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SÃO PAULO
IX Workshop “A Descoberta do Brincar e
Contar Histórias na Saúde Mental”
Nos dias 03 e 04 de junho, aconteceu a 9ª edição do workshop “A Descoberta do Brincar e Contar Histórias na Saúde
Mental”, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo (IPqHCFMUSP), com o apoio do instituto
Helena Florisbal. O evento teve como objetivo incentivar a prática de atividades lúdicas no tratamento de pacientes com
doenças mentais. 160 voluntários do curso de formação da Associação Viva e Deixe Viver, e 65 participantes do público geral participaram do evento.

Caravana de Contação de Histórias
A terceira edição da Caravana de Contação de Histórias, aconteceu no dia 18 de
junho com o apoio do Instituto Helena Florisbal. O tema “As histórias que saem
dos livros! ”, foi ministrado por Fabio Lisboa, no Lar do Idoso Augusto
Neves no bairro da Vila Maria, Zona norte de São Paulo. Foi um momento
de rememorar histórias de vida entre os participantes residentes do lar
de idosos.

Contação de Histórias IHF
No mês de junho, a Viva deu continuidade as visitações
nas entidades beneficiadas pelo IHF, promovendo um
momento de contação de histórias para as crianças atendidas pela instituição. A contadora de histórias Marilia
Tresca esteve no dia 16, no GRATHI, localizado no bairro
do Jabaquara, e dia 23, no Leon Alexander.
O Instituto Helena Florisbal promove assistência social gratuita as suas entidades
credenciadas, trazendo a melhora na qualidade de vida de todos os seus assistidos.

Projeto “Dodói - Capacitar para Humanizar” – Oficina Jogo Eu Conto!
No dia 24 de junho, Valdir Cimino ministrou a oficina do jogo Eu Conto! inserido no projeto Dodói, uma parceria entre
ABRALE, Instituto Mauricio de Sousa e Associação Viva e Deixe Viver. O objetivo é capacitar os profissionais da equipe
multidisciplinar de oncologia pediátrica dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e das Unidades de
Assistência de Alta Complexidade – UNACON para prestar atendimento humanizado aos pacientes oncológicos e seus
familiares desde o momento da confirmação do diagnóstico, bem como durante todo o período do tratamento e reabilitação, assegurando melhores condições de entendimento e convívio com a doença.

Curso Itaú Social
No dia 25 de junho, os voluntários da Fundação Itaú Social
aplicaram uma oficina na sede da Associação Viva e Deixe
Viver sobre o “Uso Consciente do Dinheiro”. A oficina mostrou, de maneira lúdica e por meio de dinâmicas, como as
escolhas interferem na realização dos nossos sonhos, como
elaborar um planejamento financeiro, como realizar um orçamento doméstico além de dar dicas
de como devemos nos planejar para
conquistar nossos sonhos.

Agenda do Centro de Comunicação e Histórias
Curso "Escreva Bem, Pense Melhor" com Thales Guaracy
A dificuldade de escrever revela tanto a falta de conteúdo qualificado quanto de um pensamento organizado. O curso
traz um método para aperfeiçoar a escrita e, pelo exercício de escrever, ajudar a pensar melhor, com a identificação das
ideias mais importantes, capacidade de síntese, organização das ideias e expressão de
uma forma clara, organizada e eficaz. Não é apenas um curso de redação, portanto: é
um instrumento de aperfeiçoamento pessoal em sentido amplo.
O curso terá quatro encontros:
• 09 de agosto - O desafio do papel em branco
• 16 de agosto - O pensamento estruturado
• 23 de agosto - A forma e o raciocínio: redação e estilo
• 30 de agosto - Os elementos da criação

Curso de Contadores de História 2016 – A Arte de Contar Histórias no
âmbito da Saúde e da Educação - Sarau Literário

O Sarau Literário é uma etapa prática e obrigatória do Curso “A Arte de Contar Histórias no Âmbito da Saúde e da
Educação”. Realizado na Sede da Associação da Viva e Deixe Viver, entre os dias 13 e 18 de junho, em horários alternados,
o Sarau Literário consistiu na Contação de História, onde cada futuro voluntário tinha 3 minutos para se apresentar. O
Sarau foi conduzido por nossa voluntária Marília Tresca.
Após o Sarau foi efetuado o agendamento do treinamento, distribuindo os futuros voluntários para os Hospitais escolhidos.

