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SÃO PAULO
A arte de contar histórias e do brincar no âmbito da saúde e da educação
Terminou em abril a fase de palestras do curso de formação de contadores de
histórias - edição 2017. Nos dias 8 e 29, três disciplinas encerraram a série e repetiram o
sucesso das anteriores.
Em 8 de abril, as contadoras Tânia Freira e Dora Bueno Estevez abriram o evento
contando a história “Dona Aranha” e preparando os participantes para a disciplina
ministrada pela Dra. Mônica Estuque, com o tema “Processo de Morrer - Lidar com as
Perdas”.

No dia 29, mais duas disciplinas contribuíram para a formação dos novos contadores:
“A Ética do Contador e o Uso do Avental da Viva”, com a psicóloga e fazedora da
Associação Eliane Pedro dos Santos, a Any; e Ambientação Hospitalar e O Mundo da
Saúde, ministrada pelo Dr. Francisco Ivanildo.

Toda a série de palestras, iniciada em 18 de fevereiro, ocorreu no anfiteatro da
Universidade Uninove e contou com a participação de 500 pessoas, das quais 250 inscritas
pela Viva e 250 pela universidade. O processo de capacitação de novos contadores
continua e em julho será feita a vivência e a escolha dos hospitais. A formatura está
agendada para 19 de agosto.
Mais uma vez, as palestras preparatórias atingiram o objetivo proposto de levar
conhecimento, esclarecimentos e orientações aos que pretendem se integrar à
Associação Viva. Abaixo a opinião de um dos participantes e futuro voluntário:

“As palestras do curso de formação de capacitação de novos voluntários são uma
combinação bem equilibrada de um curso teórico de formação com um profundo
exercício de autorreflexão sobre a situação em que se encontram a criança hospitalizada
e seus familiares. O curso esclarece com profundidade a importância de transportar
a fantasia e o sonhar para o ambiente hospitalar com uma abordagem ‘profissional’,
estruturada e centrada na criança-paciente, que é o protagonista da ação. Para o
candidato a voluntário, trata-se de um primeiro passo essencial para melhorar o próprio
‘viver’, mas também para refletir sobre o que significa, de fato, se comprometer de corpo
e alma com a causa do ‘deixar viver’”. Fernando César Nimer Moreira da Silva.

história ConVida
Em abril aconteceram novas edições do projeto História ConVida que, desde
novembro de 2016, tem a finalidade de promover e valorizar autores brasileiros
consagrados, estimulando a arte de contar histórias e a leitura em escolas públicas de
São Paulo. Neste mês, as escolas EMEF Guimarães Rosa, EE Arthur Guimarães e EMEF
Prof. Adolpho Otto de Laet recepcionaram a Associação Viva e os nossos contadores
Magaly Romão, Tony Silva, Alexsandra Mauro, Carlos Sereno, Violeta Dib, Fabio Lisboa e
Isaias Nascimento. Os eventos ocorreram nos dias 05, 06, 17, 24, 25 e 26. Em cada escola
participou cerca de 200 crianças, o que acrescenta ao resultado do projeto ConVida
mais 600 jovens impactados. Após cada apresentação, as crianças foram convidadas
a participar de oficinas sobre a arte de contar histórias. Ao final, as escolas receberam
exemplares do livro utilizado, para que seus alunos possam consultar posteriormente,
além de exemplares do Jogo “Eu Conto!”.

Contação de histórias - ihF
Prosseguiram, no mês de abril, as sessões de contação de histórias nas entidades
beneficiadas pelo Instituto Helena Florisbal – IHF. Os contadores Dora Estevez e Fabiana
Prando estiveram nos dias 06 e 13 de abril nas seguintes instituições: ICRIM e Leon
Alexander.
O IHF promove assistência social gratuita às suas entidades credenciadas, promovendo
a melhoria na qualidade de vida de todos os assistidos.

Curso raízes da Narrativa: de homero a Bob Dylan
No mês de abril, a Viva iniciou o curso “Raízes da Narrativa: de Homero a Bob
Dylan”, ministrado pelo Prof. Martin Cézar Feijó. Estão sendo abordadas as principais
características das narrativas, suas base e evolução, além dos seus meios de transmissão,
sejam orais, verbais ou visuais.

Fórum de humanização da Saúde
Desde 2001, a Associação Viva e Deixe Viver realiza o Fórum de Humanização
da Saúde. Na edição de 2017, ocorrido em 8 de abril, no auditório da universidade
Uninove, o tema abordado foi “Saúde acolhedora na hospitalização e desospitalização:
o empoderamento do paciente e sua família na aderência ao tratamento integral”.
Inserido na programação da Virada da Saúde, promovida pelo Instituto Saúde e
Sustentabilidade, o fórum deu visibilidade às questões que norteiam o complexo mundo
da saúde.
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Estiveram presentes: Prof. Me. Valdir Cimino - presidente da Associação Viva e Deixe
Viver; Dra. Helena Fraga Maia - profa. da UNEB; Prof. Me. Jorge Beck - da UNEB; Dra.
Eliana Caran, profa. da UNIFESP; Ana Maria F. B. Souza Pinto - responsável pela empresa
Descobrir Brincando; e Dr. Carlos Augusto Takeuchi, neurologista no Hospital Infantil
Sabará e Hospital Israelita Albert Einstein.

