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PALAVRA DO PRESIDENTE

A Associação Viva e Deixe Viver, organização do Terceiro Setor, nasceu em 1997 
com os objetivos de promover a literatura, o prazer pela leitura e pela contação 
histórias e o brincar, por meio do lúdico criativo. Desde então, acreditamos que 
essas atividades ampliam o conhecimento e a cultura e melhoram a educação 
de nosso país. Além disso, utilizamos a comunicação humanizada em eventos, 
pesquisas, cursos e consultoria.
Para nós da Associação, o contador de histórias é um agente de transformação 
social que, através das artes cênicas, exerce a cidadania, o acolhimento e a 
empatia oferecendo temas e conteúdo de qualidade para o bem-estar social.
O reconhecimento que os voluntários contadores de histórias conquistaram ao 
longo da trajetória da Associação Viva e Deixe Viver é motivo de muito orgulho, 
porque resulta de uma postura comprometida com a criança, o adolescente e 
suas famílias, além de impactar os  profissionais da saúde e da educação. 
Temos sido bem-sucedidos em nossa jornada e na disposição de ajudar o 
próximo ao praticar o lema da Associação: colecionar histórias exemplares, em 

que ganham tanto os pacientes atendidos quanto os voluntários que conseguirem receber ao menos um sorriso. Sorrisos 
e outras informações são registrados em nosso diário eletrônico, posteriormente computados e tornam-se indicadores de 
transformação social. Somos pioneiros na mensuração, valoração e valorização da hora voluntária no Brasil, 
Há 22 anos, a Associação Viva e Deixe Viver mantém a capacidade e a oportunidade de construir, com a cooperação 
dos nossos contadores e fazedores de histórias, um mundo mais digno e igualitário. E, se iniciamos nosso trabalho no 
âmbito da saúde, atualmente nossa abrangência tornou-se maior com a Viva Eduque que permite às pessoas formadas 
pelos nossos cursos atuarem em escolas, bibliotecas, creches e asilos, no mundo corporativo e na própria família. E mais, 
escolas públicas e privadas têm acesso ao conteúdo que desenvolvemos. Abraçamos as políticas públicas, a humanização 
da saúde, a brinquedoteca hospitalar e o atendimento escolar de pacientes crônicos. 
O Viva Eduque abre caminhos que garantem a sustentabilidade da Associação utilizando a expertise e o know how 
que desenvolvemos desde nossa fundação. E, por meio das afiliadas distribuídas pelo Brasil, temos expandido nossa 
experiência a outras cidades brasileiras.
A transformação da sede em um espaço de cultura, lazer e conhecimento para as áreas da saúde, cultura, voluntariado 
corporativo e educação, potencializou o  local como um centro de treinamento ativo, para além de espaço lúdico e 
criativo. Temos orgulho em afirmar que o conteúdo dos cursos presenciais e à distância tem como base a  humanização 
da comunicação, preparando com qualidade os participantes de todas as praças.
E, assim, vestidos com nossos aventais coloridos, colecionaremos ainda muito mais histórias com finais felizes. 
Doe um capitulo de seu amor: a melhor história 
é aquela que se aprende contando.
Assista mais no documentário “O que a gente faz conta” no link:

https://www.youtube.com/watch?v=WsmOew54d3I 

VALDIR CIMINO
Fundador da Associação Viva e Deixe Viver 

Valdir Cimino
Fundador e Presidente
Associaçõ Viva e Deixe Viver
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SÃO PAULO
HISTÓRIAS DA DONA MORTE

Construir histórias positivas a partir de vivências ou de causos sobre a morte morrida, matada ou assustada foi o objetivo 
do curso realizado na Escola de Enfermagem da USP, em 4 de novembro.
Celso Galhardo, Lucélia Paiva, Rose Inojosa, Taciana Sales e Valdir Cimino apresentaram e debateram com 54 alunos 
os cinco estágios sobre o morrer: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. O curso teve cinco módulos com os 
temas:  Humanização na mediação de conflitos para viver, conviver e morrer; A morte, o morrer e o luto para quem fica; 
Cuidados paliativos: menos dor, mais amor e empatia; Morte e legado da existência: histórias apreciativas; e A arte do 
morrer: cultura e valores de paz.
A parceria com a Escola de Enfermagem da USP, com apoio da Isabella Navarro na organização, propiciou a realização 
da 1ª edição deste curso, bem elogiado pelos alunos que tiveram participação assídua em todos os módulos. Além de 
Valdir Cimino, participou pela Viva Yvonne Santos.

As contadoras Magaly Romão e Maria José Leite, estiveram na instituição Casa Ninho em 7 de novembro alegrando 
crianças e familiares com muita contação de histórias e cantoria. O evento, em parceria com o Instituto Helena Florisbal, 
impactou 12 pessoas. As histórias contadas foram: Qual o sabor da lua?,  de Michael Grejniec; O sapo bocarrão, de 
autoria de Keith Faulkner e outros; Uma lagarta muito comilona, de Eric Carle; e O grande rabanete, de Tatiana Belinky. 
A tarde tornou-se especial e divertida para as crianças. 
A Casa Ninho abriga crianças e adolescentes que estão em tratamentos contra o câncer e fica no bairro da Aclimação.

