Vivências e Invenções das

Oficinas Grãos de Luz e Griô 2009
O Mito do Diamante
“Para cada estrela no céu, existe um diamante na terra
e cada diamante tem o seu dono”
Mito da cultura garimpeira
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Cuidar do Grãos de Luz e Griô é cuidar de nossa própria família
e comunidade. Brincamos com todas as linguagens integrando
ciência, arte e mito para expressar o sentido de viver conectado
à nossa ancestralidade e aos nossos projetos de vida, criando a
nossa pedagogia - a pedagogia griô.
Somos uma família grande. Em nosso espaço, somos 155
crianças e adolescentes das oficinas grãos, 18 jovens gestores
de grupos cooperativos, mais 15 estudantes de inglês e circo,
além de 1500 estudantes, educadores e griôs nas caminhadas
nas escolas da rede municipal de Lençóis.
Todos nós reverenciamos os saberes da cultura oral e das
histórias de vida dos mestres, griôs e crianças de nossa
comunidade. Em 2009, através da pedagogia griô, estudamos o
tema gerador O Mito do Diamante, re-vivido e re-contado através
da história de vida de Mãe Rosa, cantadora, rezadeira e parteira
da Comunidade Quilombola do Remanso, de Lençóis.
A partir desse tema e referênciados na nossa pedagogia,
criamos filmes, livros, jogos, apresentação de teatro, teatro de
bonecos e produtos didáticos artístico-artesanais organizados
em duas exposições ( em julho e novembro) no espaço do
Grãos, além de uma aula-espetáculo que foi exibida no mês de
julho, em cinco apresentações, no XIX Festival de Artes
Populares de Narón, Galícia, Espanha.

O trabalho do Grãos de Luz e Griô gerou uma política
de educação, cultura oral e economia comunitária que,
hoje, é referência para nosso lugar de criadores e
coordenadores a Ação Griô Nacional, em parceria com
o Ministério da Cultura e 7 redes regionais do Brasil,
formamos através de nossos encontros regionais e
nacionais.
A missão do Grãos de Luz e Griô e da Ação Griô Nacional é
fortalecer a ancestralidade e a identidade do povo brasileiro, por
meio do reconhecimento do lugar político sócio-cultural e
econômico de griôs e mestres de tradição oral na educação. Em
2009, coordenamos uma rede de 130 ONGs e pontos de cultura,
650 griôs e mestres bolsistas e aproximadamente 600 instituições
de educação e cultura do Brasil, na revisão de currículos de
educação integrados com a tradição oral de suas comunidades.
Criamos a Lei Griô Nacional e o iniciamos a mobilização e
recolhimento de um milhão de assinaturas. Estamos felizes
por vermos germinar nossos grãos de luz, nossas
crianças e adolescentes, que se re-conhecem nos mitos
e tradições de suas comunidades, entrando em contato
com sua identidade e ancestralidade através da
vivência e da transmissão dos saberes de griôs e
mestres como Mãe Rosa, e da luta por uma política
nacional..
Líllian Pacheco e Márcio Caires – Educadores,
criadores e coordenadores do Grãos de Luz e Griô
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Acompanhamento Pedagógico
Os educadores das Oficinas Grãos de Luz e Griô estiveram em
2009, em constante trabalho de diálogo e planejamento de sua
prática com as crianças e adolescentes, recebendo orientação
mensal da coordenadora Líllian Pacheco, realizada através de rodas
de diálogo, encontros temáticos e vivências. O acompanhamento
segue o seguinte passo a passo para a formação na pedagogia griô:

pedagógicos e dos símbolos utilizados; a relação autoridade x
autoritarismo; o vínculo entre os saberes de tradição oral e os
saberes da educação formal; o ritual da vivência de cada encontro
com o grupo; acompanhamento da frequência e da relação da
família com o trabalho; registro da prática pedagógica;
9. Criação e acompanhamento dos conteudos e da arte dos
produtos pedagógicos;
10. Criação e relato de uma aula ritualizada para caminhada nas
escolas;

1. Pesquisa, sistematização e criação de conteúdos e materiais
didáticos para abordagem do tema: músicas, filmes, roteiros de
teatro, histórias, pesquisas científicas, entre outros;

11. Elaboração dos relatos de aulas e vivências, depoimentos,
frequências, fotografias, materiais pedagógicos, entre outros;

