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Carta

2020 foi um ano que desa!ou a todos nós. 

Há 23 anos a Arte Despertar (AD) atua presencialmente nos 

hospitais e a pandemia de Covid-19 mudou esta trajetória.

Foi necessário identi!car novas maneiras de nos manter 

conectados aos pro!ssionais da saúde e pacientes, assim como 

desenvolver novas soluções para realizar os projetos.

Diante da importância de cuidar de quem cuida, a AD criou o 

Movimento Acolher, que busca amenizar os sentimentos de 

estresse e ansiedade apoiando o fortalecimento emocional e a 

valorização dos vínculos afetivos a partir da realização de ações 

com pro!ssionais da saúde, pacientes e toda a sociedade.

A articulação de parcerias com organizações de cultura, educação 

e assistência social possibilitou levar nossa experiência na área da 

saúde para um número maior de pessoas num momento de 

pandemia em que todos precisavam de acolhimento.

As di!culdades não foram poucas, no entanto, para a AD não havia 

opção além de continuar fazendo o que faz de melhor, ver pessoas 

e histórias de vida e não apenas pacientes e doenças.

Caros leitores,

Diretora executiva da Arte Despertar

BOA LEITURA!
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Rosana Junqueira Morales
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693 mil

2.826.530

3.434 50.332

97 0387 08

pessoas impactadas em 
ações presenciais

Em 2020, impactamos 
53.766 pessoas em 

todas as nossas ações

pessoas impactadas 
em ações online

instituições de 
saúde

organizações 
sociais

escolas espaços 
culturais

pessoas nas mídias sociais

PESSOAS ALCANÇADAS DESDE 1997

NOSSO ALCANCE EM 2020



Balanço Financeiro 
e Auditoria
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Nos preocupamos com a transparência das nossas ações e realizamos anualmente auditoria dos 

resultados !nanceiros da instituição.

Con!ra abaixo o balanço patrimonial, as demonstrações de resultado e o parecer da auditoria. 

Balanço Patrimonial

Demonstrações de Resultado 

Parecer da Auditoria

BAIXAR

BAIXAR

BAIXAR

https://www.artedespertar.org.br/relatorio_anual_2020/ad-balanco-patrimonial-2020.pdf
https://www.artedespertar.org.br/relatorio_anual_2020/ad-demonstracao-resultados-2020.pdf
https://www.artedespertar.org.br/relatorio_anual_2020/ad-parecer-auditoria-2020.pdf
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Projetos

Usamos a arte e a cultura para proporcionar experiências que impulsionem descobertas, 

re!exões e mudanças de atitudes. 

Nossa atuação sempre foi presencial, baseada na conexão estabelecida entre a equipe de 

arte-educadores e pro"ssionais da saúde, pacientes e acompanhantes. A pandemia, no 

entanto, trouxe uma série de desa"os de forma que tivemos que nos reinventar e lidar com a 

impossibilidade de estar presencialmente no ambiente da saúde. 

Diante deste cenário e da crescente demanda por ações que contribuíssem para reduzir a 

ansiedade e o estresse das pessoas, adequamos nossos projetos para que acontecessem de 

maneira virtual e atingissem um maior número de pessoas e lugares. Com isso, ampliamos 

nossas ações para além dos hospitais, estabelecendo parcerias com espaços de cultura, 

educação e assistência social.

Atendimento na área da saúde

Atendimento em Escolas, Organizações 
Sociais e Espaços Culturais

Saraus

Contrapartida Social

Movimento Acolher



Com foco em pacientes, acompanhantes e 

pro!ssionais da saúde, durante o atendimento nos 

hospitais utilizamos a narração de histórias e a música 

para ressigni!car o momento vivido, fortalecendo a 

autoestima, valorizando os vínculos afetivos e 

propiciando experiências transformadoras.

O projeto é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura da 

Secretaria Especial da Cultura do Ministério do 

Turismo. Aconteceu presencialmente em 7 hospitais da 

capital paulista até 16 de março e impactou mais de 

3.221 pessoas.

