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SÃO PAULO
Grandes Contadores de História

Mario Sergio Cortella - filósofo, escritor, educador, palestrante e professor universitário
brasileiro - foi o protagonista do evento organizado pela Viva ocorrido no Auditório
Uninove Campus Vergueiro, em 11 de setembro. Cortella ministrou sua palestra para um
auditório com capacidade para 480 pessoas entre voluntários contadores de história,
alunos da universidade e interessados em geral. Os inscritos fizeram a doação de um livro
infantil novo, a título de ingresso solidário. O sucesso foi total! Os presentes, que estavam
ansiosos antes mesmo do início, adoraram o palestrante que falou com propriedade
sobre questões filosóficas relacionadas ao voluntariado, interagiu com o público e
encantou a todos com suas histórias.
O primeiro “Grandes Contadores de Histórias”, atingiu o objetivo idealizado por Valdir
Cimino: difundir cultura e arte por meio de palestras proferidas por importantes nomes
do cenário nacional, disseminando o hábito de contar e compartilhar histórias como
base para o aprendizado e o desenvolvimento psicológico.
Destacamos a presença da representante da Uninove - Viviane Patrício Delgado,
responsável pela cessão do auditório. O êxito do evento se deve ainda ao trabalho
realizado no local pela equipe da Viva composta por: Maria Inês de Freitas (Financeiro),
que ficou responsável pela Lojinha; Isabela Cristina Gimenez Bastos (Comunicação), que
cuidou da lista de presença; Keila Tamaki (Comunicação), responsável pelo voucher e
pelo recebimento dos livros solidários; e Andréa Coltelli (Desenvolvimento Humano), que
cuidou da organização geral.

Quem não gosta de histórias?
Histórias agradam a qualquer idade. Uma prova foi o sucesso que as contadoras
da Viva Magaly Romão e Maria José Leite conquistaram entre os idosos da Associação
Espírita Bezerra de Menezes, no dia 14 de setembro. Em parceria com o Instituto Helena
Florisbal, as contadoras propiciaram momentos de entretenimento e descontração
para cerca de 40 frequentadores da casa. Com os objetivos de estimular o resgate de
memórias e a concentração e favorecer a interação entre os participantes, as contadoras
promoveram uma sessão de contação de histórias e escolheram como tema Tradição
oral no Brasil. No programa, lendas brasileiras da Amazônia e contos populares, incluindo
as lendas da vitória régia, do ipê e do jurutaí e ainda o conto O Pássaro Lapão com o
personagem Pedro Malasartes (autor: Pedro Bandeira). O resultado não poderia ter sido
outro: os idosos participaram ativamente, fizeram comentários, riram, aplaudiram e, ao
final, pediram para que as contadoras voltassem outras vezes. Ana, representante do
Instituto Helena Florisval, e os funcionários da casa também assistiram a apresentação
de nossas contadoras.
A missão do Abrigo Bezerra de Menezes, localizado na Penha, bairro da zona leste
de São Paulo, é acolher gratuitamente idosos carentes e desamparados, em um lugar
preparado para suas atividades diárias, bem como prestar serviços à comunidade por
meio da doação de alimentos, roupas e calçados.

