
SÃO PAULO
Fóruns Mahle 2015
Em outubro, a Associação Viva e Deixe Viver realizou os Fóruns de Humanização Mahle, em diversas localidades do estado

de São Paulo. Nos eventos foram debatidos diversos assuntos relacionados à humanização em diversos contextos: do

dia a dia em hospitais até a forma como o tema se desenrola em empresas.

Os fóruns aconteceram em Santo André, em Itajubá, em Limeira e em Mogi-guaçu e foram mediados pela Violeta Dib

Cimino, com exceção do ABC que foi mediado e apresentado pelo Valdir Cimino.  Nestas localidades também tivemos a

participação do nosso Diretor Tony Silva, apresentando o diário eletrônico e tópicos do Balanço social do Viva.

Visita do escritor Ricardo Prado,
na sede do Viva.
No dia 16, Valdir Cimino recebeu, na Sede da Associação Viva e

Deixe Viver, o escritor de livros Ricardo Prado. O autor presentou

Cimino com três livros escritos por ele: Leo e as Caixas de música,

Leo e o Mistério da Revolução e o livro com duas capas: Diário de

uma Jabuticaba / Diário de um Tamanduá.

Prêmio ABIHPEC – Beleza Brasil
No dia 5, nosso fundador foi convidado para participar da premiação ABIHPEC

– Beleza Brasil. O evento aconteceu na Sala São Paulo Praça e teve como ob-

jetivo promover o reconhecimento das práticas empresariais e dos produtos

da indústria brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. 

Viva fecha parceria com a ESPM
No mês de outubro, a Associação fechou uma parceria com a ESPM. A proposta

foi desenvolver o Curso: Gestão do Voluntariado e Formação do Capital Humano

para profissionais de empresas ou de organizações sociais sobre como planejar,

implantar, gerir e mensurar o impacto dos programas de

voluntariado. O curso iniciou em novembro de 2015.

XVIII Semana
de Mobilização
Científica – SEMOC
No dia 23, Valdir participou da XVIII

Semana de Mobilização Científica –

SEMOC, palestrando com o tema “Voluntariado e Compromisso”. 
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Gelato do Bem
No dia 12, a Associação Viva e Deixe Viver realizou, em parceria com a gelateria Le Botteghe, uma ação especial para o

Dia das Crianças: o Gelato do Bem. O evento teve a presença de quatro contadores e um cartunista desenhando as

crianças, que degustaram os gelatos da casa. 100% do lucro de sua arrecadação no dia foi destinado para a Associação.

Domingueira Roda de Leitura com Cães
No dia 25 de outubro realizamos a Domingueira “Roda de Leitura com Cães”, em parceria com a TAC – Terapia Com

Cães, com o objetivo de promover e incentivar o gosto e o hábito da leitura, propiciando momentos de sonho, fantasia

e aprimoramento intelectual.

Festa de Dia das Crianças no ICR 
A festa em comemoração ao dia das crianças, ocorrida no dia 12 de outubro, foi uma iniciativa do ICR e contou com a

participação dos contadores de histórias do Viva, que alegraram e divertiram todas as crianças presentes. Recebemos o

convite da Rosali, da área de humanização do hospital, para contarmos histórias e ajudarmos na distribuição de livros

doados. Nossos voluntários contaram que passaram “o dia todo na maior alegria! Eram

os voluntários, as crianças, acompanhantes e a classe hospitalar numa só sintonia”.

Mês das Crianças no Hospital Municipal Cármino Caricchio
(Hospital do Tatuapé)

Durante todo o mês de outubro, os contadores de histórias do Viva participaram, voluntariamente, de diversas atividades

no Hospital Municipal Cármino Caricchio (Hospital do Tatuapé). Muitos dos nossos voluntários se engajaram e atuaram

por vários dias contando histórias e entretendo as crianças presentes. O Hospital gostou tanto de nosso trabalho que

firmou parceria para ter nossos contadores de forma recorrente. 

Dia das Crianças
no Darcy Vargas
Nossos contadores de histórias do Darcy Vargas

fizeram a festa para as crianças do hospital. Foi um dia

muito especial, em que dançaram, cantaram e animaram todos os

participantes do evento: pacientes, pais, profissionais e amigos.  Ainda

ganharam livros, giz de cera e almofadas do Pequeno Príncipe. 

Feira Cultural
e da Cidadania

do Instituto Ato
No dia 17 ocorreu, no Instituto Ato, a Feira Cultural

e da Cidadania para comemorar o dia das crianças.

Nossos contadores foram convidados para alegrar

as crianças com as suas histórias. 

Aniversário do 
“Coral Voz da Globo”
No dia 24, nossos contadores participaram da

comemoração de 10 anos do Coral Voz

da Globo no Teatro Gamarro.

