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MISSÃO

Despertar a potencialidade de indivíduos por meio da arte e da cultura, possibil                  itando o exercício de 

ações transformadoras.

VISÃO

•	 ser referência na área de arte educação aplicada a  iniciativas sociais 

•	 ter reconhecimento nacional e internacional

•	 ter seu projeto ampliado quanto a novos locais e número de pessoas atendidas

•	 diversificar	projetos

VALORES

Arte Despertar acredita que:

•	 o equacionamento das questões sociais é  responsabilidade de toda a coletividade -  organizações 

sociais, governos, setor privado e comunidades - e de cada indivíduo em particular

•	 a descoberta de potencial torna indivíduos cada vez mais aptos a interagir com o  ambiente de 

forma a transformá-lo positivamente

•	 do ponto de vista do público, trabalhar com a arte não exige conhecimentos prévios nem  habilidades 

específicas,	é	uma	atividade	onde	todos	são	iguais	perante	a	proposta,	trazendo	um	aprendizado	

profundo com  resultados que permanecem ao longo do tempo

•	 sua atuação esta baseada na ética, solidariedade, cidadania, respeito,  autonomia e valorização 

humana



Não se descobrem novas terras sem consentir em perder a praia de vista por um longo tempo.         
Andre Gide

Idéias, determinação, paixão!

Idéias

Uma idéia pode mudar a percepção e o comportamento das pessoas.

A boa idéia vem da prática, da experiência e dos resultados, alguns exitosos, outros nem tanto.

Neste contexto, empreendedorismo, ética e criatividade são imprescindíveis para que idéias, uma vez 
semeadas, criem vida e raízes próprias. Elas devem transcender seus  limites originais,  expandindo-se, 
independentemente dos imprevistos e revezes que  venham a sofrer neste processo.

Determinação

A idéia da criação de uma tecnologia social, a qual se denominou Tecnologia Arte  Despertar, foi a 
conquista de 2009.

A partir desta idéia, desenvolveu-se um conceito, acrescentou-se a ele a sistematização de uma 
 metodologia já testada e aprovada, além das características da tecnologia social, ou seja, a 
 simplicidade, o baixo custo, o fácil entendimento e o caráter disseminável.

Paralelamente,	firmaram-se	parcerias	e	patrocinadores,	atraídos	pelo	caráter	inovador	da	proposta,	
comprometeram-se	com	a	prática	da	Tecnologia	Arte	Despertar	em	hospitais,	com	foco	no	profissional	
da saúde, integrando-se assim a Política Nacional de Humanização.  

A determinação foi primordial na construção e continuidade do trabalho, foi a  força  propulsora e 
 contagiante que  motivou a equipe a ultrapassar obstáculos e buscar  persistentemente bons  resultados.

Paixão

Para se sustentarem, estas idéias precisaram de indivíduos capazes, hábeis, cheios de energia, 
 motivados, sensíveis, atentos, curiosos, persuasivos e obsessivos, pois estes são os únicos capazes 
de mudar positivamente padrões de comportamento e de percepção.

Eles sabem lutar e sabem vencer. Vencem porque lutam com paixão!

Parabéns a equipe Arte Despertar pelas idéias, pela determinação e pela paixão  demonstradas neste 
ano de consolidação e maturidade da Associação Arte Despertar.

Regina Vidigal Guarita
Diretora-presidente



material arte-educativo cultural para Tecnologia Arte Despertar
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Arte Despertar  conquista Prêmio Cultura e Saúde

Em reconhecimento ao seu trabalho, a Associação Arte Despertar recebeu dos  Ministérios da Cultura 
e Saúde, o Prêmio Cultura e Saúde 2009, 1ª edição, pelos projetos  desenvolvidos em Humanização 
na Saúde.

O prêmio, que faz parte do Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania -  Cultura Viva, foi criado 
em cooperação com o Ministério da Saúde para valorizar o  trabalho de  iniciativas  não-governamentais 
que trabalham a cultura com a interface na saúde e  estimulam ações que ampliem o investimento 
nessas iniciativas, além de permitir o  intercâmbio de experiências.

A atuação da Arte Despertar, que envolve a parceria com instituições de saúde, como o Instituto 
do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, InCor, o 
Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer, GRAACC e a Santa Casa de Misericórdia de 
São  Paulo utiliza ferramentas de arte e cultura para promover o regaste da saúde e da dignidade no 
espaço	em	que	as	condições	de	vida	do	beneficiado	são	desfavoráveis.

