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A CAIXA é uma empresa pública brasileira que prima pelo respeito à diversidade, e mantém comitês internos atuantes para pro-
mover entre os seus empregados campanhas, programas e ações voltados para disseminar ideias, conhecimentos e atitudes de 
respeito e tolerância à diversidade de gênero, raça, orientação sexual e todas as demais diferenças que caracterizam a sociedade.

A CAIXA também é uma das principais patrocinadoras da cultura brasileira. Somente em 2015, investimos R$ 76 milhões em 539 
projetos em todo o Brasil, visitados por 931 mil brasileiros. Em 2016 serão mais R$ 75 milhões para patrocínio a projetos culturais 
em espaços próprios e espaços de parceiros, com mais ênfase para exposições de artes visuais, peças de teatro, espetáculos de 
dança, shows musicais, festivais de teatro e dança em todo o território nacional, e artesanato brasileiro.

Os projetos patrocinados são selecionados via edital público, uma opção da CAIXA para tornar mais democrática e acessível a 
participação de produtores e artistas de todas as unidades da federação, e mais transparente para a sociedade o investimento dos 
recursos da empresa em patrocínio.

O projeto VIAGEM PELO MUNDO ATRAVÉS DAS HISTÓRIAS do grupo Os Tapetes Contadores de Histórias vem ao encontro desta polí-
tica cultural. Com uma proposta inovadora e original, de caráter multidisciplinar (relacionando artes visuais, narração de histórias 
e teatro), esta temporada atende o público com uma programação totalmente gratuita, repleta de performances, oficinas e roda de 
conversa. Atividades voltadas para crianças, jovens e adultos. 

Desta maneira, a CAIXA contribui para promover e difundir a cultura nacional e retribui à sociedade brasileira a confiança e o 
apoio recebidos ao longo de seus 155 anos de atuação no país, e de efetiva parceria no desenvolvimento das nossas cidades. Para 
a CAIXA, a vida pede mais que um banco. Pede investimento e participação efetiva no presente, compromisso com o futuro do país, 
e criatividade para conquistar os melhores resultados para o povo brasileiro.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA is a Brazilian public company which excels by its respect for diversity. It maintains active internal committees working to promote among its 
employees campaigns, programs and actions aimed to spread ideas, knowledge and attitudes of respect and tolerance to the diversity of gender, 
race, sexual orientation and every other differences that characterize society. 

CAIXA is also a major sponsor of Brazilian culture. In 2015, we invested R$ 76 million in 539 projects throughout Brazil, visited by 931,000 Brazilians. 
2016 will be an additional R$ 75 million to sponsor cultural projects in their own spaces and partners spaces, with more emphasis on visual arts 
exhibitions, theatre plays, dance performances, concerts, theatre and dance festivals throughout the territory national, and Brazilian handicraft.

The sponsored projects are selected via public notice, an option taken by CAIXA in order to ensure a more democratic and accessi¬ble participation of 
producers and artists of all the units in our federation, as well as a more transparent way to keep our society informed of the company´s investment 
of resources. 

The project Voyage around the world through stories, from the group Os Tapetes Contadores de Histórias, meets this cultural policy. With an inno-
vative and unique proposal, of a multidisciplinary nature (associating visual arts, storytelling and theatre), this season provides the audience with 
a completely free program, filled with performances, workshops and a round of conversation. Activities directed to children, youngsters and adults. 

Therefore, CAIXA contributes to promote and disseminate our national culture and returns to the Brazilian society the trust and support received 
throughout its 155 years of practice in the country, and effective partnership in the development of our cities. To CAIXA, life asks for more than just a 
bank. It asks for investment and effective participation in the present, commitment to the country´s future and creativity to achieve the best results 
for the Brazilian people. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



VOYAGE AROUND THE WORLD THROUGH STORIES

Voyage around the world through stories is a project of the Rio de Janeiro-based group Os Tapetes Contadores de Histórias. It consists 
of presentations, workshops, story circles, round of conversation and – as you can see for yourself! - an interactive exhibition of our 
collection of rugs, suitcases, panels, wooden boxes and books made of cloth, which are used in our sessions of stories from all over 
the world. 

In the exhibition, everyone can touch the rugs and dolls, tell or make up narratives, play and travel around the world through stories. 
It’s a fun way to get to know more about other cultures as well as our own, and trace similarities and differences. By walking along 
the trail, we can visit the tales of our immense Brazil > see the lands of Peru from the Andes > reach to the other side of the Atlantic 
and touch the African continent > up to Europe > and, at last, towards Japan. In this beautiful world of stories, there are exotic animals, 
magical beings, mischievous children, adventurous men and wise women. Some stories are alive in the narratives of the oral tradition 
or were written by famous writers such as Graciliano Ramos, Ana Maria Machado, Ricardo Azevedo and  Francisco Izquierdo Rios.