HISTÓRIAS NA CASA NINHO



SÃO PAULO
VIVA PRESENTE NO EVENTO DIABETES ON

PRÊMIO CAIO DE SUSTENTABILIDADE

A Associação Viva participou de evento que reuniu adultos e crianças com diabetes ou com interesse no tema 
para assistirem palestras e ouvirem recomendações de especialistas. Intitulado Diabetes On, ocorreu no Centro de 
Convenções Rebouças, em dia 10 de novembro, quando os contadores Mario Stoppa, Luiz Arlindo Forti e Maira 
Matsui apresentaram o trabalho da Viva e o jogo Eu Conto!, além de contarem histórias relacionadas ao tema para 
uma plateia de 100 pessoas. Os visitantes apreciaram o trabalho da Associação e vibraram com o jogo, sobretudo 
as crianças. Estiveram presentes também pela Viva: Isabela Gimenez (coordenadora de marketing) e Rafaela Duarte 
(assistente de marketing).

Em novembro de 2019 aconteceu o Prêmio Caio, que tem como objetivo identificar e reconhecer o trabalho de 
empresas e profissionais da Industria Brasileira de Eventos e Turismo, incentivando a valorização em seu segmento 
e na mídia. A Associação Viva e Deixe Viver concorreu no Prêmio Caio de Sustentabilidade com o XI Workshop na 
categoria Eventos organizados por Organizações da Sociedade Civil, que conquistou o segundo lugar, levando o 
Jacaré de Prata. 



SÃO PAULO
DOMINGUEIRA DE HISTÓRIAS

A área de piquenique do parque Trianon recebeu em 24 de novembro a última Domingueira de 2019. Sob coordenação 
de Carlos Sereno, Mário Stoppa, Maira Matsui e Luiz Arlindo, participaram contadores de vários hospitais, além dos 
anfitriões HCOR, Santa Marcelina e IPQ.

Domingo de muitas histórias! Milena e Caio Barreto Gravatá 
(mãe e filho), do Hospital Francisco Mouran Barueri, contaram e 
cantaram a história O caracol, da dupla Mary e Eliardo França; 
Helô Vilas Boas, do IPQ, narrou com criatividade O monstro das 
cores, de Anna Lenas e Coisas Importantes, de Peter Carvanas; 
Alix de Sant’Anna, do IPQ, envolveu a platéia ao distribuir óculos 
referentes à história O menino dos oito óculos, de Maria Tereza 
Mendonça Barros; Marco Antônio Vilas Boas, do IPQ, contou, 
de Ilan Brenman e Silvana Rando, Gabriel já para o banho, 
história que ganhou a participação do Batman (contador Nelson 

Rodrigues, voluntário do IPQ); Maira Matsui e Luiz Arlindo, do hospital Sírio Libanês, contaram a história Romeu e 
Julieta, de Ruth Rocha, utilizando instrumentos e adereços; Simone Haboba, do Sepaco, narrou, de Emma Yarlett, 
Mordisco – O Monstro de Livro, que literalmente saiu pulando pelo parque Trianon; Vilma Cezar e Marisa Cencini, 
do ICR, divertiram a criançada com o livro pop-up Advinhe quem sou?; Cassio 
Malheiros, do ITACI, encantou com A Poesia das Aves Brasileiras, de Levi Ciobotariu; 
Mario Stoppa trouxe uma mensagem de amor com a Lenda da Orquídea, direto da 
região da Indochina. Essa Domingueira teve a participação especial de Lena das 
dobraduras que, cantando e dobrando, reuniu todos em uma roda, acompanhados 
pelo instrumento musical caixa do divino, tocado por Maira Matsui, e pelo pandeiro 
de Mário Stoppa.
Para alegrar ainda mais, nada melhor do que a presença do Papai Noel (contador 
Luiz Arlindo do hospital Sírio Libanês), recepcionado ao som de Jingle Bell que 
distribuiu pirulitos e livros para as crianças. E antes de voltar para a Lapônia, Papai 
Noel cantou “O Natal Existe”, ao som do violão de Maira Matsui. Ao fim de tudo, 
Valdir Cimino convidou todos para um delicioso piquenique.

