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Os contadores da Associação Viva e Deixe Viver transformam os dias de crianças 
hospitalizadas com livros e comprometimento. E saem desse trabalho voluntário renovados 

e com a certeza de que estão ajudando a melhorar o bem-estar de tantas crianças e adultos   
|  por Ana Sniesko

Uma historia  
bem colorida

“Quando eu cheguei era tudo 
cinza.” A frase se refere às pa-
redes da ala infantil do Hospi-
tal Emílio Ribas, em São Paulo. 
Quem conta é Valdir Cimino, fundador 
da Associação Viva e Deixe Viver, que 
não apenas levou mais cores às paredes, 
mas também à vida de crianças que en-
frentam os sintomas de doenças graves 
em um ambiente distante do afago do lar.

Para chegar nessa cena é preciso viajar 
e voltar um pouco no tempo. Em meados 
da década de 1990, Valdir, que trabalhava 
na área de comunicação, aproveitou uma 
oportunidade profissional para passar 
um tempo nos Estados Unidos. Ele acre-
ditava que seu inglês estava afiado, mas 
se enganou. “Me indicaram uma ONG 
do outro lado da rua em que idosos pra-
ticavam conversação com alunos estran-
geiros”, relembra. Foi ali que ele recebeu 
uma intimação da Dona Emily: “Eu estou 
aqui conversando com você. E o que você 
vai fazer para alguém?”, indagou. De que-
bra, ela emendou com uma sugestão: “Vá 
ler!” E já indicou o Saint Vicent Hospital, 
também em Nova Iorque, onde ele esta-
va, especializado no tratamento das cha-
madas doenças infectocontagiosas.

Um chamado da vida “Eu achava 
que era feliz trabalhando na área de co-
municação”, lembra. Essa experiência e o 
contato com os métodos de voluntariado 
norte-americanos o fizeram pensar no 
seu propósito de vida. “O voluntariado 
era visto por lá de forma muito mais pro-
fissional e menos assistencialista do que 
no Brasil.” Antes de ser “aceito”, ele passou 
por uma série de entrevistas, treinamen-
tos, para só então assumir o seu posto 
como voluntário da instituição.

Kevin era o seu ouvinte e ele entendeu 
que a sua comunicação poderia ir muito 
além do marketing, a sua área de atuação. 
“Foi uma grata satisfação conhecê-lo! Pas-
sei a ser os seus olhos...”, recorda. Nove me-
ses depois, malas prontas e a inquietação 
de voltar ao Brasil com uma missão maior.

Ao retornar para casa, Valdir ainda se-
guiu com a sua carreira e se tornou um 
doador financeiro do Hospital Emílio 
Ribas – e, de quebra, envolveu toda a fa-
mília. Com tanta constância nesse com-
promisso, ele foi convidado pelo capelão, 
o Padre João, para conhecer as depen-
dências da instituição e visitar as crianças 
hospitalizadas. E então chegamos ao mo-
mento da primeira frase dessa história.

Para começo de história As ma-
nhãs de terça-feira viraram o compro-
misso social de Valdir, que aproveitava 
um breve período do seu dia para ler o 
livro Histórias para Acordar, de Diléa 
Frate, para os pequenos hospitalizados. 
“Quando o senhor vem contar histórias, 
eles comem tudo!”, alegravam-se as nu-
tricionistas. Seis meses depois já eram 36 
contadores de histórias. E assim nasceu a 
Associação Viva e Deixe Viver, que hoje 
conta com 1.400 voluntários.

No começo, todas as 
terças pela manhã Valdir 
aproveitava um breve 

período do seu dia para 
ler o livro “Histórias 

para Acordar”, de Diléa 
Frate, para os pequenos 

hospitalizados. E as 
nutricionistas diziam que, 
nesses dias, as crianças 

comiam tudo!
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O publicitário Rogério Sautner, 48 anos, 
já completou a maioridade no volunta-
riado. “São 21 anos no Viva. Queria me 
envolver em alguma causa, participei de 
uma reunião e não saí mais”, conta. Esse 
primeiro encontro é apenas um de uma 
série de treinamentos que o candidato a 
voluntário deve se comprometer a fazer 
antes de ser aceito. “Lembrei de como foi a 
minha seleção no Saint Vincent, entrei em 
contato e eles disponibilizaram o material 
para os primeiros treinamentos do Viva”, 
relembra Valdir. Essa é uma das principais 
características da Associação, que hoje 
serve de modelo. “É preciso ter compro-
misso com aquela criança que te espera 
para contar histórias”, afirma Rogério.

Assim também aconteceu com Luciana 
Bernardo, 48 anos, em 2005. “Eu trabalha-
va em uma indústria farmacêutica e bus-
quei o Viva para parceria”, lembra. O pro-
jeto não aconteceu, mas a sementinha do 
encanto estava plantada em seu coração. 
“Segui esse chamado e fui fazer o curso de 
voluntariado. Tempos depois me mudei 
para os EUA e dei um jeito de continuar 
esse trabalho por lá”, diz. Ela devolveu aos 
americanos o que Valdir trouxe ao Brasil. 
“Pedi autorização para usar o avental co-
lorido do Viva e fui ganhando a confiança 
dos pacientes e dos médicos, que viram a 
transformação acontecer”, conta.

