


“A palavra não foi feita para enfeitar, 
brilhar como ouro falso; 
a palavra foi feita para dizer”.

Graciliano Ramos



Ter o que contar
curvas. Como se ensina a contar histórias? No processo pedagógico, 

optamos por fazer o percurso de volta pra construir o caminho de 

agora. Escolhemos o brincar, essa foi a melhor forma que Um processo de formação
encontramos para achar nossa “verdade”, a voz poética, a segurança, 

a sabedoria e a bobice. Porque às vezes nos esquecemos de brincar. É Antigamente, no terreiro ou 

brincando que se aprende a somar, esperar, estar junto, se divertir, na frente de casa, em volta de 

vencer, perder. Assim, cuidamos que o processo de aprendizagem uma fogueira se cantava, se 

incluísse jogos, brincadeiras, pesquisas, leituras de histórias e contava causos, piadas, histórias, 

autores, exercícios práticos, musicalidade, criação de histórias e não essas que ouvimos hoje, cheias 

outras técnicas. Depois que se experimenta e aprende tudo isso é de lamurias e sangue, cheias de 

preciso aprender a “desaprender”, esquecer o que se aprendeu, fazer dor e desencanto. E sim, histórias 

isso se tornar verdade, só assim tem o que contar. Dessa forma, as inventadas, trazidas pelas bocas errantes sem paradeiro nenhum, 

palavras viram histórias e vale a pena serem contadas e ouvidas.cheias de mentiras, mas mentiras das boas com inocência, que 

Dentro do processo de formação na arte de contar histórias atravessam os tempos, países, lonjuras sem fim.  Que faziam nossa 

tínhamos um projeto de criação, resultado final de toda nossa imaginação queimar feito fogo em lenha e ir dormir sonhando para 

elaboração. Partimos do universo de Graciliano Ramos e da sua obra que tudo se realizasse. Hoje, já não se faz mais fogueiras para se 

“Alexandre e Outros Heróis”. Inspirados pela sua imaginação contar histórias, as lenhas são outras.

trabalhamos na perspectiva de um Contador/Criador e assim surgiu a Para uma boa história ser contada não precisa de fogueira. 

história “O amor de Graça e Liano” personagens inventados a partir Precisa? Uma boa história precisa de bons ouvintes, de um bom 

do nome do autor. Um cordel biográfico “Uma Graça por Muitos Anos” coração que tenha o que contar, que mantenha a chama da alma 

e história a partir do personagem “Baleia” da obra “Vidas Secas”. quente, sempre acesa para narrar o que é do humano, dos sábios, das 

Além das adaptações dos contos “A Safra dos Tatus”, “A Primeira fadas e bruxas, dos príncipes e reis, dos bichos que falam, dos 

Aventura de Alexandre”, “O Olho Torto de Alexandre”, “Um Papagaio espertos e bobos, histórias de terror, de amor... Assim, para ter o que 

Falador”, “História de uma Guariba”, “Uma Canoa Furada” formando contar também é preciso estudar, se preparar, entender, se lançar... É 

nosso roteiro da sessão de histórias chamado “Histórias do Velho necessário fazer o caminho de volta, ver fotos, revirar baús, fundos 

Graça”.de quintal, reler cartas, conversar com pessoas, remoer 

Agora essas histórias chegam até vocês através desses lembranças... Coisas nem sempre boas, nem sempre bem resolvidas, 

contadores/criadores que vão narrar suas invenções, mentiras e coisas que nos fazem melhores que somos, nos torna diferentes dos 

verdades para acender as fogueiras adormecidas, acordar os ouvidos outros porque são nossas histórias, nossas histórias de vida, as de 

e abrir a boca para ter o que contar, pois, “quem conta um conto, verdades verdadeiras, sem invenção, sem fabulação. 

aumenta um ponto”. Passamos quase um ano vivenciando um processo de formação 

na arte de contar histórias com professores e bibliotecários do SESC. 

Os encontros aconteciam dois dias por mês, de abril a novembro. 

Para essa formação, construímos um caminho próprio cheio de 
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O Velho Graça e 
suas histórias

canção, uma provocação. Nos contos literários temos que preservar o 

jeito e o estilo do autor, mas, nesse nosso processo estávamos 

interessados em descobrir nosso jeito, nossa voz que se aliava a 

outras vozes espalhadas nos livros e na boca do mundo. Uma voz que 

O processo de seleção e criação interfere sem deixar de ser ético e responsável pela poesia.