Os atendimentos online aconteceram por meio de 

vídeos gravados ou em tempo real, com a interação da 

equipe de arte-educadores com pacientes, familiares e 

pro!ssionais. O Instituto Central do Hospital das 

Clínicas da FMUSP e o Centro de Atenção Psicossocial 

M’Boi Mirim, por exemplo, receberam vídeos gravados, 

enquanto o Instituto do Coração (InCor) disponibilizou 

tablets para os pacientes que, com a ajuda dos 

voluntários, interagiam em tempo real com os arte-

educadores narrando histórias e cantando músicas. 

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Centro de Atenção Psicossocial M´Boi Mirim

Instituto Central do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da USP

Instituto do Coração (InCor) do Hospital das 

Clínicas da FMUSP

Instituto do Câncer do Estado de 

São Paulo/ICESP

Instituto Central do Hospital das Clínicas da 

FMUSP, em parceria com o Núcleo Técnico e 

Cientí!co de Humanização (NTCH) do Instituto 

Central do Hospital das Clínicas

Grupo de Apoio ao Adolescente e 

Criança com Câncer

Hospital Estadual Infantil Darcy Vargas

Hospital Municipal Tide Setubal

Instituto do Coração do Hospital 

das Clínicas da FMUSP/InCor

Atendimento na área da saúde
PROJETOS

PRESENCIAL

ONLINE

Parceiros

Parceiros
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0820.872
instituições de saúdepessoas impactadas nas 

ações presenciais e online

Encontro realizado seguindo os protocolos de saúde.



Crianças, adolescentes, adultos e idosos de 

organizações sociais, espaços culturais e escolas de 

São Paulo, Maranhão e Bahia tiveram a oportunidade 

de participar de atendimentos semanais entre os 

meses de agosto e setembro, por meio de vídeos 

gravados ou videoconferências. 

Os conteúdos dos atendimentos foram acordados 

individualmente com cada instituição, de forma que 

além de disseminar a arte e a cultura, pudessem 

proporcionar alívio do estresse, de ansiedade 

e bem-estar.

AAMAE - Associação de Assistência à Mulher 

ao Adolescente e à Criança Esperança

CECAPE - Centro de Capacitação dos 

Pro!ssionais da Educação Dra. Zilda Arns (72 

escolas)

Litera Sampa/Instituto Brasileiro Estudos 

Apoio Comunitário Queiroz Fl-Ibeac

Projeto Palco

Museu do Futebol

Comunidade Kolping do Jardim São José

Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. 

Amadeu Mendes

Fundação MGI

Secretaria Municipal de Educação de Boninal 

(BA) (10 escolas)

Escola Municipal de Ensino Fundamental e 

Médio Guiomar Cabral

Escola Estadual Clodomiro Carneiro

Escola Estadual Prof. José Scaramelli

Escola Municipal de Ensino Infantil 

Monteiro Lobato

Atendimento em Escolas, Organizações Sociais e Espaços Culturais

PRESENCIAL Parceiros

Organizações Sociais 

(crianças, adolescentes, adultos e idosos)

Escolas (professores, alunos e pais)

Espaços culturais 

(crianças, adolescentes, adultos e idosos)
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8724.830 03 03
escolaspessoas impactadas organizações sociais espaços culturais

PROJETOS



Atendimento na Saúde, Educação e Espaços Culturais

PROJETOS

RELEVÂNCIA DAS AÇÕES PARA 
DISSEMINAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA

RELEVÂNCIA DAS AÇÕES PARA O 
RESGATE DA IDENTIDADE E DA MEMÓRIA

RELEVÂNCIA DAS AÇÕES PARA O 
COMBATE AO ESTRESSE

Irrelevante

Irrelevante

Irrelevante

0%

0%

6,3%

0%

0%

6,1%

100%

75%

68,8%

0%

25%

18,8%

Parcialmente relevante

Parcialmente relevante

Parcialmente relevante

Totalmente relevante

Totalmente relevante

Totalmente relevante

Relevante

Relevante

Relevante
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Resultados gerais

100%

25%

75%

6,3%

18,8%

77%

6,1%

68,8%



Com temas relacionados a datas comemorativas, 

realizamos 15 saraus durante o segundo semestre de 

2020. Para cada sarau a equipe de arte-educadores 

propôs conteúdos divertidos, que contribuíram para 

ampliar o repertório cultural dos participante.