Além das muitas histórias, cantoria, danças e comilança, a última 
domingueira do ano divulgou o livro Emilinho e vô Ribas dos autores 
Patrícia Engel Secco e Ricardo Paonessa, editado pela Associação Viva, 
que foi distribuído para as 40 pessoas presentes. Mario Stoppa (ICR), 
Maira Matsui e Luiz Arlindo (Sírio Libanês) utilizaram a manipulação de 
bonecos para contar essa história. O jogo Eu Conto foi sorteado entre as 
crianças. 
Agradecimento especial ao patrocinador PFIZER por viabilizar o evento, 
ao Coletivo Meiofio por sua arte e aconchego e ao Parque Trianon pela 
cessão do espaço.
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SÃO PAULO

JABULANI – AQUELE QUE LEVA FELICIDADE

ABRACOM TALKS SÃO PAULO

Duas lendas africanas - Jabulani e o leão e Por que a galinha d’angola tem pintas brancas - deram o tom na contação de 
histórias realizada pelas contadoras Magaly Romão e Maria José Leite, em 29 de novembro, na Escola Estadual Gastão 
Strang. A contação ocorreu em seis sessões de 20 minutos cada para poder atender aos 500 alunos da escola, entre 6 
e 11 anos. Cada sessão terminou com a canção tradicional infantil Kokoleoko de origem africana (Gana) que as crianças 
acompanharam com percussão corporal.
Momentos de entretenimento nos quais as crianças puderam conhecer um pouco sobre a cultura africana, em homenagem 
ao Dia da Consciência Negra (20/11). A participação dos alunos foi de muito entusiasmo e não faltaram elogios e 
agradecimentos às voluntárias. 
Essa iniciativa nas escolas faz parte do Programa Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC 2019.

Em parceria com a Associação Brasileira de Comunicação – ABRACOM e a agência Lúcia Faria Comunicação Corporativa, 
a Associação Viva participou de um evento sobre A Comunicação no Terceiro Setor, que possibilitou um amplo debate com 
profissionais que atuam nesta área. Valdir Cimino discorreu sobre o engajamento das marcas em ações de responsabilidade 
social e sustentabilidade, e ressaltou a importância do incentivo das organizações ao trabalho voluntário. 
Além de Valdir, estiveram presentes: Madelon Piana, diretora regional da Abracom; as jornalistas Andrea Vialli e Eliane 
Trindade, colaboradoras de veículos e blogs; Judi Cavalcante, sócio fundador da Avesso Sustentabilidade e Lúcia Faria, 
diretora de capacitação profissional e gestão empresarial da Abracom, que atuou como mediadora.
O evento ocorreu no auditório da UNIBES Cultural em 6 de dezembro. A data foi escolhida pela proximidade ao Dia 
Internacional do Voluntário. Na plateia, 30 pessoas prestigiaram o debate.



SÃO PAULO
PAPAI NOEL VISITA HOSPITAL 

INTERAÇÃO MUSICAL NATALINA

Na manhã de domingo, 15 de dezembro, os voluntários da Associação 
Viva que atuam no Hospital Sírio Libanês estavam em clima natalino, 
acompanhados de um dos personagens mais queridos por crianças 
e adultos: o bom Velhinho Noel transformou Pediatria, Semi UTI 
Pediátrica, UTI, Brinquedoteca e corredores do hospital em locais 
felizes, com muitas histórias, músicas e distribuição de livros.
Os voluntários Maira Chizuru Matsui, Lucila Nakagawa, Marco Túlio 
e Luiz Arlindo Forti se empenharam na organização da montagem 
de kits de livros, de acordo com a faixa etária, incluindo o álbum 
Viva Futebol Clube, o time das mãos limpas.  As músicas natalinas 
acompanharam a jornada do Papai Noel (contador de histórias Luiz 
Arlindo) apresentadas por Maira Matsui (violão e voz), Lucila (egg e 
voz) e Marco Túlio (voz). Que festa!  Todos se envolveram incluindo as equipes de médicos e enfermeiros e até o concierge 
do hospital.
De acordo com o relato dos contadores “foi gratificante percebermos o carinho e o envolvimento de todos para que tudo 
funcionasse da melhor forma possível. Sobre o sorriso e alegria das crianças, não há sentimento maior do que o amor 
irradiado por todo o hospital. Cada apartamento que perguntávamos se a criança queria receber uma visita especial, e 
nos era permitido entrar, um encontro mágico acontecia; todos cantavam, sorriam, vibravam com momento de amor e 
confraternização. Encontros magníficos aconteceram!”.
Ao considerar apenas pacientes e acompanhantes, o grupo impactou 40 pessoas. Agradecimento especial à Sra. Isa 
Maria, diretora do voluntariado do hospital e à sua equipe de “Rosinhas” que receberam os nossos voluntários com 
atenção e consideração.

A Pediatria, a UTI infantil e a UTI de adultos do Hospital A C Camargo tiveram 
um final de tarde mais do que especial no dia 19 de dezembro. Os voluntários 
Magaly Romão (cabeça-de-chave), André Luiz Cazotti, Cilania Bertolucci 
Peixoto, Maria de Fátima Soliani, Maria José Leite, Meire Ferreira Rodrigues, 

Raquel Freire Barros e  Rosana Cerqueira 
Dias, acompanhados de um violonista,  
levaram alegria e promoveram integração entre pacientes, familiares e equipe 
de saúde por meio de canções natalinas, evocando o espírito de congraçamento 
e renovação do Natal. Cerca de 30 
pessoas foram impactadas pela ação. 

Todos cantaram, bateram palmas, movimentaram a cabeça, expressando 
contentamento e gratidão. “Foram momentos muito gratificantes, inesquecíveis 
para nós e que nos enchem de esperança”, comentaram os voluntários.
Agradecimentos ao departamento de Marketing e à Rede Voluntária do Hospital 
A C Camargo que autorizaram a ação.