The scenery props and cloth dolls have also been made in different places. Some were handmade in Brazil by the members of the group 
(Cadu Cinelli, Edison Mego, Helena Contente and Warley Goulart), some in partnership with workshop students from 2012 from Vila 
Kennedy, a western community of Rio de Janeiro. They use the Arpillería technique: a cloth panel, two rugs and cloth books were made 
in Peru, the panel was sewn by the artisan Norys Vasques and the books by seemstresses from the Manos que Cuentan project from 
Lima, Peru. On the floor, you can find rugs sewn by Tarak Hammam, mentor of French project Raconte-Tapis.

After this brief presentation, it’s up to you! Take off your shoes, take on the many different paths, read the books and create stories for 
these cloth dolls. Come enjoy our presentations, do the workshops and the round of conversation, and bring your own tales to tell in 
our Story Circle! The world is an enormous road to travel on with its stories.

Cadu Cinelli and Warley Goulart (the coordinators of “Os Tapetes Contadores de Histórias”)

VIAGEM PELO MUNDO ATRAVÉS DAS HISTÓRIAS

Viagem pelo mundo através das histórias é um projeto do grupo carioca Os Tapetes Contadores de Histórias que reúne 

apresentações, oficinas, roda de histórias, roda de conversa e - como você mesmo pode conferir! - uma exposição inte-

rativa de nosso acervo composto por tapetes, malas, painéis, caixas de madeira e livros de pano que servem de cenários 

para narrativas do mundo inteiro.

Aqui neste espaço, todos podem tocar os tapetes e bonecos, contar e inventar narrativas, ou seja, brincar e viajar pelo 

mundo através das histórias. Uma forma lúdica de conhecer mais a cultura da gente e de outros povos, distinguindo 

semelhanças e diferenças. Caminhando, poderemos visitar contos de nosso imenso Brasil --> percorrer terras peruanas 

pela Cordilheira dos Andes --> avançar ao outro lado do Atlântico e tocar o continente africano --> subir até a Europa 

--> e enfim se orientar até o Japão. Neste belo mundo de histórias, habitam animais exóticos, seres mágicos, crianças 

travessas, homens aventureiros e mulheres sábias. Eles estão vivos em narrativas da tradição oral ou inventados por 

consagrados escritores como Graciliano Ramos, Ana Maria Machado, Ricardo Azevedo e Francisco Izquierdo Rios.

Estes cenários e bonecos de tecido também foram criados em diferentes lugares. Alguns foram confeccionados no Brasil, 

pelos integrantes do grupo (Cadu Cinelli, Edison Mego, Helena Contente e Warley Goulart) ou em parceria com alunos da 

oficina que ocorreu em 2012 no bairro de Vila Kennedy no Rio de Janeiro. A partir da técnica da Arpillería, um painel circu-

lar de tecido, dois tapetes e livros de pano foram criados no Peru, sendo o primeiro costurado pela artesã Norys Vasques e 

os tapetes e livros feitos por bordadeiras integrantes do projeto Manos que Cuentan (Lima, Peru). Ao chão, encontram-se 

ainda alguns dos tapetes costurados por Tarak Hammam, mentor do projeto francês Raconte-Tapis.

Depois desta breve apresentação, agora é com você! Tire os sapatos, descubra os diversos caminhos, leia os livros e 

crie histórias para estes bonecos de tecido. Venha ainda se deleitar com nossas apresentações, participe das oficinas e 

roda de conversa e traga causos para contar em nossa Roda de Histórias! O mundo é uma grande estrada para se viajar 

através das histórias.

Cadu Cinelli e Warley Goulart (coordenadores d’Os Tapetes Contadores de Histórias)





ABOUT OS TAPETES CONTADORES DE HISTÓRIAS

Since 1998, Os Tapetes Contadores de Histórias produce and perform storytelling sessions, plays, workshops and interactive exhibi-
tions to encourage children and youths to enjoy the arts and reading. For this, the group makes and uses their own scenery props, such 
as rugs, suitcases, aprons, boxes and cloth books to tell popular stories from all over the world as well as their own. The coordinators 
of the group are Cadu Cinelli and Warley Goulart, and the other members are Andrea Pinheiro, Edison Mego and Rosana Reátegui. With 
the support of important institutions of the country and critical and public acclaim, the group has visited cities in Brazil, Argentina, 
Australia, Benin, Bolivia, Chile, Spain, Portugal, México, Nicarágua, Paraguay and Perú.

SOBRE OS TAPETES CONTADORES DE HISTÓRIAS

Desde 1998, o grupo Os Tapetes Contadores de Histórias produz e realiza sessões de histórias, espetáculos, oficinas e 

exposições interativas a fim de despertar o gosto das crianças e jovens pelas artes e pela leitura. Para tal, o grupo cria 

e se utiliza de tapetes, malas, aventais, caixas e livros de pano como cenários de contos autorais e populares de origens 

diversas. A coordenação do grupo é de Cadu Cinelli e Warley Goulart, e conta também com os seguintes integrantes: 

Andrea Pinheiro, Edison Mego e Rosana Reátegui. Com apoio de importantes instituições do país, e reconhecimento de 

público e crítica, o grupo já visitou cidades do Brasil, Argentina, Austrália, Benin, Bolivia, Chile, Espanha, Portugal, Mé-

xico, Nicarágua, Paraguai e Peru.