Curso de Liderança e Multiplicação de Cabeça de Chave
Nos dias 4 e 25 de junho aconteceram o segundo e terceiro módulo do Curso de Liderança e Multiplicação das
Cabeças de Chave, no auditório do Hospital Beneficência Portuguesa.
O segundo módulo teve a disciplina Liderança e Resultados da Promoção de Cultura através do contador de Histórias
ministrada por Tony Silva. Em seguida ocorreu uma roda de conversa.
O terceiro módulo teve a disciplina A arte da comunicação na motivação e na administração de Conflitos realizada
pela Nathalia Mazzonetto. Uma roda de conversa com as psicólogas da Viva, Any e Antonia, aconteceu após a realização do módulo.

Homenagem a Marília Tresca por 10 anos como
Cabeça de Chave no Hospital Cruz Azul
Carta feita por Marília Tresca:
“Após eu ter ficado dez anos na função, é com grande prazer
que comunico que o nosso colega João Carlos Bernardes da
Silva aceitou o convite para ser Cabeça de Chave do Hospital
Cruz Azul. Ele assumirá a partir de agosto de 2016 e eu serei
sua suplente, ou seja, a "Pescoço de Chave".
O João é pessoa da mais alta categoria, generoso, atento,
carinhoso, excelente contador de histórias e tenho certeza que
superará em muito o meu trabalho.
João desejo que a sua gestão seja repleta de alegrias!
Seja muito bem-vindo ao papel de líder!
Abraço carinhoso,
Marilia”
TrechO dO livrO códigOs da vida,
escriTO pOr legrand e publicadO pela ediTOra sOler:
“União
No outono, quando se veem bandos de aves voando, formando
um grande V no céu, indaga-se o porquê de voarem desta forma.
Sabe-se que quando cada ave bate as asas, move o ar para
cima, ajudando a sustentar a ave imediatamente de trás. Ao
voar em forma de V, o bando se beneficia com muito mais força
de voo do que uma ave voando sozinha.
Pessoas que têm a mesma direção e sentido de comunidade podem atingir seus objetivos de forma mais rápida e fácil, pois viajam beneficiando-se de um impulso
mútuo.
Sempre que uma ave sai do bando, sente subitamente o esforço e a resistência necessários para
continuar voando sozinha. Rapidamente, ela entra outra vez em formação para aproveitar o deslocamento de ar provocado pela ave que voa imediatamente à sua frente.
Se tivéssemos o mesmo sentido, manter-nos-íamos em formação com os que lideram o caminho
para onde também desejamos seguir.
Quando a ave líder se cansa, ela muda de posição dentro da formação e outra assume a liderança.
Vale a pena nos revezarmos em tarefas difíceis, e isto serve tanto para as pessoas quanto para as aves que voam
juntas. As aves de trás gritam encorajando as da frente para que mantenham a velocidade.
Finalmente quando uma ave fica doente ou, se fere, duas aves saem da formação e a acompanham para ajudá-la e
protegê-la. Ficam com ela até que consiga voar novamente ou morra. Só então, levantam voo, sozinhas, ou em outra
formação.
Se tivéssemos o sentido das aves também ficaríamos da mesma forma um ao lado do outro para apoiar o mais fraco.”