Diante do desa!o de como estar 

presente, mas ao mesmo tempo 

distante !sicamente é que surgiu a 

proposta dos Saraus Virtuais.
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Saraus
PROJETOS
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2.57315
visualizações no Youtubesaraus realizados

14/08/2020

25/09/2020

06/11/2020

25/08/2020

15/10/2020

24/11/2020

21/08/2020

09/10/2020

19/11/2020

04/09/2020

20/10/2020

04/12/2020

15/09/2020

30/10/2020

18/12/2020

DATA TITULO DO SARAU

Aniversário AD - 23 anos

Uma Árvore me Contou...

Rir é o Melhor Remédio

Mulheres

Homenagem aos Mestres

Cultura Periférica

Cultura Popular 

Hora de Brincar

Consciência Negra

Cantos e Lendas da Amazônia

Cuidar de Quem Cuida

Homenagem aos Voluntários

Estação das Flores

Halloween Para as Crianças

Sarau de Confraternização



Movimento Acolher
PROJETOS
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2.826.530 97 70 mil80
pessoas alcançadas nas 
mídias sociais

instituições de saúde públicas e 
privadas que receberam os vídeos

Estimativa de pro!ssionais da 
saúde com acesso aos vídeos

vídeos 
publicados

Em março, com a impossibilidade de continuarmos 

nossas ações presenciais nos hospitais e cientes que a 

pandemia fragilizou principalmente pro!ssionais da 

saúde, pacientes e acompanhantes, criamos o 

Movimento Acolher. Com a proposta de amenizar os 

sentimentos de estresse e ansiedade apoiando o 

fortalecimento emocional e a valorização dos vínculos 

afetivos, desenvolvemos ações direcionadas para 

pro!ssionais da saúde, pacientes, acompanhantes e, 

também, toda a sociedade.

O Movimento iniciou com duas ações: a primeira 

disponibilizou o acesso gratuito a vídeos e podcasts 

com narração de histórias e música para equipamentos 

de saúde parceiros (hospital, pronto atendimento, 

unidade básica de atendimento, etc) e nas mídias 

sociais. No total, 80 vídeos foram compartilhados com 

97 instituições de saúde (públicas e particulares) com 

estimativa de acesso por 70 mil pro!ssionais da saúde.

A segunda iniciativa teve como foco trabalhar questões 

emocionais dos pro!ssionais da saúde.  Em parceria 

com a Tamboro, disponibilizamos o acesso gratuito à 

uma trilha de autocuidado que faz parte da plataforma 

Sou Saúde - solução online para os pro!ssionais da 

saúde. A ideia foi contribuir para o fortalecimento 

socioemocional desses pro!ssionais para lidarem com 

as situações a que estão expostos diariamente. Essa 

trilha foi desenvolvida especialmente para que 

pudessem trocar experiências que vão ao encontro de 

seus anseios neste momento de pandemia. 

A.C. Camargo

BP (Bene!cência Portuguesa)

Complexo Hospital das Clínicas da FMUSP (8 

hospitais)

Hcor (Hospital do Coração)

Hospital Alvorada Jacareí

Hospital Care (3 hospitais)

Hospital de Base de São José do Rio Preto

Hospital do Servidor Público Municipal

Hospital Estadual Infantil Darcy Vargas

Hospital Municipal Tide Setubal

Hospital Pérola Byington

Instituto Central do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da USP

Instituto de Responsabilidade Social Sírio 

Libanês (3 hospitais)

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo

Instituto do Coração do HCFMUSP

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

UnitedHealthGroup (18 hospitais)

Secretaria de Saúde de Jundiaí (38 

equipamentos de saúde)

Secretaria de Saúde de Santana de Parnaíba (9 

equipamentos de saúde)

Escola Municipal de Saúde (4 hospitais)

Grupo de Apoio ao Adolescente e 

Criança com Câncer

Parceiros na disseminação

Encontro realizado seguindo os protocolos de saúde.



Contrapartida Social
PROJETOS
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091380
instituições de ensino parceiraspessoas impactadas

As Contrapartidas Sociais são atividades educativas 

propostas para alunos e professores de instituições de 

ensino. Em 2020 realizamos, presencial e virtualmente, 

17 workshops, 5 palestras, 2 cursos de extensão e 2 

cursos de formação em narração de histórias.  No total, 

foram atendidos 1380 alunos e professores dos ensinos 

infantil, fundamental, médio, técnico e universitário.

