediu uma foto para guardar de lembrança. Foi 
um momento muito bonito e eu fiquei feliz. Comprovei que isso acontece quando entramos no mundo das histórias: 
elas misturam sonhos com realidade e trazem um pouco de felicidade.



Será mesmo que não quer?

Marcos Fernandes Espozito - Hospital Estadual de Sumaré, Sumaré/SP

“O garoto A., de 13 anos, disse-me não querer ouvir histórias. Mas quando começamos a contar para a criança que 
estava na cama ao lado, ele ria e prestava muita atenção. A resistência dele foi bem passageira!”

Sorrisos, mesmo em ambiente desfavorável.

Soraia Chaves Nunes - Hospital Materno Infantil de Brasília, DF

“A emergência estava cheia e, por conta disso, o ânimo dos pais não era dos melhores. Mas cantei cantigas de roda e 
consegui arrancar muitos sorrisos. Que satisfação!”

COLUNA DA ESCRITORA MONIK LELIS

“Às vezes precisamos parar, dar um tempo e olhar para dentro de nós mesmos. Esperar o corpo 
cicatrizar e curar-se, para continuarmos a dar os passos que tanto queremos”. 

FIM...
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