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Tarde feliz
Em mais uma parceria entre a Associação Viva e Deixe Viver e o Instituto Helena
Florisbal – IHF, realizou-se no dia 5 de julho uma sessão de contação de histórias, sob
a responsabilidade da oficineira Alexsandra Mauro, voluntária da Viva. Desta feita, o
evento ocorreu no Centro Apoio a Criança Carente Com Câncer Cândida Bermejo
Camargo, localizado no bairro de Pirajussara, região Oeste de São Paulo. O objetivo de
levar entretenimento e cultura através de histórias infantis para as crianças residentes na
casa de apoio foi totalmente alcançado. Alexsandra escolheu as histórias: Um bifinho ou
um salaminho, de Jonas Ribeiro; Petúnia, de Roger Duvoisin; A menina que odiava livros,
de Manjusha Pawagi; e Menina bonita do laço de fita, de Ana Maria Machado. O sucesso
foi total! Os 15 participantes (entre crianças e adolescentes) e Nádia - representante do
IHF no local - foram receptivos e atentos. Além do carinho, Alexsandra teve a ajuda de
algumas crianças para contar as histórias. Tudo com muita alegria e interação.

Mais uma tarde feliz
A Associação Viva e Deixe Viver e o Instituto Helena Florisbal – IHF estiveram juntos
mais uma vez, no dia 12 de julho, na Instituição Beneficente Ação Univida, no Parque
Santa Rita, na Zona Leste de São Paulo para uma tarde lúdica com oficina de narração
de histórias. Sob a batuta de Carlos Sereno, voluntário da Viva, crianças de 4 a 13 anos
ouviram e interagiram com as histórias. Sereno escolheu: Cabritos, cabritões, de Federico
Fernandez e Olalla Gonzalez; Skateruga, de Rogério Borges e O Segredo do Rei, de
Carmen Berenguer. O oficineiro ainda propôs músicas e interações à plateia que entrou
de cabeça nas brincadeiras. Os responsáveis pelo espaço, os cuidadores e as crianças
foram muito cordiais e a animação tomou conta de todos. Sereno ficou tão animado
por ter levado entretenimento a uma plateia tão empolgada, que está aguardando os
próximos convites.

Teia Viva – Um passaporte para história em São Bernardo do Campo
A cidade de São Bernardo do Campo, próxima à Capital, recebeu de braços abertos
o evento Teia Viva. Realizado na unidade da MAHLE Metal Leve S/A no dia 15 de julho, o
encontro foi coordenado pelo oficineiro Carlos Sereno que utilizou jogos de mesa e de
tabuleiro, ilustrando com as histórias da origem de cada um. Foram apresentados quatro
jogos de três continentes diferentes: Jogo da Velha (Inglaterra/Europa), Soma 15 (origem
desconhecida), Torre da Hanói (Ásia) e Mancala (Egito/África).
A partir das estratégias de cada jogo, Carlos Sereno estimulou o raciocínio dos
participantes, sempre incentivando o respeito ao adversário. As 12 pessoas presentes
participaram ativamente, pronunciando-se sobre as histórias e curiosidades trazidas
pelo oficineiro. A representante da Mahle no evento – Marta – e os demais ficaram muito
entusiasmados com a possibilidade do uso de jogos durante as contações de histórias.
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Interação Musical
No Hospital A C Camargo, em São
Paulo, no dia 20 de julho, no período da
noite, oito voluntários, incluindo duas
novas em treinamento, acompanhados
de um violonista, realizaram uma ação
alegre e musical que remeteu às tradições
juninas. Música de montão e um jogo «da
pesca» levaram diversão às crianças,
mesmo para as que estavam nos leitos.
A receptividade foi ótima! Os familiares,
os funcionários e as crianças (inclusive os
bebês) adoraram! Cantaram, dançaram
e todos viveram momentos de grande
alegria e descontração.