2. Estudo da pedagogia griô e de suas práticas pedagógicas
sistematizadas no livro e nos filmes já publicados;

12. Sistematização do relatório final de apresentação aos
parceiros.

3. Orientação para a escrita do projeto pedagógico da oficina a partir
do estudo do tema gerador do semestre (O mito do Diamante), e da
linguagem da oficina (criação gráfica, arte em retalhos e bonecos,
biodança, teatro, arte e educação ambiental, artes plásticas, trilhas
griôs);

Os encontros de acompanhamento pedagógico da pedagogia griô
acontecem em uma das segundas-feiras de cada mês e durante o
dia a dia das oficinas. No final, os educadores recebem o
certificado de participação na formação em pedagogia griô, sendo
alguns selecionados como educadores griôs formados e capazes
de formar outros educadores

4. Revisão do projeto pedagógico das oficinas: integração, para que
um complemente o outro em termos de conteúdos e práticas
pedagógicas;
5. Criação do termo de parceria com as famílias e com o educador;
e o cronograma de atividades do semestre;
6. Sistematização das histórias de vida das crianças, adolescentes e
jovens, e visita dos educadores às casas das famílias para conhecer
a história de vida do seu grupo, apresentar seu trabalho e assinar do
termo de parceria com a família;
7.Acompnhamento da práitica e da vivência nas oficinas;
8. Encontros de avaliação mensal com os educadores sobre: trocas
de experiências de suas práticas pedagógicas para formação da
identidade individual e grupal, seu vínculo afetivo com o grupo e com
a história de vida de cada participante; a história e projeto de vida de
educador; a organização e disponibilização dos materiais
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Planejamento
Nos meses de março e abril, a equipe de educadores,
coordenadores e jovens do Grãos de Luz e Griô se
encontrou durante uma semana para avaliação de 2008
e planejamento de todas as ações de 2009 do Grãos de
Luz e Griô e da Ação Griô Nacional.
O encontro de planejamento foi aberto com arte e
vivências de biodança. Trabalhamos o reencontro, a
celebração da vida e de um novo ano, inspirando-nos
na leitura de poesias para recriar nossos sonhos
enquanto autores de projetos, pessoais e coletivos, a
nível local, regional e nacional.
Reafirmamos nossa MISSÃO: Semear a educação, a
cultura oral e economia comunitária fortalecedoras da
identidade e ancestralidade do povo brasileiro, para a
celebração da vida.
Revisamos nossas linhas de ação e público participante
das oficinas para crianças e adolescentes, cooperativas

de jovens, caminhada do griô
nas escolas e comunidades,
mobilização e educação
comunitária, participação nas
políticas públicas de
educação municipal; e Ação
Griô - criação de uma política
pública nacional de educação
e tradição oral.
Cada grupo de jovens e
educadores responsáveis por
cada linha de Ação criou seu
planejamento anual,
revisando infra-estrutura e
metas para 2009, culminando com um Seminário com a comunidade local e
com a produção em mutirão do III Encontro de Planejamento Anual da Ação
Griô Nacional, que contou com 45 representantes, incluindo a coordenação
nacional, coordenações regionais, assessorias pedagógicas, comissão
nacional dos griôs e mestres de tradição oral e parceiros da Rede Nação Griô,
tendo sido elaborados sete projetos regionais, com os respectivos
orçamentos, planos de trabalho de 2009 e planos de captação de recurso;
assinando e lançando
o Projeto Ação Griô
Bahia, em parceria
com a SECULT - BA,
o Edital Griô na
Escola e na TV, com a
TV Brasil, o termo de
parceria com a
Secretaria de
Educação do
Município de Lençóis,
Bahia; além de criar o
plano de mobilização
e a minuta da Lei Griô
Nacional.
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Vivências
Somos 155 crianças e adolescentes que em 2009, duas vezes por semana,
iniciamos nossas oficinas com a vivência da Roda da Vida da pedagogia griô, um
ritual de vínculo e aprendizagens, com segredos e mistérios, ciências e mitos,
cantigas, danças e histórias de vida que contam sobre a ancestralidade e a
identidade de nossa comunidade e de todo o Brasil. Compartilhamos nossas
histórias de vida, aprendemos a valorizar e a respeitar a história do outro e
reaprendemos a história de nossa comunidade, do Brasil e do mundo,
reinventando nosso próprio mito.
A história de Mãe Rosa – cantadora, rezadeira e parteira da Comunidade
Quilombola do Remanso - contada por Líllian Pacheco e Márcio Griô a partir da
sistematização de registros das contações de histórias de Dona Rosa durante os
últimos três anos - foi recontada por todos como tema gerador de todas as
oficinas no Grãos de Luz e nas escolas.
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História de Vida
A vida de Mãe Rosa está intimamente ligada ao mito brasileiro do
diamante, da tradição oral de Lençóis, “para cada estrela no céu
existe um diamante, e cada diamante tem o seu dono”. Assim, Mãe
Rosa, em um momento particularmente sofrido de sua vida,
experimenta uma visão, que seu pai de santo relaciona
diretamente com o mito e interpreta como uma premonição da futura
descoberta de dois diamantes encantados. A premonição se cumpre
e o mito se repete e se atualiza.