Contação de histórias, música e artes visuais são conduzidas por uma equipe  multidisciplinar de 
	profissionais,	pedagogos,	arte-educadores	e	psicólogos	na	contribuição	do	despertar	de	potenciais	
que podem transformar o cotidiano e toda uma vida. 

Acolhimento	e	melhoria	da	qualidade	de	vida	do	paciente	e	das	condições	de	trabalho	dos		profissionais	
da saúde são imperativos para a gestão e respeito à vulnerabilidade humana.  

Prêmio Cultura e Saúde 2009
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RESULTADOS

PROJETOS 
Comunidade
•	 Formação de Educadores com Arte
•	 Música em Comunidades 

Hospital
•	 Apresentações Despertar Arte e Cultura
•	 Despertar Arte e Cultura em UTIs
•	 Humanizando com Arte - Inclusão socioculural para crianças e adolescentes hospitalizados
•	 Livo Arte Despertar: primeira década
•	 Multiplicando Arte JP Morgan - Projeto de Vida
•	 Oficinas	Despertar	Arte	e	Cultura
•	 Tecnologia Arte Despertar ICESP
•	 Tecnologia Arte Despertar Santa Casa de São Paulo

LOCAIS
Comunidade
•	 Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis/PECP
•	 Núcleo Educacional da Santa Casa de Diadema:  Projeto Toninhos e Creches Estado de Israel, Nova 

Conquista e Santa Terezinha

Hospital 
•	 Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer -  GRAACC/IOP
•	 Instituto do Câncer do Estado de São Paulo/ICESP
•	 Instituto do Coração/InCor
•	 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

VALOR CAPTADO
R$ 2.259.925,00

CHANCELAS
•	 Ministério da Cultura/MinC
•	 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/FUMCAD
•	 Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo/ProAc

PÚBLICO ALVO E ATENDIMENTOS
Comunidade
•	 educadores e coordenadores
•	 crianças e jovens

Hospital
•	 pacientes
•	 acompanhantes 
•	 profissionais	da	saúde
•	 funcionários

Eventos e apresentações

296
5505

8228
4139 
3949
1087

376

23.580

PATROCINADORES
•	 Banco JP Morgan
•	 Banco UBS Pactual
•	 Boehringer Ingelheim do Brasil 
•	 Brasmetal Waelzholz SA
•	 Deloitte Touche Tohmatsu
•	 Fundação Faculdade de Medicina
•	 Grupo Ultra
•	 Lecca S/A
•	 Peróxidos do Brasil Ltda
•	 Pessoas Físicas
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atividade arte-educativa com música
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Música em Comunidades 

patrocínio

parceria

apoio institucional

PRONAC 07 8532

objetivo
contribuir para a inclusão sociocultural de crianças e jovens de comunidades de 
baixa renda, por meio de atividades arte-educativas e culturais

crianças e jovens
público alvo

Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis/PECP, São Paulo/SP
local

conteúdo
linguagem artística: música
pedagogia e psicologia

atendimentos: 974

realização início: janeiro/ 2009
término: dezembro/ 2009

resultado

atividade arte-educativa com música
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patrocínio

Formação de Educadores com Arte 

co
m

un
id
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parceria

apoio institucional

objetivo
contribuir	para	inclusão	sociocultural	de	profissionais	que	atuam	com	educação	
infantil no atendimento público, por meio de atividades arte educativas e 
culturais, envolvendo: capacitação em serviço, encontros gerais, ação cultural 
e supervisão

educadores e coordenadores
público alvo

Núcleo Educacional da Santa Casa de Diadema:
Unidade I - Creche Estado de Israel
Unidade II - Creche Nova Conquista
Unidade III - Creche Santa Terezinha
Projeto Toninhos

local

conteúdo
linguagem artística: música
pedagogia e psicologia

início: agosto/2009
término: julho/2010

realização

resultado
atendimentos: 
educadores: 296
crianças e jovens: 2739

1° Encontro Geral com educadores e coordenadores 



atividade arte-educativa com música



Despertar Arte e Cultura em UTIs

patrocínio
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parceria

apoio institucional

PRONAC 06 11343

objetivo . contribuir para a inclusão sociocultural de pacientes e acompanhantes que se  
  encontram em UTIs
. estimular a capacidade e funções não prejudicadas pela doença
. colaborar com o processo da recuperação e reinserção sociocultural 
. resgatar e reforçar a valorização pessoal e os vínculos familiares e afetivos
.	promover	a	interação	com	os	profissionais	da	saúde
. proporcionar melhoria na qualidade do atendimento ao paciente
. valorizar, estimular e respeitar a identidade, raízes, manifestações e o 
  universo cultural e artístico
. facilitar o acesso à arte e à cultura