DocSolutions, ajudando a Viva em suas documentações
Parcerias são sempre bem-vindas, o voluntariado da Associação Viva e Deixe
Viver inspira e motiva que outras empresas, de quaisquer segmentos participe
de alguma forma das ações. Nesse caso, a DocSolutions usou de sua especialidade para desenvolver um trabalho de reorganização documental. A Viva pode
contar melhor como aconteceu essa parceria, veja:
"Agora vou contar uma história para vocês: a muito tempo, desde a
fundação da Viva e Deixa Viver, colecionamos todos os registros dos
atendimentos em hospitais. Ao longo destes anos se avolumaram pilhas e
mais pilhas de prontuários realizados por nossos voluntários, o volume é
tão grande que já não sabíamos como guardar, organizar e acessar todas
essas informações, até que por um passe de mágica se apresentou a
solução, perdoem o trocadilho, mas repentinamente a DocSolution (www.docsolution.com.br) apareceu em nosso
caminho e rapidamente gerenciou eletronicamente todos os nossos prontuários, e por tabela nosso acervo
fotográfico. De forma muito competente e eficiente, disponibilizou em seu Data Center a possibilidade do acesso
aos nossos prontuários. Quando terminamos toda a digitalização dos documentos surgiu outro desafio: como
eliminar estes documentos confidenciais. Para a nossa surpresa mais uma vez a DocSolution encerra com um final
feliz esta história apresentando a solução, implantou e executou uma metodologia para o expurgo seguro deste
material. Ah! Quase ia me esquecendo, a DocSolution não cobrou nada por seus serviços, abraçaram a nossa
causa, tornaram-se mais uma, entre tantas outras empresas, colaboradores das nossas ações.
Por que contamos esta história? Para que sua empresa possa contar com a
solução da DocSolution, no que diz respeito ao Gerenciamento Eletrônico de
Documentos. Vale uma reunião, ligue para eles!"

Relatório Social Mahle 2016
Recentemente, a parceria entre a Associação
Viva e Deixe Viver e a Mahle rendeu novos
voluntários. Essa parceria foi documentada no
Relatório Social da entidade de 2016.

Durante o mês de junho, o Ponto de Cultura teve suas
oficinas 4, 5 e 6. A quarta oficina foi realizada pelo Ricardo
Penino, nas instituições AACD, Darcy Gomes, IOT, Cândido
Fontoura, Santa Casa e IPQ. O tema foi “Comunicação
Verbal e Não Verbal: Valorização das Expressões que o
Corpo Produz”, e aconteceu entre os dias 7, 10, 15, 24, 27 e 29 de junho.
Este projeto teve como proposta, oferecer por meio de atividades de capacitação e oficinas, ferramentas e técnicas
sobre a cultura do brincar e do contar histórias para diversos profissionais que trabalhem no desenvolvimento humano
e na formação de crianças e adolescentes no âmbito da saúde e educação.
Já a quinta oficina foi realizada no Hospital Guilherme Álvaro, no dia 8 de Junho e foi realizado pela Wanda Costa. A
oficina que recebeu o tema “Vivendo Valores na Saúde e Educação: A Mente – Fonte de todas as nossas histórias.”, proporcionou aos participantes uma experiência de autoconhecimento e reconhecimento do mundo a sua volta. Através
de dinâmicas lúdicas e de cunho artístico, bem como de momentos de interiorização e silêncio, os participantes refletiram
com profundidade em relação a prática de valores em relação a si, aos outros e ao mundo, inspirando novas atitudes no
ambiente hospitalar.
A oficina 6 do Ponto de Cultura foi realizada no dia 29 de junho, no Guilherme Álvaro, e teve como tema as “Histórias na
Primeira Infância”. Paulo Cavalheiro e Marília Tresca, realizaram em conjunto o módulo que apresentou uma abordagem
sobre a arte de ler e contar histórias, centrando na questão do contador de histórias, suas possibilidades e técnicas,
além das necessidades de formação de um repertório.