História de vida de Mãe Rosa – O Mito do Diamante
Mãe Rosa e Líllian Pacheco
"Conta o mito de tradição oral garimpeira que para cada estrela no
céu existe um diamante na terra e cada diamante tem o seu dono.
Está formado assim o triângulo mágico homem, estrela e diamante.”
Era uma vez uma menina chamada Rosa, Rosalina Pereira dos
Santos, Rosa Menina. Rosa nasceu negra como sua mãe Etelvina.
Quando Etelvina estava nos dias de parir, pelos anos de 1928,
chegou a parteira da comunidade de Três Varãos para morar em sua
casa até a Rosa nascer no tempo de fazer lapinha. Quando Rosa foi
nascendo, os reis foram batendo na porta.
“Ô de casa. Ô de fora. Maria, vai ver quem é.
São os cantador de reis. Quem mandou foi São José”

No terceiro dia, a parteira foi embora e Rosa cresceu e se criou na
comunidade do Remanso, comunidade quilombola.
Naquela época, não tinha escola. Ela aprendeu a fazer renda com
mãe Etelvina: era só trocar os bilros. Um era para dentro e outro era
para fora. Aprendeu a fazer desenho no pano de guardanapo e de
lençol para enfeitar a casa, fazer crivo branco, fiar linha no fuso de
algodão.
Algodão que também servia para fazer xarope, xarope que limpava
catarro do peito. Mas o que Rosa mais gostava era brincar de
casinha, coisa de mulher com mulher. Tinha negócio de homem pelo
meio não. gostava era de fazer roupa de boneca para aprender a
costurar. E foi costurando que Rosa botou os peito pra cantar:
"A tesourinha que corta
A rendeirinha no mar
Ela corta e recorta
A renda no ar”
Rosa era muito traquina, mas aprendeu desde cedo a respeitar os
mais velhos, a pedir a bênção e a fazer de tudo. Quando
desobedecia, era na palmatória, trenzinho redondo assim. Tinha um
cabo. Pai João que mandou fazer. Cada filho ele chamou, cada um
ele deu 4 bolos. Mas o trem dói demais na mão da gente. Rosa pedia:
"Ô, pai, me bate de cipó, me bate de correia, mas não bate com a
palmatória não!" Dava medo que o trem é ruim mesmo. “Ô pai” pra
bater, ele demorava, mas quando pai pegava!