MARÍLIA

CONFRATERNIZAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS 

Os voluntários contadores e fazedores de Marília tiveram uma noite de confraternização no dia 29 de novembro, 
no Restaurante Cupim, com palestra, jantar e troca de presentes. O palestrante Dr. Alberto Silva falou sobre “Os 
Caminhos do Bem Viver”, tema que agradou aos 27 contadores e fazedores presentes. O jantar e a troca de livros 
infantis entre os participantes deu o fechamento para um ano bem produtivo. Tudo festivo e caloroso. O evento 
teve a parceria da Pfizer e da Santa Massa

BRINDES SOLIDÁRIOS QUE FAZEM A DIFERENÇA

facebook.com/vivaedeixeviver

@vivavdv



UBATUBA

FÓRUM E FORMATURA

AGORA É PRA VALER!

Dia 23 de novembro foi a vez do Fórum de Humanização ocorrer em Ubatuba, na Escola Padre Anchieta. Na parte 
da manhã, Valdir Cimino proferiu a palestra “Humanizar para comunicar ou Comunicar para Humanizar” aclamada 
pelas 20 pessoas presentes. Após, os contadores Leila e Pedro Garcia (mãe e filho) utilizaram instrumentos 
musicais para alegrar a todos com muitas histórias.
Na parte da tarde, o fórum abriu espaço para a formatura dos voluntários da Santa Casa de Ubatuba, com a 
presença de seus familiares. A emoção tomou conta de cada formando ao contar sobre o curso realizado e as 
vantagens agregadas à profissão. Em seguida, formou-se uma mesa de debates com a participação de Dilei de 
Brito (Secretaria de Saúde), Pollyana Gama (Secretaria de Educação), Roberto Tamura (atual administrador da 
Santa Casa ) e Valdir Cimino. A mediação ficou para Violeta Dib (coordenadora do Viva em Ubatuba). 
Além do resultado positivo do evento, os participantes ainda elogiaram as ações da Viva na Santa Casa ao longo 
do ano.

O treinamento prático dos novos contadores de Ubatuba ocorreu na Santa Casa de Ubatuba, em 17 de dezembro. 
Sob a coordenação de Violeta Dib, os formandos puderam vivenciar os conteúdos aprendidos no curso e contar 
histórias. As crianças sorriram e interagiram como que agradecendo a disposição e o tempo doado com tanto 
carinho.
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UBATUBA
DOMINGUEIRA DE HISTÓRIAS

O belo calçadão arborizado, o vai e vem tranquilo das ondas do mar e a deslumbrante vista do nascer do sol 
refletido na água não são mais os únicos atrativos da orla do Itaguá, em Ubatuba. As Domingueiras de Histórias, 
coordenadas por Violeta Dib,  vieram para ficar e recebem cada vez um público maior e mais entusiasmado. 
Em agosto, no dia 18, os contadores Adriane Escher e Uirá Freitas do grupo Um Dois Três Coletivo Teatral encantaram 
a todos com muito colorido e contação de histórias ao ar livre. Mais de 30 pessoas curtiram o domingo lúdico, 
interagindo com Adriane e Uirá que deram um show de alegria.

Em 15 de setembro, foi a vez dos contadores Leila Garcia e Pedro Garcia que utilizaram a lenda indígena A 
Árvore de Tamoromu para cativar as famílias presentes, cerca de 40 pessoas. Acompanhada da percursão feita 
por Pedro Garcia, Leila narrou a história com graça e motivou as crianças a participarem da saga da engraçada 
e preguiçosa cutia que encontra uma árvore especial no meio da floresta amazônica capaz de alimentar toda a 
tribo. A criançada adorou!
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BRASÍLIA|DF

A convite da Universidade de Brasília, a equipe da Viva se apresentou na Biblioteca Pública de Ceilândia para os 
participantes do Programa Universidade do Envelher – UniSer. O evento, coordenado por Meg Neres, possibilitou 
a divulgação do trabalho da Associação, sua missão, sua evolução e suas vitórias ao longo dos anos. Estiveram 
presentes: Claudete Tavares (Dadá), Gilberto Alves, Leda Dal Magro, Leila Salgado e Marlúcia. Houve contação de 
histórias para os 45 participantes e troca de experiências.
O Programa Universidade do Envelhecer UniSer Arte de Viver tem como objetivo fomentar ações educativas e 
integrativas que possibilitem a ampliação de capacidades e habilidades dos idosos da comunidade.

O dia 30 de novembro foi reservado para a solenidade de outorga de certificados de conclusão do curso de 
formação de voluntário contadores de histórias, realizada no salão de festas da SQN 311 Norte. O evento foi 
coordenado por Florismar Gasparoto com a colaboração dos voluntários veteranos. Muita animação na plateia 
composta por 50 pessoas recompensadas com momentos prazerosos e de pura emoção.