Biblioteca da Viva
A Biblioteca da Viva chegou ao número de 1300 livros catalogados, tombados e prontos para a etiquetação.
Oito fazedores de histórias apoiam a Associação Viva e Deixe Viver a se aproximar do sonho de ter sua própria
biblioteca, antes mesmo de formar novos voluntários.

INSTITUTO
Durante junho, os 90 novos voluntários
do Instituto Rio de Histórias, afilada da
Associação Viva e Deixe Viver,
estagiaram nos 22 hospitais parceiros.
Cada voluntário escolheu o hospital,
dia e horário de atuação.

O Campus EDUCARE da Universidade Estácio de Sá, recebeu colaboradores e
projetos parceiros da instituição para a realização da oficina de capacitação do
jogo Eu Conto!, no dia 8 de junho. Giovana Olivieri, contadora de histórias, foi
quem abriu o evento na ocasião.

Em comemoração ao 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra o Idoso, a contadora de histórias, Cecília Gopfert, apresentou
seu seminário no evento realizado no Centro Cultural da Justiça Federal.

No dia 16 de junho, a contadora
de histórias, Giovana Olivieri, foi
ao Campus EDUCARE da Universidade Estácio de Sá para abrir a
oficina Misturando Histórias. A
oficina foi direcionada para colaboradores e parceiros da universidade Estácio de Sá.

As contadoras de
histórias Cristiane
Furtado e Tania
Pessanha, apresentaram
o Sarau de Poesias com o
tema “Poemas de
Cabeceira” no dia 22 de
junho no espaço Buteco.

A Roda de Conversa sobre adulta de
Monteiro Lobato, foi mediada pela escritora
Antonella Catinnari. O evento aconteceu dia
25 de junho, na Livraria Estação das Letras.

Em 27 de junho, a equipe multidisciplinar do Hospital Vitória na Barra da Tijuca, assistiu a palestra sobre o Projeto Viva
e Deixe Viver, o tema foi “Quem Somos”.

O Instituto Rio de Histórias recebeu da
escritora Sandra Ronca, alguns exemplares
de sua nova obra Tenho Um Amigo. A
doação foi direto para o acervo. da Viva.
A Feira de
Literatura
InfantoJuvenil,
aconteceu
entre os dias
8 e 18 de
junho, no
Centro de
Convenções Sul América. O Instituto visitou a
feira e adquiriu diversos livros para expandir o
seu acervo. Mãos de Godê, escrito por Binho
Cultura, foi um dos vários títulos que agora
fazem parte da biblioteca do Rio de Histórias.

O Hospital Geral de Bonsucesso
fez uma Festa Junina, no dia 25 de
junho. A supervisora Thais Lugao e
alguns contadores de histórias
comandaram as festividades.

VINCULADA BAHIA
O Nordeste se destaca com
as melhores Festas Juninas,
homenageando não apenas São João, mas todos os
santos de junho, como
Santo Antônio e São Pedro.
A vinculada da Bahia, participou de alguns eventos
que celebram as tradições
regionais e nacionais.
A experiência da Viva no
evento Congresso sobre
Humanização, Acolhimento
e Arte na Saúde, com o tema: Contação de Histórias - Lúdico na Recuperação, foi apresentada no dia 10 de junho.
Cláudia Guimarães, Loide Bonina, Edvaldo Alcantara e Viviane Conceição, falaram sobre Acolhimento.

A trezena de Santo Antônio na casa de Mabel Veloso, devoção antiga e que é
passada de pai para filhos, aconteceu no dia 13 de junho. Rezas e agradecimentos
foram feitos em memória de todas as experiências da vinculada da Associação
Viva e Deixe Viver.

A Caixa Cultural, realizou no dia 19 de junho, uma apresentação do
maior xilogravurista do país, J.Borges que estava expondo seus trabalhos
e também o show dos repentistas Bule-Bule e Antônio Queiroz. Em tratativas de uma possível oficina com o cordelista, poeta e cantador, Maviael Melo, que mediava o evento, agendou uma parceria prevista para
julho.