SESSÕES DE HISTÓRIAS

Numa sessão, os integrantes do grupo Os Tapetes Contadores de Histórias contam suas histórias com seus objetos de 

tecido e costura. Estes objetos servem de cenários para que bonecos de pano possam surgir de bolsos e ganhar vida nas 

mãos e palavras do contador de histórias. O repertório narrado numa sessão é escolhido de acordo com a faixa etária do 

grupo presente.

Através da atividade artística e dos meios lúdicos utilizados, pretende-se despertar o imaginário e a sensibilidade da 

criança e do jovem para as artes e a leitura, e estimular o seu potencial criativo. Para nós, contar e escutar histórias 

proporciona uma qualidade de contato entre as pessoas que permite um profundo e prazeroso intercâmbio de experiên-

cias: atua tanto na construção dos valores como contribui para a formação de uma percepção crítica e sensível da vida, 

da arte e da sociedade.

STORYTELLING SESSIONS

In their sessions, the  Os Tapetes Contadores de Histórias tell thir stories with their sewn props and cloth objects. These objects com-
pose the scenery where rag dolls come out of the storytellers’ pocket aqnd come to life with their hands and words. The repertoire for 
each session is chosen according to the average age of the audience.

By using artistic and fun ways to tell stories, they spark children’s and youth’s  imaginations and sensitivity of for the arts and reading, 
and stimulate their creative potential. For us, telling and hearing stories provide quality encounters of people and it  allows deep and 
pleasant exchange: it builds on values as well as contributes to forming critical perception and sensitivity about life, art and society.



RODA DE HISTÓRIAS

Tendo como principal intenção a troca de experiências, a Roda de Histórias acolhe o público para ouvir seus causos, con-

tos, narrativas e experiências de vida. Os integrantes d’Os Tapetes Contadores de Histórias serão os anfi¬triões da roda, 

recebendo e apresentando o público inscrito. Se estabelece um espaço aconchegante, sensível e informal, propício para 

a escuta e a troca de saberes.

THE STORY CIRCLE

The main purpose is to exchange experiences. The story circle calls on the public to tell their anecdotes, narrations and life experien-
ces. The members of Os Tapetes Contadores de Histórias will be the story circle hosts and greet and beckon the public. The environment 
is cozy, sensitive and informal in order to facilitate listening and exchange of knowledge.



RODAS DE CONVERSA

1) Mediação em arte/educação como busca de autonomia: “O que as escolas, os museus e a instituições culturais estão 

fazendo para manter esses espaços como espaços de vida?”

 2) “Tramas e fios da arte/educação, narração de histórias e artes têxteis”.

Duas conversas mediada para troca de saberes, no sentido de tecer uma discussão a partir de práticas, experiências e 

reflexões das relações existentes entre o texto e o têxtil, e de como estas podem influenciar nas práticas arte educativas, 

ampliando as perspectivas do fazer nos contextos educacionais e culturais. 

ROUND OF CONVERSATION

1 – Meditation in art|education as search for autonomy: “What are schools, museums and cultural institution currently doing in oder to 
keep their spaces as living ones?”
2 - Weft and yarn of the art/education, storytelling and textile arts
They will be a mediated conversation, to weave a thread from practices, experiences and reflections of the relationship between text 
and textile, and how they can influence the educational art practices, enhancing the prospects of doing in the classroom contexts and 
cultural spaces.



Exposição interativa com o acervo do grupo Os Tapetes Contadores de Histórias

VOYAGE AROUND THE WORLD THROUGH STORIES

An interactive exhibition featuring the textile arts collection of “Os Tapetes Contadores de Histórias”

materiais criados no BRASIL

O ESTRIBO DE PRATA – conto de Graciliano Ramos
Criado e confeccionado  por Cadu Cinelli, 

Rosana Reátegui e Warley Goulart – Rio de Janeiro, 2012.
(2,34 x  1,18 x 0,57m)

THE SILVER STIRRUP – a short story by Graciliano Ramos
Created and handcrafted by Cadu Cinelli, Rosana Reátegui and 

Warley Goulart – Rio de Janeiro, 2012.
(2,34 x  1,18 x 0,57m)

MASHENKA E O URSO  – conto tradicional russo
Criado e confeccionado  por Helena Contente – Rio de Janeiro, 2013.
(2,55 x  1,07m)

MASHENKA AND THE BEAR  – Russian folk tale
Created and handcrafted by Helena Contente – Rio de Janeiro, 2013.
(2,55 x  1,07m)

ESTRIBO DE PRATA
Costurado em 2012 por Warley Goulart e Cadu Cinelli, a partir dos desenhos criados por Rosana Reátegui, este é o mais novo tapete do acervo do grupo, referente 
ao conto Estribo de Prata do escritor alagoano Graciliano Ramos. Em 1944, compendiando histórias coletadas do folclore de sua terra, o escritor presenteou 
a literatura nacional com seu livro Histórias de Alexandre, reunindo as fanfarronices de um típico mentiroso. Em 2012, a Editora Galerinha lançou uma edição 
exclusiva deste conto e convidou os Tapetes Contadores para realizarem seu lançamento. Na apresentação, dois contadores de causos travam uma disputa para 
saber quem está contando verdade ou mentira. Desta forma, os narradores convidam as crianças a entrarem no mágico sertão de Graciliano Ramos.