FORMATURA
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BRASÍLIA|DF

DOMINGUEIRA DE HISTÓRIAS

NOVEMBRO

DEZEMBRO

Os objetivos do evento são estimular a cultura e o hábito da leitura, envolvendo o público em um universo que 
mistura fantasia e realidade, proporcionar a aproximação da população à cultura de contação de histórias e 
divulgar as ações da Associação Viva. As domingueiras de novembro e dezembro aconteceram em parceria com a 
Secretaria de Turismo do Distrito Federal, que faz a cessão do espaço Ana Lídia, no Parque da Cidade de Brasília.

No dia 10, sob a coordenação de Marlúcia, a Domingueira registrou a participação dos seguintes voluntários e 
cursistas: Claudete Tavares (Dadá), Edson Cavalcante, Gilberto Alves, Leda dal Magro, Leila Salgado, Meg Neres e 
Nazaré. Cerca de 50 pessoas foram impactadas pelas brincadeiras, histórias e poesias. 

No dia 8, a coordenação da Domingueira esteve sob a batuta de Gilberto Alves e contou com a participação dos 
voluntários e cursistas: Claudete Tavares (Dadá), Edson Cavalcante, Leda Dal Magro, Leila Salgado, Marlúcia, 
Meg Neres e Nazaré. Mesmo com tempo feio, 30 pessoas ganharam momentos de descontração com histórias e 
brincadeiras “de outrora”, como o corrupio.
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RECIFE|PE

NATAL NOS HOSPITAIS

HOSPITAL MARIA LUCINDA

HOSPITAL HELENA MOURA

Em dezembro, os voluntários da Viva Recife realizaram atividades lúdicas para animar os pacientes dos dois 
hospitais atendidos nesta capital, como segue:

Nos dias 7 e 19 os pacientes mirins vibraram com músicas natalinas, contação de histórias e brincadeiras, tudo 
embalado com amor e disposilção. A criançada curtiu pra valer os presentes entregues: brinquedos, livros infantis, 
revistas de colorir e giz de cera. Participaram 40 crianças.

No dia 14, foi a vez das crianças internadas no Helena Moura receberem a animação do time de voluntários que 
também distribuiram brinquedos e livros e proporcionaram momentos inesquecíveis para todos os pacientes mirins 
internados.
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RECIFE|PE

CONFRATERNIZAÇÃO

Às margens do Rio Capibaribe, no charmoso Parque Jardim do Baobá, em 15 de dezembro, aconteceu a última 
Domingueira de 2019. Debaixo de um majestoso Baobá, o oficineiro, violeiro, escritor, compositor e contador de 
histórias Vinicius Viramundos conduziu o evento com maestria e obteve a efetiva interação do público. A coordenação 
esteve sob a responsabilidade de Ana Inês, coordenadora da Viva Recife, que abriu a Domingueira. Não faltaram 
elogios ao Vinicius e ao aconchego e à beleza do novo local de realização. As Domingueiras anteriores ocorreram na 
Livraria Cultura do Shopping RioMar.

No mesmo dia e local da Domingueira ocorreu a confraternização de final de ano que desde 2016 reúne os voluntários 
e seus familiares para momentos de companheirismo e alegria. As cabeças de chave e suas representantes de apoio 
ficaram responsáveis pela organização e a realização do evento.
A coordenadora Ana Inês agradeceu a dedicação e compromisso do time e enumerou as ações produzidas ao longo 
de 2019: a formação de novos voluntários; o Fórum de Humanização na Saúde; três encontros para os voluntários 
veteranos aprimorarem suas práticas e ampliarem conhecimento; seis Domingueiras de Histórias que, além de 
divulgar a associação Viva e a prática de contação de histórias, permitiram identificar e promover os talentos da 
equipe. “Fiquei orgulhosa ao ver o show de empenho que essas pessoas lindas realizaram”, ressaltou Ana Inês. 
As realizações não terminaram aí. Teve participações externas, como: a Semana Literária na Escola Santa Paula 
Francinett; a Semana da Pessoa com Deficiência na Escola Municipal Severina Lira; e a festa das crianças no IFP-
Instituto do Fígado de Pernambuco e no HGV-Hospital Getúlio Vargas. Nesse importante ano de conquistas, Ana Inês 
destacou a importância da Campanha 1 milhão de amigos e a retomada  do voluntariado no IFP-Instituto do Fígado 
de Pernambuco, parceria desativada há mais de 5 anos. Com essa retomada, a Viva Recife está presente atualmente 
em seis instituições de saúde. 
Como não poderia deixar de ser, os voluntários que mais se destacaram no ano foram homenageados. As estrelas da 
Viva Recife que doaram mais horas de atuação em sua instituição foram:  Amaury (AACD), Renilda (Hospital Helena 
Moura), Francisco (HUOC), Ana Maria (IMIP) e Ana Inês (Hospital Maria Lucinda). 
Todos os presentes receberam o livro Viva Futebol Clube - o time do mãos limpas e um delicioso lanche servido pela 
Gustare Buffet Catering. 
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RECIFE|PE

E para terminar com chave de ouro a manhã de 
tantas boas notícias, foi apresentada a todos a 
música-tema da Viva Recife que é uma paródia 
do hino do magestoso Galo da Madrugada. 
Composta pela cantora e compositora 
Nena Queiroga, a nova música encerrou a 
confraternização em ritmo de frevo. Como 
destacou Ana Inês “ foi mais um lindo evento 
que ficará para sempre na nossa história”.

