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• É a linguagem primeira de transmissão de cultura em todas as 

sociedades e épocas.

• Traz em si valores, sonhos, conhecimentos, tradições culturais e 

sentimentos.

• Provoca, no contato com o outro, reflexões sobre questões comuns 

a todos os seres humanos.

• É um meio de aproximação de pessoas por meio de trocas 

simbólicas do universo cultural.

• Possibilita ampliação cultural.

• Permite resgatar as próprias histórias e identidades culturais.

• Permite compreender e refletir melhor sobre a vida e os contextos 

onde os indivíduos estão inseridos.

A NARRAÇÃO 
DE HISTÓRIAS 



O curso de Narração de Histórias tem como objetivo 

trabalhar a potencialidade das narrativas de literatura 

oral como uma ferramenta de aproximação, comunicação 

e expressão, sua relevância para o autoconhecimento e o 

desenvolvimento de competências e habilidades.

Objetivos Específicos:

• Apresentar fundamentos, técnicas e benefícios das 

narrativas de literatura oral e sua importância nas 

diferentes culturas e épocas.

• Promover a compreensão de como os conteúdos 

simbólicos das narrativas permitem a conexão entre as 

pessoas.

O PROJETO



Público em geral e 

profissionais da saúde 

PÚBLICO-
ALVO:

Instituições culturais e hospitais públicos 

e/ou filantrópicos de São Paulo  

ONDE 
ACONTECE:

2º semestre de 2020 a  

1º semestre de 2021

QUANDO:



• 14 turmas (7 em instituições culturais e 7 em 

hospitais), com 25 participantes cada.

• Espaços Culturais - carga horária de 24h, divididas 

em seis ou oito aulas.  

• Hospitais – duração de 16h, divididas em  quatro ou 

cinco aulas. 

• Atividades realizadas por arte-educadores 

especializados em narração de histórias.

• Além do curso, serão realizados dois saraus de 

narração de histórias em dois dos espaços 

culturais parceiros.

COMO ACONTECE



350 PESSOAS

IMPACTADAS

PREVISÃO 
PARA 
2020/2021



““O curso me permitiu dar asas à 

imaginação e enxergar quantas 

possibilidades podemos ter em qualquer 

área da vida se conseguirmos 

desenvolver nossa comunicação sem 

amarras”

Ednalva Moreira da Silva, assistente social do 
Instituto do Coração (Incor) ”



““Pude observar como posso me conectar e

ter um domínio da história. Não é só uma

história que eu estou contando, mas sou eu

dentro da narração, me vendo naquela cena

e me vendo naquele lugar”.

Ester de Amorim, participante do curso espaço cultural 
IBEAC

”



“Esse curso me fez pensar mais na relação

entre as pessoas, me fez olhar mais para

dentro de mim mesma, me fez enxergar o

mundo a minha volta de uma forma diferente.

Keity Lima, analista de RH no Hospital Geral do Grajaú.”



DOAÇÃO ICMS
ProAC E  
BENEFÍCIOS 

A Empresas tributadas em ICMS podem contribuir 

com o projeto doando parte do imposto para ações 

culturais.

TODOS GANHAM COM ISSO!

PARA O PARTICIPANTE:

• Amplia o seu repertório cultural.

• Possibilita seu autoconhecimento.

• Desenvolve competências e habilidades.

PARA EMPRESA:

• Fortalece a sua imagem institucional.

• Agrega valor à marca.

• Incentiva e amplia o acesso à cultura.



Contrapartidas para o patrocinador

Logomarca no site

Logomarca no Relatório Anual Arte Despertar

Logomarca nos materiais de comunicação do projeto
(site, cartazes, informativos, entre outros)

Logomarca nos uniformes da equipe

Menção aos patrocinadores em apresentações e press releases

Post em mídias sociais sobre o projeto, com menção ao apoio da empresa

Imagens (fotos) cedidas

Convite para participação nos saraus

Indicação de 2 funcionários para participar de uma das turmas do curso

Transparência

Informativo digital sobre o projeto

Relatório para patrocinador ao final do projeto



INFORMAÇÕES
PARA DOAR
ProAC

PROJETO: HISTÓRIAS QUE CONTAM HISTÓRIAS II

• Orçamento: R$ 246.845,00

• Incentivo Fiscal: ProAc – ICMS (da Secretaria de 

Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo).

• Cadastro: 29260



Somos uma organização social que desenvolve projetos e ações 
na área da saúde para conectar pacientes, acompanhantes e 
profissionais de um jeito profundo e significativo.

Usamos a arte e a cultura para proporcionar experiências que 
impulsionem descobertas, reflexões e mudanças de atitudes. A 
arte funciona como um instrumento de comunicação e 
expressão. E a cultura entra como elemento essencial no 
resgate de identidade e de histórias de vida. Tudo isso tendo a 
educação como base.

Desde 1997, nos dedicamos à criação de metodologias e 
abordagens, assim como à formação de profissionais da saúde.
Queremos , com isso, engajar as pessoas na causa da 
Humanização da Saúde e promover o bem-estar e a melhora da 
saúde dos pacientes.

SOBRE A ARTE 
DESPERTAR



RECONHECIMENTO,
TÍTULOS E 
CERTIFICADOS

• Finalista do Prêmio Melhores ONGs  para Doar 

2019 

• Finalista do Prêmio Empreendedor Social 2013

• Prêmio Cultura e Saúde 2009 e 2010

• Certificado Fundação Banco do Brasil de 

Tecnologia Social

• Certificado Reconhecimento de Instituição Cultural

• Qualificação de Organização Social de Interesse Público 

(OSCIP)

• Inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente

• Inscrição no Conselho Estadual de Assistência Social

• Título de Utilidade Pública Estadual



ASSOCIAÇÃO 

ARTE DESPERTAR

CNPJ 02.469.083/0001-98

Rua Helena, 309 – cj. 11 Vila Olímpia – São 

Paulo – SP

(11) 3845-3349 

CONTATO
Edna Muniz

relacionamento@artedespertar.org.br

(11) 9 8752-3246

mailto:relacionamento@artedespertar.org.br


www.artedespertar.org.br www.facebook.com/artedespertar www.youtube.com/artedespertarwww.instagram.com/arte.despertar



http://www.artedespertar.org.br/