Além disso, tivemos um acompanhamento literário pelo 
O mundo vive abarrotado de histórias e elas nos chegam de 

escritor Luciano Pontes que facilitou toda a formação, todo processo 
todos os cantos e meios. Sentados nos ônibus, em frente ao muro de 

de criação. Os títulos ou os assuntos foram previamente sugeridos e 
casa, pela internet, a caminho do 

depois trabalhados em grupos ou individualmente. As idéias foram 
trabalho, ao atravessar uma rua, 

elaboradas, discutidas, rabiscadas e depois finalizadas numa versão 
numa página de jornal, em um 

escrita que pode ainda sofrer alterações. Pois, as histórias são 
livro, em bulas de remédios, na fila 

roteiros, pré-textos para se contar e só se conta o que quer, por ter o 
do banco... Nossos ouvidos vivem 

que contar.
numa festa de sonoridades, as 

A partir disso, também construímos nossa visão de contador de 
palavras sussurram as histórias e 

histórias, todos os participantes tinham um vínculo com a formação, 
quase sempre ouvimos o que não 

quer seja na sala de aula ou na biblioteca, e essa função está 
queremos. Assim pensamos que para fazer uma homenagem a 

desvinculada do contador de histórias. Senão, utilizaríamos as 
Graciliano Ramos precisaríamos de uma outra escuta, de um outro 

histórias como recursos pedagógicos e não como recursos lúdicos e do 
olhar sobre suas histórias. Não o olhar estrangeiro, assaltante e 

prazer. Nesse sentido percebemos a importância da linguagem da 
rasteiro, mas um olhar lúdico, sensível, do jeito nosso de olhar, 

contação de histórias pelas experiências práticas e buscamos no 
mesmo as coisas simples e sem pretensões. Iniciamos nosso percurso 

processo de criação uma narrativa direta, com rimas, repetições. 
literário pelo caminho contrário, fomos pelo que mantia acessa 

Utilizamos também as parlendas, trava-línguas e uma musicalidade 
nossa imaginação, a lembrança do “mestre Graça”, da sua obra, do 

que é muito presente nos contos de tradição oral.  Essas histórias, as 
seu universo. Só depois veio a teoria, os estudos, as leituras atentas 

criadas e as adaptadas, as velhas e novas, ganharam asas e voam por 
e cheias de cuidados. Pegamos nas mãos de “Alexandre e Cesária” 

um céu sem limites, mas também ganhou nosso jeito, nossa 
do livro “Alexandre e Outros Heróis” e escolhemos as primeiras 

possibilidade de brincar com as palavras como quem tem tempo de 
histórias do nosso roteiro de criação, aquelas que mais nos tocavam, 

sobra para vê-las 
aquelas que mais chegavam perto do nosso ouvido e sussurravam um 

crescerem.
riso atrevido ou o silêncio cúmplice. Sua narrativa também 

influenciou nossa criação nas histórias “O Amor de Graça e Liano”, 

“Uma Baleia no Sertão” e no cordel “Uma Graça Por Muitos Anos”.

Entendemos que o contador é um criador, à medida que 

conta, reconta, tudo é novo, tudo é vivo e como fizemos uso da 

tradição oral nos cabia fazer intervenções, a hora de aumentar, 

silenciar, contar uma piada, uma lembrança, um conselho, uma 
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A Trupe Gogó da Ema
 e suas histórias

realiza as Feiras de Livros, no nosso caso o pessoal da Biblioteca, nas 

mais diversas necessidades pertinentes ao projeto. Aí foi a grande 

sacada para suprir a ausência e demanda pela ação.

Solicitamos então o Treinamento para Contadores de Histórias. 

Propúnhamos naquele momento, nos despir do papel de gestores da A Trupe Gogó da Ema surgiu em 2000, a partir das 

ação, para tornar-nos protagonistas onde desempenharíamos uma dificuldades que os profissionais da Coordenação de Biblioteca do 

ação que não teríamos obrigatoriedade de desenvolver, mas o SESC Alagoas, encontravam em selecionar pessoas capacitadas, para 

compromisso e dedicação falaram mais alto.trabalharem as 

Vale ressaltar que toda orientação e sugestão foram programações literárias 

compartilhadas com a técnica em literatura do DN, Maria José, que idealizadas para incentivar o 

nunca mediu esforços para apoiar e fazer com que cada projeto prazer da leitura.

literário acontecesse.Naquela época, 

 Lançada a idéia, apoiada pelo Nacional, o então Gerente de realizávamos a tão esperada 

Atividades Sociais, Maurício Pestana, propôs a inclusão de diversos Feira de Livros Infantis do 