Domingo no Parque
Pela segunda vez, Valdir Cimino e Janaina Franca organizaram a Domingueira no
Trianon, uma contação especial no parque localizado na icônica avenida Paulista.
Desta feita, ocorreu no dia 17 e houve narração de histórias para um público de todas
as idades. Cerca de 50 pessoas se revezaram durante as apresentações dos contadores
Carlos Sereno, Magaly Romão e Maria José Limberto. As histórias contadas foram: O
segredo do rei (de Carmem Berenguer), Julinho, o sapo (de Flavia Muniz), A primavera
da lagarta e Bom dia todas as cores (ambas da escritora Ruth Rocha). Os dois últimos
livros foram escolhidos para celebrar o início da primavera. O evento encerrou com uma
brincadeira de roda e os contadores cantaram cantigas infantis sugeridas pelas próprias
crianças presentes. Entusiasmo geral!
A equipe de contadores da Viva foi convidada por colaboradores da Sociedade
de Pediatria de São Paulo - SPSP a narrar na área do playground do Trianon, onde eles
estavam desenvolvendo a ação “Gravidez sem álcool” que faz parte do mutirão de
Combate e Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal. Dessa forma, nossa equipe facilitou
o chamamento do público. Pela reação de todos, o evento teve êxito, já que os
expectadores demonstraram bastante animação e interagiram o tempo todo. Portanto,
os objetivos de levar entretenimento, fantasia, ludicidade e cultura aos presentes foram
atingidos. A Domingueira da Viva une o prazer do contato com a natureza à satisfação
de ouvir histórias.
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Jogo Eu Conto no Congresso Todos Juntos Contra o Cancêr
Um estande da Associação Viva, com os objetivos de expor, divulgar e vender o
jogo Eu Conto e o jogo Eu Conto versão Turma da Mônica, foi montado no IV Congresso
Brasileiro Todos Juntos Contra o Câncer, realizado no WTC Events Center, nos dias 26 e 27
de setembro. A organização do evento ficou por conta da Abrale - Associação Brasileira
de Linfoma e Leucemia, parceira da Viva.
O destaque foi a presença no estande do cartunista Maurício de Sousa, criador
da Turma da Monica. Estiveram também no local: Valdir Cimino - Diretor Presidente,
Isabela Gimenez - Coordenadora de Integração da Viva e responsável pelo estande,
Fabio Bernardes - ex-voluntário e fazedor de histórias e os contadores de histórias Isaias
Nascimento e Wanderley Marinho da Silva.
Todos os que visitaram nosso estande interagiram com o jogo Eu Conto e ficaram bem
interessados e entusiasmados com a dinâmica e as infinitas possibilidades de criação de
enredos para histórias.

Ampliar o interesse pelas histórias
No dia 27 aconteceu o módulo 3 do curso “A arte de contar histórias e do brincar no
âmbito da saúde”, na sede da Associação Viva e Deixe Viver. Com o tema Técnicas de
Contação de Histórias, Dora Estevez introduziu diversos materiais de apoio, como livros
infantis, brinquedos, instrumentos musicais reciclados, criados pela própria oficineira. O
objetivo foi mostrar os benefícios de utilizar materiais lúdicos e liberdade de interpretação
para gerar maior interesse pela narrativa que está sendo lida ou contada. Dora trouxe
exemplos e informações de quem tem muita experiência na contação de histórias. Por
isso, os 11 participantes ficaram deslumbrados com a interatividade e a quantidade de
conhecimento compartilhado pela oficineira. O Instituto Helena Florisbal foi parceiro
nesse evento.
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BAHIA
Visita solidária
A turma da Viva Bahia esteve na ONG Abraço a Microcefalia no dia 1º de setembro
apresentando seu trabalho e sensibilizando as mães para a importância da contação
de histórias como forma de entretenimento. A Associação Viva atendeu ao convite da
voluntária da ONG Lise Menezes. Desde o momento em que nossa equipe chegou e foi
recebida por Mariana Gottschalk, a alegria foi geral. As voluntária Cláudia Guimarães,
Loide Bonina, Valéria Amorim e Carminha Esquivel deram um show. Cerca de 75 pessoas,
entre pais de crianças portadoras de microcefalia e voluntários da ONG, assistiram à
apresentação que começou com música. Loide puxou todos os presentes para fazerem
coro com as paródias dos contadores. Cláudia fez uma breve palestra que destacou
a importância da contação, da entonação da voz, da proximidade que a história
promove e do envolvimento da criança, mesmo considerando os diferentes estágios da
microcefalia. Valéria contou a história A Coroa da Princesa Sonhadora, de Edu Pereira,
que havia sido solicitada por uma voluntaria da ONG.
A receptividade foi maravilhosa e a turma da Viva Bahia atingiu o objetivo de mostrar
como as histórias podem ser contadas utilizando a ludicidade como alternativa de
aprendizagem. A plateia se envolveu com as musicas e a história, cantaram, aplaudiram,
pediram bis e esclareceram as dúvidas. Ninguém percebeu a hora passar!
A instituição, que fica no bairro Saúde em Salvador, foi criada em 2016 e atende mais
de 100 famílias. As crianças têm atendimento fonoaudiólogo, terapia ocupacional e
fisioterapia. As mães recebem leite, fraldas, brinquedos e ainda participam de oficinas e
encontros como este proporcionado pela Viva Bahia.
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O autismo na Hora do Contador
A edição de setembro da Hora do Contador trouxe aos contadores de histórias da
Viva Bahia mais um tema atual e de interesse: o autismo. Para discutir o assunto, que tem
gerado muitas dúvidas e curiosidades, a Viva convidou Adriana Nogueira, comunicadora,
sócia-consultora da Core Comunicação e mãe voluntária. O evento contou com 28
participantes e ocorreu no dia 02, na sala de estudos do Hospital Geral do Estado.
A oficina iniciou-se com um vídeo que relatou a trajetória, o dia a dia e a experiência
da palestrante Adriana Nogueira, que é mãe de uma criança autista. A apresentação foi
dinâmica e participativa, já que alguns dos presentes também convivem com o autismo
na família. Houve muita troca de informações e esclarecimentos. Todos interagiram e se
sensibilizaram com as experiências citadas.
Mais uma vez, a Hora do Contador trouxe um assunto que gerou grande benefício.
O tema foi tratado com riqueza de detalhes e conhecimento. O diferencial da Hora do
Contador é a diversidade de assuntos abordados, o que torna cada encontro único e
indispensável.