Os workshops e palestras tiveram como tema central “A 

Cultura e a Arte na área de Saúde”, porém o conteúdo 

foi adaptado para cada ação abordando a Cultura e a 

Arte como ferramentas para o autoconhecimento, a 

comunicação não violenta, a empatia e o 

enfrentamento do estresse e da ansiedade.

CECAPE - Centro de Capacitação dos 

Pro!ssionais da Educação Dra. Zilda Arns

Centro Universitário São Camilo

ETEC Júlio de Mesquita

ETEC Santa E!gênia

Centro Universitário das Faculdades 

Metropolitanas Unidas (FMU)

Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein

Universidade Federal do Estado de 

São Paulo (Unifesp)

Faculdade de Ciências da Saúde de 

Barretos (Facisb)

Instituições de ensino parceiras:

Encontro realizado antes da  pandemia.



Contrapartida Social

PROJETOS

CONTRIBUIU PARA O MEU 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL

RELEVÂNCIA DOS CONTEÚDOS PARA MIM

Concordo 
Totalmente

Ótimo

83%

97%

15%

3%

1%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

Discordo
em parte

Ruim

Discordo
totalmente

Péssimo

Não respondeu

Não respondeu

Concordo 
em parte

Bom

Indiferente

RELATÓRIO E REFLEXÃO ANUAL 2020 13

Resultados gerais
1% 1%

15%

77%
83%

3%

97%
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Soluções para o 
Desenvolvimento 
Humano

Consiste em projetos e abordagens com foco em competências socioemocionais para 

pro!ssionais da saúde e de outras áreas.

Treinamento a Distância

Curso de Narração de Histórias 



Treinamento a Distância
FORMAÇÃO 
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O foco do pro!ssional da saúde em 2020 foi cuidar do outro, dedicar-se integralmente aos seus 

pacientes. 

Cientes que após a pandemia o pro!ssional da saúde precisará cuidar de si, nos dedicamos em 

adequar os nossos treinamentos presenciais para o online de maneira síncrona. Ao longo do ano, nós 

focamos no aprimoramento do conteúdo da plataforma Sou Saúde, construindo novos módulos que, 

agregados ao módulo Acolhimento, formam um programa de desenvolvimento pessoal e pro!ssional. 



Curso de Narração de Histórias 
FORMAÇÃO 
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07 09230 
hospitais e espaços 
culturais parceiros 

turmas realizadas

Encontro realizado antes da  pandemia.

pessoas impactadas 

Com a proposta de desenvolver as potencialidades das narrativas orais para estimular a aproximação 

entre as pessoas, bem como melhorar a expressão e a comunicação entre elas, o curso de Narração 

de Histórias foi oferecido para sete instituições culturais e de saúde do estado de São Paulo.

As restrições sociais impostas pela pandemia da Covid-19 levaram à necessidade de adequar a 

metodologia do curso presencial para virtual. Das nove turmas realizadas, oito foram online e 

atenderam 89% dos participantes dos cursos.

O curso foi oferecido gratuitamente por meio do Programa de Ação Cultural da Secretaria de 

Cultura e Economia Criativa.



Curso de Narração de Histórias 

FORMAÇÃO 
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Resultados gerais

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DE 
COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO

AMPLIAÇÃO DO REPERTÓRIO CULTURAL

DESENVOLVIMENTO COMO NARRADOR DE HISTÓRIAS

Concordo 
Totalmente

Concordo 
Totalmente

Excelente

91,1%

91,7%

86%

7,6%

8,3%

13,4%

0%

0%

0,6%

0%

0%

1,3%

0%

0%

0%

0%

0%

Discordo
em parte

Discordo
em parte

Insu!ciente

Discordo
totalmente

Discordo
totalmente

Não respondeu

Não respondeu

Não respondeu

Concordo 
em parte

Concordo 
em parte

Bom

Indiferente

Indiferente

Razoável

1,3%

77%91,1%

7,6%

8,3%

91,7%

0,6%

77%86%

13,4%
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Parcerias

Estabelecemos parcerias com instituições de saúde e espaços educativos e culturais para a 

realização das nossas atividades.

Articulação 

Contrapartida Patrocinadores 



Articulação 
PARCERIAS 
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3.772
pessoas alcançadas 

Com o propósito de engajar todos na causa da Humanização da Saúde, ano a ano temos articulado 

parcerias e ações, além de participar de eventos, que possibilitem disseminar conceitos, discutir e 

promover o tema com diferentes públicos.

