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SÃO PAULO
Associação Viva e Deixe Viver anuncia captação de apoio para projetos
Entre final de novembro e começo de dezembro a Associação Viva
e Deixe Viver recebeu uma ótima notícia. Foi aprovado o projeto
Plano Anual 2016 – Viva e Deixe Viver da Associação pelo
PRONAC, oficializado no Diário Oficial da União. Esse plano
contempla mais nove projetos que precisarão ser captados até o
início do ano que vem.
São 10 projetos na Lei Rouanet e um com apoio do PROAC
(Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo), o
BisbilhotecaViva pelo PROAC que também está em fase de
captação.
É importante destacar que todos os projetos precisam ser captados
por meio de empresas e pessoa física* que queiram patrocinar o
plano para conseguirmos executá-los e desenvolvê-los eles no
decorrer 2016.
(* O imposto de renda de pessoa física precisa ser completo.)

Confira abaixo um pouco mais de cada projeto:
• BisBilhotecaViVa – tem apoio do PROAC, é um projeto apoiado pelo Governo do Estado de São Paulo, Secretaria
do Estado da Cultura. Código divulgado no Diário Oficial:
15394. O Bisbilhotecaviva.org é um portal de conteúdo que
visa facilitar o acesso do público aos multiplicadores
culturais Viva, como livros infanto-juvenil Viva, as
publicações Viva, o material interativo, programas e jogos
interativos, funcionando como uma biblioteca e livraria
virtual, permitindo o acesso aos conteúdos disponibilizados
no formato digital;

• historiarte e leilão de Parede
(retratos e autorretratos) – Trabalhar o lado lúdico
e criativo da criança e do adulto, além de incentivar o
imaginário e aprendizado da criança por meio da
contação de histórias e da arte;
• curso de liderança e MultiPlicação – Tem como objetivo formar e qualificar um
voluntário para que, além de ser um contador de histórias, seja um líder, multiplicador da
rede Viva, com capacitação gerencial para planejar, implantar e coordenar a equipe de
voluntários dentro de um hospital, para que assuma a responsabilidade do Diário Eletrônico
bem como promover o relacionamento entre afiliadas e vinculadas com a sede Viva;
• a arte de contar
histórias e de Brincar no
âMBito da saúde e da
educação (inclui sede e
rede ViVa) – Formar
voluntários Contadores de
Histórias com competências de
agentes de saúde, pesquisador,
educador e promotor das boas
práticas na gestão do bem estar;

• doMingueiras e Virada da história – Estimular a
cultura e o hábito da leitura, envolvendo o público em um
universo que mistura fantasia e realidade. Promover o
trabalho da Associação, proporcionando a aproximação da
população à cultura da contação de histórias;

• FóruM ViVa huManização
(cultura, educação, saúde e Voluntariado) – O
evento anual é uma iniciativa da Associação Viva e Deixe
Viver, que juntamente com seus93 hospitais parceiros da
Rede Viva promove a melhoria das relações humanas nas
áreas da Cultura, Educação, Saúde e Voluntariado;
• sacola literária: literatura e conheciMento
na BagageM – Tem como objetivo ampliar o acervo da
biblioteca da Associação e dos hospitais da Rede Viva,
facilitando o acesso aos novos livros, tanto pelos voluntários
contadores de histórias, quanto pelas crianças e
adolescentes internados;

• teia ViVa (uM PassaPorte Para a história) – Tem
como objetivo a qualificação e a atualização de
conhecimentos artísticos, lúdico e literário para contadores
de histórias, profissionais da educação, saúde e cultura,
agentes que queiram aplicar esse perfil de conhecimento em
hospitais, bibliotecas e salas de aulas;
• ViVa FuteBol cluBe: o lúdico
no esPorte coMo educação – Objetiva a
conscientização da importância do cuidar da saúde como
prevenção de doenças e situações de risco, além de
introduzir o ato de lavar as mãos como uma atitude simples
a ser praticada rotineiramente nas ações do dia a dia;