SILVER STIRRUP
Sewn in 2012 by Warley Goulart and Cadu Cinelli, from drawings created by Rosana Reátegui, this is the group’s newest carpet in their collection. “Silver Stirrup” written by Graciliano 
Ramos who was born in Alagoas, a small state in north eastern Brazil, and is the reference of their new project. In 1944, summarizing the folklore stories from his homeland, the writer 
had given his book “Alexandre’s stories” as a gift to the national literature, which contains stories of a swagger, a typical liar. In 2012, an exclusive issue of the story was released by 
the publisher Galerinha and the group “Os Tapetes Contadores de Histórias” performed in the launching ceremony. Two storytellers have a dispute trying find out who is lying and who 
is telling the truth. In this way, the storytellers invite all children to go travelling in the magic wilderness of Graciliano Ramos.

MASHENKA E O URSO 
Este tapete foi criado em março de 2013 por Helena Contente, nos espaços de tempo em que sua filha Violeta descansava, depois da amamentação. Helena 
conheceu este conto popular russo no curso de pedagogia Waldorf que fazia em Recife, em 2011. Com outras professoras, criou um “teatro de mesa” dessa 
história e se apresentaram em Recife para muitas crianças. O desejo de criar um tapete a partir deste conto ficou na cabeça. O tapete foi costurado à máquina 
e os personagens são feitos com a técnica de moldagem de formas com lã feltrada: uma agulha feito arpão que várias vezes “fura” a lã, embolando, feltrando e 
dando forma aos personagens do tapete. Mashenka e o urso é a história de uma menina que se aventura numa floresta onde acaba se tornando escrava de um 
enorme urso. Com grande esperteza, a menina consegue enganar o urso e volta pra casa.

MASHENKA AND BEAR
This carpet was created in March 2013 by Helena Content, in time slots her daughter Violeta rested after breastfeeding. Helena knew this Russian folktale in the course of Waldorf who 
was in Recife, in 2011. With other teachers, she created a “table theater” that story and presented in Recife for many children. The desire to create a rug from this story kept in mind. 
The carpet was tailored to the machine and the characters were made with the technique of molding shapes with felted wool: a needle harpoon made several times “sticks” the wool, 
making forms and shaping the characters of the carpet. Mashenka and the Bear is the story of a girl who ventures into a forest where it ends up becoming a slave to a huge bear. With 
great cleverness, the girl can fool the bear and back home.



A TARTARUGA E A FRUTA AMARELA 
Foi em 2007, num quarto de hotel em Curitiba, que Warley Goulart costurou esta 
grande montanha, experimentando pela primeira vez o uso de espuma em seus 
cenários de tecido. Ela faz parte do espetáculo Bicho do Mato, para a qual o grupo 
criou um jardim todo de tecido que se abre e revela divertidas traquinagens dos 
bichos do Brasil. A tartaruga e a fruta amarela apresenta a saga de três animais que 
decidem ir até Deus para saber o nome de uma fruta que acabou de surgir no árido 
ambiente em que eles vivem. Mas para lembrar o nome da fruta... difícil! Warley já 
havia escutado, anos antes, este hilário conto popular brasileiro da boca debochada 
do narrador paulista Zé Bocca. Anos depois, o grupo encontrou esta história no livro 
Contos de Bicho do Mato, do escritor paulista Ricardo Azevedo (Editora Ática, 2005).

THE TURTLE AND THE YELLOW FRUIT
In 2007 from a hotel room in Curitiba, Warley Goulart sewed a massive mountain, trying for the 
very first time to use tissue foam in his theatrical scenarios. It is part of the performance called 
“Bicho do Mato”. In addition, they created a special fabric garden. The stories contain numerous 
surprises with hilarious animals that pop up throughout from Brazil. “The Turtle And The Yellow 
Fruit” presents the saga of three animals which decided to go to God to ask what is the fruit’s 
name that had just appeared in their arid environment. However, to remember the name of the 
fruit it is almost impossible! Some years ago, Warley had already heard the Brazilian amusing 
folktale from the debauched mouth of the storyteller Zé Bocca. A few years later, the group found 
that story in the book “Contos De Bicho Do Mato”, written by the paulistan, Ricardo Azevedo. 
(Published by “Ática”, in 2005)

A TARTARUGA E A FRUTA AMARELA  – 
conto popular brasileiro
Criado e confeccionado por Warley Goulart – Rio de Janeiro, 2007
(1m x 0,80m x 0,60m) 

THE TURTLE AND THE YELLOW FRUIT – 
Brazilian folk tale
Created and handcrafted by Warley Goulart – Rio de Janeiro, 2007
(1m x 0,80m x 0,60m)



materiais criados no PERU
Cloth books by Manos que Cuent an project
Created and handcrafted by Rosana Reátegui, Maria Gutierrez, Maruja Santana, 
Elisabeth Morales and Julia Vicuña – Lima, Peru, 2005 a 2013