Aí o povo não queria cantar por causa de mãe Etelvina, que
tinha parido. E ela disse: “não, pode cantar. Cantar reis
num é pecado. São José também cantou”.
Aí cantou Reis, samba de roda, até o dia clarear. Deve ser
por isso que Rosa diz: “no samba eu nasci, no samba eu
me criei e no samba eu vou morrer”.
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Com o pai João, Rosa aprendeu a trabalhar na roça todo dia,
plantar milho, mandioca, batata, feijão, arroz, maxixe, abóbora,
dendê. De tudo que existe, plantava e vivia com fartura.
Dia de terça ia pro garimpo com pai João. Ele trabalhava muito.
Naquele tempo, pra casar com menina moça, o homem tinha que
dar do sabão à missa. Ele chegava à serra e dava a cara no
lugar. Agora aí era juntar as pedras e ir tirando os cascalhos. Se
tivesse água, ali mesmo lavava. Se não tivesse, carregava
cascalho pra lavar e pegar o diamante em outro lugar. Ficava
alegre porque tinha pego. Mostrava pra Rosa, Etelvina, os
meninos e levava pro patrão para pagar a despesa da feira.
Sábado era dia de pesca e segunda dia de catar fruta pra vender na
feira pra fazer uma arrumaçãozinha. De tudo Rosa aprendeu a fazer;
e em todo fazer estava a cantar, cantar a feitura da farinha, cantar a
colheita, cantar a roda toda noite pra brincar. Cantar em festa pro
povo dançar. O pai de Mestre Aurino, Seu Binô, pegava na sanfona
pra tocar. De tanto cantar, Rosa ficou falada. O povo falava que ela
tinha namorado: Domingo Catatacho. De tanto o povo falar, virou
verdade sem ser e chegou no ouvido de pai João.
“Mulher falada, em minha casa? NÃO”
Rosa teve que arrumar suas trouxas e sair sem destino.
Não adiantou o desatino de Etelvina no chão. Rosa não
sabia pra onde ir, que caminho seguir. Então bateu na
porta de Domingo Catatacho.
“Você sabe o que estão falando de nós por aí?”
“Sei”
“E o que vamo fazer?”
“Vamo casar!”

Domingos Ferreira dos Santos foi no Remanso. Lá na igreja, o padre rezava
missa uma vez por ano. Um bando de gente se casou... De todo canto
chegava gente, armava a barraca, só comendo e vadiando... Trabalhava de
dia e vadiava de noite. Nove noites e nove dias, uma novena. Um dia matava
um boi, outro dia um porco, outro dia pescava muito peixe. Era muita espetada
de carne. Todo mundo brincava alegre. Não tinha arrelia. Não tinha
aborrecimento nenhum. Ia até o dia amanhecer.
Domingo Catatacho era um homem muito sábio e respeitado. Rosa lembra do
melhor tempo da vida ao seu lado. Mas, de repente, veio a seca e a fome.
Filho com fome dói muito no corpo de mãe. E, de tanto doer, Rosa teve uma
visagem e ficou encantada pelas cores de duas cobras corais. Mulher
encantada num fica quieta não. Vai conversar com Pedro de Laura, Pai de
Santo do Jarê, candomblé da região. Pedro viu nos olhos de Rosa o que ela
não via adiante: o sofrimento, a esperança.
“Cor de coral, cor de coral é igual a cor de diamante”
“Manda Domingo garimpar onde você viu as cores corais brilhar”
Domingo garimpou um dia, dois dias, e, no terceiro dia, Rosa vinha descendo
a serra com a farinha na mão, a dor da fome ainda no coração. De repente,
ela bateu seus olhos nos olhos de Domingo e viu o que seu pai de santo lhe
dizia:
“Tu pegou, né?!”
Domingo abriu o picuá. Rosa abriu sua mão,
e, naquele momento, o mito se repetia:
para cada estrela no céu, existe um
diamante na terra..
Texto do Livro o Mito do Diamante,
por Mãe Rosa Líllian Pacheco e Márcio Griô.
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Oficina de Biodança
O Mito do Diamante: Mito e identidade
O que eu mais gostei foi ouvir a história “O Mito do Diamante”.
Foi legal. E agora sei que sou uma estrela, um diamante na terra.
(Ritiele Rodrigues, 13 anos)

Somos 28 crianças e adolescentes que dançamos,
brincamos, cantamos e pintamos nossa cultura e
identidade em vivências biocêntricas e vivências da
pedagogia griô. Aprendemos as histórias de Mãe
Rosa, e o mito de Euá: “Euá se transforma em peixe
para alimentar seus filhos”, do livro Mitologia dos
Orixás, de Reginaldo Prandi.
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Quando a gente fechou os olhos e viajou pra dentro de si
mesmo, eu senti felicidade e vi tantas coisas bonitas.
Ticiane Lima, 8 anos

Identidade é quem nós somos, é identificação, é nosso nome,
sobrenome e o que gostamos. Minha identidade é quem eu sou.
Eu sou assim e aqui aprendi que devo ser eu mesma.