Nosso avental foi customizado

pela Bella Zubbelis Artesã e fez

o maior sucesso! 

Oficina de bexigas e contação de histórias na Santa Casa
Entre os dias 13 e 16 de outubro, a Santa Casa organizou diversas oficinas que contaram com a participação de nossos

contadores de histórias. Nosso Diretor Tony ensinou as crianças como fazer bexigas virarem

arte e nossa contadora Rejane caprichou na narração de histórias para os pequenos da creche

do Hospital. 

No dia 14 realizamos o curso de Ponto de Cultura em

Marília, Péricles Raggio, com o tema "Narração e

Mímica" na FAMEMA. No mesmo dia, o evento também

aconteceu na Santa Casa de Marília.



Outubro foi um mês mais que especial, afinal, comemoramos o Dia das Crianças, foco central de nossas atuações. Por

isso, estivemos presentes em diversos hospitais parceiros para celebrar com os pequenos. Confira fotos de nossas visitas:

AACd / AssoCIAção AssIstênCIA A CRIAnçA CoM dEFICIênCIA

HosPItAL
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FILHo – nItERóI

HosPItAL 
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No dia 13 tivemos duas ocasiões especiais. Voluntários do Instituto

visitaram o Hospital Darcy Vargas em São Gonçalo e a nossa fundadora,

Regina Porto, participou do programa Sem Censura, da TV Brasil.

No dia 10, aconteceu a

oficina Ler e Contar com

Francisco Gregório Filho.

No dia 1º de outubro, aconteceu o evento Contar Histórias Faz Bem A

Saúde.  A apresentação aconteceu na Biblioteca Popular Municipal Silvestre

Mônaco, no Centro Social Urbano da Ilha da Conceição em Niterói/RJ, e

na ocasião, Francisco Gregório Filho contou a história de Dona Baratinha.

No dia 3, o diretor da Associação Tony Silva, realizou a Oficina De Balões Ornamentais E Palestra Sobre O Diário Eletrônico.

O encontro aconteceu na Faculdade Estácio de Sá (Rio de Janeiro) e contou com, aproximadamente, 40 pessoas.

INSTITUTO

No dia 12, aconteceu a apresentação dos índios da Nova Zelândia-Maoris e do

Pará-Kaiapós - e visita a exposição de miçangas no Museu do Índio.

No dia 14, voluntários do Instituto Rio de Histórias e estudantes de jornalismo da PUC-RJ, fizeram uma visita ao Hospital

Miguel Couto. O encontro resultou em uma matéria especial sobre os 80 anos do hospital. No mesmo dia, também

realizados a Oficina da Memória, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).



No dia 24, o Grupo Conte Comigo realizou o

Encontro da Primavera. O evento homenageou os

10 anos do Rio de Histórias, utilizando a camiseta

de 10 anos do Instituto. O grupo é formado por

três voluntários do Instituto Rio de Histórias (José

Matos, Cristiane Furtado e Cecília Gopfert) – e

mais dois fazedores de

histórias (Regina Clara e

Tania).

Também estivemos no lançamento do livro “O

Menino que Cultivava Framboesas”, da escritora

Maria Elaine Altoe.

HosPItAL RIos
d’oR – JACAREPAgUÁ

HosPItAL sAMCI – AndARAí                                            Into - InstItUto dE
tRAUMAtoLogIA (CAJU)

HosPItAL LoUREnço
JoRgE – BARRA

No dia 21 de outubro realizamos a Oficina Varal

Natalino, no CEPE – Centro de Estudo e Pesquisa do

Envelhecimento, na Gávea.

No dia 22, realizamos o terceiro evento em comemoração aos 10 anos do Instituto Rio de Histórias. Levamos 75 crianças

(entre cinco e nove anos) da Escola Municipal General Humberto de Souza Mello. O escritor e contador de histórias

Francisco Gregório Filho contou diversas histórias, entre elas a de seu livro Dora Baratinha. Cada criança ganhou uma

cópia da publicação e mais dois livros da Fundação Itaú Cultural. 

No dia 23, nosso voluntário e sargento da Polícia Militar,

Leonardo Benvindo, do Hospital Estadual da Criança,

gravou uma reportagem para o site Família Azul, da Polícia

Militar do Rio de Janeiro. 

Festa das crianças!
No mês outubro, celebramos o Dia das

Crianças com entrega de livrinhos e a

participação de nossos voluntários em

quatro instituições da região:

No dia 8 estivemos na AACD.

No dia 10 no Hospital Helena Moura,

no Hospital

Universitário

Oswaldo Cruz

e também no Hospital

Maria Lucinda.