crianças, jovens e adultospúblico alvo

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de SP: UTIs  Central, Pediátrica, 
Neurológica e Pronto Socorro 

local

conteúdo
linguagens artísticas: música, artes visuais e literatura/ contação de histórias
pedagogia e psicologia

início: setembro/2008
término: setembro/2009

realização

resultado atendimentos: 5160

atividade arte-educativa com música atividade arte-educativa com contação de histórias



atividade arte-educativa com contação de histórias e música 



atividade arte-educativa com música e contação de histórias
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Apresentações Despertar Arte e Cultura

patrocínio

parceria

apoio institucional

PRONAC 06 10126

objetivo
. contribuir para a inclusão sociocultural de pacientes e  acompanhantes, por 
  meio de realização de propostas de humanização hospitalar
. resgatar e reforçar a valorização pessoal e os vínculos familiares e afetivos
.	promover	a	interação	com	os	profissionais	da	saúde
. proporcionar melhoria na qualidade do atendimento ao paciente
. promover o  bem estar e o apoio emocional
. facilitar o acesso à arte e à cultura

crianças, jovens e adultos
público alvo

local

conteúdo
linguagens artísticas: música, artes visuais e literatura/ contação de histórias
pedagogia e psicologia

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de SP: ortopedia

início: janeiro/2009
término: dezembro/2009

realização

resultado atendimentos: 1937

atividade arte-educativa com música e contação de histórias
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Oficinas Despertar Arte e Cultura

patrocínioho
sp

it
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parceria

apoio institucional

PRONAC 08 4057

objetivo
. contribuir para a inclusão sociocultural de pacientes e acompanhantes
. disseminar a humanização na saúde
.	ressignificar	os	espaços	e	ambientes
. valorizar o individuo

crianças, jovens e adultos

conteúdo

realização

público alvo

local
Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer -  GRAACC/IOP: 
 brinquedoteca, quartos e saguão de entrada
Instituto do Coração - InCor: UTI Adulto e ambulatório

linguagens artísticas: música, artes visuais e literatura/ contação de histórias
pedagogia e psicologia

resultado

início: janeiro/2009
término: dezembro/2009

atendimentos: 8059

atividades arte-educativas com música, contação de histórias e artes plásticas



atividade arte-educativa com música no InCor



atividade arte-educativa com música e contação de histórias
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patrocínio

Multiplicando Arte JP Morgan - Projeto de Vida

parceria

objetivo
.	contribuir	para	o	desenvolvimento	de	competências	pessoais,	profissionais,	
  sociais e culturais de jovens de baixa renda
. promover a inclusão sociocultural de pacientes e acompanhantes que se    
  encontram hospitalizados

público alvo

local

conteúdo

jovens e acompanhantes

linguagens artísticas: música, artes visuais e literatura/ contação de histórias
pedagogia e psicologia

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de SP: ortopedia

resultado
atendimentos: 1230

realização
início: fevereiro/2009
término: dezembro/2009

atividades arte-educativas com música, contação de histórias e pedagogia



atividade arte-educativa com artes plásticas no GRAACC
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Humanizando com Arte - Inclusão sociocultural para  crianças 
e adolescentes hospitalizados 

parceria

apoio institucional

objetivo
. contribuir para a inclusão sociocultural de pacientes e acompanhantes
. resgatar e reforçar a valorização pessoal e os vínculos familiares e afetivos
. disseminar a humanização em hospitais
.	promover	oficinas	arte-educativas	e	culturais
. realizar atividades de ação cultural

crianças e adolescentes
público alvo

local

conteúdo
linguagens artísticas: música, artes visuais e literatura/ contação de histórias
pedagogia e psicologia

Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer -  GRAACC/IOP: 
 brinquedoteca e quimioteca
Instituto do Coração - InCor: UTI pediátrica e pediatria
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de SP: pediatria

início: abril/2009
término: março/2010

realização

atendimentos: 1792
resultado

atividades arte-educativas com música e contação de histórias



atividade arte-educativa com música
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patrocínio