Promovemos no dia 19 de novembro uma homenagem 

da academia de músicos da Orquestra Sinfônica do 

Estado de São Paulo para os pro!ssionais da saúde da 

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

A apresentação realizada pelos jovens músicos da 

academia trouxe um repertório inédito com programa 

latino-americano e de fácil fruição. 

O evento buscou reconhecer o trabalho desempenhado 

pelos pro!ssionais de diversos segmentos ligados à 

área da saúde por estarem na linha de frente durante a 

pandemia. 

Duas iniciativas foram realizadas com o Centro Paula 

Souza neste ano, a Masterclass: “Arte como 

Ferramenta no mercado de trabalho” e a capacitação 

“Competências Socioemocionais na Sala de Aula”.

A Masterclass abordou como a Arte pode contribuir 

com formação do jovem para o mercado de trabalho 

em um bate papo entre Rosana Junqueira Morales e a 

Profa. Rosemeire de Fátima Ferraz. Disponível no canal 

do Youtube da CETEC - Centro Paula Souza, a aula foi 

assistida por 2.144 alunos até dezembro.

Com conteúdo desenvolvido a partir da experiência 

com formação de pro!ssionais da saúde e adaptado 

para professores, a capacitação “Competências 

Socioemocionais na Sala de Aula” proporcionou para 

126 professores um espaço de re"exão em um 

ambiente online.

Apresentação da OSESP para 
pro!ssionais da saúde da Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo

Arte como ferramenta de 
desenvolvimento para professores 
e alunos do Centro Paula Souza

Encontro realizado seguindo os protocolos de saúde.



Articulação 

PARCERIAS 
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A parceria com a Escola de Ciências da Saúde do 

Centro Universitário da FMU se consolidou em 2020. 

Contribuímos para que a discussão sobre Humanização 

na área da Saúde fosse presente no dia a dia de alunos 

e professores, participando das seguintes ações:

Coordenamos, desde 2017, o Grupo de Trabalho em 

Humanização (GTH), que integra o Movimento Todos 

Juntos Contra o Câncer, liderado pela Associação 

Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale).

O grupo composto por representantes das áreas de 

Humanização de grandes hospitais públicos e privados 

de São Paulo, de organizações sem !ns lucrativos e de 

pessoas que trabalham com essa questão, tem como 

principal objetivo implementar a cultura da 

Humanização nas instituições de saúde que atendem 

pacientes com câncer.

No dia 5 de dezembro, Dia Internacional do Voluntário, 

promovemos o Sarau Solidariedade para os dentistas 

voluntários da Turma do Bem.

Com histórias de vida de dentistas e bene!ciários, 

homenageamos esses pro!ssionais da saúde que 

voluntariamente proporcionam tratamento 

odontológico integral e gratuito para crianças, 

adolescentes e mulheres que vivenciaram situações de 

violência doméstica.

Integrando a programação do 5º Congresso 

Internacional Sabará de Saúde Infantil, promovido pelo 

Instituto Pensi, o Simpósio Humanizar para Amenizar 

aconteceu no dia 21 de novembro.

No painel Voluntariado e a Humanização Hospitalar em 

tempos de distanciamento social, apresentamos as 

ações que desenvolvemos junto a pacientes e 

pro!ssionais da saúde.

A convite da equipe idealizadora da iniciativa Paliativos 

Uai, gravamos um vídeo sobre o trabalho da Arte 

Despertar na área da saúde, convidando os seguidores 

a acompanhar o Movimento Acolher. 

Também fomos convidados para integrar, como 

representante da sociedade civil, a Comissão Própria 

de Avaliação (CPA), responsável pelas pesquisas de 

avaliação com alunos e professores, realizamos uma 

ação cultural para alunos da Escola Municipal de 

Ensino Infantil Borba Gato e  disponibilizamos na 

plataforma de cursos livres online o curso 

“Comunicação: Narração de Histórias como 

ferramenta”.