Feira do Sabor Nacional
No último fim de semana de julho, a cidade de São Paulo recebeu a Feira Sabor
Nacional, que ocupou grande parte do Museu da Casa Brasileira, na Av. Brigadeiro
Faria Lima. Esta Feira reúne vários produtores de alimentos artesanais e orgânicos e um
grande público interessado nas delícias lá vendidas. A Associação Viva e Deixe Viver
esteve presente nesta quarta edição do evento com seus contadores de histórias que,
coordenados por Gisele Brasil, com o auxilio de Keila Tamaki e Janaina Franca, alegraram
as crianças e seus pais. No dia 29, participaram os oficineiros Andrea Nogueira, Dudu
e Bianca; e no domingo, dia 30, estiveram por lá Magaly Romão, Maria José, Dudu e
Bianca. A maior parte das histórias escolhidas teve a alimentação como tema. Frutas e
legumes de plástico, panelas e outros utensílios de cozinha fizeram parte da diversão. A
contação ocorreu das 12 às 14 horas. Na tenda da Viva, foram vendidos o Jogo Eu Conto!,
livros e aventais infantis. Além de oferecer uma diversão extra para o público infantil, a
Viva pode divulgar o trabalho da Associação, objetivando conquistar novos parceiros e
despertar a semente do voluntariado no público que lá estava. Foram momentos lúdicos
num lugar bastante agradável. A tenda recebeu cerca de 50 pessoas entre crianças e
adultos e o representante do evento, Elson Reys, testemunhou o sucesso da contação
de histórias. As crianças se uniram aos contadores e participaram com contentamento.
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Teia Viva – Um passaporte para história em Mogi Guaçu
A parceria entre a Associação Viva e Deixe Viver e a MAHLE Metal Leve S/A rendeu
mais um Teia Viva. Dessa vez, o evento ocorreu na cidade de Mogi Guaçu, em São Paulo,
no dia 29 de julho, no Espaço Luzeart. O oficineiro Paulo Cavalheiro foi o responsável
e utilizou o Tangram como ferramenta para contação de histórias, conhecimento de
formas geométricas e cálculos matemáticos. O Tangram é um quebra-cabeças chinês
formado por sete peças que possibilita construir várias figuras, usando a criatividade e
a ludicidade. Paulo Cavalheiro explicou sobre o surgimento deste jogo e aproveitou o
enredo do livro A história do Vovô Tang (de Ann Tompert) para fazer surgir inúmeras formas
que ilustraram sua narração, usando cartolina e dobraduras. O desafio para construir
diversas figuras, empregando as mesmas peças, cativou os 19 presentes, entre crianças,
jovens e adultos. Todos participaram com disposição das atividades e da solução dos
desafios propostos. O resultado do encontro foi a valorização e a qualificação do
trabalho dos contadores e dos profissionais ligados a educação presentes no local.