Tecnologia Arte Despertar ICESP

parceria

objetivo promover a humanização por meio da arte e cultura, visando despertar 
potencialidades	 do	 indivíduo	 na	 qualificação	 das	 relações	 humanas	 e	 da	
ambiência

pacientes,	acompanhantes	e	profissionais	da	saúde										
público alvo

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo - ICESP: quimioterapia
local

conteúdo
linguagens artísticas: música, artes visuais e literatura/ contação de histórias
pedagogia e psicologia

início: setembro/2009
término: agosto/2010

realização

atendimentos: 677
resultado

te
cn
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og

ia

atividades arte-educativas com música, contação de histórias, pedagogia a psicologia
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patrocínio

Tecnologia Arte Despertar Santa Casa de São Paulo

Pessoas Físicas

parceria

objetivo

local Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de SP: UTI Santa Isabel

público alvo

conteúdo
linguagem artística: música, artes visuais e literatura/ contação de histórias
pedagogia e psicologia

início: setembro/2009
término: dezembro/2010

realização

atendimentos: 340
resultado

atividades arte-educativas com música, contação de histórias, pedagogia e psicologia

promover a humanização por meio da arte e cultura, visando despertar 
potencialidades	 do	 indivíduo	 na	 qualificação	 das	 relações	 humanas	 e	 da	
ambiência

Prêmio Cultura e Saúde 2009
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pacientes,	acompanhantes	e	profissionais	da	saúde										



atividade arte-educativa com contação de histórias
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Livro Arte Despertar: primeira década

liv
ro

patrocínio
Pessoas 
Físicas

reunião sobre projeto gráfico com Estúdio Colírio

objetivo

público alvo
educadores, organizações sociais, empreendedores, parcerias, patrocinadores 
e instituições congêneres

produzir e editar livro sobre a trajetória dos 10 anos da Associação Arte 
 Despertar

realização em produção

apoio institucional

PRONAC 08 8829
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Equipe Arte Despertar

patrocínio

fo
rm

aç
ão

palestra com Dr. Paulo Antonio de Carvalho Fortes  

objetivo
realizar	 atividades	 de	 qualificação	 para	 a	 	equipe	 Arte	 Despertar	 visando	 o	
 contínuo aperfeiçoamento dos serviços prestados à sociedade

público alvo
Equipe Arte Despertar

realização

conteúdo

abril/2009

Humanização na Saúde

local
Associação Arte Despertar

resultado
atendimentos: 27



Oficina Arte e Cultura no Espaço da Saúde
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Humanização com Arte e Cultura

co
ng

re
ss

o

parceria

objetivo . contribuir com a organização do Congresso
. colaborar na construção do conceito de humanização na saúde por meio de 
		oficinas	de	arte	e	cultura
. mediar debates sobre potencialidades da humanização na saúde

profissionais	e	estudantes	da	área	da	saúde,	participantes	do	Congressopúblico alvo

local VI Congresso de Humanização da área da Saúde em Ação: Centro de Convenções 
Rebouças

conteúdo linguagens artísticas: artes visuais, música e literatura/ contação de histórias

atendimentos: 60resultado

realização junho/2009



31

at
iv

id
ad

es
 c

ul
tu

ra
is

Atividades Culturais

parceria

objetivo realizar atividades de sensibilização para diferentes públicos possibilitando que 
o grupo participe, aprecie e amplie seu repertório cultural

. Evento GRAACC/Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer:       
  GRAACC

. Apresentação de Encerramento Anual: Programa Einstein na Comunidade de 
  Paraisopolis/PECP

. Ação cultural Bumba meu Boi: GRAACC

. Ação cultural Viagens pelas Regiões Brasileiras: InCor 

local

resultado atendimentos: 289

comunidade de Paraisópolisevento  GRAACC

ação cultural no GRAACC ação cultural no  InCor
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Materiais arte-educativos culturais para Tecnologia  
Arte Despertar

m
at

er
ia

is
 

reuniões de contrução dos materiais

materiais elaborados e construídos 

reuniões para elaboração dos materiais
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Resultados Qualitativos

Depoimentos dos participantes dos projetos em comunidades

Depoimentos de profissionais da saúde nos hospitais

O importante é que a Arte Despertar 

está conosco não apenas olhando para o 

nosso paciente e para o familiar do 

nosso paciente, mas também para o 

profissional	da	saúde.	E	isto,	para	nós,	é	

muito importante, cuidar de quem cuida. 