BRINDES SOLIDÁRIOS QUE FAZEM A DIFERENÇA

facebook.com/vivaedeixeviver

@vivavdv
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O Instituto Rio de Histórias promoveu a palestra “Livros censurados, temas impróprios e vocabulários inadequados” 
apresentada pela escritora, psicóloga e professora Ninfa Parreiras, em 23 de novembro, no auditório cedido pela 
Universidade Estácio de Sá. Participaram cerca de 100 pessoas entre elas a fundadora Regina Porto, a ouvidora 
Ana Duek, supervisores, voluntários do Instituto e convidados. A plateia participou ativamente com depoimentos e 
reflexões sobre o tema. O debate agradou a todos.

No dia 17 de dezembro, o Instituto Rio de Histórias organizou um mutirão de festas natalinas nos hospitais parceiros. 
Os supervisores e voluntários impactaram cerca de 500 pessoas entre pacientes, familiares e equipes de profissionais 
das instituições de saúde. Animação geral!

FESTAS DE NATAL
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DOMINGUEIRA DE HISTÓRIAS

NOVEMBRO

DEZEMBRO

O histórico Largo da Vitória em Salvador, local lindo que foi revitalizado recentemente, tem sido palco das 
Domingueiras organizadas pela Viva Bahia, reunindo crianças e adultos para ouvirem histórias e conhecer o trabalho 
da Associação. Ao final, a Livrandante, parceira constante, disponibiliza livros para todos os gostos e idades.

A última domingueira de 2019 ocorreu em 15/12 com a participação de Claudia Guimarães, Edvaldo Alcântara e 
Loide Bonina. Além de compartilharem histórias com as 25 pessoas presentes, esses voluntários vestiram gorros de 
Papai Noel e cantaram músicas natalinas, acompanhados pelo teclado do maestro Giovanni Goulart. Embora tenha 
registrado um número menor de participantes, o evento surpreendeu pela vibrante interação, incluindo a presença 
do Pe. Luiz Simões, que cedeu o espaço para a Domingueira.

A terceira domingueira de Salvador ocorreu em um domingo ensolarado (10/11) e contou com a presença de mais 
de 40 crianças, incluindo acompanhantes, curiosos que pararam para ouvir as narrativas, moradores da vizinhança 
e, o melhor, fãs que estiveram presentes nas domingueiras anteriores. Que satisfação ter um público cativo em tão 
pouco tempo!
“A participação das crianças, interagindo com os voluntários e contando histórias, foi empolgante”, enfatizou o time 
de voluntários participantes. Uma das criança presente ficou tão empolgada por ter tido a oportunidade de contar 
histórias em público que, segundo informou sua mãe posteriormente, se tornou a contadora oficial de histórias na 
escola. Além disso, decidiu criar uma página nas redes sociais denominada Pé de Histórias, para divulgar seus livros 
prediletos. É a Viva “formando” contadores mirins!
Os responsáveis pelo evento foram: Cláudia Guimarães, Edvaldo Alcântara, Elisabete Costa, Fatima Britto, Helen 
Conceição, Marcele Alves, Maria Dalva Pereira  e as novas voluntárias Adriana Passos, Carla Chastinet, Marluce 
Bandeira. Simone Costa e Terezinha Maia. Além da parceira Livradante, esteve presente o grupo As Encantadoras 
que fez uma apresentação musical muito aplaudida.

19



SALVADOR| BA

FORMATURA DOS NOVOS VOLUNTÁRIOS
A finalização do curso de voluntários ocorreu em 30 de novembro com a presença de familiares, facilitadores das 
oficinas e voluntários antigos e atuais, representados por Cláudia Guimarães, Edvaldo Alcântara e Loide Bonina. O 
clima no auditório do Hospital Geral do Estado – HGE – esteve animado com a participação de 60 pessoas. 
Agradecimentos especiais ao maestro Giovani Goulart que colaborou com as gravações, roteiros e ensaios, e esteve lá 
prestigiando os novos voluntários; e ao Grupo As Encantadoras que contou histórias e cantou. A equipe se empenhou 
em cada detalhe desse evento para que tudo ocorresse na mais perfeita ordem. Afinal, esta foi a primeira formatura 
festiva.
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LANÇAMENTO DO LIVRO CONTAR HISTÓRIAS EM 
ESPAÇOS FORMAIS E INFORMAIS DE APRENDIZADO

FESTA DE NATAL 

A obra, lançada em 12 de dezembro, é o resultado de pesquisa de doutorado na Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), de autoria de Rosemary Lapa de Oliveira e Mary de Andrade Arapiraca (Org.). Rosemary, que também 
atua como facilitadora nas oficinas da Viva Bahia, valeu-se de um texto lúdico que incluiu histórias contadas por 
voluntários da Viva e o passo a passo para a formação de contadores de histórias. 
A convite do reitor da UFBA João Carlos Salles Pires da Silva, muitos voluntários estiveram prestigiando o lançamento 
como: Carla Chastinet, Cláudia Guimarães, Dulcineia Carvalho, Fátima Brito, Francisca Euzébio, Elisabete Costa, 
Loide Bonina, Maria Áurea Ribeiro, Maria José Pinheiro, Valéria Amorim e Zilma Rocha. A equipe fez uma festa, já 
que alguns voluntários colaboraram com o processo de pesquisa e tiveram suas histórias incluídas na obra. Todos 
orgulhosos por serem coautores.