• iX WorkshoP: a descoBerta
do Brincar e contar histórias na saúde Mental
– Apresentar a importância do brincar e da
contação de histórias como atividade terapêutica, assim
como incentivar a prática de atividades lúdicas no
tratamento de transtornos mentais.
Se você se interessou e quer saber mais sobre cada um desses projetos, basta acessar o site do Viva:

www.vivaedeixeviver.org.br/como-ajudar

Cabeças de chave fazem a última reunião do ano
No dia 28 de novembro, nossos cabeças de chave realizaram a última reunião deste ano. No encontro foram discutidos
diversos assuntos, entre eles a “Oficina do Projeto de Extensão: Construção do Saber”, onde ensinará o passo a passo do
KIT de Atividades para Pequenos Astronautas, baseado no livro “A Cama Espacial” e apresentação do TCC da Andrezza:
o livro “A Cama Espacial”.
Além disso, a reunião ainda discutiu a abertura e cronograma do curso de novos voluntários, indicações para novos
cabeças de chave e suplentes para 2016, divulgação da Campanha do Dia de Doar, cronograma do Ponto de Cultura 2016,
campanha “Troca do Avental” e Pesquisas e Aderências (Qualibest 2016 e Viva Humanização).

No dia 21 de novembro
aconteceram as últimas
oficinas do Ponto de
Cultura. As atividades
foram realizadas no
Hospital Geral do Grajaú
e conduzidas por Carlos
Sereno.

Feliz aniversário!
No dia 14 de novembro aconteceu a festa de
aniversário de Arthur Brogliato, que doou ao
hospital Darcy Vargas todos os presentes que
ganhou. Os pais, Joyce e Arnaldo, conheceram o
projeto do Viva no Hospital Darcy Vargas, entraram em contato
com a cabeça de chave Arlete e promoveram essa doação.

Curso de formação de voluntários:
contadores de histórias!
As inscrições para o curso da Associação Viva e Deixe Viver já estão abertas!
O curso prepara os candidatos para se tornarem contadores de história
voluntários. A primeira etapa é a mais abrangente, pois prepara os
formandos para atuar em outras entidades, e não somente em hospitais.
Reconhecida pelo profissionalismo com que atuam seus voluntários, a Viva passa a compartilhar, desta forma, sua
expertise no treinamento e capacitação de voluntários com outros segmentos do Terceiro Setor.
O curso terá início no dia 20 de fevereiro das 09h às 12h, abrindo com a disciplina que apresenta a Associação Viva e
Deixe Viver e os fundamentos filosóficos do voluntariado contemporâneo. “Nesta fase, procuramos mostrar a importância
de agir com compromisso, consciência e constância, como se o voluntariado fosse uma atividade remunerada”, pontua
Valdir Cimino, Presidente da Associação.
O Curso Viva e Deixe Viver acontecerá até agosto de 2016, com participação obrigatória em todas as etapas. A taxa
de inscrição é de R$ 180,00. Os interessados podem se inscrever e conferir o regulamento do curso no site
www.vivaedeixeviver.org.br.

Roda de Conversa 2015
Em 2015, foram realizados 10 encontros do Viva Roda de Conversa. Esses eventos foram criados baseado na pesquisa,
Perfil do Voluntário Viva - Qualibest de 2014, onde os voluntários sugeriram uma porta de comunicação com a Associação
Viva e Deixe Viver. Com isso a presidência e a diretoria se colocaram à disposição para receber qualquer voluntário e
colaborador do Viva para uma conversa em nossa sede, uma vez por mês.

Muitas boas discussões foram feitas nesse ano, sendo algumas delas implementadas e efetivadas. Agradecemos a todos
que participaram presencialmente ou via Skype e tornaram o Viva melhor para todos que colaboram com nossa causa.

A arte de contar histórias
No dia 16 de novembro, a Associação Viva e Deixe Viver, deu início ao Curso “A Arte de Contar Histórias do Ventre à
Primeira Infância”. O primeiro módulo foi ministrado por Valdir Cimino com o tema “O Poder da Comunicação Intra e
Interpessoal do cuidador para com o futuro leitor”. Tivemos a participação de 15 pessoas, entre elas voluntários,
profissionais da saúde e da educação.

O curso foi composto por 4 módulos e terminou no dia 7 de dezembro. O segundo módulo foi ministrado pela Dra.
Marisol com o tema “Os Benefícios Psicológicos da Contação de Histórias na Primeira Infância” e os dois ultimos módulos
por Marilia Tresca, com o tema: “Os bebês: Da barriga ao mundo”.

Oficina de
Mindfulness
No dia 24 de novembro aconteceu
uma oficina com um tema especial
para nossos voluntários:
meditação. Justamente por isso, a
oficina de Maditação Mindfulness
teve como objetivo buscar a
“atenção plena” por meio da
meditação.