E a Arte Despertar está nos ajudando 

muito nisto.

Wilze Laura Bruscato
Chefe do Serviço de Psicologia da Santa 

Casa de SP

Achei interessante vivenciar as estratégias 

de musicalização, pois compreendi que 

posso trabalhar a música utilizando os 

mais variados recursos que temos em 

mãos, sendo que estes não necessitam ser 

de fato, instrumentos musicais. O que 

realmente é válido, é explorar o contexto 

musical em que estamos inseridos.

A.
Educadora do Projeto Formação de 

Educadores com Arte

“

“ Gostei bastante e acredito que 

contribui muito para o meu 

aprendizado e para minha prática 

enquanto educadora, pois consegui 

compreender melhor o processo em 

que acontece a construção para o 

aluno.
P. 

Educadora do Projeto Formação de 
 Educadores com Arte

“

“

Sr. Carlos, toca, o senhor vai melhorar

C.
profissional	da	saúde	na	quimioterapia	

do ICESP para paciente 

“

“

“

“

Não se preocupem, o choro dele não 

é de tristeza e sim de emoção.”

C.
Profissional	da	Saúde	na	Quimioterapia	

do ICESP sobre paciente

“

“

Nestes meses que estive aqui foi 

muito bom, aprendi e me diverti 

muito. Meus pais adoraram 

nossa apresentação.

Jovem do Projeto Música em 
Comunidades

““
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Resultados Qualitativos

...Que benção para as pessoas que os 

recebem, não tenho a mínima dúvida da 

alegria e encanto que trazem, resultando 

numa melhora do paciente. O músico deixou 

meu	filho	tocar	violão	para	o	avô,	pois	

estávamos no quarto no momento em que 

vieram. Foi o dobro de alegria! Infelizmente,  

meu pai teve complicações e permanece na 

UTI (lugar muito importante para esse 

trabalho), mas com fé, há de melhorar! ...

Depoimentos de participantes dos projetos 

“

“

Acompanhante na UTI no InCor

Ah! É muito bom que vocês 

chegaram para me trazer 

alegria, pois o hospital parece 

um lugar para a morte, mas 

na verdade é para a vida. E 

vocês trazem vida!

Paciente  na Ortopedia da Santa 
Casa de SP

“

“

Depoimentos da Equipe Arte Despertar 

Um dos atendimentos foi com uma 

criança de 3 anos que tinha acabado de 

fazer uma cirurgia. Ela estava sedada e 

quase inconsciente, mas cantava todas 

as músicas.

Fábio Rosa
arte-educador de música 

““

As propostas de atividades são 

elaboradas a partir da vivência dos 

conceitos e das experiências artísticas e 

possibilitam	a	identificação	de	seu	

potencial de realização e ampliam seu 

repertório individual e coletivo.

Maria Angela de Souza Lima Rizzi
pedagoga

“

“Quando atendemos as áreas de trabalho 

dos	profissionais	do	hospital,	eles	

demonstram muita felicidade. É como se 

fosse um alívio para soltar as tensões, 

falar de outro assunto que não seja a 

doença do paciente.

Mauricio Anacleto
arte-educador de música

“

“
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Resultados Qualitativos

Depoimentos de participantes dos projetos

A Fada e o Violeiro

Em dezembro eu estava na sala de espera do Hospital das Clínicas, enquanto minha irmã era  submetida 

a um cateterismo. Eu estava cansada como todos ali, o rosto das pessoas já  apresentavam  marcas 

da espera, o humor exaltado. Os médicos faziam tudo para atender da melhor forma  possível, 

 também estavam cansados e, por mais que tentassem ser gentis não conseguiam  satisfazer a 

 todos,  também pareciam exaustos. Algumas pessoas mais impacientes reclamavam da demora, 

do  cansaço, do calor, da fome, de tudo! O rosto fechado de cada um com seus problemas.  Nenhum 

sorriso		naquele	ambiente.	Lá	no	fundo	comecei	a	ouvir	uma	música,	uma	voz	muito	afinada,	olhei	

para trás, pude ver aquela garota de um metro e sessenta, olhos castanhos, cabelos curtos e 