Feira Sabor Nacional
Nos dias 8 e 9 de abril, no Museu da Casa Brasileira, ocorreu a 3ª edição da Feira
Sabor Nacional que reúne pequenos e médios produtores de alimentos, bebidas e
acessórios culinários para incentivar e dar visibilidade aos produtos nacionais. Estiveram
presentes representantes de empórios, mercearias e restaurantes, chefs e consumidores
apreciadores da boa mesa. O evento criou uma oportunidade para a Associação Viva
levar o seu “Piquenique de Histórias”, no qual nossos contadores (Alexsandra Mauro,
Bianca Nakazato e Dudu Andrade) reuniram crianças e pais para uma deliciosa tarde
de histórias.

Dia Mundial do Livro
Desde 1995, a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura) escolheu o dia 23 de abril para celebrar anualmente o “Dia Mundial do Livro
e dos Direitos de Autor”. Os objetivos principais são estimular as pessoas, sobretudo os
jovens, a descobrirem os prazeres da leitura, e a conhecerem a contribuição dos autores
de livros através dos séculos.
Neste dia, a Viva participou de evento alusivo à data no Parque Villa Lobos, na zona
Oeste de São Paulo, que incluiu atividades relacionadas à leitura e no qual realizamos
contação de histórias. O nossos contadores Dudu Andrade e Bianca Nakazato envolveram
as crianças e seus pais no mundo da fantasia e imaginação.

Dia Nacional do Livro
O dia nacional do livro infantil, celebrado em 18 de abril em todo o Brasil, em
homenagem ao nascimento do escritor Monteiro Lobato (1882-1948), proporcionou uma
oportunidade especial à equipe de contadores de histórias que atuam no Itaci – Instituto
de Tratamento do Câncer Infantil, em São Paulo.
A ideia era fazer uma contação coletiva na recepção do hospital. No entanto, o
projeto cresceu quando os amigos foram envolvidos e doaram cerca de 50 livros novos.
Estes livros foram separados por faixa etária, embalados para presente e identificados
com o nome de cada criança. Assim, além de contarem histórias, as contadoras Cristina
Micheletti e Suzana Mara Vernalha puderam presentear todas as crianças e adolescentes
que estavam naquele momento no hospital, tanto os internados quanto os que esperavam
pelo atendimento médico e pela sessão de quimioterapia. A iniciativa das contadoras
levou diversão, conhecimento, magia e alegria para aquela manhã hospitalar.
Professora Angelita, do Itaci (responsável pela
decoração do local) entre as contadoras da Viva.

Livros arrecadados pelas voluntárias.

Contação de histórias na recepção do hospital.
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Bahia
Agenda de relevantes eventos em Salvador
No mês de abril ocorreu em Salvador a primeira edição de 2017 do evento A Hora do
Contador. O encontro propiciou ao grupo a oportunidade de compartilhar experiências,
fazer uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido e pensar nas ações futuras. Todos os
contadores receberam o livro “Juju no hospital: uma história real”, doado pela autora
Priscila Castello Branco. A repercussão desta obra foi fantástica! A voluntária Lilian, que
atua na OSID e no Martagão Gesteira, relatou que percebeu o quanto as crianças se
identificaram com Juju, o protagonista da história, cuja realidade coincide com a delas.
No dia 05, o grupo de voluntários de Salvador esteve com os profissionais de saúde do
HGE no espaço Livres Livros em uma manhã gratificante, sussurrando poesias, contando
histórias e cirandando.
Em 25 de abril, o HGE foi palco de uma reunião entre Viviane (HSR), Salma (OSID),
Edvaldo (HGE) e Claudia (HGRS) com o objetivo de articular uma nova proposta da
Viva na área de educação, definindo estratégias para elaboração de uma proposta de
extensão a ser apresentada nas instituições UNIFACS e BAHIANA. Na ocasião, discutiu-se
a possibilidade de Cláudia vivenciar a rotina da Viva em São Paulo a fim de assimilar
conhecimento para posteriormente replicar em Salvador. Ainda não ficou definido o
período.
Na livraria Cultura, em 27 de abril, as pessoas que foram prestigiar o lançamento
do livro “Cabelo Belo” ficaram encantadas com as contadoras Valéria Amorim (da
Viva) e Marciele Dias. Com muita graça e competência, elas narraram a história desta
obra, escrita por Valuza Tamikuã Saraiva e Gedalva da Paz. As crianças presentes
surpreenderam oferecendo exemplares para os hospitais parceiros: HGE, HGRS, OSID,
HSR e Martagão Gesteira.
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Brasília
I Jornada de cuidados paliativos em pediatria
Nos dias 6 e 7 de abril, a coordenadora da equipe de Brasília, Adriana Dias, e a
voluntária Isadora Freire participaram da I Jornada de cuidados paliativos em pediatria,
no Auditório da Faculdade de Ceilândia - FCE, Universidade de Brasília. O evento foi
organizado pela equipe do Hospital Regional de Ceilândia em conjunto com o Hospital
da Criança.