Caravana de Contação de Histórias
Aconteceu a edição piloto da Caravana de Contação de Histórias. Com o apoio do Instituto Helena Florisbal, o evento foi
realizado no dia 29 de novembro com o tema “Primavera – Histórias em Flor!” ministrado por Fabiana Prando na Creche
Nossa Casa da Criança localizada na Zona Sul de São Paulo.

O evento reuniu cerca de 60 crianças, seus familiares e os educadores da instituição. Foi um momento alegre, festivo e
interativo, com canções e histórias que destacam as cores de nosso continente.

Piquenique da Pfizer
Também no dia 29 de novembro aconteceu um grande piquenique com atividades e shows organizado pela Pfizer no
Parque do Ibirapuera. Participaram funcionários, familiares e frequentadores do parque. O evento, que convoca diferentes
gerações, faz parte da campanha “Envelhecer sem vergonha – Qualidade de vida não tem idade” da Pfizer.
Nossos voluntários e parceiros Marilia Tresca, JC e Cláudia participaram da ação, contando histórias e jogando o jogo “Eu
Conto!”. O evento foi um sucesso, apesar da chuva!

Ação Social Votorantim
No dia 28 de novembro encerramos as atividades em parceria com a empresa Votorantim Metais na Obra Social
Eucaristós. Durante o ano tivemos diversos encontros onde trabalhamos temas lúdicos com as crianças que frequentam
a instituição.

Neste mês, a oficina “Gravura: Impressão & Expressão” foi ministrada pelo
oficineiro Baga Defente.

Domingueira de Histórias
A última domingueira de 2015 aconteceu no dia 29 de novembro. Ministrada pelo contador de histórias Fábio Lisboa
com o tema: “Vou te contar um CAUSO”, a narrativa de causos e contos populares caipiras levou o entretenimento e a
maneira peculiar de agir dos caipiras aos participantes

Grupo de Trabalho de Humanização de Voluntariado
No dia 19 de novembro aconteceu a última reunião do Grupo
de Trabalho de Humanização de
Voluntariado, no Hospital das Clínicas de São Paulo.
O ano foi encerrado com a discussão de detalhes para o Encontro que está sendo organizando com todos os voluntários que atuam no complexo do Hospital.
Será um evento para 200 pessoas que acontecerá no dia 25 de fevereiro de 2016.

Leilão de Parede
O 4º Leilão de Parede foi um evento integrado com o projeto HistoriArte, no dia 26 de novembro, realizado pela Galeria
Pilar em prol da Associação Viva e Deixe Viver. Durante o evento foi possível arrematar obras de artistas de renome
internacional, doadas em apoio à entidade, com lance mínimo de R$ 500,00.

Paralelamente, aconteceu uma exposição de desenhos produzidos por crianças que participaram da Oficina “HistoriArte
– Retratos e Auto Retratos – Quem se retratou e autorretratou”, promovida sob a coordenação do presidente da Viva,
Valdir Cimino. Os desenhos foram expostos junto as obras realizadas por artistas renomeados do mercado nacional.
Entre os destaques desta quarta edição do evento estão obras de Ai Weiwei, Alex Cerveny, Ana Mazzei, André Ricardo,
Antonio Malta, Armarinhos Teixeira, Bruno Baptistelli, Bruno Moreschi, Célio Braga, Claus Lehmann, David Magila, Hiroshi
Sugimoto, James Kudo, Juliana Kase, Laura Gorski, Lucas Simões, Maurício Adinolfi, Monica Tinoco, Montez Magno,
Nazareno, Paulo Whitaker, Regina Silveira, Teresa Viana, Tuneu e Valdirlei Dias Nunes, entre outros. Diversas pessoas
participaram do Leilão e fizeram seu lance e 50% do que foi arrecadado, foi doado ao Viva.

Dia de Doar
No dia 1º de dezembro, comemoramos o Dia Mundial de Doar. O Viva é um dos parceiros desta grande campanha, que
acontece anualmente para promover a cultura de doação no Brasil. Visite o site: http://www.diadedoar.org.br/.

Lançamento do livro “Nanquim”
No dia 28 de novembro aconteceu o lançamento do livro “Nanquim” no Evento LIVROS EM
PAUTA, na Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação – FAPCOM. Nossa colaboradora
e parceira Monik Costa Florian Lelis teve seu primeiro conto publicado no livro, que reúne
contos de diversos outros autores.
Monik já tem poesias publicadas em outros livros e mantém o blog de histórias infantis
(cabecadecrianca.blogspot.com.br).
Muitas
pessoas prestigiaram o evento e uma das maiores
alegrias da autora é poder entrar em contato com
outras pessoas por meio das palavras que
escreve, afinal, como coloca a autora, "as palavras
enriquecem o vocabulário e a alma".