Kinder – ajudando a integrar e a alegrar
Um sonho, por maior que seja, pode se tornar realidade quando há força e determinação. Prova disso é a Kinder – Centro

de Integração da Criança Especial, de Porto Alegre. O centro é fruto do sonho de uma fisioterapeuta alemã, que queria

ajudar crianças com múltiplas deficiências, para quem existiam poucas alternativas de apoio.

Essa sonhadora, Bárbara Sybille Fischinger, atualmente com mais de 70 anos, continua à frente da instituição que criou

há 27 anos, e que atende 283 crianças, adolescentes e adultos jovens, a maioria em situação de vulnerabilidade social,

oferecendo escola e reabilitação. Na escola são 20 turmas, com no máximo oito alunos, distribuídas nos turnos da manhã

e da tarde, somando 168 alunos.

Os atendidos pela instituição recebem um acompanhamento dedicado e constante de uma equipe de 50 profissionais,

entre professores, especialistas da área da saúde e outros. Na Escola, as turmas são divididas por idade e o currículo é

adaptado para as necessidades dos alunos.

Há muitas atividades especiais, que buscam ampliar o universo dos alunos e trazer alegria e bem-estar para seu cotidiano

cheio de desafios: pet terapia, brinquedoteca, oficina, artes, musicalização e passeios aos mais diversos lugares colorem

a vida das turmas da Kinder.

VINCULADA PORTO ALEGRE



A animação começou na portaria, com as recepcionistas

rindo muito da história da “Magra muito Magra e Gorda

muito Gorda”. Seguiu pelos corredores, quartos, UTI e

isolamento, levando, ao antigo hospital, o sopro da

alegria. Além de histórias, as crianças receberam caixas

de giz de cera e livros de colorir, para continuarem a

construir suas histórias depois da partida do grupo.

Para alguns adultos a reação das crianças foi

surpreendente. A mãe do pequeno Antony, Taiane Silva,

não esperava que, com apenas um mês, o bebê fosse reagir com sorrisos e atenção à história. Encantada com a reação,

confessou que nunca havia contado uma história para o menino, mas que passaria a fazê-lo a partir e agora.

Histórias invadem o Hospital Santo Antônio no Festival
Sob a batuta da coordenadora de marketing e comunicação Idione Rosa, trinta contadores de história fizeram um mutirão

de contação durante o Festival de Histórias no Hospital da Criança Santo Antonio, da Santa Casa de Misericórdia de Porto

Alegre.

Divididos em quatro grupos bem afinados – cada um deles apresentando uma história – os contadores percorreram os

quartos, emergência, recepção e UTI levando alegria

durante a manhã do dia 24 de outubro. Uma equipe de

apoio seguia os grupos, distribuindo presentes (um kit

de giz de cor e livro de colorir) para todas as crianças.

As histórias dos bichos participantes da “Assembleia dos Bichos”; a vida complicada da “Bruxa Winnie e seu Gato Wilbur”;

os animais que participaram da “Festa no Céu” e a nobre família do “Reino das Perucas Coloridas” foram apresentados

de formas variadas e divertidas para um público estimado de 540 pessoas. Foram 180 crianças, cerca de 360

acompanhantes e 54 pessoas da equipe técnica do hospital.

Ao final do Festival, os grupos se reuniram para que cada um contasse sua história para os demais grupos, comemorando,

entre risadas e aplausos, mais esse momento de contar histórias e compartilhar afeto.

Hora do contador para aprimorar a contação de histórias
Um caracol torturado, Tobias, o marido perfeito, o Zé, o marido real e outros personagens trazidos pelo autor Gabriel

Perissé coloriram a Hora do Contador realizada no dia 14 de outubro no auditório do Hospital da Criança Santo Antonio,

e ajudaram os contadores a entender como podem aperfeiçoar sua atuação.

Perissé, que é professor, autor de

vários livros e palestrante, realizou a

oficina “Dicas e truques de uma

história bem contada”, que teve a

participação de 22 contadores. Por

meio das suas próprias experiências e

observações e também de referências

teóricas sobre o tema, o autor

explicou como se pode fazer de uma

narrativa de história uma experiência

de envolvimento e, em alguns casos,

de reflexão e crescimento. Para tanto,

destacou, são fundamentais dois

elementos: a ênfase e a improvisação.

E ambas só são possíveis quando há preparação. O contador de histórias, como o bom ator ou músico, deve conhecer

profundamente a história, a ponto de se “apropriar” dela e poder improvisar e criar de acordo com as demandas e

necessidades do momento e do público.