Livros de pano do projeto Manos que Cuentan
Criados e confeccionados por Rosana Reátegui, Maria Gutierrez, Maruja 
Santana, Elisabeth Morales e Julia Vicuña – Lima, Peru, 2005 a 2013

Estes livros de pano foram criados em 2006 na cidade de Lima (Peru) como resultado do projeto Manos que Cuentan, 
projeto coordenado por Rosana Reátegui. Admiradora do artesanato produzido em seu país de origem, Rosana levou às 
artesãs peruanas Maria Gutierrez e Maruja Santana a ideia de criar livros de pano a partir de contos populares andinos, 
que pudessem ser comercializados e disponibilizados para escolas, bibliotecas, livrarias, etc. Foram escolhidos seis 
contos de tradição oral para planejamento e costura dos livros bordados. Esta ação rendeu ao projeto o Prêmio de 
Melhor Livro-Objeto pela Câmara Peruana do Livro.

Created in 2006, these fabric book are fruits of “Manos Que Cuentan”, a project coordinated by Rosana Reátegui, in Lima, Peru. Admirer 
of handcraft produced in her country, Rosana went to the Peruvian craftswomen Maria Gutierrez and Maruja Santana, with the idea 
of creating fabric books thinking about popular tales from The Andes which could be commercialized and made available to schools, 
libraries, book stores, etc. She chose 6 traditional tales for sewing of the embroidery books. This project won the award of The Best Book-
object from “Peruvian Chamber of the Book”. 



THE MAGIC MIRROR – Brazilian folk tale 
Created and handcrafted by Cadu Cinelli, Maria Gutierrez, Maruja 
Santana, Elisabeth Morales and Julia Vicuña – Lima, Peru, 2007
(1,17 x 0,50m)

O ESPELHO MÁGICO  – conto popular brasileiro
Criado e confeccionado por Cadu Cinelli, Maria Gutierrez, Maruja 
Santana, Elisabeth Morales e Julia Vicuña – Lima, Peru, 2007
(1,17 x 0,50m)

O BAGRECICO  – 
adaptação de conto de Francisco Izquierdo Rios
Criado e confeccionado por Rosana Reátegui e 

Norys Vásques – Lima, Peru, 2003
(1,20 diâmetro)

THE BAGRECICO – 
adaptation of the short story by Francisco Izquierdo Rios
Created and handcrafted by Rosana Reátegui and Norys 

Vásques – Lima, Peru, 2003
 (1,20 diâmetro)

O ESPELHO MÁGICO Este painel foi criado em 2007 pelas 
artesãs peruanas Maria Gutierrez, Maruja Santana, Elisabeth 
Morales e Julia Vicunha, como um dos frutos do Manos 
que Cuentan, projeto coordenado por Rosana Reátegui na 
cidade de Lima (Peru). A criação deste cenário contou com 
a orientação, pesquisa e desenho de Cadu Cinelli, que foi 
ao Peru justamente para lhes apresentar o conto popular 
brasileiro O espelho mágico. Estes encontros criativos 
foram alimentados e perfumados com muitos quitutes 
peruanos preparados pelas próprias artesãs. Presente 
no livro Contos Tradicionais do Brasil, de Luís da Câmara 
Cascudo (Editora Global, 2003 edição 12), este conto narra 
a trajetória de João, um herói andarilho que, afim de obter 
a mão de uma linda princesa em casamento, aceita o difícil 
desafio de se esconder de seu espelho mágico. Painel e 
conto integram a sessão Palavras Andantes.

THE MAGICAL MIRROR
This panel was created in 2007 by Maria Gutierrez, Maruja Santana, 
Elisabeth Morales and Julia Vicunha from Peru as a result of the 
project “Manos que Cuentan”, coordinated by Rosana Reátegui in 
Lima, Peru. This scenario had an orientation, a research and the 
drawing of Cadu Cinelli, who went to Peru exactly to present “The 
Magical Mirror”, a Brazilian folktale. Those creative meetings 
used to be full of delicious Peruvian quitutes (treats) cooked by 
the craftswomen. This story talks about João’s trajectory, a hiker 
hero who was trying to marry the beautiful princess; he accepts 
the hardest challenge to hide himself of the magical mirror. This 
story is part of the book “Contos Tradicionais do Brasil” written 
by Luís da Câmara Cascudo (Published by Global, 2003. Issue 12). 
The panel and the whole tale are in the storytelling session of 
“Palavras Andantes”.

O BAGRECICO
Este painel foi criado em 2004 na cidade de Lima (Peru) pela 
artesã Norys Vasquez, sob orientação da contadora de histórias 
Rosana Reátegui, responsável pelo projeto de transposição do 
homônimo conto de Francisco Izquierdo Ríos para um cenário 
de tecido. Unindo literatura e artesanato, este foi o primeiro 
projeto da artista quando em visita a seu país de origem. Dois 
anos depois, Rosana Reátegui fundou em Lima o projeto Manos 
que Cuentan: criação de livros de pano, a partir de contos 
da tradição oral peruana e com base na Arpillería, técnica 
tradicional andina de costura à mão. O Bagrecico conta a 
história do peixe que vive na parte peruana da selva Amazônica 
e sonha conhecer o mar. O pequeno bagre passa por arriscadas 
aventuras até desembocar no litoral brasileiro e, realizado o 
desejo, voltar para seu rio de origem com uma nova visão da 
vida.