Parceria: Associação Viva e Deixe Viver e
Instituto de Infectologia Emilio Ribas
A parceria do Viva e Deixe Viver com o Emilio Ribas já vem de longe. Por isso, o dia 24 de novembro foi uma data muito
especial para ambas as organizações. Na data, ocorreu um coquetel de lançamento da Mobilização Virtual contra a Aids
do Instituto Emílio Ribas.

O Instituto de Infectologia tem como missão desenvolver práticas sustentáveis para a assistência
integral, ensino e pesquisa em saúde, na prevenção e no tratamento das doenças infecciosas,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Justamente por isso, se engaja
fortemente na luta contra a Aids.
A Associação Viva e Deixe Viver, como parceira de longa data do Instituto de Infectologia Emilio Ribas apoia a iniciativa e
convida a todos para participarem deste movimento tão importante para a conscientização da população. A parceria
entre o hospital e a Associação é tamanha, que o nosso fundador, Valdir Cimino, esteve presente no evento.
No mesmo dia, aconteceu o “Parede Emílio Ribas – Ação Grafitti”, realizado também pelo Instituto de Infectologia Emilio
Ribas, com o apoio do Comitê de Humanização da Associação Viva e Deixe Viver e a Fundação Poder Jovem.
O resultado da ação foi a apresentação de UM MURO ARTISTICO para refletir SOBRE A VIDA. O trabalho tem a direção
do artista Ricardo Pennino, que realizou uma oficina que envolveu os jovens que frequentam a instituição, promovendo
a qualidade de vida, bem estar e a luta contra o preconceito de qualquer natureza. A ação também teve destaque na
mídia e foi uma das matérias do SPTV Segunda edição do dia 21 de novembro. http://globoplay.globo.com/v/4625703/

Último módulo do curso da Mahle em SBC
No dia 24 de novembro aconteceu
também o último módulo do curso da
Mahle de São Bernardo do Campo, no
ABC Paulista. Nosso fundador Valdir
Cimino foi quem ministrou as aulas. O
tema foi a arte de contar histórias e
brincar no âmbito da saúde e educação.

Lançamento Globo Lab
No dia 10 de novembro, Cimino também participou da reunião de
lançamento do Globo Lab, um laboratório em “busca de narrativas
inovadoras e talentos criativos”.

Parceria fechada
No dia 12 de novembro nosso fundador foi para o Rio de Janeiro no intuito de fechar
uma parceria com a Universidade Estácio de Sá.

Comemoração do Dia do Voluntário
No dia 4 de dezembro aconteceu o evento de comemoração do Dia do Voluntário. O evento começou com o palestrante médico Marcos Boulos, infectologista do Hospital das Clínicas, que falou sobre a importância do voluntariado.
Além de elogiar o trabalho, Boulos ainda incentivou a prática do voluntariado. O evento seguiu com um vídeo de homenagem
da equipe multidisciplinar. A Vilma, nossa contadora
de histórias, esteve presente no evento, representando os voluntários da Viva da rede HC. Cada voluntário foi presenteado com um KIT.

No dia 10 de dezembro aconteceu o
Sarau de final de ano do Viva e Deixe Viver
No dia 3 de dezembro, nossa parceira também teve um poema no livro
“SARAU BRASIL 2015- Concurso Nacional Novos Poetas”. A obra “O Encanto”
esta na página 166.

Confraternização
No dia 17 de dezembro aconteceu a Confraternização da Associação Viva e Deixe Viver. A data é especial, pois marca a
celebração de um ano cheio de conquistas e boas ações realizadas por profissionais, parceiros, colaboradores e voluntários
que tanto lutam para o desenvolvimento da Associação.

INSTITUTO
Confraternização Instituto Rio de Histórias 2015
No dia 28 de novembro aconteceu a festa de confraternização do Instituto. O evento aconteceu em um prédio ao lado
do Restaurante Fagulha e foi restrito aos voluntários, contadores e fazedores de histórias.
O objetivo foi transformar o momento em uma
experiência única, onde todos os participantes puderem
matar saudades, rever os amigos e proporcionar uma
sinergia entre os hospitais. A animada festa foi
organizada com carinho e animação pelo fazedor
Marcelo Duarte. Foi neste dia também a festa do Papai
Noel Brega.