Para que os participantes pudessem experimentar o que são a ênfase e a improvisação Gabriel realizou, na segunda

parte da oficina, três exercícios. No primeiro, os participantes diziam “Bom dia” e, através da entonação, postura etc.,

Os bebês recebem uma aten-

ção especial. São imediata-

mente atendidos, e não en-

tram na lista de espera que,

atualmente, tem cerca de 80

pessoas. Isto porque a estimu-

lação precoce é muito impor-

tante para o desenvolvimento

de crianças com múltiplas de-

ficiências. Para os pequeninos

há o Projeto Primeiros Passos, que organiza grupos de familiares que, uma vez por semana, se reúnem na Kinder e

recebem orientação técnica e apoio.

“A gente acredita na potencialidade de cada criança, que ela pode sempre ir além na sua evolução”, explica a vice-diretora,

Janaina Notari. E é para ajudar essa turma a ir além, sempre além, muito além é que nós, os Contadores de Histórias da

Viva estamos nos juntando à Kinder. 

Para saber mais: visite o site da Kinder em www.kinder.org.br . O site conta tudo sobre a instituição e ainda explica como

fazer doações.

Voluntárias visitam Kinder para estabelecer parceria
Um grupo de cinco voluntárias da Viva visitou a Kinder – Centro de Integração da Criança Especial para estabelecer as

bases de uma parceria. A visita ocorreu no dia dois de outubro e o grupo foi recebido pela vice-diretora da instituição,

Janaína Notari.

As voluntárias Débora Lemes Lemos, Idione Rosa, Maria Elisete Berlato Pinto, Ana Lacevicius e Ligia Gomes Carneiro

puderam conhecer o trabalho da instituição, que atende a crianças, adolescentes e jovens adultos com deficiências

múltiplas, com ênfase naqueles que estão em situação de risco social. Oferece ensino, na Escola Barbara Sybille Fischinger,

e reabilitação. 

São 283 atendidos, com idades que variam entre zero e 24 anos e onze meses.  Desses, 168 estão na escola e na

reabilitação, e os demais frequentam apenas a reabilitação. A escola tem vinte turmas – dez pela manhã e dez de tarde

– com no máximo oito alunos por turma.

Pelas características da instituição, a contação de histórias na Kinder terá que ser feita de forma diferente daquela dos

hospitais. Janaína explicou que a contação será inserida nas atividades da escola e que, por isso, terá que ser realizada

sempre no mesmo dia e horário.

Os contadores também irão manter um diálogo constante com os professores, adequando os temas às necessidades da

turma e da Escola. A metodologia adotada faz com que toda a escola funcione com base em um tema mensal. Em outubro,

por exemplo, esse tema são os alimentos. Assim, os contadores poderão aproveitar e narrar histórias que envolvam

alimentos.

Festival de Histórias no Hospital da Criança Conceição
Um pequeno exército da alegria invadiu o Hospital da Criança Conceição no dia 6 de outubro. Carregando a bandeira

invisível dos Contadores de História da Viva, e trajando o Jaleco mágico o grupo de dez contadores entrou na instituição

determinado a levar bem-estar e alegria a todos os que encontravam pelo caminho: fossem crianças ou adultos, em mais

uma edição do Festival de Histórias.



PARCEIROS - PORTO ALEGRE

Outubro: mês de fórum e formatura na Bahia!
No dia 17 de outubro, a afiliada da Bahia celebrou o último módulo de treinamento de novos voluntários. A data, é claro,

foi marcada pela grande decisão que tomaríamos em relação a ser voluntário ou não. 

Criteriosamente, os voluntários aprenderam o que deve ser levado em consideração para abraçar esse caminho. Os

presentes puderam entender um pouco melhor o dia a dia dos voluntários com o vídeo “Ser Voluntário” e também

ouviram histórias inspiradoras de quem já tem experiência na contação de histórias. 

O que? Para quem? Como? Essas são questões que todos os voluntários se perguntam constantemente, como destacou

a contadora Valéria Amorim, que levou aos participantes informações didáticas e pautadas em sua própria experiência

como voluntária. Rica em de-

talhes sua apresentação foi

pautada na dramatização: o

En-formar, In-formar e Trans-

formar. Valéria também divul-

gou uma vasta bibliografia

dos livros já lidos e que po-

dem ajudar a fazer a dife-

rença, abordando a diferen-

ciação do uso para as devidas

idades. 

Depois foi a vez da enfermeira

e contadora Jussara Guedes,

que fez sua performance ba-

seada na sua prática no Hos-

pital Geral do Estado e deixou

todos os participantes cho-

rando de rir com suas histó-

rias hilária. 