Brincadeiras musicais na contação de histórias
No dia 30 de setembro, na sala de estudos do Hospital Geral do Estado, a cantora
e mestra em Educação pela UNEB Maria Cristina Ribeiro de Jesus Mota promoveu um
verdadeiro show de talento e interatividade para uma plateia composta por contadores
de histórias e por um grupo multidisciplinar do HGE: estagiários e profissionais de serviço
social, terapia ocupacional e fisioterapia. O tema proposto foi a utilização de recicláveis
para a construção de instrumentos musicais e a musicalidade na percepção dos sentidos
com a harmonização de som, cor e amor.
No primeiro momento, os presentes aprenderam com Maria Cristina a usar o corpo
para emitir sons e a soltar a voz. Após, a artista ensinou a construir um kabuletê com
material reciclado. O Kabuletê é um instrumento de percussão utilizado por algumas
comunidades indígenas. A oficina despertou os sentidos dos participantes e gerou muito
entusiasmo e integração. Ao final, todos puderam ouvir o som dos próprios instrumentos
confeccionados. Alegria geral!
O resultado do evento foi bastante satisfatório! Os que participaram foram unânimes em
afirmar que aqueles que não estiveram presentes perderam uma grande oportunidade.
De fato!
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BRASÍLIA
Melhorando mais e mais
Os voluntários da Viva em Brasília participaram de mais
uma palestra de reciclagem no dia 2. Desta vez, o tema foi
“A ética do contador de histórias” e ocorreu na UDF - Centro
Universitário do Distrito Federal. Essas palestras, organizadas por
Adriana Dias, são importantes para reforçar alguns assuntos
relacionados à atuação dos voluntários nos hospitais. Nesta,
houve a participação de 31 voluntários que tiveram espaço
para compartilhar suas experiências e comentar casos
específicos vivenciados durante a atuação nos hospitais em que estão alocados. Durante
a programação, a voluntária Kíusa de Maria Botão Ribeiro contou uma história e houve
doação de livros infantis. Ficou combinado que nos próximos eventos haverá um trocatroca de livros entre os voluntários, ampliando a diversidade de histórias nas contações.
Este evento é organizado em parceria com a Fundação Banco do Brasil. Nessa
edição, ainda estiveram presentes: Jorge Luiz Santana – Coordenador da Faculdade
UDF e a fazedora Cláudia Mesquita. Os objetivos de informar, tirar dúvidas e compartilhar
experiências foram alcançados. Além disso, observou-se que neste encontro houve
maior participação dos presentes, quando comparado com os treinamentos iniciais de
formação de voluntários.