Escola de Ciências da Saúde do 
Centro Universitário FMU/ FIAM – 
FAAM

Grupo de Trabalho de 
Humanização do Movimento Todos 
Juntos Contra o Câncer

Sarau Solidariedade realizado 
para os dentistas voluntários da 
Turma do Bem

Simpósio: Humanizar para Amenizar

Vídeo para a iniciativa Paliativos 
Uai no Instagram

Giro FMU: gravamos podcast sobre nosso trabalho na área 

de Saúde

I Ciclo de Lives Empatia e Humanização em Saúde: 

apresentamos nossa experiência com a Arte e a Cultura 

como ferramentas para estabelecer relações empáticas.

Giro do Conhecimento no tema Humanização na Saúde: 

abordamos os conceitos e a contribuição da Arte para o 

atendimento humanizado.

I Simpósio Virtual de Empatia e Humanização em 

Educação Superior em Saúde: contribuímos com a 

organização do evento e integramos a primeira sessão 

“Empatia e Humanização em Ambiente Hospitalar”. 

Edição Especial da Revista ACIS: publicamos o artigo “A 

Empatia e a Humanização na Educação em Saúde: 

perspectivas da organização Arte Despertar”.



Contrapartida Patrocinadores 
PARCERIAS 

RELATÓRIO E REFLEXÃO ANUAL 2020 21

108 
visualizações do sarau

Com o objetivo de homenagear nossos patrocinadores e seus colaboradores, realizamos em 1º de 

outubro o Sarau Encantos do Brasil.

Transmitido pelo nosso canal do Youtube, oferecemos aos participantes uma viagem cultural pelo 

Brasil com histórias e músicas representativas de cada região do país.

Encontro realizado seguindo os protocolos de saúde.



Depoimentos

“A Arte Despertar fez uma proposta para retomarmos virtualmente 
de forma remota, e foi uma proposta muito audaz. Nós achamos 
que tínhamos que ousar, que não podíamos deixar o hospital sem 
esse momento de respiração.”

“Foi uma experiência única poder participar do curso de narração. 
Foi muito especial receber todo esse material. Sinto que consegui 
ampliar e até adquirir muito conhecimento, e tudo muito prático. 
Foi muito grati!cante receber esse curso.”

“Gostei e aprendi muitas coisas sobre histórias, como prepará-las e 
entendê-las para melhor contá-las. Ser um contador de histórias 
além de ser um dom, a pessoa mergulha no universo do fantástico, 
do folclore, tradições e culturas diversas.”

 “Eu agradeço muito essa oportunidade que me foi dada de 
participar de uma coisa tão deliciosa que foi esse bate-papo. A 
arte-educadora contou uma história muito interessante e ajudou a 
gente a dar uma relaxada. A dinâmica foi nota mil. Adorei esse 
encontro com eles, demos muita risada, eu aproveitei muito. A 
simpatia e a cultura do grupo me impressionaram muito.” 

Vera Bonato, coordenadora do Serviço de Qualidade e do Programa de Humanização do Incor 

sobre a continuidade do curso de narração de histórias online no Incor.

Caroline Rezende de Lima, 28 anos, curso de narração de histórias online em parceria com o Ceu Heliópolis.

José Francisco Buda, 60 anos, curso de narração de histórias online em parceria com o IBEAC.

Roberto Hungria, atendido pelo projeto na ação online em parceria com o Museu do Futebol
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“Eu já acompanhava as narrações da Arte Despertar, já era fã e 
!quei muito feliz quando fui escolhido para participar do curso. 
Fiquei muito curioso para saber como seria o curso e foi uma grata 
surpresa. O mesmo encantamento que o pessoal transmite nas 
contações de histórias, nas narrações, eles transmitem também 
durante o curso, foi muito agradável. As arte-educadoras 
conseguiram transformar toda essa sabedoria e conhecimento que 
elas têm em algo prazeroso, muito encantador. Encantamento é a 
palavra que resume, elas são muito hábeis para engajar o grupo, 
fazia todo mundo interagir com todo mundo, gente que nunca se viu 
e passou a ser amigo por ter participado do curso. Foi maravilhoso, 
só tenho a agradecer e esperar uma nova edição para participar 
novamente. Obrigado.” 