O que acontece ali, fica ali Para 
ser um contador de histórias é preciso es-
tar preparado para lidar com as diferen-
ças, os nãos e, principalmente, respeitar o 
outro. “É um exercício de compaixão, é a 
doação sem pedir nada em troca”, sinteti-
za Luciana. Um dos ensinamentos mais 
importantes é saber que, o que acontece 
no hospital, você deixa no hospital. “Ao 
entrar em um quarto, você nunca sai 
igual. Mas antes de entrar você deixa a 
sua vida e os seus problemas do lado de 
fora”, destaca Rogério. Valdir relembra 
que uma das primeiras voluntárias, ao 
entrar no quarto de um paciente, caiu em 
prantos: “Ali eu entendi que todo mundo 
precisava se preparar muito antes de fazer 
esse trabalho.” E com o passar dos anos o 
profissionalismo só aumentou.

Além da seleção e da preparação, a 
Viva aprimorou os seus processos e tam-
bém passou a mensurar e qualificar as 
horas dedicadas a esse trabalho. “Só o 
sorriso da criança não basta. É por isso 
que também qualificamos profissionais 
de saúde para que todo o atendimento 
seja mais humanizado”, ressalta Valdir. O 
fundador costuma dizer que é preciso se-
guir os três “C’s” para fazer um bom tra-
balho: consciência da causa, comprome-
timento com o beneficiário e constância 
nos atendimentos. “Só assim é possível 
auferir os resultados dessa ação.” Do pon-
to de vista médico, os pacientes que rece-
bem os contadores de histórias compro-
vam na saúde os benefícios. “Medimos o 
aumento de hormônios como endorfina, 
ocitocina... O impacto é real e isso pode 
ser percebido nos exames”, comemora.

Ao transformar o momento de dor em 
um momento lúdico, as reações são as 
melhores. Em anos de trabalho, Rogério 
relembra um dia em que um voluntário 
foi ajudado por uma paciente. “Um ami-
go tinha pavor de sangue e não passou 
bem quando a enfermeira foi pulcionar a 
veia de uma menininha de 2 anos. Eu fui 
resgatá-lo e assumi o atendimento a par-
tir dali”, recorda. Depois de muito choro, 

ele conseguiu tirar um sorriso da menina, 
que no fim riu do amigo, que, esse sim, 
era quem precisava ser acolhido.

Não é não. E tudo bem Quando 
entra no quarto, o diálogo é o primei-
ro passo para estabelecer a confiança. 
“Quer uma história? Não! Quer que eu 
vá embora? Não!”, conta Rogério sobre 
a reação possível das crianças. “O não 
precisa ser sempre respeitado, e não 
existe frustração por isso. Se o paciente 
não quer você lá, você sai com um sor-
riso no rosto e volta com outro sorriso 
no rosto em outro dia”, diz.

Estar bem consigo é condição básica 
para ajudar o outro. “Ninguém vai curar 
depressão ou melhorar a própria vida 
sendo voluntário. Você vê a vida sob outra 
perspectiva? Sim! Mas o objetivo princi-
pal não pode ser esse”, pondera Valdir. E é 
essa mudança na lente da vida que trans-
forma cada pedacinho do seu ser. “Quan-
do você vê uma criança enfrentando uma 
doença grave, os seus problemas ganham 
outra dimensão. Não dá para reclamar de 
coisas pequenas, sabe?”, acredita Rogério.

Luciana, que já viveu muitas histórias 
tristes e tantos outros momentos felizes 
nos atendimentos, relembra o dia em 
que uma avó estava ajoelhada ao lado 
do leito do neto. “Ela me convidou para 
rezar com ela. Você deixa a história de 
lado e acompanha esse momento.”

A Associação Viva e Deixe Viver se 
destaca ainda por lutar por políticas pú-
blicas que visem a transformação da rea-
lidade do atendimento hospitalar. “Crian-
ça hospitalizada não pode deixar de 
estudar, por exemplo. O nosso trabalho 
também é abraçar causas como essa”, 
exalta Valdir. “No Brasil as empresas ain-
da têm um comportamento de ajudar 
apenas de vez em quando. Embora te-
nhamos apoiadores de longa data no pro-
jeto, sabemos que ainda há muito a ser 
feito.” Por ora, eles seguem mostrando 
que os livros são um passo importante 
para a transformação de todos. 

INSPIRAÇÃO

PAPO RETO

Nome: Valdir Cimino

Idade: 59 anos

Função: fundador da Associação 
Viva e Deixe Viver

Mantra: “Na vida tudo  
vem a mim com facilidades,  
saúde, alegria e êxito!”, mantra  
da meditação

Eu tenho um sonho: Hospitais 
com escolas – enquanto o 
paciente cura, também estuda

Site: vivaedeixeviver.org.br

Os voluntários precisam fazer 
um curso antes do contato com 
os pacientes: “O que acontece 
no hospital, fica no hospital”

Para ser um contador de 
histórias é preciso estar 

preparado para lidar 
com as diferenças, os 
nãos e, principalmente, 

respeitar o outro: “É um 
exercício de doação sem 

pedir nada em troca” 
Luciana, voluntária 

Os pacientes que 
recebem os contadores 
de histórias comprovam 
na saúde os benefícios, 
pois depois do encontro 
são feitos exames para 
medir o aumento da 

sensação de bem-estar