Ainda é tempo de registrar dois eventos ocorridos no mês passado em Brasília:
1. Carlos Sereno conquista os voluntários de Brasília
Em 19 de agosto, a Escola Técnica de Brasília – ETB recebeu Carlos Sereno, que atua há
anos como voluntário na Associação Viva de São Paulo. Com muita experiência, Sereno
organizou uma oficina de contação de histórias. A atividade, promovida pela Associação
em parceria com a Fundação Banco do Brasil, visou capacitar os voluntários da região.
Para tanto, Sereno criou dinâmicas de socialização e aquecimento e ponderou sobre o
perfil e os recursos de um contador de histórias. Também abordou técnicas narrativas e
indicou materiais de apoio, úteis para favorecer a atenção da criança.
O resultado não poderia ter sido outro: o oficineiro encantou com seu conhecimento
e experiência. Todos ficaram muito entusiasmados, queriam ter mais tempo com ele e
participaram ativamente contando histórias e trocando experiências. No final, tiraram
fotos e Carlos Sereno compartilhou a bibliografia sugerida. Participaram deste encontro
44 pessoas, incluindo voluntários da Viva, o Sr. Jackes Ridan da Silva Guedes - Diretor da
ETB, funcionários do Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB, funcionários do Hospital
Regional de Ceilândia – HRC e alguns membros da comunidade.
Essa foi a segunda vez que Sereno esteve em Brasília. A primeira foi há cerca de 10
anos quando a Associação Viva e Deixe Viver começou a atuar em Brasília, a convite
da coordenadora de desenvolvimento Adriana Dias e das voluntárias Maria Marquis e
Lêda Dal.
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2. Celebrando o sucesso
Servidores do Hospital Regional de Ceilândia – HRC se uniram aos pacientes e voluntários para celebrarem
o aniversário da instituição que completou 36 anos. No
dia 29 de agosto, o auditório do hospital recebeu cerca
de 50 pessoas coordenadas pela Dra. Andrea Nogueira,
Diretora do HRC, que destacou as ações que vem sendo
realizadas com sucesso na instituição. Alguns servidores
discursaram sobre o funcionamento do hospital: Débora
Queila falou sobre amamentação e banco de leite;
Risomar representou a radiologia; Cristiano apresentou o núcleo de controle de custos; as
farmacêuticas Juliana e Cíntia explicaram sobre a implantação da dose individualizada
de medicamentos; a psicóloga Thatiana apresentou dados sobre os cuidados paliativos; e
a enfermeira Arlete e a assistente social Shirley representaram a comissão de voluntariado
do HRC.
Na ocasião, a Associação Viva e Deixe Viver foi representada pelas
voluntárias Marlúcia Santos , Vania Pinheiro da Silva, Joelda Marques da
Silva e Claudete Tavares Cristino. Esta foi a primeira vez que elas foram
convidadas para esta comemoração e, orgulhosas, viram a Associação
ser mencionada como um grupo que causa impacto positivo no dia a dia
do hospital, contribuindo para à humanização desta instituição de saúde.
As voluntárias ainda tiveram a oportunidade de falar sobre o trabalho
realizado, relatando um pouco das vivências para todos os presentes. A
Igreja Santo Antônio e o Banco de Brasília foram parceiros neste evento
comemorativo.

MARÍLIA
Viva e Deixe Viver há 10 anos em Marília
Em outubro estaremos comemorando os 10 anos da Associação Viva em Marília.
Para tanto, programamos um Sarau Musical com o tema “anos 60”. Na próxima edição
do Historiar contaremos todos os detalhes dessa celebração. Aguarde!

RECIFE
Muito amor nas relações que construímos
Este foi o sentimento que marcou a roda de conversas entre os voluntários da Viva
Recife. O encontro de contadores de histórias exclusivos da Viva ocorreu em 16 de
setembro, no auditório Roque de Brito, gentilmente cedido pela direção da UNINASSAU
e pelo Grupo Ser Educacional. A condução do evento ficou por conta de Ana Inês,
coordenadora da Viva Recife.
Muita alegria já na abertura do evento com um animado viva para a Associação
Viva e Deixe Viver. Os voluntários cantaram a música feita para celebrar os 20 anos da
entidade, dançaram e formaram um túnel. Confira todo esse contentamento no link:
https://www.facebook.com/vivaedeixeviverrecife/videos/1974879292754820/
A programação incluiu os resultados da Viva Recife 2016 X 2017 e alguns aspectos da
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NR32. Abrangeu ainda depoimentos emocionados das novas voluntárias, formadas em
julho, que relataram como a atuação em hospitais tem mudado para melhor a vida de
cada uma. Descreveram os feedbacks recebidos dos profissionais de saúde, crianças e
seus familiares que, em geral, destacam aspectos de humanização e carinho. A veterana
Vanessa Brissantt, cabeça de chave do HUOC – Hospital Universitário Oswaldo Cruz,
conduziu uma dinâmica e compartilhou histórias que fazem sucesso com a criançada
na instituição onde ela atua. Ao todo participaram 26 voluntários.
Os objetivos de fortalecer o engajamento da equipe e a prática dos 3Cs, bem
como trocar experiências e enriquecer o aprendizado foram totalmente alcançados. O
resultado foi excepcional em termos de união, confraternização e novos conhecimentos.