No HGE a Viva junto com a
equipe de Terapia Ocupacional e as estagiárias de Serviço
Social, promoveram um alegre forró com contação de histórias para as crianças da pediatria, no dia 22 de junho.

No dia 30/06, a voluntária e contadora de histórias, Idione Rosa, viajou de Rio Grande do Sul à Salvador para visitar a vinculada baiana e a beleza da cidade.

VIVA E DEIXE VIVER - BAHIA

VINCULADA BRASÍLIA
O Sarau Literário, do curso A Arte de Contar Histórias no Âmbito da Saúde e da Educação, aconteceu em Brasília, entre
os dias 4 e 11 de junho. O sucesso do evento propiciou aos voluntários, conhecer outras pessoas que adoram contar histórias e tem seus próprios acervos, de histórias belas, criativas, desenhadas e cantadas.

Em 20 de junho, foi realizado o treinamento prático, que foi uma chance de novos e antigos voluntários se conhecerem
melhor. As normas da NR 32 tiveram uma atenção extra na ocasião considerando as informações que foram passadas
durante o treinamento teórico. Embora nota-se a dificuldade de organização entre os voluntários para cumprimento das
normas, é visto pelos companheiros como questão de tempo para que passe com eficiência por esses desafios, afinal, o
trabalho realizado pela Associação Viva e Deixe Viver
na capital federal, é um sucesso, ainda contando com
um número grande e diverso de voluntários, o
maior até então.

VINCULADA RECIFE
DIA D Especial – Aniversário do IMIP
O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, o IMIP, completou 56 anos no dia 14 de junho. Na praça de
eventos da Instituição, a Viva esteve representada nas comemorações. A coordenadora da brinquedoteca da IMIP, Layla
Falcão Macyel, relatou como foram as festividades:
“Promovido pela Comissão de Humanização do IMIP, o DIA D é realizado mensalmente em uma das enfermarias do hospital. No mês de junho em comemoração do aniversário de 56 anos do IMIP, a ação foi realizada para todos os pacientes
e acompanhantes do hospital.
O dia 14 de junho, foi marcado por oferecer diversas atividades de humanização, lúdicas e culturais. Na praça da Santa e
nas enfermarias do Hospital Geral de Pediatria, houve a apresentação do Coral do IMIP, oficina de maquiagem, mágicas,
show musical, serviço de cabeleireiro e massagem realizados pelo Voluntariado do IMIP, e ainda contamos com a colaboração e atuação mais que especial do Instituto Viva História, nossos parceiros nas contações de estórias que tanto
ajuda a minimizar o sofrimento dos pequeninos que passam pelo processo de hospitalização.
A parceria é mais que feliz! Os voluntários da Viva que estão semanalmente conosco em atuação
no IMIP ajudaram a abrilhantar nosso evento com suas contações descoladas e interação com os
personagens de princesas e super-heróis que circulavam pelas enfermarias de nosso evento.”

VINCULADA MARÍLIA
Uma das etapas do curso A Arte de Contar Histórias no Âmbito da Saúde e Educação, aconteceu no dia 13 de junho, sob
os temas “Conversa Viva – Assumindo seu Contador de Histórias e o Sarau Literário. Porém, contando com todos
reunidos e especificamente a data, o Dia de Santo Antonio, a vinculada de Marília aproveitou-se da oportunidade para
realizar sua Festa Junina.