 encaracolados,  acompanhada por um violeiro dos olhos azuis como o céu, lembro que tocavam 

 músicas  natalinas. Parecia mágica, as pessoas começaram a sorrir aliviadas, a pequena Fada foi 

 cantando “Asa  Branca”, “Quinem Jiló” e assim por diante. O Violeiro cantante chamava todos para 

acompanhá-los na  cantoria. Aqueles olhos azuis iluminavam o sorriso da “Pequena” que usando 

um mini acordeon cantava. Tocavam e cantavam como crianças que brincam em um parque de 

diversões. O rosto das pessoas, o ambiente, tudo estava iluminado. Os médicos, os pacientes, os 

familiares, todos cantarolando e sorrindo, como se o dia estivesse acabado de começar. Os dois 

 saíram contentes e cantando como os anjos que acompanham as crianças, deixando em cada rosto 

o sorriso. Levaram todo o cansaço e apatia do ambiente. Não satisfeita corri até eles, perguntei seus 

nomes e peguei um folheto, precisava de uma prova de que realmente não estava sonhando, que 

existe pessoas como aqueles anjos, como a Fada e Violeiro!

Espero que este trabalho continue sempre. Parabéns pequena Fada, parabéns Violeiro. Vocês 

 realmente conseguiram despertar o melhor do ser humano!

“

“

Louiseanne Rêgo Baldez
Acompanhante no InCor



2009
patrocínio
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Pessoas Físicas

parceria

apoio institucional

Creche Nova Conquista
Creche Santa Terezinha
Creche Estado de Israel 
Projeto Toninhos

apoio pro bono jurídico 

apoio pro bono em propriedade intelectual 



2009
reconhecimento público

Certificado	de	Entidade	Beneficente	de	Assistência	Social
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Conselho Municipal de Assistência Social
Conselho Estadual  de Assistência Social 
Conselho Nacional  de Assistência Social
Utilidade Pública Municipal
Utilidade Pública Estadual 
Utilidade Pública Federal

Prêmio Cultura e Saúde 2009 

Selo
Organização Parceira do Centro de Voluntariado de São Paulo - CVSP  

Rede
Membro da Rede Agente de Marketing Relacionado a Causas - MRC

contabilidade

auditoria

Seteco Serviços Técnicos

material arte-educativo cultural para Tecnologia Arte Despertar
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Projetos, parcerias e  patrocínios 2010

projeto parceria patrocínio

Arte e Cultura no Hospital 
Nossa Senhora de Lourdes

Multiplicando Arte e  Cultura 
no InCor 

Diadema: humanizando 
com Arte e Cultura

Despertar Cultura e Arte na 
Santa Casa de São Paulo

Multiplicando Arte JP Morgan 
2010 – Projeto de Vida

Tecnologia Arte Despertar 
ICESP 

Formação de Educadores 
com Arte – ProAC

Projeto Humanizar com Arte Hospital Municipal da Criança
Hospital Municipal de Urgências

Livro Arte Despertar: 
 primeira década

Pes soas 
Físicas

Humanizando com Arte

Pessoas Físicas
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Música em Comunidade 
2010 



Humanização na Saúde

Humanização envolve o resgate do respeito e valorização da vida, levando-se em conta as circunstâncias 
sociais, éticas, educacionais e psíquicas em todo o relacionamento humano. Seu objetivo fundamental é 
aprimorar relações entre o profissional de saúde e o usuário, dos profissionais entre si, e do hospital com 
a comunidade. A política de humanização atua transversalmente, estando presente em todas as ações e 
instâncias de  efetivação.                                                                                                                                                                                   Ministério da Saúde

Despertar o melhor de cada indivíduo e utilizar os conteúdos da arte e da cultura para provocar ações 
transformadoras é a proposta da Arte Despertar. Atuando há 12 anos em hospitais, neste ano de 2009 
intensifica	suas	ações	relacionadas	a	causa	da	humanização	na	saúde.

Com um trabalho pioneiro e inovador, a Arte Despertar desenvolve atividades de  humanização em 
hospitais-escola (públicos) ligados à UNIFESP, Santa Casa e USP, como o Instituto do Coração do 
Hospital das Clínicas/InCor, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo/ICESP, Grupo de Apoio ao 
Adolescente e à Criança com Câncer do Instituto de Oncologia Pediátrica/GRAACC/IOP e Santa Casa 
de Misericórdia de São Paulo. 