DICAS DE PAPEL
O charme do sapo Bocarrão
Por Marga

Para quem ainda não conhece, este é o famoso Sapo Bocarrão: um divertido animal
que tem uma boca enorme, é muito guloso e vive perguntando aos outros bichos o que
eles gostam de comer. Gordão, verdíssimo, de olhos arregalados, ele pula de página
em página comendo moscas e jogando conversa fora até o momento em que encontra
o terrível crocodilo com seus dentes brancos pontudos. E, aí, ele tem que tomar uma
atitude radical.
Este livro tem dobraduras-surpresa em todas as páginas, brincadeiras gráficas e
cores vibrantes, bem como letras graúdas para facilitar a leitura das crianças recémalfabetizadas. Entre os vários livros de dobraduras ele é o preferido das crianças de
qualquer idade. Ninguém sai imune ao charme desta criatura realmente cativante.
Infelizmente, o livro está em falta no mercado. Pelo que eu entendi, o livro era
editado pela Companhia das Letrinhas, mas parece que o contrato não foi renovado.
Em qualquer livraria se encontra o aviso de que o livro está indisponível. Que pena! Mas,
espere, o livro pode ser encontrado em sebos e na Amazon (em inglês).
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Pesquisando sobre nosso amigo Bocarrão, descobri que ele é famosíssimo nas
redes sociais. É só digitar Sapo Bocarrão no Google que aparecem várias sugestões de
material complementar. Segue uma sugestão muito legal, que pode ser encontrada no
site Pinterest:
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E mais algumas idéias para quem gosta de variedade:
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PRÓXIMO EVENTO CONFIRMADO
> 17/11/2017: noite de autógrafos dos livros “É formiga ou barata?” (Valdir Cimino com

ilustrações de Semíramis Paterno), “Um tesouro a descobrir no barco que naufragou”
(Valdir Cimino e Ricardo Valverde) e “Humanização em saúde: humanizar para
comunicar ou comunicar para humanizar?” (Valdir Cimino) com a presença de Valdir
Cimino a partir das 19 horas.
Esperamos vocês.
MUITO OBRIGADO!
ASSOCIAÇÃO VIVA E DEIXE VIVER
A melhor história é aquela que se aprende contando

MINI HISTÓRIA
Outubro nos lembra de que o ﬁnal do ano está aí. Mas, antes de falarmos do Natal
e Réveillon, vamos recordar datas importantes que esse mês nos traz. Já no 1º dia
homenageamos os idosos, uma data importante para reﬂetirmos sobre como estas
pessoas são tratadas em nossa sociedade. As leis brasileiras são ótimas, mas na
prática o que realmente acontece? O Dia Mundial da Saúde Mental, 10/10, merece
igualmente nossa atenção, pois muitas vezes não dedicamos o devido cuidado
às doenças mentais, mesmo quando elas nos acometem. Dia 12 é a data para
lembrarmos de todas as crianças, inclusive daquela que guardamos dentro de nós
quando nos tornamos adultos, e passamos a encarar a vida
de forma tão séria. E logo em seguida, em 15 de outubro,
o Dia do Professor não nos deixa esquecer daqueles que
passaram por nossas vidas e nos ajudaram a ser aquilo
que almejávamos. Há outras datas importantes ainda
em outubro, mas para que essa mini-história não se torne
“big”, vamos terminá-la com uma data pra lá de relevante:
Dia do Médico. Instituiu-se o dia 18 para homenagear esse
proﬁssional que dedica sua vida a cuidar e salvar as nossas
e de toda a sociedade. Nossa gratidão a quem nos ajuda
a viver bem.
Por: Monik Lelis, fazedora da Viva.
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