Este evento foi planejado para provocar a inquietação de profissionais da saúde,
médicos, pediatras, comunidade e gestores quanto à relevante questão da integralidade
da atenção de crianças acometidas por doenças crônicas graves. Mais informações
sobre este evento no endereço eletrônico:
www.coren-df.gov.br/site/i-jornada-de-cuidados-paliativos-em-pediatria/

Páscoa no Hospital Regional de Ceilândia
As comemorações de Páscoa ocorreram em 13 de abril quando as voluntárias Maria
Goretti e Gercini contribuíram contando muitas histórias e levando alegria para as
crianças do HRC. A fazedora e fotógrafa Silvana também estava lá para registar tudo.
E falando no Hospital Regional de Ceilândia, a instituição recebeu da nossa contadora
de histórias, escritora e pintora Priscila Castello Branco, vários quadros (veja fotos) para
decorar a área da pediatria. O sucesso foi enorme!

Parceria
Em 21 de abril, foi assinado um
termo de parceria com a Fundação
Banco do Brasil cujos objetivos são:
realizar oficinas de capacitação para
os voluntários da Viva e promover o
fórum de humanização 2017.
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RECIFE
Semana especial de Páscoa
De 10 a 13 de abril, a equipe de voluntários da Viva Recife proporcionou às crianças
e aos familiares atendidos pela AACD momentos de contação e brincadeiras. A Páscoa
foi tema de histórias, desenhos, pinturas e confecção de tiaras de coelhinho. Foram
entregues máscaras e chocolates, tudo com muita atenção e carinho pelas crianças.

Formação de novos voluntários
Dando continuidade à capacitação de mais uma turma de voluntários, aconteceu
em 29 de abril, no auditório Roque de Brito, da UNINASSAU, o Módulo II do curso conduzido
por Ana Inês, coordenadora da Viva/Recife, e por Josene Carvalho - psicóloga do setor
de Oncologia e Cuidados Paliativos, no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando
Figueira – IMIP.

Contando histórias para ler o mundo
A Viva prestigiou o evento promovido pela Caixa Cultural, ocorrido de 19 a 23 de abril,
no Recife Antigo. Doze voluntárias atuaram em oficinas e espetáculos que misturaram
literatura, artes plásticas e música. A atividade foi idealizada e conduzida pelo artista e
pesquisador Joaquim de Paula.
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hospital Materno infantil de Brasília - Glaucia Sueko hiyana
Vale a pena não desistir
Wendrick é um paciente constante internado na UTI, ele vive imobilizado, não
esboça qualquer tipo de reação. Contei histórias para ele como de costume. Gosto de
passar musiquinhas para ele, sempre penso “quem sabe ele gosta?” E o surpreendente
aconteceu. O rostinho dele foi ficando vermelho, vermelho, até que saiu uma lágrima de
seus olhos. Foi emocionante.

hospital Materno infantil de Brasília - Vanessa Bernardes Silveira
reconhecimento dos adultos
No final de uma contação uma acompanhante disse: “As crianças não podem bater
palmas, mas a gente pode”. E duas mães bateram palmas para mim!!!

MiNi hiSTÓriA
Começamos maio descansando para podermos comemorar o dia do Trabalho,
já no dia 1º, não é verdade? Mas neste mesmo dia também comemoramos o Dia da
Literatura Brasileira. Que tal escolher um livro, de algum autor nacional, e começar
a ler? No dia 12 é o dia em que comemoramos o Dia Mundial da Enfermeira, então
nos lembremos de quem cuida tão bem de nós quando não estamos podendo nos
cuidar tão bem. E falando em cuidar temos no dia 14 o dia de quem tanto cuidou
de cada um de nós, o Dia das Mães e no dia 15 o Dia internacional da Família. Não
importa se ela é grande ou pequena, ou que tipo de família
ela é, o importante é que é nela que nos sentimos amados
e acolhidos. E para terminarmos o mês reﬂetindo temos no
dia 21 o Dia Mundial do Desenvolvimento Cultural, data
que tem como objetivo falar sobre a diversidade cultural,
as diferenças entre os povos, aprendendo que elas não nos
afastam, mas nos aproximam quando entendemos que se o
outro é diferente para mim, eu também sou diferente para
ele. Não temos aí uma semelhança?
Por: Monik Lelis, fazedora da Viva.
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