Educação
No dia 11 de novembro aconteceu o primeiro Seminário de Responsabilidade Social/Prêmio de
Responsabilidade Social – Universidade Estácio de Sá.

Apresentação
No dia 14 de novembro tivemos a apresentação de
palestra sobre Contos de Fadas, com nossa
oficineira/fazedora Cecília Gopfert, na Casa das
Palmeiras, em Botafogo.

Festa
No dia 17 de novembro aconteceu a “Festa Parque dos Valores”, realizada no Lar Anália Franco. A comemoração foi
feita para 80 meninas de 2 a 12 anos.

Discussão
No dia 17 de novembro
aconteceu um debate sobre
Responsabilidade Social. O
evento foi criado pela NAU
Comunicação.

Evento importante
Nos dias 24 e 25 de novembro aconteceu a I Mostra de Voluntariado, com a apresentação de projetos do Rio de Histórias,
Doutores da Alegria, Viva Rio e Brinquedoteca do Hospital Loureto.

Participação importante
Nos dias 26 e 27 de novembro aconteceu a Assembleia Geral da Rede Nacional da Primeira Infância. Foram apresentados
pelos diversos grupos de trabalho, as ações realizadas em 2015 e o planejamento para 2016.

Convite especial
No dia 25 de novembro, a fundadora do Instituto Rio de Histórias, Regina Porto, fez uma palestra no Congresso Científico
da Secretaria Municipal da Saúde. A participação aconteceu após um convite da organização do evento e o tema
ministrado por nossa fundadora foi “Prática da Atividade Voluntária de Contação de Histórias nas Unidades de Saúde”.

Participação
especial
No dia 18 de novembro participamos
de um evento especial no IMIP,
chamado de “Dia D. Uma ação
especial na urgência pediátrica”.
Contamos com a participação dos
voluntários Ivan, Rosineide e Lucas.

VINCULADA BAHIA
No mês de novembro, nossa afiliada Bahia fez duas reuniões para tomar algumas decisões importantes. Foi definida a
programação para 2016 e com isso, a decisão de não abrir curso no primeiro semestre.
A ideia é intensificar e fidelizar os
contadores e criar com eles um
trabalho em conjunto, onde possamos abrir novos campos para
contação e firmarmos parcerias.
O resultado foi apresentado no
encontro de confraternização que
acontece no dia 05 de dezembro
no HGE, na Av. Vasco da Gama.
Aconteceu também o estágio de
observação com os novos contadores.

VIVA E DEIXE VIVER - BAHIA

VINCULADA MARÍLIA
Teia Viva
No dia 28 de novembro aconteceu o Teia Viva, edição Marília. Participaram 40 pessoas, se revezando entre as três oficinas.
“A ideia é promover uma viagem cultural sobre a arte de contar histórias, através de diferentes formas e conteúdos. Além
disso, os participantes serão convidados a fazer um intercâmbio em até duas atividades lúdicas, entre as três oferecidas
na programação”, explica Valdir Cimino, fundador e presidente do Viva.
Foram oferecidas três oficinas diferentes:
1. Jogos Teatrais e Brincadeiras Cantadas – com Paula Bitencourt
2. A sedução do ouvinte. Técnicas de um Contador de Histórias – com Cinthia Siqueira
3. 1001 formas de contar com Eu Conto! – com Simone de Lima Primo

Oficina de bexigas
ornamentais e
Orientação do
Diário Eletrônico
No dia 26 de novembro aconteceu a
oficina de bexigas ornamentais e
Orientação do Diário Eletrônico. A
oficina foi realizada pelo diretor Tony
Silva que dividiu a experiência de outra
praça, possibilitando uma rica troca de
informações entre os contadores.

VINCULADA PORTO ALEGRE
Contadores na Feira do Livro:
uma maratona de 63 horas de histórias
Foi uma maratona de contações e oficinas. Mas os contadores do Viva deram conta do recado. Durante os 17 dias da
Feira do Livro de Porto Alegre estiveram presentes, individualmente, em duplas ou em grupos, em um espaço especial
montado pela Caixa Econômica Federal para a contação de histórias. Narraram centenas de histórias, realizaram dezenas
de oficinas e mostraram, na prática, o que é acreditar em uma causa e desejar divulgá-la.
As contações feitas por cerca de 60 voluntários do Viva aconteciam três vezes ao dia e eram seguidas de oficinas. Ambas
eram abertas ao público que frequentava a feira, e que foi estimado em 1,5 milhão de pessoas. A Feira é a considera a
maior do país, com cerca de 700 sessões de autógrafos e mais de 220 encontros com autores.