Também aconteceu uma di-

nâmica para abrir a discussão

das sensações vivenciadas pe-

los grupos. O evento foi en-

cerrado com o vídeo do

GRAAC, que foi disponibili-

zado na ocasião, pela partici-

pação do Viva Bahia no Fórum

Internacional do Voluntariado

na Saúde da Criança, que

aconteceu em Salvador, no dia

13 de outubro.

Fórum de Humanização
No dia 24, aconteceu o Fórum de Humanização / Formatura dos Contadores 2015. O tema abordado foi o “Protagonismo

dos Estudantes Universitários, em Projetos de Humanização da Saúde”. Com a seguinte programação:

8h – Credenciamento

9h – Abertura oficial com a palestra de Valdir Cimino – A responsabilidade social dos estudantes

9:30 – Roda de Conversa com a Profa. Helena Fraga Maia/UNEB, Prof. Márcio Costa/UNEB e Profa. Flávia Dias/UFBA

11:30 – Sarau de Histórias – com Valéria Amorim/Hospital Roberto Santos, Ana Mariza / Hospital São Rafael e Ana

Emilia / Formanda 2015.

VIVA E DEIXE VIVER - BAHIA

VINCULADA BAHIA

“coloriam” esse bom dia com informações e sentimentos que deveriam ser deduzidos pelos demais participantes. No

segundo, a alternância entre “bons” acontecimentos e “maus” acontecimentos foi a tônica de uma história tecida

coletivamente – um exercício de improvisação coletiva. 

Finalmente, Perissé convidou os participantes a falarem sobre a história que gostariam de escrever. Nesse exercício

surgiram histórias pessoais de grande beleza e emoção que mereceriam, por si só, uma nova oficina (não espalhem, mas

essa última frase é um convite para o Gabriel Perissé ou a Ana Lasevicius fazerem uma oficina de criação de histórias).

Todos os que falaram sobre suas histórias ganharam de presente livros de Perissé e Ana Lasevicius – e o privilégio de

terem os livros autografados ao final da atividade.

Agora, se você leu até aqui na esperança de saber quem, afinal, é esse caracol, quem são o Tobias e o Zé, sinto muito.

Não vou contar. E se quiser descobrir, só tem um jeito: VÁ NA HORA DO CONTADOR!

Contadores na 

Feira do Livro de Porto Alegre
Considerada um dos mais marcantes eventos literários do país, a Feira do

Livro de Porto Alegre chegou à sua 61ª edição com a presença dos Conta-

dores de Histórias da Viva. Entre os dias 30 de outubro e 15 de novembro

a Associação esteve representada, diariamente, por contadores que, vo-

luntariamente, se revezaram na atividade nos três horários disponibilizados

para contação de histórias.

A Feira do Livro é realizada no centro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega

e adjacências. Em 2014, foram vendidos mais de 400 mil livros, e o evento

foi visitado por 1,4 milhão de pessoas. A feira conta com uma área especial

para as crianças. Se quiser conhecer mais sobre o evento, visite

http://www.feiradolivro-poa.com.br/

“Entre SER OU NÃO

SER, Eis as questões:

Trabalho, Talento e

Tempo. Para ser

Voluntário, DOAÇÃO é

fundamental e tudo

isso com muito

AMOR!”, equipe da

vinculada de Bahia.



Nos Hospitais
Atuando há muitos anos no Hospital Infantil Darcy Vargas, a Associação Viva e Deixe Viver realiza

semanalmente a contação de histórias para as crianças internadas na instituição. Com o objetivo

de fomentar a educação e a cultura na saúde, o Viva busca transformar a internação hospitalar de

crianças e adolescentes em um momento mais alegre, agradável e terapêutico para os pequenos

por meio da leitura e do brincar. 

Nas palavras de Tereza Cristina G. Sarmento Barros, participante da Comissão de Humanização do

hospital, o hospital tem uma admiração muito grande pelo trabalho realizado pelo Viva E Deixe Viver. “O trabalho deles

é muito importante para o hospital. Temos uma admiração enorme pelo Valdir, pela pessoa que ele é e pelo trabalho

realizado por ele e por seus contadores”, destaca.

Atualmente o hospital tem oito voluntários atuantes que atendem aproximadamente 110 crianças por mês, 90

acompanhantes e 30 profissionais da saúde, contribuindo positivamente para o bem estar de seus familiares e equipe

multidisciplinar. Em 2015 os voluntários já atenderam aproximadamente 560 crianças, 320 acompanhantes e 92

profissionais da saúde.