VINCULADA FORTALEZA
Viva e Deixe Viver ofereceu Curso de
Contação de Histórias em Fortaleza
O Curso aconteceu no dia 18 de junho, com o objetivo de resgatar voluntários e capacitar novas pessoas para se
tornarem contadores de histórias.
A Associação Viva e Deixe Viver promoveu, no dia 18 de junho, o curso: A Arte de Contar história no âmbito da Saúde e
da Educação, em Fortaleza (CE). O curso foi das 8h50 às 16h, incluindo todos os módulos em apenas um dia e destacando
a importância da contação de histórias para crianças e adolescentes hospitalizados.
Voltado aos voluntários que já atuavam, futuros voluntários e interessados no
tema, o evento aconteceu na IPREDE (Auditório do Canal PI). A participação foi
gratuita e teve como palestrantes o presidente e fundador Valdir Cimino, os
gestores Camila e Ronaldo da Viva Fortaleza além de alguns representantes de
instituições parcerias da Viva: Peter Pan, IPREDE e Hospital São José.

VINCULADA PORTO ALEGRE
Brincar é contar, contar é brincar
Por lígia gomes carneiro, jornalista
O vínculo entre o brincar e o contar foi o tema central da
palestra de Ana Lacevicius, principal atividade do encontro
de formação realizado no dia 11 de junho em Porto Alegre.
A palestrante é autora de vários livros infantis, artista plástica
e uma apaixonada pelas artes de brincar e contar histórias.
O encontro começou com a apresentação da história do
Planeta TumTa por um grupo de contadores. A história é de
autoria de Assema Moura, uma das nossas voluntárias. A
seguir, uma dinâmica de grupos convidou os participantes
a construírem narrativas baseadas em palavraschaves que descreviam sentimentos, pensamentos e personagens. A apresentação dessas histórias mostrou o riquíssimo potencial dos novos
contadores – está chegado uma nova turma que
realmente sabe contar!
Essa capacidade foi ainda mais incentivada pela
palestra de Ana Lasevicius, que esclareceu como
funciona o vínculo entre contar e brincar. Ana
trouxe, para a palestra, um amigo imaginário, que a ajudou a desenvolver o tema. Esse amigo imaginário é, na verdade,
um sobrinho seu, cuja vida é um exemplo da importância de brincar e criar.
Ana lembrou que os livros são uma brincadeira com a linguagem, e como estimular o brincar é importante para o desenvolvimento da criança. As histórias dos livros oferecem roteiros que apontam, para a criança, como percorrer a vida
adulta, destacou.

dicas para cOnTadOres de hisTórias de ana lacevicius
Pedimos a Ana Lacevicius algumas dicas para os nossos contadores de histórias. Veja o que ela nos deu de presente.
Conte histórias das quais goste e/ou com as quais se identifique. Você não precisa ter um repertório enorme de histórias.
É preferível que tenha um conjunto de histórias que valoriza, que conhece bem e que considera importantes.
Mantenha sempre contato com crianças. Esse é seu público, você deve conhece-lo! Procure não limitar seu contato com
crianças ao ambiente hospitalar. Conviva com elas sempre que puder, escute-as, troque ideias com elas.
Nunca deixe de brincar. Brincar é importante. Quem brinca é mais tolerante – e mais alegre.
Histórias são alimento para a alma. Prepare e ofereça suas histórias com o mesmo cuidado que faria com um alimento
oferecido para alguém especial.
Não tenha medo de errar. Se você trocou o nome do personagem, se ficou atrapalhado/a na leitura, não tenha vergonha!
Use isso como uma forma de interagir com o ouvinte, brincando com o seu próprio erro.
Antes de começar a contar, procure envolver a criança. Faça uma introdução, com perguntas sobre o tema que irá
narrar. Isso ajuda a trazer a criança para o mundo do faz de conta.