Pelo nosso cantinho de contação passaram
bebês, crianças, adolescentes, idosos, adultos – todos dispostos a se encantar com
uma – ou mais – histórias. Ninguém teve tempo para contar números porque estávamos voltados para contar histórias,
mas foram centenas – talvez milhares – de pessoas – que conheceram o Viva através da voz de seus contadores.
Os voluntários não perderam o fôlego, somando um total de 63 horas de atuação. Alternaram-se de acordo com suas
disponibilidades de horário, organizavam as oficinas usando suas habilidades, e ofereceram, além de histórias, atividades
variadas, que foram da mágica à escrita criativa. No último dia foi feita a apresentação da história “Assembleia dos
Bichos” para encerrar a atividade e comemorar o final dessa deliciosa maratona.
O espaço usado pelos contadores foi resultado de uma parceria entre a Associação e a Caixa, que desenvolveu, em seu
estande, o tema “Histórias Vivas”, incentivando a contação de histórias. Além dos contadores, havia uma equipe de
filmagem que gravou diversas pessoas narrando clássicos das histórias infantis. Vários contadores do Viva participaram
dessas gravações. Se quiser assistir a essas histórias, vá ao site youtube.com e faça uma busca com as palavras-chave
“Histórias Vivas Caixa”.

Doação feita por Marô Barbieri
A nossa biblioteca do Hospital da Criança Santo
Antonio ficou mais rica. Marô Barbieri, autora de
diversos livros infantis, doou uma coleção de obras
de sua autoria para a biblioteca da Viva situada no
Hospital da Criança Santo Antonio. Maria Eunice
Garrido Barbieri (Marô) é professora, contadora de
histórias e autora livros como: “Pequenos Segredos
do Jardim”, “A fada que colecionava manhãs” e
“Quem dança não faz lambança”. Os voluntários da
Viva agradecem ao gesto generoso.

Hora do contador: com contar histórias para bebês
Dicas preciosas e muita emoção marcaram a Hora do Contador de novembro, em que Angela (Janja) Backhaus repartiu,
com os voluntários da Viva, seus 23 anos de experiência contando história para bebês.
Janja é pedagoga e trabalha há 23 anos com bebês, na creche da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Além da experiência de trabalho, tem também uma grande – e atualmente rara - vivência pessoal. Em nosso mundo de
“um-filho-no-máximo-dois” é mãe de sete filhos.

Na oficina, Janja deu várias dicas sobre como narrar histórias para bebês, contou histórias maravilhosas, fez com que os
presentes as histórias e os levou à reflexão sobre sua experiência como contadores e os valores que guiam suas vidas.
Tudo isso de forma leve, divertida e animada.

as dicas da JanJa Para contar histórias Para BeBês
Com sua experiência de 23 anos contando histórias para bebês profissionalmente (e também para os seus sete filhos),
Janja Backhaus repartiu diversas dicas sobre como contar para o público que vai de zero a três anos. Veja algumas delas:
- Contar histórias para bebês é intenso e exige envolvimento. O tempo de atenção deles é muito pequeno, e você tem
que captar a essência da história, condensando-a. Mas é preciso resumir a história “sentindo” o que atrai aquela criança.
Você tem que estar muito focada/o para ter essa percepção.
Contato visual é muito importante. Olhe para os olhos da mãe e do bebê.
Você está contando para uma dupla (a mãe e a criança ou a/o acompanhante e a criança). E para o bebê a mãe é o
que importa. Procure envolver a mãe, fazer com que participe. A voz dela é o que o bebê mais gosta de ouvir.
A participação ativa da mãe também aumenta o tempo de atenção do bebê. Geralmente é de aproximadamente de
três minutos, mas com o envolvimento da mãe pode chegar até a cerca de oito minutos.
O bebê já tem sua história, e será essa história que irá definir suas preferências. Se ele conhece alguém que gosta e
que usa óculos, pode se interessar muito pela vovozinha na história da Chapeuzinho Vermelho. Se convive com alguém
que tem voz grave, pode ficar fascinado pela voz do Lobo. Observe as reações e as utilize para orientar a sua contação.
Veja a si mesma/o como um/a artista que está atuando para um público pequeno. Use todos os recursos possíveis,
tais como sons, movimentos, recursos visuais. Mas atenção: isso não significa ser barulhento ou dar pulos. Bebês
preferem suavidade.
Sempre diga o nome do autor da história e do ilustrador. Pode não parecer, mas isso vai sendo internalizado pela
criança. Ela entende que há alguém que escreveu e/ou ilustrou a história.
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Menina Bonita vai à escola
Considerada um dos best sellers dos contadores da Viva em Porto Alegre, a história “Menina Bonita do Laço de Fita”
ganhou vida na Escola de Educação Infantil Mundo Encantado, de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre.
A obra de Ana Maria Machado traz a questão do orgulho negro de forma delicada e divertida, e foi narrada pelas
contadoras Hilda Klippel, Idione Rosa, Nelci Cesar Pereira e Silvana Konzen que participaram do encerramento do projeto
Consciência Negra, promovido pela Escola. As contadoras compartilharam essa e outras narrativas com um público
animado e participativo.
Em agradecimento à visita do grupo, a Escola fez a doação de livros, livros de colorir e caixas de giz de cera. Os gizes de