Nas Empresas
Neste mês, nosso fundador, Valdir Cimino, aproveita o espaço destinado às empresas para agradecer todo apoio que as

empresas parceiras oferecem à Associação Viva e Deixe Viver. “Estamos chegando ao final de 2015 e este é o momento

em que os projetos estão sendo aprovados e a relação do Viva com as empresas está sendo fortalecida. Aproveito este

momento para agradecer todas as parceiras: aos novos patrocinadores Bradesco e Volvo, um muito obrigado por entrarem

nessa luta tão importante. E aos nossos patrocinadores de longa data, Mahle, Pfizer e a apoiadora Mattos Filhos, toda a

minha gratidão pelo apoio já há tantos anos”, diz.

Mini Histórias 
O que dizer sobre um mês com datas comemorativas tão relacionadas com a

educação? O mês de novembro é assim. Traz duas datas tão importantes e que às

vezes pouco lembramos. No dia 14 temos o Dia Nacional da Alfabetização. Quem lê e

escreve, e faz isto de forma tão natural, não se dá conta de todo o processo que

ocorreu para que fôssemos alfabetizados... E para que assim possamos também

aproveitar o dia 23 quando comemoramos o Dia Internacional do Livro. Quanto

aprendemos e ensinamos através de um livro. Para tantos lugares que um livro nos

leva, lugares reais, imaginários... Um livro pode ser um melhor amigo, confidente, um

parceiro para todas as horas. Basta escolher o seu estilo, o seu tipo de história e deixar que as palavras te levem para

onde você quiser ir! 

Viva Voz

Rio de Histórias – 10 anos
José gERARdo RogéRIo*

Era uma vez.... Uma proposta, uma boa proposta, daquelas gigantes que

brotam de uma mente boa e sã.

Muitos tiveram a mesma intuição, ou será que não lembraram de pô-la em

prática? Posteriormente, pegaram a linha, a isca, o anzol e lançaram ao rio,

num Rio Cheio de Histórias - e esperaram, esperaram, e.... Até que, a menina

linda de olhos pretos apareceu em Laranjeiras com o seu coelho branquinho

suspenso carinhosamente pela orelha.

Mais adiante, a vaca Mimosa que acabara de botar um ovo, avisava da festa

que seria lá no Céu, onde todos os convidados, precisariam de asas para chegar lá, mas o Jabuti, arrojado que só, também

foi.

A princesa que soltava puns imaginava como seria suportá-los dentro da viola do Urubu. Só sei que foi assim, e após

longos cem anos de um sono profundo na cama aconchegante em uma casa sonolenta, chegamos todos nessa festa

cheia de surpresas, alegrias, rostos lindos e animados, procurando uma criança para sorrir com cada um de nós

contadores, fazedores e parceiros do Rio de Histórias.

E tem sido assim, há dez anos: Quando o ano acorda, janeiro se enfeita de vontade para receber aqueles candidatos a

aprendizes mensageiros da alegria e do bom ânimo às princesas e príncipes instalados temporariamente no Palácio do

Reino Hospitalar.

Começa uma caminhada sem fim, expectativas, aprendizados, trocas, amizades, frustrações, recomeço, crescimento. O

que pode, digo, O QUE NÃO PODE, embora escrito na forma positiva é NÃO, por exemplo: Precisa lavar bem as mãos

antes de começar a contação, precisa lavar o avental toda vez que usar, precisa preencher o diário, mantenha o cabelo

preso durante o período de atuação, afff!!! Cansei.

Nessa grande festa, todos recebem e-mail, até mesmo de quem precisava só nos ouvir. Já viram ouvidora falar, informar,

recomendar, ajeitar e acolher tanto? Mas, tudo bem, Mundo encantado é assim mesmo.

Depois que começa a festa e já demos os nossos passinhos, começamos a querer mandar também. Primeiro nem

queremos concordar com o roteiro da festa, pra que tanto NAAAAOOOOO? Perguntam uns, outros só no passinho nem

aprendem e nem sabem para que servem, mas quem está focado na festa se COMPROMETE.

Muitos não gostam da música e querem calar a orquestra do palácio, ou muitas vezes, o anfitrião, digo anfitriã. Dizem

que ela é durona. É nada! Precisam conhecer a alma dessa Fada Madrinha que todos os anos, busca promover um

Mundo melhor.

Pensam que dar festas, banquetes, principalmente, banquetes onde a palavra, a história precisa ser bem contada, é fácil?

Precisa, como diz um grande mestre, saber de cor, precisa brotar do coração, precisa ser sentida, trabalhada dentro de

cada contador para só então, sair e ser levada à criança esperançosa de algo diferente, não a solução para os seus

problemas, mas uma história, mesmo não sendo boa, precisa ser bem contada para ser bem sentida por quem a ouve.

A anfitriã e a sua equipe sabem que só a CONTINUIDADE do esforço individual trará forças nas asas da imaginação para

voar à realidade de quem quer ouvir um pouco de sossego nas palavras suaves e cheias de energias renovadoras que

saem dos corações das contadoras e contadores, dando a estes pequenos um pouco de conforto.