Administração do tempo:
como criar o tempo para ser um contador
Por lígia gomes carneiro, jornalista
Em um mundo em que as vidas são cada vez mais corridas
é essencial administrar bem o tempo para que se possam
realizar as metas que são importantes para si – entre elas, a
de ser um contador de histórias da Viva. Esse foi o enfoque
da palestra de Carla Plentz, realizada no encontro do dia 18
de junho na Formação de novos contadores em Porto Alegre.
Carla é publicitária, com pós-graduação em Administração
e Formação de Recursos Humanos – e uma pessoa que divide seu tempo entre inúmeras atividades voluntárias. É,
portanto, alguém ideal para falar sobre o tema.
Carla iniciou sua palestra com a história da Fada do Tempo
– que coloca, em cada um de nós, uma ampulheta que irá
acompanhar o nosso tempo de vida.
Com isso, enfatizou, temos que saber
administrar esse que é o nosso bem
mais precioso: o tempo. Se não o fizermos, corremos o risco de gastar a vida
cuidando de coisas que têm pouco valor, e deixando de viver de acordo com
os nossos ideais.
Para que os participantes pudessem entender como administrar melhor o seu
dia-a-dia, a palestrante propôs um exercício em que analisaram a distribuição
de suas atividades ao longo do dia e a
importância que atribuíam a cada uma
delas. A seguir, ensinou técnicas para
otimizar o uso do tempo. Veja, abaixo,
algumas das dicas de Carla.
dicas para adMinisTrar
MelhOr O TeMpO
Alivie sua memória – adote uma ferramenta para registrar seus compromissos. Pode ser agenda, smartphone, caderno, bilhete na geladeira, quadro de
recados, post-it preso no computador
ou o que funcionar melhor para você.
Desloque-se só o necessário – nas grandes cidades os deslocamentos são uma
fonte de perda de tempo. Procure resolver, sempre que possível, um conjunto de atividades em um só lugar, ou
planeje um trajeto que otimize o seu
deslocamento.
Coloque na agenda aquilo que é importante – não pense que você vai “encaixar quando der” a sua contação de histórias, ou o momento com os amigos.
Coloque na agenda, programe. O que
fica sem ser agendado muitas vezes fica
sem ser feito.
Mantenha seu corpo e sua mente juntos, sempre – não faz sentido estar em um lugar pensando no que deveria estar fazendo em outro. Assim você não faz direito o que deveria estar fazendo, e nem soluciona a questão em que está
pensando.

A bela arte de contar histórias
Por lígia gomes carneiro, jornalista
Muita experiência como contadora de histórias e professora – auxiliados por um dom inato para a contação – fizeram da
palestra de Naraiana Freitas (conhecida por todos como Nana) um momento de descontração e aprendizado para os
participantes do Curso de Formação. A palestra foi realizada no dia 18 de junho.
Após a história de abertura do encontro – a Casa Sonolenta, apresentada por um grupo de contadores - Naraiana, que
já foi coordenadora da Viva em Porto Alegre, falou sobre suas experiências e ensinou algumas técnicas para a contação.
Ao iniciar a palestra, ela destacou os benefícios de se ler para crianças. Lembrou que a leitura de histórias permite que a
criança desenvolva a imaginação e a criatividade, desenvolva o gosto por atividades artísticas e a capacidade de dar sequência lógica aos fatos. Além disso, amplia as experiências e o conhecimento do mundo.
A seguir, Nana explicou a importância de se colocar “alma” na leitura. Para que a história desperte o interesse da criança
é necessário, em primeiro lugar, que o contador goste dela, lembrou. É importante também, que saiba narrar a história,
usando a modulação da voz como forma de dar vida ao texto. Uma história contada com uma voz monocórdia é muito
diferente de uma história narrada com modulação, garantiu. E demonstrou, recitando o mesmo poema de duas formas
diferentes.
Falou também dos desafios e alegrias que os contadores da Viva encontram em suas atividades, mostrando como
contornar algumas das dificuldades que enfrentarão. Como agir quando uma criança não quer ouvir histórias, ou uma
mãe pede para deixar o quarto, foram algumas das orientações oferecidas.
Finalmente, Nana ensinou os novos contadores a escolher boas histórias, ressaltando a importância de que tenham um
enredo e sejam adequadas para as circunstâncias em que a criança se encontra. E, para grande divertimento dos contadores, apresentou a sua personagem, a Bruxa, que “assustou” os presentes com a narrativa de como quase conseguiu
manter um menino em cativeiro. Veja, abaixo, algumas das muitas dicas que Nana trouxe para os novos contadores.