BAGRECICO
This panel was done in 2004 in Lima (Peru) by the artisan Norys 
Vasquez, under the orientation of the storyteller Rosana Reátegui, 
responsible of the project of the homonymous tale of Francisco 
Izquierdo Ríos to a fabric setting. Connecting literature and crafts, this 
was the first artist project when she visited her country. Two years 
later, Rosana Reátegui founded in Lima “Manos que cuentan” project: 
creation of cloth books, from tales of Peruvian oral tradition and based 
on “Arpillería”, traditional Andean art of hand sewing. “Bagrecico” tells 
the story of the fish that live in the Peruvian part of the Amazon jungle 
and dreams meet the sea. The small fish goes through risky ventures 
until ending the Brazilian coast and with its desire accomplished, 
return to its river of origin with a new vision of life.
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No fio das histórias, como no fio da vida, cada um tece o seu tapete. 
Grupo Tapetes Contadores de Historias 1998 – 2015
Como os fios das palavras, em um longo tecido se conta a história do grupo brasileiro Os Tapetes Contadores de Histórias: um retalho bordado 
de buscas, intercâmbios, encontros e, acima de tudo, um desejo de narrar que vive e se renova com o tempo.
 In the thread of histories, as in the thread of life, each one weaves their carpet

 Grupo Os Tapetes Contadores de Historias 1998 – 2015

 The story of the Brazilian group Os Tapetes Contadores de Histórias can be told like a thread of words in a long piece of fabric: an 
 embroidered remnant of interests, exchanges, encounters and, above all, a desire to narrate which continues to renew itself with the 
 passing of time.

1998
Entre junho e julho de 1998, o diretor de teatro, contador de histórias e artesão francês Tarak Hammam desenvolveu uma série de oficinas de 
teatro e de narração oral com o seu projeto Raconte Tapis na Escola de Teatro da UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro). 
Hammam tinha o interesse de consolidar um grupo teatral e de narração de histórias. Participamos de suas oficinas e, por pura fascinação e 
desejo de explorar esse novo mundo que se abria aos nossos olhos, decidimos criar uma vertente carioca do projeto francês
O projeto Raconte Tapis, que tem pelo menos uns 25 anos, é uma proposta da educadora Clotilde Hamman e de seu filho Tarak: a confecção 
de tapetes que sejam cenários das histórias com o objetivo de estimular a leitura. O projeto continua na França como parte da proposta pe-
dagógica de bibliotecas.
 From June to July 1998, theatre director, storyteller and French craftsman Tarak Hammam developed a series of theatre and storytelling workshops 
 with his Raconte Tapis project at the Theatre School of UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro). Hamman´s intention was to 
 consolidate a theatrical and storytelling group. We then took part in his workshops and, out of sheer fascination and desire to explore this new world
  which would open before our eyes, we decided to create a branch of the French project in Rio de Janeiro. 
 The Raconte Tapis project, which is about 25 years old, is a proposal from educator Clotilde Hamman and her son Tarak: the creation of rugs that  
 become the scenery of stories in order to stimulate the process of reading. The project is still active in France and is developed in libraries as a part
  of their pedagogical activities. 

1999-2001
Iniciamos o grupo com um intenso aprendizado sob a coordenação de Hamman. Integra-se ao Warley Goulart, tornando-se um importante 
pilar criativo.
 We started the group´s activities with an intense apprenticeship process under the coordination of Hamman. That´s when we were   
 joined by Warley Goulart who quickly became an important pillar of creativity to the group.

2001
Iniciamos uma nova fase com a coordenação de Cadu Cinelli e Warley Goulart. Começamos a desenhar e confeccionar os nossos próprios ta-
petes com as histórias brasileiras A Nuvem Triste, elaborada por Goulart e Retalhos de Drummond, inspirado nos contos e poemos de Carlos 
Drummond de Andrade, criado em conjunto com Cinelli.
 We began a whole new phase under the coordination of Cadu Cinelli and Warley Goulart. We started designing and making our own rugs based on  
 Brazilian stories, such as A NUVEM TRISTE (The Sad Cloud), made by Goulart, and RETALHOS DE DRUMMOND (Remnants of Drummond), inspired by 
 the tales and poems of Carlos Drummond de Andrade, created by both Goulart and Cinelli. 

2003
El Bagrecico baseado no conto de Francisco Izquierdo Ríos, concebido por Rosana Reátegui com a confecção da arpillera Norys Vásquez, é o 
primeiro tapete feito no Perú. Um dos primeiros passos para o intenso intercâmbio entre os dois países.
 EL BAGRECICO, based on the tale by Francisco Izquierdo Ríos, designed by Rosana Reátegui and sewn by the arpillera Norys Vásquez, is the first rug 
 made in Peru. One of the first steps towards the intense artistic exchange between both countries.