“A experiência com a Arte Despertar foi rica em muitos sentidos. 
Primeiramente, porque eu não tinha ideia do quanto era especial e 
trabalhoso ser contadora de histórias. Aprendi muito com esse 
grupo, de uma sensibilidade, de uma atenção, de uma paciência e 
uma dedicação magní!cas. Realizei um sonho de ser contadora de 
histórias, quero ainda mais aprender e deixaram um gostinho de 
quero mais. Valeu cada segundo dos encontros, foram encontros 
emocionantes, encontros valorosos, encontros em que pudemos 
estar conosco, eu pude estar comigo, e esse encontro foi 
maravilhoso. Sem palavras ou com todas as palavras, !quei 
encantada, muito grata e quero mais. Vou dar meus primeiros 
passos como contadora de histórias, mas sei que ainda preciso de 
muito aprendizado e com a Arte Despertar gostaria de ter muito 
mais. Extremamente Grata. A vocês, Sandra e Lili foram demais, 
muito obrigada.”

Gildo Fontulan, atendido pelo projeto na ação online em parceria com o CECAPE

Cássia de Faria Melque, atendida pelo projeto na ação online em parceria com o CECAPE
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Depoimentos
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Depoimentos

“Eu só tenho a agradecer pelo trabalho realizado conosco, nesses 
tempos difíceis eles contaram histórias e !zeram um trabalho com 
a música. Foi um carinho muito grande recebido dos arte-
educadores.  Não tenho palavras. Foram demais. Só tenho 
agradecer pelo que foi feito por nós.”

 “Eles trouxeram muita alegria, até eu contei uma história. Foi muito 
divertido. Esse tempo conosco foi muito importante, espero que 
eles continuem conosco.”

 “Nós do Projeto Renascer agradecemos de coração ao projeto da 
Arte Despertar por este trabalho que traz tanta alegria para nós. A 
Danielle nos conquistou com seu carinho e lindas histórias nos 
trouxeram muitos ensinamentos e muitos momentos de alegria. 
Geraldo com seu lindo sorriso e simpatia nos mostrou com as suas 
músicas o quanto de amor tem para doar. Muito obrigada meninos, 
muito obrigada Arte Despertar.”

Maria das Mercês, atendida pelo projeto na ação online em parceria com o Kolping - São José dos Campos

Maria Dalva,  atendida pelo projeto na ação online em parceria com o Kolping  - São José dos Campos

Neusa Melo Schiavini,  atendida pelo projeto na ação online em parceria com o Kolping - São José dos Campos



Patrocínio, Parceria e Apoio
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APOIO APOIO PRO-BONO

PATROCINADORES 

REALIZAÇÃO

Contamos com o Patrocínio, Parceria, Apoio e Apoio Pro Bono para realização dos 

nossos projetos. São inúmeras as instituições que contribuem para realizar o propósito 

de engajar todos na causa da Humanização da Saúde.



Patrocínio, Parceria e Apoio
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PARCERIAS

AAMAE - Associação de Assistência a Mulher ao 
Adolescente e a Criança Esperança

Centro de Atenção Psicossocial M´Boi Mirim

CECAPE - Centro de Capacitação dos Pro!ssionais 
da Educação Dra. Zilda Arns

Centro Paula Souza

Centro Universitário São Camilo

Complexo Hospital das Clínicas da FMUSP 
(8 hospitais)

Coordenadoria dos Centros Educacionais 
Uni!cados – COCEU

Escola Estadual Clodomiro Carneiro

Escola Estadual Prof. José Scaramelli

Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. 
Amadeu Mendes

Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio 
Guiomar Cabral

Escola Municipal de Ensino Infantil Monteiro 
Lobato

Escola Municipal de Saúde (4 hospitais)

ETEC Júlio de Mesquita

ETEC Santa E!gênia

FMU - Centro Universitário das Faculdades 
Metropolitanas Unidas

FACISB – Faculdade de Ciências da Saúde 
de Barretos

Fundação MGI

Grupo de Apoio ao Adolescente e Criança com 
Câncer

Hospital Estadual Infantil Darcy Vargas

Hospital Municipal Tide Setubal

Hospital Pérola Byington

Hospital do Servidor Público Municipal

Incor - Instituto do Coração do Hospital das 
Clínicas da FMUSP

Instituto Central do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP

Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein

Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês 
(3 hospitais)

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo /ICESP

Comunidade Kolping do Jardim São José 

Litera Sampa/Instituto Brasileiro Estudos Apoio 
Comunitário Queiroz Fl-Ibeac

Museu do Futebol

NTCH (Núcleo Técnico de Humanização do 
Instituto Central do Hospital das Clínicas) 

Projeto Palco

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Secretaria Municipal Educação de Boninal/BA

Secretaria de Saúde de Jundiaí (38 equipamentos de 
saúde)

UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo 

Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da 
FMUSP/InCor

Secretaria de Saúde de Santana de Parnaíba (9 
equipamentos de saúde)

Hospital de Base de São José do Rio Preto



Governança e Equipe 
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Contamos com um conselho e um corpo diretivo de peso e bastante atuante na 

de!nição de cada passo da instituição. Temos uma equipe de pro!ssionais quali!cados 

e com experiência na área, que permite que as ações sejam realizadas de acordo com 

os seus objetivos.