Créditos: LuzEart

Modelo de cortes para
confecção do Tangram
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Bahia
Hora do Contador
No dia 15 de julho, a equipe da Bahia participou de mais uma Hora do Contador.
Momento mágico para os voluntários, este evento possibilita conversar sobre o dia a
dia nos hospitais, contar sobre os desafios e compartilhar experiência. Sempre um bate
papo produtivo. Nesta edição, o diferencial foi a presença de uma mediadora: a mestra
em Gestão Educacional Iris Maltez, que com sua vasta experiência em formação de
professores e como assessora de editora, ofereceu muitas dicas de livros, apresentou
videos, proporcionou dinâmicas e compartilhou seu conhecimento, o que muito
enriqueceu o trabalho dos presentes. Foi uma verdadeira troca de vivências! Cada
fala foi valorizada e todos puderam refletir sobre o trabalho que vem realizando. Os
participantes ainda puderam ouvir a contação de história da voluntária da OSID e
escritora Adriana Campos, que presenteou a todos com um exemplar do seu livro “A
Briga da Flores”, citado na edição anterior do Historiar.
Ao final do evento todos tiveram a percepção de que a Hora do Contador representa
um instante de parada e avaliação. Compartilhar a realidade e as particularidade de
cada hospital parceiro, permite o crescimento da equipe e fortalece o compromisso de
melhorar-se a cada dia.
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MARÍLIA
Lar São Vicente de Paulo
Continuam acontecendo todas as terças-feiras a sessão de contação de histórias
e arteterapia no Lar São Vicente de Paulo, em Marília. Karen Fabiana dos Santos Leite,
Joana de Cássia Senna da Silva, Roseleine Aparecida Formenton Crisostomo e Zuleide
de Moraes Gatti Guerra, todas voluntárias da Viva, levam alegria e entretenimento aos
idosos que lá estão.
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Porto alegre
Capacitação dos novos contadores
O mês de julho foi movimentado para os novos contadores da Viva, em Porto Alegre.
Ocorreram dois seminários, que trataram de temas importantes para a formação e
capacitação dos que estão iniciando nessa área. O primeiro encontro do mês aconteceu
no dia 8, quando a voluntária e psicopedagoga Danusa Cunha falou sobre “O processo
de morrer - Lidar com as perdas”. Danusa, além de sua prática como psicopedagoga,
atua na Viva desde 2013, o que lhe dá a bagagem necessária para tratar desse tema
tão delicado e importante para voluntários que vivenciarão o dia a dia de um hospital.
Já a palestra da equipe do Hospital da Criança Santo Antonio, realizada no dia
29, visou informar aos voluntários sobre as medidas necessárias para atuar dentro de
hospitais. Com o foco em “Ambientação Hospitalar - O mundo da Saúde”, a palestra
tratou das práticas e dos cuidados adotados para garantir a segurança dos pacientes,
profissionais e voluntários, e apresentou aos novos a estrutura da instituição. Neste mesmo
dia houve a sessão de fotos para os crachás. Esse é sempre um momento de alegria e
emoção, marcado por muitas risadas.

Hora do contador para preparar as vivências
A Hora do Contador de julho realizou-se no dia 13 e foi voltada para assuntos
administrativos. Tratou-se de prestação de contas e fixação das datas para a realização
de eventos, como o Festival de Histórias.
Também foram feitas as combinações necessárias para a recepção aos novos
voluntários, que deverão iniciar suas vivências nos hospitais em setembro. Durante as
primeiras atuações, eles serão acompanhados por voluntários mais experientes, que se
revezarão para garantir aos novos a oportunidade de conhecer diferentes estilos de
contação de histórias, e de visitar os vários setores da instituição hospitalar.
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RIO DE JANEIRO
O Instituto Rio de Histórias, parceiro da Associação Viva e Deixe Viver, realizou ao
longo do mês de julho atividades prá lá de interessantes

Oficina Ler e Contar, Contar e Ler
O escritor e contador de histórias Franscisco
Gregório foi o responsável pela oficina ocorrida
no dia 3 de julho, no Instituto Estação das Letras,
da escritora Suzana Vargas. Com duração de 1
semana, a oficina contou com 30 participantes. A
programação incluiu leituras feitas pela fundadora
do Rio de História, Regina Porto, e contação de
histórias feita por seis contadoras do projeto.

Casa do Tijolo
Sob a coordenação Maria Eugênia
Arruda, comemorou-se um ano do grupo
no dia 4 de julho. Estiveram presentes:
Regina Porto, o escritor Francisco Gregório,
a fazedora e a contadora de histórias
Cecília Gopfert. Do grupo, participam 20
pessoas, sendo 6 contadores do projeto
Viva e Deixe Viver e 2 fazedores.

Brinquedoteca Espaço de Criação e Ressignificação
A coordenadora da brinquedoteca do
Hospital Universitário Pedro Ernesto, a assistente
social Cândida Mirian, foi a responsável por
esse evento que ocorreu no dia 7 e teve em
sua programação a palestra de Regina Porto:
O brincar e sua Interface com a Arte: tempo,
espaço, sentidos. Participaram 35 pessoas, sendo
cinco contadores de histórias do projeto.