cera e livros de colorir serão distribuídos no próximo Festival de Histórias do Hospital da Criança Santo Antonio, agendado
para 20 dezembro.

Festival
E no dia 20 de dezembro aconteceu o III Festival de Histórias, em Porto Alegre. O objetivo foi levar às crianças
hospitalizadas histórias representativas em grupos de seis voluntários, que atuarão com fantasias e distribuirão
presentes aos pequenos.
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Nos Hospitais
“Em 2015 a Associação Viva e Deixe Viver formou 130 novos voluntários, que agora atuam em diversos hospitais que
apoiamos. Obedecendo nossa regra, todos passaram por um curso completo de capacitação e treinamento para estarem
aptos a trabalhem em diversas instituições de saúde em 8 estados do Brasil. Costumo dizer que nosso trabalho é muito
importante para as crianças e adolescentes hospitalizadas, mas também é de grande ajuda para os funcionários das
instituições que tanto se dedicam ao cuidado e tratamento dessas crianças e também para os pais. Não atoa, o resultado
do estudo ‘Perfil das Crianças atendidas no Hospital Menino Jesus’, realizado pela Fundação Itaú Social, aponta que 100%
dos entrevistados disseram acreditar que a contação de histórias ajuda a melhorar o bem-estar da criança ou adolescente.
E mais: 98% consideram a contação de histórias um caminho de aproximação. Sou grato também aos hospitais,
profissionais e pais que tanto acreditam em nosso trabalho e lutam conosco para fazer com que o trabalho funcione e
ganhe cada vez mais espaço em instituições de saúde. Deixo meu muito obrigado por esse 2015 e espero que a nossa
parceria se estreite cada vez mais em 2015”, Valdir Cimino, presidente da Associação Viva e Deixe Viver.

Nas Empresas
“Dezembro é um mês com muito significado. Alguns ciclos se encerram, outros se iniciam. Neste ano de 2015, a
Associação Viva e Deixe Viver tem muito que agradecer às empresas patrocinadoras e apoiadoras de um trabalho tão
significativo para a sociedade brasileira. Em 2016 voltamos com muitas novidades importantes para a Associação Viva e
Deixe Viver, que com toda certeza, contará com o apoio de empresas que já nos acompanham há anos e com as novas
que entrarão para a família Viva e Deixe Viver. Finalizamos esse ano com um muito obrigado a todas as empresas e a
certeza de que nossa parceria segue firme e forte”, Valdir Cimino, presidente da Associação Viva e Deixe Viver.

Mini Histórias
Em dezembro temos datas que nos fazem refletir. Começa já no dia 1, onde no Brasil
temos o Dia de Doar. Não importa o que nem de que forma, todo mundo que doa dá
um pouco de si. O que também é comemorado no dia 5, com o Dia Internacional do
Voluntário. O Natal, independentemente da crença de cada um, é uma data que nos
faz pensar nos outros. E no dia 31, quando fazemos um balanço do ano, refletimos
sobre os acertos e erros e fazemos planos para o próximo ano... Assim, mesmo dezembro sendo um mês tão corrido, é um mês que nos faz entrar em contato com a
gente mesmo, a escutar a nossa voz interior... Escute sua voz, tenho certeza de que
ela tem muito a dizer.