2004-2005
Produto do desejo de investigar novas posibilidades e com a inspiração dos encontros com artistas do teatro de objetos, a dupla Cinelli e 
Goulart cria cenários e objetos para dois espetáculos: Cabe na Mala e O rei que ficou cego. O primeiro com objetos de tecido, maleta, avental 
e caixa de madeira com tecidos translúcidos para um jogo de luz e animação. E o segundo, sob a direção de Warley Goulart, foi a primeira 
incursão de caráter teatral: um grande tapete de 12 metros era o cenário de uma história.
Helena Contente e Ilana Pogrebinschi se integram ao grupo.
 As a result of the desire to investigate new possibilities and inspired by encounters with artists from the Objects Theatre, the duo Cinelli and Goulart  
 created scenerys and objects for two shows: CABE NA MALA (It fits in the suitcase) and O REI QUE FICOU CEGO (The king that became blind). The for
 mer had objects made of fabric, a suitcase, an apron and a wooden box with translucent fabrics in a game of light and animation. The latter, under  
 the direction of Warley Goulart, was the first incursion of a theatrical nature: a large 12- meter-high rug was the scenery to a story. 
  Helena Contente and Ilana Pogrebinschi joined the group.

2005
Rosana Reátegui, com o apoyo do CEDILI - IBBY Perú, funda em  Lima o projeto Manos que cuentan. María Gutiérrez e Maruja Santana, entre 
outras senhoras artesãs, confeccionam a mão livros de pano com a técnica da arpillería. Estes libros fazem do acervo de instituições culturais 
e educativas tais como IBBY Dinamarca, Biblioteca Infantil da Cidade de Oaxaca, no México, o Centro de Documentação Infantil da Biblioteca 
Nacional da França, as salas de leitura do SESC Santa Catarina- Brasil, entre outros lugares.
 Rosana Reátegui, with the support of CEDILI-IBBY Peru, founded in Lima a project called MANOS QUE CUENTAN (Hands that narrate). María Gutierrez 
 and Maruja Santana, among other artisans, started making cloth books using the so-called arpillería technique. These books became part of the col
 lection of cultural and educational institutions such as IBBY Denmark,  Children´s library of Oaxaca, in Mexico, The Children´s Documentation Center 
 of France´s National Library, the Reading rooms at SESC Santa Catarina, in Brazil, among other places. 

2003-2009
Realizamos 17 temporadas de exposições participativas nas Caixas Culturais do Brasil nas ciudades de Brasília, Curitiba, Río de Janeiro, São 
Paulo e Salvador. Durante este período, viajamos para festivais, encontros e feiras de livro no Brasil,  México, Nicaragua, Chile, Perú, Argentina, 
Espanha e Portugal.
 We put on 17 seasons of interactive exhibitions at Caixas Culturais in Brazil, in the cities of Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, Sao Paulo and Salvador. 
 During this period, we traveled to festivals, meetings and book fairs in Brazil, Mexico, Nicaragua, Chile, Peru, Argentina, Spain and Portugal. 

2007
A partir das sessões de histórias  Bicho do Mato e Palavras Andantes, Edison Mego, Helena Contente e Ilana Pogrebinschi começam a confec-
cionar tapetes e outros objetos maravilhosos. Também os painéis desenhados por Cinelli para a sessão de histórias Palavras Andantes foram 
elaborados com conjunto com o projeto Manos que cuentan.
 Based on the story sessions BICHO DO MATO (Forest Animal) and PALAVRAS ANDANTES (Walking Words), Edison Mego, Helena Contente and Ilana 
 Pogrebinschi started making rugs and other wonderful objects. Also, the panels designed by Cinelli for the story session Palavras Andantes were  
 elaborated in partnership with the project Manos Que Cuentan.

2007
Apresentamos sessões de histórias dirigidas ao público adulto: Divinas e humanas con Rosana Reátegui e O mundo de fora pertence ao mundo 
de dentro, on Cadu Cinelli, Helena Contente e Warley Goulart, com um tear, saias, vestidos e painéis.  
 We presented story sessions for an adult audience: DIVINAS E HUMANAS (Divine and Human), with Rosana Reategui and O MUNDO DE FORA PERTENCE 
 AO MUNDO DE DENTRO (The outside world belongs to the world within), where Cadu Cinelli, Helena Contente and Warley Goulart used a weaving loom, 
 skirts, dresses and panels.

2009-2013
Mantemos contato mais próximo com projetos de educação através da arte de caráter multidisciplinar. Realizamos oficinas para escolas no 
programa Segundo Turno Cultural da rede municipal do Río de Janeiro. Da palavra ao fio, desenhado por Cinelli, é um projeto que desenvolve 
ações criativas a partir de procesos de mediação da leitura. Se apresentou na Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Posteriormente, Cinelli 
participa como colaborador artístico da Companhia Common Sense em Benín (África), onde realiza um primeira intercâmbio com a narradora 
oral ganense Inno Sorsy. Criamos dois espetáculos que mesclam as artes têxteis e a oralidade. Passarinho à toa, textos de Manoel de Barros e 

direção de Goulart, se dirige a meninos, meninas e jovens. 3HORIZONTES, a partir de textos de Marguerite Yourcenar sob a direção de Cinelli e 
co-direção de Tatiana Motta Lima, se dirige ao público adulto. Além de no Brasil, também nos apresentamos no Paraguai e na Bolívia.