Treinamento dos novos voluntários
O dia 22 foi reservado para a última fase do
treinamento dos 84 novos voluntários 2017. Regina
Porto relembrou informações importantes sobre
o projeto e as normas operacionais. Houve a
apresentação do grupo Pequena Alegria, formado
pelas contadoras de histórias Lucia, Marcia e
Arlene, que também fazem parte do novo grupo
de voluntárias do projeto. Alguns voluntários
compartilharam as experiências obtidas durante
o período de estágio. O contador de histórias
José Matos contou algumas histórias. Neste dia foi
feita a entrega dos aventais da Associação Viva.
Estavam presentes também a Ouvidora Ana Duek
e 8 contadores de histórias do projeto.
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V Curso de formação de brinquedista
Este curso ocorreu no dia 23, no Hospital Universitário Pedro Ernesto e foi organizado
sob a coordenação de Cândida Mirian, que além de responsável pela brinquedoteca do
Hospital, é representante das brinquedotecas hospitalares do Rio de Janeiro. Na ocasião,
Regina Porto proferiu a palestra A Arte de Contar Histórias. O curso teve a duração de
uma semana e participaram 45 pessoas, sendo 5 contadoras de histórias do projeto.

Doação de livros
O acervo de livros do Instituto Rio
de Histórias está mais rico. Recebeu da
escritora Maria Elaine Altoe 25 exemplares
de cada uma das obras A Joaninha e a
Sombrinha e A Lagarta Azul. Os armários
de livros dos 24 hospitais parceiros
receberam as publicações que já estão à
disposição dos voluntários contadores de
histórias.

Fazendo a diferença
Marcela Cesário é uma das novas voluntárias
contadoras de histórias do Instituto Rio de Histórias.
Marcela é a segunda voluntária com deficiência
visual. Ela atua no Hospital Municipal Salgado Filho.
Marcela Cesário, nova contadora com o avental VIVA.
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UBATUBA/SP
I Fórum de Humanização
O Ubatuba Palace Hotel foi palco do I Fórum de Humanização de Ubatuba, no dia
8 de julho. Com as parcerias da Prefeitura, da Santa Casa e da Fundart de Ubatuba
e São pela Primeiríssima Infância, o evento contou com a presença de 56 pessoas.
A organização foi feita pela Associação Viva sob a batuta de Violeta Dib Cimino,
representante naquela cidade.
A programação teve como tema “Cultura, Educação, Saúde e Voluntariado”. Na
abertura, Valdir Cimino e Violeta trataram do assunto abordado no livro Comunicar para
Humanizar ou Humanizar para Comunicar?. Também apresentaram as pesquisas da Viva
e discorreram sobre o Comitê de Humanização.
As demais palestras e a roda de conversa da parte da manhã foram conduzidas por
integrantes da Santa Casa de Ubatuba: Dr. Fânio de Souza Santos, provedor e advogado;
Dr. Antonio Eugênio Delfino, Diretor Hospitalar; Roseane Aparecida dos Santos, Gerente
de Enfermagem; Dr. Antônio Pozzo, médico clínico geral; Dra. Diana Rangel, médica na
Pediatria.
Logo após o almoço, houve a apresentação de circo com as crianças da escola
Convívio das Artes. Em seguida, o fórum contou com as seguintes palestras:
MicroTodos, a microbiologia a serviço da cidadania - Dra. Maria Ligia Coutinho,
bióloga e doutora em Bioquímica dos Microorganismos.
Doulas do Grupo Pétala : Marina Pedrosa, Rafaella de Aguiar Costa, Michele Aquino
e Joana Pacheco
Programa Primeiríssima Infância - Dra. Maira Mendonça Lobo
Mesa Redonda com o tema: Intersetorialidade
Mediação Violeta Dib, psicóloga social
Dr. Alessandro Cacciatore, Secretário da Saúde
Hélio José de Paula, Secretário da Educação
Pedro Paulo Teixeira Pinto, Presidente da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba
Luiz Antônio Bischol, Secretário de Turismo

Créditos: lente materna fotografia

Ao final, todos participantes puderam apreciar a apresentação do Violeiro do Sertão
de Ubatumirim.