A metodologia usada pela Arte Despertar em projetos de humanização na saúde por meio da arte e 
cultura se encontra em sintonia com os parâmetros da Política Nacional de  Humanização, em especial 
aos relacionados ao respeito, estímulo e valorização do  indivíduo, promoção da ética nas relações, 
diálogo, cooperação, reconhecimento mútuo e solidariedade.

Da mesma forma, está alinhada com as diretrizes de formulação da política de saúde no século 
XXI	 definidas	 em	2007	 na	 13ª	 Conferência	Nacional	 de	 Saúde.	 Nesta	 	ocasião	 foram	 reafirmados	
os  princípios constitucionais de garantia do direito à vida e à saúde,  reconhecendo a saúde como 
	indispensável	à	implementação	de	projetos	de		desenvolvimento	econômico,	social	e	cultural.			

Por outro lado, os Ministérios da Cultura e Saúde recomendam ações integradas,  concretizados por 
meio dos Programas Mais Cultura e Mais Saúde, reforçando a atuação em rede na promoção do 
 bem-estar por meio de atividades culturais e entendendo a  saúde como qualidade de vida.  

A Arte Despertar acredita que objetivos compartilhados e ação integrada entre governo,  empresariado 
e sociedade potencializam soluções para a saúde, além de se traduzirem em um ganho para todos. 
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PEDAGOGIA 
Maria Angela de Souza Lima Rizzi
Maria Helena da Cruz Sponton

PSICOLOGIA
Andréa Mangabeira Faingezicht
Camila Bigio Grynszpan
Léa Pintor Martins de Arruda
Maria das Graças S. de Lima
 
ARTE-EDUCAÇÃO
Adriana Freires Aragão
Angélica Costa Arechavala
Célia Gomes Chaves
Elisabeth Belisário
Fabio Vieira Rodrigues Rosa 
Geraldo Maria Orlando Filho
Kelly Aparecida da Silva Jardim
Mauricio Anacleto
Paula Galasso
Sandra Urizzi Lessa
Tânia Marilis de Oliveira Piffer 
Viviane Xavier Marques

VOLUNTARIADO
Rosângela Almeida

DIRETORIA
Regina Vidigal Guarita – Presidente
Dario Ferreira Guarita Neto
José Ferraz Ferreira Filho

CONSELHO CONSULTIVO
Carlos Vicente Serrano Jr 
Cristiano Biagi
Dario Ferreira Guarita Filho
Fabiana Fagundes 
Lúcio de Castro Andrade 
Patrick Charles Morin Jr
Vera Masagão Ribeiro
Viviane Cohen Nascimento

CONSELHO FISCAL
Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves
Luiz Eduardo da Costa Carvalho
Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho

ASSOCIADOS FUNDADORES
Alberto Malta de Souza Campos
Dalva Funaro Gasparian
Dario Ferreira Guarita Filho
G. Augusto de Bueno Vidigal
José Ferraz Ferreira Filho 
Lígia Souto Vidigal
Manoel Carlos da Costa Santos
Maria Christina de Souza Lima Rizzi
Maria Nadir Azevedo de Moraes
Patrícia de Queirós Mattoso
Regina Vidigal Guarita
Virgínia Garcia de Souza

ASSOCIADOS BENEMÉRITOS
Celso Clemente Giacometti
Gastão de Souza Mesquita 
Lígia Cortez 
Sérgio Paula Souza Caiuby

EQUIPE TÉCNICA

GERAL
Maria Helena Webster

PRODUTOS
Sonia de Almeida Sampaio Teixeira 

PROJETOS
Joelma Correia de Andrade
Joyce Menasce Rosset

FINANCEIRO
Claudia Viri de Oliveira

OPERACIONAL
Helena Domingos

ESTÁGIO 
Diana Matsumoto

40



atividade arte-educativa com música e conta-
ção de histórias no GRAACC 

música/InCor

encerramento com música/Paraisópolis

artes visuais/GRAACC

recebimento do Prêmio Cultura e Saúde/Brasília

música,  pegagogia e psicologia/Santa Casa de SP

artes visuais/Santa Casa de Diadema

confraternização de final de ano Arte Despertar

música/InCor
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projeto@artedespertar.org.br
www.artedespertar.org.br