dicas da nana – Os inTeresses de cada FaiXa eTÁria
• Até 3 anos – fase pré-magica – Escolha enredos simples, vivos e criativos. Gostam de histórias de bichinhos,
brinquedos, objetos, seres da natureza e história de crianças.
• De 3 a 6 anos – fase mágica – É a fase do “conte de novo, conte outra vez”. Histórias de repetição e contos de fadas.
• 7 anos – Gostam de histórias de crianças, animais e encantamentos, bem como de aventuras no ambiente próximo
(da família e da comunidade
• 8 anos – Histórias de fada com enredos mais elaborados, histórias humorísticas.
• 9 anos – Fadas e histórias vinculadas à realidade.
• 10 anos em diante – Aventuras, narrativas de viagens, explorações, invenções, fábulas, mitos e lendas.
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Mini Histórias
por: Monik Florian, fazedora da viva
Julho é muito conhecido por ser o mês das férias, mas ele também traz outras datas
importantes para lembrarmos: dia 25 temos o Dia do Escritor, daquele que faz das palavras uma “obra de arte”, que inspira, que ensina, que muitas vezes em poucas
palavras transmite tanto... E no dia 27 temos o Dia do Pediatra, aquele que faz parte
da vida de todos... quem nunca foi em um pediatra? Seja por sua presença no presente,
ou no passado, temos muito a agradecer a este profissional, não é verdade?

Viva Voz
“Ao chegar no hospital para realizar meu trabalho voluntário, dei
uma volta pelos corredores para observar as crianças e logo que elas
me viram já sorriram. O dia foi bem proveitoso e a maioria das
crianças estavam acordadas e participaram da contação de histórias.
Gostei muito e me sinto realizada fazendo esse trabalho com a Viva.”
edneia Felix
Hospital Materno Infantil de Marília – SP

Perfil do Voluntário
Voluntária desde 2012, Alzira Frojman Ryngelblum conheceu a Associação Viva e Deixe
Viver depois de ouvir relatos de uma amiga que já era voluntária e contou suas experiências, “a partir desse momento, me senti envolvida e desafiada em assumir esse
novo fazer”, comenta a voluntária.
Sua relação com a Viva, consiste em diversos momentos marcantes, desde o começo da
convivência que se iniciou no curso de capacitação. “Momentos marcantes para mim
são todas sextas feiras na qual tenho o privilégio de interagir com as crianças, familiares
e equipe médica”, explica Alzira, que por conta da sua rotina, não consegue comparecer
a todos os eventos da Associação, mas se motiva todas as semanas para pôr em prática
todas as suas atividades.
Por fim, a voluntária conta qual é a importância que o voluntariado tem para a sua vida: “A Viva faz parte integrante da
minha vida, o encontro e a troca com as crianças me fazem ressignificar o sentido da minha vida a cada nova semana”.

Livro do mês
Marcos não consegue dormir sem o seu cachorro Fred. Decide,
então, acordar sua irmã Estela para procurar o cão. Para ajudar o
irmão a dormir, Estela sugere que Marcos conte carneirinhos.
Mas não tem nenhum carneirinho no quarto! E Marcos só sabe
contar até três!
Estela então especula sobre possíveis lugares onde Fred estaria:
embaixo da poltrona ou dentro do armário, mas Marcos sabe
que seu pequeno cachorro jamais se esconderia nesses locais.
Afinal, um monstro mora dentro do armário e a poltrona se
parece com um sapo gigante!

FAZEDORES
Você, que gosta de participar de trabalhos voluntários,
pode contribuir com a 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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