ASSOCIADO EFETIVO

ASSOCIADOS BENEMÉRITOS

Ana Zerlotti Sarkovas

Carlos Vicente Serrano Junior

Dario Ferreira Guarita Filho

Dario Ferreira Guarita Neto

Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves

João Alceu Amoroso Lima

Lígia Souto Vidigal

Lúcio de Castro Andrade Filho

Luis Eduardo da Costa Carvalho

Maria Nadir Azevedo de Moraes

Patrick Charles Morin Junior

Regina Vidigal Guarita

Renata Carvalho Beltrão Cavalcanti Biselli

Viviane Cohen Nascimento

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Governança

Regina Vidigal Guarita

Carlos Vicente Serrano Jr

Dario Ferreira Guarita Filho

Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves 

Patrick Charles Morin Jr

 Viviane Cohen Nascimento

. presidente do Conselho

Alberto Malta de Souza Campos

Celso Clemente Giacometti

Cristiano Biagi

Dalva Funaro Gasparian

Gastão Augusto de Bueno Vidigal

Gastão de Souza Mesquita

Germano Guimarães

Gilberto Ribeiro

José Ferraz Ferreira Filho

Ligia Maria Camargo Silva Cortez

Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho

Manoel Carlos da Costa Santos

Maria Christina de Souza Lima Rizzi

Patrícia de Queirós Mattoso

Sérgio Paula Souza Caiuby

Vera Inês Marmo Masagão Ribeiro

Virgínia Garcia de Souza

. in memoriam

. in memoriam

CONSELHO FISCAL

Lúcio de Castro Andrade Filho

Luis Eduardo da Costa Carvalho

Renata Carvalho Beltrão Cavalcanti Biselli

. in memoriam



Governança e Equipe 
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EQUIPE ADMINISTRATIVA

Equipe

Rosana Junqueira Morales 

Marina Rosenfeld 

Diana Matsumoto 

Edna Muniz

Cláudia Brito

Bruna dos Anjos Reis

Priscila de S. Pereira

Fábio Guedes 

Isaura Laselva

Vinícius Correa

Stela Handa

EQUIPE TÉCNICA

Adriana Freires Aragão

Carolina Bahiense Guimarães

Cristiana Souza Ceschi

Danielle Pereira Barros

Débora Kikuti da Silva

Edileine Fonseca

Edson Pereira de Luna 

Elaine R. Dauzcuk Ayad

Elizabeth Belisário

Fábio Vieira Rodrigues Rosa

Geraldo Maria Orlando Filho

Jean-Jacques Armand Vidal . Psicólogo

João do Val Rodrigues 

Joelma Andrade

Kelly A. da Silva Jardim

Liliani Araújo 

Mauricio Anacleto 

Mônica Soraya Bevilaqua 

Nausica Riatto 

Patrícia Regina Alves 

Sandra Urizzi Lessa

Soraya Dacal

Viviane Xavier Marques

 . Arte-educadora

 . Arte-educadora

 . Arte-educadora

 . Arte-educador

 . Arte-educadora

 . Arte-educador

 . Arte-educador

 . Arte-educadora

 . Arte-educadora

 . Arte-educadora

 . Arte-educadora

 . Arte-educadora

 . Arte-educadora

 . Arte-educador

. Psicólogo

 . Psicóloga

 . Arte-educadora

. Psicóloga

. Pedagoga

. Pedagoga

 . Arte-educadora

 . Arte-educadora

.  Psicóloga

. Gestora geral

. Gestora. adm-!nanceira

. Gestora de relacionamento

. Assist. de projetos

. Assist. adm-!nanceira

. Comunicação

. Jornalista

. Assessora de imprensa

. Designer

. Fotógrafa
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