56 participantes
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Circo com as crianças da
escola Convívio das Artes

Valdir Cimino, Dr. Antonio Delfino,
Grazielle Bertolini, Dr. Fanio de
Souza e Violeta Dib Cimino

DICAS DE PAPEL
Por Marga
Contos Desenhados
Aqui estou novamente com mais uma dica interessante: o livro
Contos Desenhados, que traz uma coletânea de histórias tradicionais
de vários povos, pesquisados por Pèer Gustavsson e ilustrados por
Boel Werner. A oportunidade que este livro oferece é a de contar
uma história e desenhá-la ao mesmo tempo, despertando a
curiosidade da criança. Os desenhos são muito fáceis e simples de
fazer, e vem explicado passo a passo. E, atenção, não precisa contar
a história exatamente como aparece no livro. Você pode usar toda
sua criatividade: aumente um pouco aqui, tire um pouco lá, e vá
adaptando o texto e o desenho ao seu jeito de contar. Trouxe duas
histórias como sugestão. A partir daí cada um pode criar as suas.
Mãos a obra.
A Chave
Era uma vez uma princesa que morava num castelo.

Um dia a princesa foi passear no bosque

E chegou a um lago

No lago havia uma ilha. A princesa brincou o dia todo na margem do lago.

Quando começou a escurecer ela resolveu voltar para casa.

11

No caminho, sem querer tropeçou em algumas pedras.

Chegando ao castelo, a princesa infelizmente não conseguiu entrar, pois havia
perdido a chave.

Onde poderia estar a chave?????
O Carneiro de Lisa
Lisa está sentada sozinha ao lado da janela do seu quarto, imaginando como seria
bom ter um amigo. Ela olha para o céu e, de repente, vê uma nuvem passar.

A nuvem para ao lado da colina, onde há uma grande pedra.

Na pedra há duas minhocas conversando.

Um pássaro também vem e pousa na pedra.

Lisa fica curiosa e corre até chegar perto da nuvem. Ela dá quatro pulos, tentando
alcançar a nuvem, mas como não consegue vai até a pedra.
De lá, ouve a nuvem chamar: Bééé!

Lisa ganhou um amigo!
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PRÓXIMOS eVeNTOS CONFIRMADOS
> 11/9: Grandes Contadores de Histórias com Mário Sérgio Cortella
> 15/9: Exposição 20 anos Viva (Conjunto Nacional)
> 17/9: Domingueira de Histórias (Parque Trianon)
> 26 a 28/9: Oficina de “Jogo Eu Conto!” no congresso Todos Juntos

Contra o Câncer

Esperamos vocês.
MUITO OBRIGADO!
ASSOCIAÇÃO VIVA E DEIXE VIVER
A melhor história é aquela que se aprende contando

MINI hISTÓRIA
Agosto é conhecido por não ter feriados para descansarmos. Mas este mês
tem muitas datas importantes. No dia 13, homenageamos os pais, quando muitos
aproveitam para estar em família e curtir o paizão. Dia 22 é
o Dia do Folclore. Quem é o personagem do nosso folclore
que você mais gosta? Curupira, Mula sem Cabeça, Cuca...
Lembrou-se de mais algum? O dia 24 celebra a Infância,
um ótimo momento para reﬂetirmos sobre o que realmente
estamos fazendo pelas nossas crianças. e uma data muito
importante para comemorarmos é o dia 17: o aniversário
de criação da Associação Viva e Deixe Viver. Portanto,
quero fechar o mês de agosto dando os parabéns para
esta instituição que tanto nos enche de orgulho, emoção
e amor.
Por: Monik Lelis, fazedora da Viva.
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