E vamos dançando de acordo com o som da orquestra. O aniversariante, senhor Alfabeto, digo, Rio de Histórias, convida

os seus coleguinhas para brincarem, inventam brincadeiras e aprontam gracinhas de todas as cores. Pintam. E só não

bordam porque nessa hora as vovós estão querendo contar histórias e já tricotaram muito.

E quando o dente ainda doía, a Centopéia que sonhava com os seus cem sapatinhos, sem querer e por ouvir demais os

outros, quase se tornou uma Zeropéia, alguma coisa com menos pernas do que cobra.

A festa que começara animada e muitos convidados, continua e prossegue animada, alegre, mas com menos convidados,

foram alguns penetras, alguns que preferem outras festas, outras músicas, mas continuam nossos amigos. Quem sabe,

um dia voltem frequentar o nosso salão de baile!

Em nossa festa, precisa ter CONSTÂNCIA, para não perder o sapatinho depois das doze badaladas do relógio. E aí? Quem

terá os cabelos tão longos para resgatar a princesa que volta a ser gata borralheira? Pois é, precisa ter mesmo força na

peruca, digo, força no coração para aceitar o não, humildade para reconhecer o nosso espaço e continuar focado na

criança. E, ainda longe de casa, precisa voltar rápido para preparar o almoço de recepção do casamento de D. Baratinha

e Dom Ratão!

Mas, esse grupo que fica até o fim do baile, todos os anos, prova que não tem medo de bruxas, e segue em frente,

fugindo das bruxas, das feiticeiras, dos lobos maus, das madrastas vingativas e ruins, fogem, fogem e fogem dos ladrões,

dos irmãos e irmãs invejosas, das rainhas dominadoras e reis tiranos, cruéis. Onde estão todos eles? Estão dentro de

cada contador de histórias, na hora de criar, contar e encantar.

Dentro de cada contador estão também os reinos de águas cristalinas, fadas e animais bonzinhos que salvam as princesas

dos perigos, estão os príncipes, os palácios, os grandes bailes, as alegrias, os sorrisos. Lá nesse reino estão os bichos

encantados, as iaras, os sacis, os curupiras, as princesas e os grandes casamentos, casamentos como o nosso com o Rio

de Histórias.

Como seria um Mundo sem Livros? Já imaginaram a bibliotecária Maria da Acentuação, frente a frente com João Apagador

e sua parceira Ana Fabeta. João Apagador, aquele sujeito que tem um sugador ortográfico que retira dos livros as vírgulas,

os pontos, os espaços, deixando o livro sem utilidade.

No sorriso de cada contador, estão estes segredos, estas misturas e cada um leva ao leito da criança doente, tudo isto

com muito amor.

Parabéns pelos dez anos para todos que fazem parte desta História.

E sejam felizes para sempre...

(Este texto escrevi quando vi as fotos do nosso encontro e dos novos formandos de 2015)

*José gerardo Rogério – Voluntário 2009 (Instituto Rio de Histórias, afiliada ao Projeto Viva e deixe Viver) -

supervisor e Contador de Histórias do Hospital Estadual Azevedo Lima (Fonseca, niterói) e do Hospital Infantil

darcy Vargas (são gonçalo)

Perfil do Voluntário

O que inspira uma pessoa a se tornar contadora de histórias?

Família, conhecidos, histórias de superação... os motivos são

diversos e sempre envolvem, é claro, a vontade de fazer o

bem e ser uma pessoa melhor.

Para o advogado Joaquim Marcos, de 39 anos, a relação com

a Associação Viva e Deixe Viver começou há seis anos, logo

após o nascimento de seu primeiro filho, João Victor. “Não

sei bem o que moveu nesse sentido, talvez como exemplo

para o meu filho, ou ainda, como forma de retribuição da

ótima vida que tenho”, explica.

Marcos conheceu o Viva lendo uma entrevista que o

desembargador e contador de histórias Antonio Carlos Malheiros deu a um jornal anos atrás. “Então, pensei, se um

desembargador com milhares de processos para analisar consegue arrumar tempo para o trabalho voluntário, acho que

também conseguiria, apesar da minha complicada agenda. Resolvi tentar”, destaca o contador.

