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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 



Ampliar o repertório cultural de jovens e adultos em 

relação à arte de narrar histórias por meio de oficinas, 

com foco no resgate da identidade cultural e na 

disseminação de histórias de tradição oral

O PROJETO



• Estimular o desenvolvimento do participante como 

contador de histórias

• Estimular o uso da narração de histórias como 

elemento de disseminação da cultura popular 

brasileira

• Desenvolver a potencialidade da narração de histórias 

como uma ferramenta de aproximação, comunicação e 

expressão por meio de uma experiência significativa 

com o universo das histórias de tradição oral.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS



Público em geral e 

profissionais da saúde 

PÚBLICO-
ALVO:

Instituições públicas ou filantrópicas que 

promovem ações na área da cultura e da 

saúde

ONDE 
ACONTECE:

12 meses (2023/2024)

QUANDO:



• 20 turmas online em tempo real:

✓ 13 em espaços culturais (18h de duração)

✓ 7 em hospitais (10h de duração)

• 05 turmas presenciais em espaços culturais (24h de 

duração)

• 35 participantes por turma

• Atividades realizadas por arte-educadores 

especializados em narração de histórias.

COMO ACONTECE



BENEFÍCIOS 

PARA O PARTICIPANTE:

• Amplia o seu repertório cultural.

• Possibilita seu autoconhecimento.

• Desenvolve competências e habilidades.



900 PESSOAS

IMPACTADAS

REALIZAÇÃO
2023/2024



Vídeos
• Produção de 24 vídeos com narração de histórias e 

música

• Divulgação nas mídias sociais da Arte Despertar como 

forma de disseminar ainda mais o projeto.

Saraus
• 02 saraus, sendo um online e um presencial

• Aberto ao público e elaborado com narrações de histórias 

da tradição oral.

Palestras
• 05 palestras com 1h de duração para alunos e professores 

de escolas públicas

• Objetivo é promover a importância da narração de 

histórias para disseminação da cultura popular.

AÇÕES COMPLEMENTARES



““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) ”



““Estudar e ter um domínio da história, observar como

posso me conectar. 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.”



Qualquer empresa pode contribuir com o 

projeto doando parte do Imposto de Renda 

(IR) devido para ações culturais. Isso porque 

as empresas podem escolher o destino do 

imposto a pagar.

DOAÇÃO IR 
Lei de Rouanet

TODOS GANHAM COM ISSO!



INFORMAÇÕES 
PARA DOAR
Lei de Incentivo à 
Cultura

• Projeto: Transmitindo a cultura da narração de histórias

• Pronac: 223558

• Valor: R$ 681.580,63

• Incentivo Fiscal: Lei Rouanet

• Mecanismo: Mecenato 

• Enquadramento: Artigo 18 – Dedução de 100%*

*Pessoa Jurídica: empresas tributadas em lucro real, podem 

deduzir até 4% do IR devido

*Pessoa física: pode deduzir até 6% do IR devido



CONTRAPARTIDA 
PARA O 
PATROCINADOR

• Logomarca no site da Arte Despertar

• Logomarca no Relatório Anual Arte Despertar

• Logomarca nos materiais de comunicação do projeto (site, cartazes,

informativos, entre outros)

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

patrocinadora

• Imagens (fotos) das atividades do projeto

• Convite para participação nos Saraus

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

online ou presencial

• Transparência:

✓ Informativo digital sobre o projeto

✓ Relatório para patrocinador no final do projeto



Mais de 700 mil pessoas. Esse é o total de pessoas que impactamos ao 
longo de nossa trajetória.

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 com elemento essencial no resgate de identidade e de 
histórias de vida. Tudo isso tendo a educação como base.

SOBRE A ARTE 
DESPERTAR



Desde 1997, nos dedicamos à criação de metodologias e 
abordagens, assim como à formação de profissionais da 
saúde. Além dos projetos sociais, criamos uma linha de 
produtos que envolve treinamentos, cursos presenciais e de 
educação a distância, workshops e palestras.

Queremos, com isso, engajar as pessoas na causa da 
humanização da saúde e promover o bem-estar e a melhora 
da saúde dos pacientes.



TÍTULOS E 
CERTIFICADOS

• Qualificação de Organização Social de Interesse 

Público (OSCIP)

• Certificado Reconhecimento de Instituição 

Cultural

• Inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente

• Inscrição no Conselho Estadual de Assistência 

Social

• Título de Utilidade Pública Estadual



Relatório Anual

https://www.artedespertar.org.br/relatorio_anual_2020/

TRANSPARÊNCIA

Auditoria

Parker Randall Brasil

Auditores Independentes

https://www.artedespertar.org.br/relatorio_anual_2020/


ASSOCIAÇÃO ARTE 

DESPERTAR

CNPJ 02.469.083/0001-98

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

Paulo – SP

(11) 3845-3349 / 9 8752-3246

CONTATO
Edna Muniz Ferreira

(11) 9 8752-3246 / 11 3845-3349

relacionamento@artedespertar.org.br



www.artedespertar.org.b

r

www.facebook.com/artedesper

tar

www.youtube.com/artedespert

ar

@arte.despertar

https://www.instagram.com/arte.despertar/?hl=pt-br
http://www.artedespertar.org.br/
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