Coordenadores da Área Fim, que poderiam aproveitar a proposta SESC, ação de grande 

para desenvolver melhor suas ações. Assim ocorreu!credibilidade e 

 Lembro que foram pessoas das mais diversas profissões, todos reconhecimento do público, principalmente dos estudantes das 

empolgados e ávidos para desfrutar do momento e aplicar os redes pública e particular de Maceió, onde as escolas já incluíam o 

conteúdos apreendidos, nas suas práticas cotidianas, fossem estas de projeto nos seus calendários anuais. 

recreação, educação em saúde, sala de aula, dentre outras.As ações que propúnhamos para serem desenvolvidas nas 

Numa sala de aula do SENAC Alagoas, com a presença de Feiras tinham como objetivo principal o incentivo ao hábito da 

técnicos de literatura do DN e grande equipe de profissionais do SESC leitura, porém a cada realização as dificuldades de seleção de 

Alagoas, realizamos a nossa primeira capacitação em Contação de pessoal para desenvolver ações perduravam.

Histórias. A instrutora escolhida a dedo, Benita Prieto, integrante do O Departamento Nacional do SESC, por meio da área de 

Grupo Morandubetá – Contadores de Histórias- RJ. Pessoa especial, literatura, produziu naquela época um Catálogo com dados de 

iluminada, exigente, que nos cativou e envolveu. oficineiros, escritores, e demais profissionais que trabalhavam com 

Foram dias de alegria, prazer e grande motivação. A cada literatura, visando subsidiar os Regionais quando da contratação de 

momento éramos lançados em desafios nunca vivenciados serviços, aonde chegamos a sugerir e incluir alguns alagoanos que ao 

anteriormente. Livros, textos, histórias, técnicas, risos, trocas, num longo dos anos, haviam trabalhado conosco. Mas especificamente, 

imenso interagir e conhecer. Acredito que antes dessa capacitação contadores de histórias, realmente não conseguíamos localizar em 

não havíamos tido oportunidade de sermos tão verdadeiros e Alagoas.

transparentes. Pudemos conhecer cada sensação, medo e desejos dos  Quando das solicitações das Demandas, ofertadas no Pré-

colegas presentes.Programa do Departamento Nacional, observamos que podíamos 

As provas e exercícios exigiam respostas imediatas. Não havia pleitear a vinda de um profissional, para capacitar a equipe que 
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espaço para embromação! Todos que estavam ali tinham que se doar grupos específicos. Após contarmos um causo engraçado, alguém nos 

e viver a ação. A magia perguntou se poderíamos contar outra piada! 

aconteceu! O A cada momento refletíamos, adequávamos, e refinávamos o 

comprometimento e doação grupo. Alguns nunca se apresentaram para o público, outros 

de todos foram tamanhos aplicavam os conteúdos no dia a dia. Mas a Trupe nunca parou! Novos 

que saímos dali com um integrantes chegaram, pois éramos também multiplicadores! Outras 

pacto para desdobrar a capacitações vieram somar, pois nossa vontade de continuar aliada a 

proposta além Feira de demanda crescente fazia com que sentíssemos cada vez motivados a 

Livros e ações pertinentes a continuar, embora a dificuldade em conciliar as apresentações, 

cada área, como previsto ensaios, estudos, com as demais atribuições especificas de cada 

em nossos focos iniciais. Amarramos uma grande agenda de servidor envolvido na proposta, nos inquietasse.

apresentações, onde nós servidores do SESC, nos comprometemos Ao contrário da desistência, insistíamos na idéia, pois fomos 

em levar à frente a idéia de sermos contadores de histórias e tocados pelo prazer em contar e encantar os ouvintes com a arte de 

incentivadores de leitura.  Pactuamos também que nos reuniríamos contar histórias. Percebemos ali, tantas possibilidades de 

sistematicamente para discussão e estudo coletivo acerca da arte de crescimento, aprendizado e troca. A atividade era fascinante!

contar histórias. Saímos dos muros do SESC. Recebíamos tantos convites, para 

Adquirimos os títulos de livros sugeridos e outros que escolas, eventos, creches, hospitais, salas de leitura, bienais... 

buscávamos incessantemente para aperfeiçoamento e discussão. As Cumpríamos a agenda com grande prazer. Certa vez fomos contar 

reuniões eram cheias de leitura, dúvidas, avaliações... Começamos a histórias para adolescentes em uma escola rural, para a qual nos 

contar histórias nos diversos Centros de Atividades e projetos do descolamos em carro institucional utilitário, ofertado pelo solicitante 