We kept a close contact with art-education projects of a multidisciplinary nature. We ministered workshops at public schools in the programme en-
titled Segundo Turno Cultural, organized by the city of Rio de Janeiro. DA PALAVRA AO FIO (From Word to thread), designed by Cinelli, is a project that 
develops creative actions based on processes of reading mediation. It has developed activities in Bahia, Minas Gerais and Rio de Janeiro. Afterwards, 
Cinelli took part as an artistic collaborator of the Company of Common Sense in Benin (Africa), where he stablished for the first time an artistic 
exchange with Ghanaian storyteller Inno Sorsy. We created two shows that blend textile arts and oral tradition. PASSARINHO À TOA, (Wandering 
Bird), written by Manoel de Barros and directed by Goulart, is aimed at boys, girls and youngsters. 3HORIZONTES (3Horizons), based on the works of 
Marguerite Yourcenar and under the direction of Cinelli and co-direction of Tatiana Motta Lima, is intended for an adult audience.

2013
Comemoramos os 15 anos do grupo com uma exposição participativa no Rio de Janeiro e Recife. Esta mesma exposição originou o projeto 
VIAGEM PELO MUNDO ATRAVÉS DAS HISTÓRIAS, que passou também por Brasilia, Salvador, Curitiba, Lima e Fortaleza.
 We celebrated the group´s 15 years of age with an interactive exhibition in Rio de Janeiro and Recife. This very same exhibition originated the project 
 VIAGEM PELO MUNDO ATRAVÉS DAS HISTÓRIAS (Voyage Around the World through Stories), which also visited Brasilia, Salvador, Curitiba, Lima e  
 Fortaleza.

2014 - 2016
No início de 2014  recorremos novamente ao universo adulto com a montagem teatral O homem que tinha memória, baseado na obra do escritor 
suíço Peter Bicshel e sob a supervisão do ator e diretor teatral  Isaac Bernat. O projeto Da Palavra ao Fio é incluído no Programa de Fomento 
da Cultura Carioca, e se implementa nas bibliotecas do Rio de Janeiro com uma programação repleta de sessões de histórias, oficinas e 
mediações de leitura durante os anos de 2014 e 2015. Em meados de 2014, criamos a instalação  Shtim Shlim, o sonho de um aprendiz, sob 
a direção artística de Inno Sorsy e a supervisão cenográfica da artista plástica e atriz Analu Prestes. Caminhamos pelo universo do norte da 
África para criar uma instalação com grandes objetos de tecido que servem de cenários para uma performance narrativa itinerante. Assim,  
exploramos novas possibilidades de narração e construção de objetos. Este projeto estreou na Caixa Cultural de Brasília e se apresentou entre 
2015 e 2016 na CAIXA Rio, Recife, Biblioteca Parque Estadual RJ e Fortaleza. Ainda cumprirá temporada nas unidades das CAIXA Cultural São 
Paulo, Salvador e Curitiba até meados de 2017. Em 2016 estreia o novo projeto PRESENTE DE ANIVERSÁRIO contemplado pelo PROGRAMA DE 
FOMENTO CARIOCA estabelecendo laços entre escolas e bibliotecas da cidade do Rio de Janeiro. E com os fios do tempo, como uma incansável 
Penélope, que escolhe dedicar-se às artes do tecido e da oralidade, por ora fechamos este tapete de fios do tempo…. Que continua sendo tecido 
ao longo da vida!

At the beginning of 2014 we turned once again to the adult universe with the theatrical production of O HOMEM QUE TINHA MEMORIA (The man who 
had memory) based on the work of Swiss writer Peter Bichsel and under the superivsion of actor and theatre director Isaac Bernat. The project 
DA PALAVRA AO FIO (From Word to thread) is included in Rio´s culture promotion programme and implemented at libraries in Rio de Janeiro, with 
an agenda filled with story sessions, workshops and reading mediations. Halfway through the year, we created the installation Shtim Shlim, An 
Apprentice´s Dream, under the artistic direction of Inno Sorsy and scenographic supervisión of visual artist and actress Analu Prestes. We went 
through northern Africa´s cultural world in order to create an installation with big objects made of fabric which serve as the scenery for an itinerant 
narrative performance. That way, we explored new possibilities of narration and object making. This project has had its opening in Brasilia Caixa 
Cultural and has been performed between 2015 and 2016 in CAIXA Rio, Recife, State Park Library RJ, Fortaleza and still complying season in the 
units of CAIXA Cultural São Paulo, Salvador and Curitiba until mid 2017. In 2016 debuts the new BIRTHDAY GIFT project contemplated by PROMOTION 
PROGRAM CARIOCA establishing connections between schools and libraries in the city of Rio de Janeiro. And with the threads of time, like a tireless 
Penelope who chooses to dedicate herself to the arts of textile and oral tradition, we now close this carpet made of threads of time…but which shall 
keep on being woven through the course of our lives!