Assim como muitas das histórias dos voluntários, Marcos conta que o trabalho realizado como voluntário do Viva sempre

proporciona uma ótima sensação de bem-estar. Mas destaca: não adianta tentar entrar no universo das crianças com o

pensamento cheio de preocupações, para ser contador de histórias é preciso esquecer por um momento de todas as

dificuldades e direcionar completamente a atenção para os pequenos. “Então, depois de alguns minutos de concentração,

após ler o Livro “O que é uma criança” (Autora: Beatrice Alemagna, editora Martins Fontes) em um local mais tranquilo,

respiro fundo e vou de encontro a aquelas pequenas pessoas. Muitas vezes vou com a intenção de ajudá-las, mas elas que



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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acabam me ajudando, através da forma lúdica e sincera que encaram a vida! Elas têm uma força muito especial”, diz.

Em seus momentos de lazer, Marcos gosta de praticar atividades esportivas, como correr, nadar, pedalar, jogar tênis, mus-

culação e pilates. Também é apaixonado por viagens, que o ajudam a sair da rotina. “Outra coisa que gosto é ficar em casa

curtindo as crianças! Acho que o fundamental para ser feliz é ser importante para alguém e sinto que consigo de alguma

maneira ser importante para essas crianças, da mesma forma com relação aos meus filhos, amigos e trabalho”, explica.

O contador também considera ser de extrema importância o contato que as crianças têm com os contadores, justamente

porque esses momentos têm o lado educativo, o aspecto emocional, o envolvimento familiar e os minutos de distração,

fundamentais para que aqueles ouvintes possam esquecer um pouco do sofrimento que estão passando.

Por fim, Marcos conta uma história que aconteceu com eles há alguns anos no GRAACC, hospital onde atua. “Certa vez,

estava na área de internação, depois de perguntar para a enfermeira do setor, onde havia crianças. Fui até o quarto que

ela indicou, bati na porta, quando entrei ouvi uma música gospel ou religiosa tocando baixinho, cheguei mais perto da

criança e vi que ela estava dormindo, então falei para a acompanhante, não sei se era a irmã ou a mãe, que voltaria

depois, ela consentiu e sai. Fui novamente no posto de enfermagem e comentei que voltaria depois porque a criança

estava dormindo, e, logo a enfermeira me disse: "Volte lá e conte porque ela não acordará mais". Então, mesmo meio

confuso, voltei, peguei um dos meus livros preferidos (A flor do outro lado de lá) e contei a história para aquele pequeno

ser que dormia de forma serena, dei um beijo e fui embora com um turbilhão de emoções, mas com a certeza de ter

contado uma linda história”.

Livro do mês

Em novembro, a dica de leitura de nosso fundador, Valdir Cimino é especial!

Inspirado pelos livros que ganhou do autor, compositor e regente, Ricardo Prando,

a seção deste mês conta com quatro livros que ele

gentilmente doou à Associação em outubro.

Leo e as caixas, de música
Vida de adolescente não é moleza e isso não é segredo!

Leo que o diga. Hospedado na casa da avó Helena,

enquanto o pai estava trabalhando na Europa, ele

andava cansado da rotina, entediado com tudo. Foi

salvo pela música. A sorte grande chegou em caixas de

discos de vinil que Leo ganhou de presente. A vida de Leo nunca mais foi a mesma. Este é o

primeiro volume da coleção Trilhas: uma viagem musical.

Leo e o mistério da revolução
Leo passou a infância viajando e conhecendo o Brasil – e um bocado de música. Mas agora ele

foi arrancado das belezas cariocas para enfrentar a neve e a solidão de Praga, na antiga

Tchecoslováquia. Como se não bastasse, o país enfrenta uma revolução que, corajosa e sem

violência, mudará a história do país e do mundo. Acompanhe as aventuras de Leo, ouça as

músicas em www.trilhasdamusica.com.br e participe da sua comunidade na Facebook.

Diário de uma Jabuticaba / Diário de
um Tamanduá
Desenvolvido no formato de diários, os livros chegarão às

bancas em 2016 no formado 2 em 1. Ambas as publicações

foram desenvolvidas no formato de diário, uma das modas da

literatura infantil atualmente. Contando a história de uma

menina com apelido de Jabuticaba e um menino com o

apelido de Tamanduá, Prado conta que se inspirou em sua

filha de 8 anos para escrever as obras.

“Meu relacionamento com a Associação Viva e Deixe Viver é bastante recente. Conheci o trabalho

por meio do ilustrador de meus novos livros “Diário da Jabuticaba / Diário do Tamanduá”, Paulo

Zilberman. E foi amor à primeira vista. O trabalho realizado pela Associação tem muito a ver com

o que eu faço, penso e quero para minha vida. E a atitude do Valdir Cimino, como ele transmite o

valor pelas coisas e a forma delicada e intensa de contar histórias faz com que você se encante.

Espero que essa história que começou tão recentemente seja muito longa e que eu esteja sempre

próximo do Viva para acompanhar o desenvolvimento de uma história tão legal.” 

Ricardo Prado, autor