Brindes, músicas, sorrisos e lágrimas marcaram as comemorações de Natal no dia 20 de dezembro nos hospitais HGE 
e HGRS. Edvaldo Alcantara, Francisca Euzébia, Gabriela Carvalho, Helen Dantas, Loide Bonina, Marcele Silva, Maria 
José Pinheiro, Sandra Morais, Valeria Amorim e Zilma Rocha foram os responsáveis pelos festejos e acompanhados 
pelo Papai Noel (Fernando Garcia) que fez a alegria da criançada nos dois hospitais. Cerca de 100 pessoas entre 
pacientes e familiares participaram com alegria dos momentos lúdicos proporcionados pela turma da Viva Bahia. Até 
as equipes de saúde se envolveram na festança!
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VARAL LITERÁRIO POR MARGA
Os Griots

Nesta última edição de 2019 vou evidenciar a importância dos Griots: contadores de histórias que desde a origem 
do mundo até hoje reúnem suas tribos em torno de uma fogueira para contar histórias que, após, são transmitidas 
oralmente de geração em geração criando um acervo literário rico e criativo. 
 
 “Quando na África morre um ancião (griot), uma biblioteca desaparece”. (Silvia Nascimento)

Na cultura africana, o Griot tem sido o porta-voz da história e conserva a memória coletiva. Foram e são fundamentais 
em regiões onde as palavras contadas criam os valores e a identidade, já que narram as tradições e os acontecimentos 
daquelas comunidades. Na África, os Griots mantiveram e ainda mantêm vivos os costumes de uma época onde 

as memórias auditivas e visuais eram os únicos 
recursos de que dispunham para a transmissão do 
conhecimento. Apesar dos avanços da escrita e da 
tecnologia, o papel deles de guardiões da tradição 
permanece vivo. “O griot é um mediador dentro da 
sociedade; ele resolve conflitos e leva à calma. Ele 
é músico, cantor, contador de histórias, dançarino, 
um organizador das cerimônias sociais que utiliza a 
palavra como seu principal instrumento” afirmou o 

griot Hassane Kouyaté, em entrevista exclusiva ao portal Por dentro da África.  Nesse sentido, os Griots são a prova 
viva da força da tradição oral que, de geração em geração, tem preservado memórias, costumes e saberes.

Considerado o “dono de todas as histórias”, o primeiro griot teria sido Kwaku Ananse, o Homem Aranha. Conta a 
lenda que ele foi o único que conseguiu trazer para a Terra as histórias que pertenciam a Nayme, o Deus do Céu que 
as guardava em uma caixa de ouro. Esta lenda foi recontada por Gail E.Haley em O Baú de Histórias (Global Editora).

Além de Gail E.Haley, outros autores têm se dedicado a pesquisar e escrever histórias baseadas nos contos da 
tradição oral que chegam até nós através da palavra escrita. Seguem alguns exemplos:
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Rogério Andrade Barbosa – escritor que foi voluntário da Organização das Nações Unidas na Guiné-Bissau de onde 
trouxe para o Brasil várias histórias da tradição oral daquele continente. Destaques de sua obra: Três contos africanos 
de adivinhação (Paulinas Editora) que desafia o leitor a solucionar enigmas, recomendado para adolescentes. Contos 
africanos para crianças brasileiras (Paulinas Editora), uma coleção com quatro volumes com vários contos que 
pertencem à literatura oral de Uganda.

Celso Sisto: escritor, ilustrador, contador de histórias do grupo Morandubetá (RJ), ator, arte-educador, especialista 
e crítico de literatura infantil e juvenil, de quem apresento os livros: Kalinda, a princesa que perdeu os cabelos e 
outras histórias (Editora Escarlate) composto por diversos contos do continente africano, por meio dos quais o leitor 
poderá explorar a riqueza da cultura dos diferentes povos que lá vivem. Mãe África: mitos, lendas, fábulas e contos 
(Paulus Editora) uma coletânea de 29 histórias africanas resultante de ampla pesquisa, com o objetivo de ressaltar 
a diversidade de etnias do continente africano. 