Viva Voz
O Encantamento dos Adultos
Na semana anterior eu havia feito uma coroa para que ela escutasse as
histórias. Então desta vez ela colocou, em sua cabeça sem cabelos, sua coroa.
A mãe não somente incentiva como participa atentamente. Tanto que, em
determinado momento, eu vi quatro olhinhos brilhantes, vidrados na
história... Ficou difícil, apenas pelos olhinhos, saber quem era a criança e
quem era o adulto.
aparecida dias Monteiro
Instituto de Criança - Hospital das Clínicas – SP

Perfil do Voluntário
Desde abril de 1998, o publicitário Rogério E. Sautner atua como voluntário.
Após participar de uma reunião no Instituto de Infectologia Emílio Ribas,
por indicação de um amigo, Rogério iniciou o treinamento e desde então
é contador do Instituto, sempre aos sábados. “O nosso trabalho é de suma
importância para tornar o ambiente hospitalar mais humano ajudando
aos pacientes internados terem experiências lúdicas que os ajudem a se
recuperar com mais rapidez. Tiramos as crianças, pelo menos por alguns
momentos, da dura rotina do tratamento para deixá-los mais alegres e felizes. O nosso maior retorno é quando encontramos uma criança ou adolescente triste e o deixamos com um largo sorriso no rosto”, diz Sautner.
Nos momentos de lazer, gosta de viajar, sair com os amigos, ir ao cinema,
ler bons livros e participar de espetáculos culturais. Na visão dele é fundamental ser positivo em cada obstáculo que a vida nos apresenta e sempre
compartilhar a felicidade aos que o rodeiam.
E é justamente assim que busca cumprir seu trabalho como contador de histórias, que agrega muito valor à sua vida. “O
trabalho na Associação Viva e Deixe Viver me fez dar valor a muitas coisas simples da vida que realmente valem a pena.
Refleti muito quando iniciei o trabalho voluntário no Viva e isso ajudou a rever meus valores e me tornar uma pessoa
melhor”, finaliza.

Livro do mês
Para a leitura de dezembro, a indicação de nosso fundador Valdir Cimino é o livro “Quanta História Numa História”, de
Ana Luísa Lacombe. Lançado neste ano, a publicação reúne as experiências pessoais da autora e atriz que já atua como
contadora de histórias há anos. “O livro surgiu de um projeto que ganhei em 2010/2011. Ele reúne todo o meu conteúdo
que eu apresentei em diversas palestras, conteúdos de relatórios que fiz ao longo dos anos e a minha experiência na
prática. Eu falo de voz, de corpo e de estrutura de texto, mas tudo sempre pautado em experiências pessoais”, destaca.
“Quanta História Numa História” foi vencedor do Edital PROAC do Governo do Estado de São Paulo para sua publicação.

Ana conta que o trabalho que realizou em
hospitais, na AACD e no Centro da Cultura
Judaica, onde ficou por 10 anos, fizeram toda
a diferença na construção do livro e de sua
formação como contadora de histórias. “Eu
acho que contar histórias para crianças
hospitalizadas é criar um mundo simbólico para
a criança que se vê como o herói, como a
princesa e precisam enfrentar o lobo mau, que
é uma representação muito forte do medo. É
muito bonito poder acompanhar essa viagem
coletiva, mas que é absolutamente particular.
Aproveito também para destacar que admiro
muito o trabalho que o Valdir Cimino realiza na
Associação Viva e Deixe Viver. Você vê de casa como os voluntários são bem preparados para uma causa tão nobre”,
finaliza a autora.
sinoPse:
Em Quanta História Numa História, a autora fala sobre por que e como decidiu contar
histórias; a importância da comunicação oral, que é terapêutica e incentiva a
criatividade; quais são as técnicas necessárias para quem quer ser um bom contador
de histórias: a escolha do repertório, a melhor postura corporal, a modulação correta
da voz e a fala no ritmo certo, entre outras coisas. A obra inclui também relatos das
experiências pessoais de Ana Luísa Lacombe como contadora de histórias, algumas
das histórias que ela costuma narrar, lista de sites de contadores de histórias e autores
e sugestões para pesquisa. Um audiobook acompanha o livro.

FAZEDORES
Você, que gosta de participar de trabalhos voluntários,
pode contribuir com o Viva.
Venha ser um Fazedor em nossa Associação.
Para mais informações e sobre vagas para fazedores,
entre em contato pelo telefone: (11) 3081-6343.
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