SESC Alagoas (Feira de Livros, Exposições da Galeria SESC, Balneário da apresentação. Quando da volta, fomos conduzidos em ônibus 

de Guaxuma, Reuniões de Convivência da III Idade, Salas de Aula da especial, onde havia também outros passageiros já acomodados nos 

Educação Infantil, Biblioteca Central, Sala de Leitura SESC Centro). assentos e vestidos com uniformes azuis. Qual nossa surpresa, quando 

“Escolhemos o nome do grupo: Trupe Gogó da Ema de Contadores de o transporte adentrou o espaço prisional, vizinho a Universidade 

Histórias do SESC Alagoas”. Federal de Alagoas. Aí ficamos sabendo que aqueles passageiros eram 

 A cada apresentação realizada, a Trupe se reunia e avaliava a reeducandos do sistema prisional, que estavam sendo reintegrados a 

desempenho, anotava os dados e os enviava para o Nacional, o qual sociedade, por meio da prática profissional na área da escola rural, 

repassava para apreciação da Benita Prieto, que se comprometeu em que havíamos visitado. Ainda bem que só soubemos no momento da 

prestar-nos assessoria. descida dos mesmos! 

Foram tantas dicas interessantes, experiências motivadoras, Foram tantas passagens engraçadas e especiais, que até os 

e em alguns momentos frustrantes. O repertório era vasto e momentos atuais este primeiro grupo de contadores, relembra os 

inusitado. Havia proposta de apresentações temáticas, por faixa fatos vivenciados.

etária, outras regionais. Testamos de tudo! Fomos até confundidos Participamos de outras capacitações em contação de histórias, 

com humoristas, tamanha nossa vontade de adaptar as histórias a análise de texto, observamos outras técnicas, realizamos encontro de 
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contadores, apresentamos nossas experiências e no paralelo, 

continuávamos contando histórias!

Os anos passaram, pessoas se foram, projetos surgiram, 

mudanças estruturais ocorreram inclusive de responsabilidades de 

gestão da área literária, porém a Trupe Gogó da Ema de Contadores 

de Histórias do SESC Alagoas, permanece no imaginário, memória, e 

na prática profissional de muitos servidores e ouvintes que ainda 

hoje fazem parte e freqüentam a Instituição. 

Os documentos existentes retratam e comprovam a sua 

história inédita e bem sucedida. 

Avalio que houve apenas uma pausa nas apresentações, como 

um processo normal de seleção natural, onde ocorre 

amadurecimento e reflexão. Os compromissos com o fazer, aliado ao 

bom gosto e qualidade dos conteúdos das propostas institucionais, 

fazem parte da política e querer das pessoas que fazem parte do 

SESC Alagoas, onde a responsabilidade social é soberana. 

Estas são as memórias e saudades de uma Trupe que sempre 

fiz e farei parte, após a pausa em que me encontro.

Cléa Costa

Diretora de Programas Sociais
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Depoimentos
                                                                                              

Amália         
Luciano Pontes

“Para mim, aprender a contar histórias é algo mágico, é 
As histórias sempre me levaram e me trouxeram de 

voltar a ser criança, sorrir, brincar e viajar pelo mundo da 
volta. Às vezes eu queria mesmo era ficar lá de vez, mas 

imaginação”.
a natureza sabe o que faz. Assim as histórias também me 

trouxeram para Maceió e quantas histórias eu já tenho 
Antonieta

para contar dessas idas e vindas. Mas, agora a história é 
“Durante o processo do curso de contação descobri que 

outra estou aqui como contador, poeta, diretor e 
contar histórias é uma 'arte', algo mágico que possibilita a 

mentiroso o que dou mais valor. Porque a vida sem uma 
gente sair do real e ir para o imaginário”.

mentirinha não é vida.” Uma vida humana é uma ficção 

que o homem inventa à medida que caminha”. E aqui 
Marluce Rocha

estou, inventando essas histórias com todas essas pessoas 
“Contar histórias é viver você mesmo, vivenciar o outro e 

que acreditam nas histórias tanto quanto eu. Aqui estou 
viajar no mundo da imaginação”.

brincando como sempre quis e fazendo da minha vida a 

história de todos os meus dias por muitas e muitas 
Eduardo                                                                                                                                                                                                   

histórias!”
“O fabuloso mundo da contação de histórias é a máquina 

do tempo que nos faz criança e no outro momento avança 
Luciene

para um futuro melhor”.
“Neste curso não aprendi apenas estratégias para contar 

histórias, mas estratégias para ser eu mesma, como 
Josineide França

pessoa que pode errar sem medo das críticas que possa 
“Participar do curso de contação de história é descobrir a 

receber”.                                                                                                            
receita para ser feliz”.