 Edimilson de Almeida Pereira: natural de Juiz de Fora (MG), é poeta, professor universitário e um dos mais premiados 
autores da literatura brasileira, com textos traduzidos e publicados na Inglaterra, Itália, Espanha, França, Portugal, 
Alemanha e Estados Unidos. Entre seus títulos para o público infantil estão: Histórias trazidas por um cavalo marinho 
(Paulinas Editora) com quatro contos repletos de sabedoria ancestral que dão sentido aos aspectos cotidianos da 
vida. Os reizinhos do Congo (Paulinas Editora) com a história dessa festa alegre, contada na forma de narrativa 
poética com imagens simbólicas e ilustrações sugestivas.

Sylviane A. Diouf é autora da As tranças de Bintou (Cosac & Naif), com a história de uma garotinha que tem dois 
sonhos: que os passarinhos façam ninhos em sua cabeça e que seus quatro coques sejam transformados em tranças 
com conchinhas e pedras coloridas. 

James Runford escreveu Chuva de manga (Brinque-Book), narrativa sobre o menino Thomás que vive no Chade, país 
do centro do continente africano, onde o solo árido depende das poucas chuvas para se tornar fértil, mas cujo povo 
valoriza o pouco que tem.

Yves Pinguilly ressaltou a literatura oral das diversas nações africanas em Contos e lendas da África (Companhia das 
Letras).
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Dicas para quem quiser mais informações: 

1. O blog A Taba (www.ataba.com.br) oferece 50 sugestões de livros infantis e juvenis para celebrar a cultura afro-
brasileira. É só acessar o site e baixar o E Book gratuitamente. Vale a pena conferir.  

2. Site www.geledes.org.br apresenta Joseane Pereira - Griots - Os contadores de Histórias da África Antiga

3. Site http://www.processocom.org/ traz Helânia Tomazine Porto - A importância dos griots na socialização de 
saberes e fazeres de cultura - 

4. Matéria da revista Prosa Verso e Arte com Silvia Nascimento: Escutar os mais velhos é um hábito africano ignorado. 

Falando em contos vindos da África não poderia deixar de lembrar da boneca Abayomi que já foi citada algumas vezes 

em edições anteriores do Historiar. As Abayomi são pequenas bonecas negras confeccionada em tecido sem costura 

alguma, apenas com nós ou tranças, originalmente criadas pelas mulheres escravas que vinham para o Brasil nos 

navios negreiros, nos tempos sombrios e tristes da escravidão. A palavra Abayomi tem origem no iorubá:  Abay significa 

encontro e Omi, precioso. Presentear alguém com uma boneca Abayomi significa oferecer aquilo que temos de melhor.

Boneca Abayomi

Seguem dois vídeos que mostram como confeccionar a boneca Abayomi: 

https://youtu.be/0IxJSxj8icI

https://youtu.be/iDSLwltlva0
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PALAVRA DO CONTADOR POR MONIK LELIS

HISTÓRIAS QUE ACALMAM

Por Celia da Silva Ulysses de Carvalho, voluntária no Hospital 
Universitário Pedro Ernesto, Vila Isabel, RJ

Hoje aconteceu uma coisa interessante: um menino, para quem eu já havia contado histórias, chorava 
ao ser levado para fazer um exame. Fui falar com ele que imediatamente parou de chorar. Daí tive que 
acompanhá-lo até a entrada da sala de exames, o que fiz com prazer.

AMOR COM AMOR SE PAGA

Por Maria Elisete Berlato Pinto, voluntária do Hospital da Criança 
Santo Antônio, Rio Grande do Sul

A mãe de uma adolescente de 16 anos pediu à filha que tirasse uma foto dela comigo. Fiquei 
surpresa, já que é mais comum os pacientes quererem tirar fotos conosco. Ao se preparar para 
a foto, a mãe arrumou meu jaleco com muito carinho e disse: “amo muito o que vocês fazem.” 

DIA MUITO ESPECIAL

Por Liliane Aparecia G. Medeiros de Freitas, voluntária no 
Hospital Cândido Fontoura, São Paulo, SP

Naquele dia, atendi nove crianças com idade entre 8 meses e 14 anos. O Diego se divertiu com 
o menino que mora no livro e a Lívia, de 5 anos, se encantou com a Joaninha. O Brian, que a 
princípio estava cabisbaixo e triste e não queria comer, se encantou com os livros e até pediu 

a refeição. A Valentina, de 2 anos, cantou e se divertiu. Foi uma tarde bem produtiva e gostosa sobretudo por ver a 
felicidade e o sorriso das mães. Uma delas filmou para mostrar ao marido a reação do Natan de 8 meses. Mães e 
crianças felizes: ganhei meu dia! 

HISTÓRIAS QUE DIVERTEM

Por Anaísa de Albuquerque Ramos, voluntária do Hospital Pediátrico 
Helena Moura, Pernambuco

Levei para as crianças a história e a música da Aranha. Depois, com uma formiga amarrada em um fio 
de nylon, cantei a música da formiguinha. Os pacientes e suas mães cantaram e dançaram comigo. Foi 
contagiante! Até as enfermeiras pediram para passar na sala delas, onde cantaram e dançaram. Sai 
emocionada!

MENSAGEM DA MONIK
A vida passa rápido, muito rápido. O importante não é quantos anos se vive, mas como e com qual intensidade.

Um beijo da Monik.
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