                                                                                                               
                                                                                                     

Viviane
Fábia Oliveira

“O contação de histórias foi uma grande transformação 
“Os momentos de processo da formação, foram de 

em minha vida. Aprendi a entrar de cabeça no mundo 
enorme aprendizagem, trabalhamos muitos aspectos que 

mágico da leitura e voar nas fantasias. Quero gritar aos 
necessitamos desenvolver para nos tornarmos contadores 

quatro cantos do mundo: ouçam e leiam histórias! É 
de histórias. Esse processo ainda continuará, com 

maravilhoso!”
certeza”.

          
                                                                                                 



Angeline Santos me abriu as portas para este mundo, agora, só me resta 

“Durante este processo de construção compreendi que desfrutar do que ele tem a oferecer.” 

contar histórias é forma de permitir que o mundo de 

fantasia e imaginação que existe dentro de cada um, Adriana

permaneça vivo”. “Em uma Palmeira repleta de muitas belezas, encontrei 

                                                                                                           criaturas mágicas, que transformavam palavras em 

Mônica de Meireles encantamentos, convidei-as para brincar de música 

“A arte de ouvir e contar histórias, me encanta e fascina, e nós dançamos, tocamos, cantamos... e, então, tudo 

permite uma transformação para um mundo de mágica”. virou poesia:

                                                                                              ‘uma pupúia roída assim, só pode ser passarim,

Núbia de primavera de flor em flor,

“Preciso declarar que todo o processo foi indescritível, de brincadeira do meu amor,

novo, cheio de descobertas. O mundo das histórias é quem vive livre é feliz,

realmente maravilhoso.” mais contente é o passarim.’

Elza Patrícia

“Descobri que contar histórias é tão bom quanto ouvi-las, “Momento maravilhoso de transformação, onde histórias 

é quando damos vida ao imaginário e olhamos o mundo criam vida, cultivando o prazer da leitura.”

de forma diferente”.

                                                                                                         Rosane

Maria Gislene "O curso me proporcionou a descoberta de um mundo 

“O curso Contação de Histórias, tem sido um veículo de interior que nunca imaginei possuir. Pude viajar em 

desenvolvimento profissional e pessoal, pois, através do histórias, navegar 

mesmo estou aos poucos me libertando da timidez e do no mundo dos sonhos e das brincadeiras. E o melhor é 

medo de errar que me envolve nos momentos propícios poder transmitir a outras pessoas convidando-as a essa 

de participação. Fiquei muito feliz, ao conseguir contar à viagem inesquecível.”

história que escolhi, pois, imaginava que iria me dar um 

branco junto com o nervosismo e não iria conseguir. 

Agora estou mais confiante.”

                                                                                                  

Gicele Rose  

“Descobri dentro de mim, um mundo mágico de fantasia! 

Nele eu tenho o poder de viver incríveis emoções e 

convidar os outros a fazer o mesmo. O curso de contação 
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Núbia de Lima
Histórias do Velho Graça 

Rosane Maria Cavalcante Silva

Sandra Patrícia Nemézio

Ficha Técnica Viviane Maria Santos Lourenço

Concepção, criação e direção Coordenação do projeto

Luciano Pontes Wéllima Kelly

Locução

Preparação e direção musical Eduardo Melo

Adriana Milet

Gravação de áudio e trilha sonora

Figurinos Clilton Feitosa

Luciano Pontes

Assessoria Nutricional

Assistente de Figurinos Maria Célia 

Iza Cavalcanti Ana Oliveira

Costureiras Fotos

Maria José Monteiro Luiz Siqueira, Val Lima 

Vaneide Monteiro Wéllima Kelly e Eduardo Queiroga 

Contadores/Criadores Logística de transportes

Angeline Santos Castro Disnei Fernandes

Antonieta da Rocha Gomes Márcia Viviani

Eduardo Melo João Roberto

Elza Pereira dos Santos Jorge Luíz

Fábia Maria da Silva oliveira Djalma Gomes

Gicele Rose Antônio da Silveira

Josineide França da Conceição José Honório

Luciene Torres Albuquerque

Maria Amália Santos Gonçalves Histórias do Velho Graça é o resultado da ação 

Maria Gislene da Silva “Um Conto Atrás do Outro”, realizada pelo 

Marluce Rocha SESC Alagoas em parceria com o Departamento 

Mônica Bernardo Nacional do SESC/RJ.
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