Eu senti alegria quando dancei e depois pintei.
Foi uma coisa que eu nunca tinha feito antes. No
ritmo, senti calor, saltei, caminhei e respirei. Na
melodia suave, senti que estava nas nuvens. Senti
saudades. Me senti leve e tranqüila. Na
harmonia, senti vontade de brincar e dançar.
Senti inspiração de viver a vida!
Nadine Almeida, 11 anos; Andresson Santos, 13 anos;
Thierry Ferreira, 13 anos; Ana Paula Barbosa,13 anos;
Tacila Santos,12 anos e Istéssani Magalhães, 12 anos

Daiane Alves dos Santos, 13 anos e Daniele Nunes, 9 anos

Identidade é quem eu sou. O limite é até onde a gente
pode ir. Ultrapassar o limite é ir além do que podemos.
Keila Souza, 15 anos e Samana de Jesus, 13 anos
Dançamos nossa identidade e o
vínculo consigo mesmo quando
colocamos a mão no coração
numa posição geratriz de
intimidade, fechamos os olhos e
viajamos por dentro de nós,
dançamos a posição geratriz de
valor e pintamos nossa
identidade. Fomos ao centro da
roda e, com alegria e
criatividade, dançamos o samba
de roda. Renascemos na dança
da semente. Saltamos com
liberdade e auto-regulação como
o cavalo, conhecendo nossos
limites e indo além...
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Eu aprendi a brincar e aprender com as outras pessoas e sentir o
nosso coração. Aprendi que temos que cuidar dos outros e não só de
nós. Aprendi a compartilhar o que é meu com os outros; a ser feliz, a
ouvir, escutar e conversar e também o vínculo com o outro. Meus
sentimentos foram de muita amizade por todo o Grãos.
Daiane Alves, 13 anos; Elaine Rodrigues,14 anos e Marinaldo de Souza, 12 anos

Dançamos o vínculo com o outro quando caminhamos juntos, um levando o outro de
olhos fechados, ora cuidando, ora sendo cuidado; quando abraçamos e acariciamos
as mãos, o rosto e cabelos uns dos outros. Saltamos e giramos em duplas dançando
o bumba meu boi maranhense. Dançamos o ritmo do maculelê, brincadeira do
espelho e forró. Pintamos juntos, brincamos de fluidez em dupla, batismo de luz e
batismo na água. E assistimos ao filme “As aventuras de Azur e Asmar”, um mito
africano inspirador da animação criada pelo cineasta francês Michel Ocelot. Com
esses amigos e suas aventuras, aprendemos sobre irmandade, amizade, confiança,
amor e compartilhamento. Adoramos o filme!

Eu aprendi na oficina de Biodança o vínculo com o outro,
com a comunidade, consigo mesmo. Aprendi a ter confiança
nas pessoas, respeitar os outros, compartilhar com os outros.
O que mais me marcou foi caminhar confiando, porque quando
eu andava de olhos fechados, o outro cuidava de mim. Tive
vários tipos de sentimentos: amizade, confiança,
cumplicidade, proteção, cuidado, carinho, amor, harmonia,
paz, felicidade e parceiragem. Daniele Nunes, 9 anos; Gleice

Silva, 12 anos e Keila Silva, 15 anos
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LIDADE
VÍNCULO COM A TOTAA
(GRUPO, COMUNID DE,
NATUREZA, VIDA)
O importante pra mim foi a minha identidade e a minha comunidade.
Comunidade é um lugar com muita gente. É um lugar com coisas em
comum. Comunidade é um meio que todo mundo gosta de estar junto. Em
Lençóis tem rios, frutas, árvores, casas, bairros, escolas, festas,
paisagens, pousadas, futebol, amigos, jarê e cultura.
Keila Souza, 15 anos; Marinaldo Santos, 13 anos; Jackeline Martins, 13 anos e
Geiza Martins, 12 anos)

Dançamos o vínculo com a totalidade quando nos aproximamos numa roda estelar e
rodas de embalo. Ficamos emocionados quando deitamos juntos no ninho. Pintamos
juntos, brincamos num trenzinho e com as brincadeiras tradicionais locais: o maculelê
(uma dança de luta afro indígena), o samba de roda, capoeira, quadrilha e ciranda.
Pintamos nossos corpos e identidades juntos e assim nos vimos na comunidade Grãos
de Luz, como parte de uma totalidade, de um grupo, onde crescemos, aprendemos e
ensinamos a viver com alegria e prazer.

Eu adorei quando peguei na tinta e lambuzei minhas mãos. Adorei sentir
a tinta. Senti muita alegria no corpo todo. Foi muito prazeroso. Me senti
sem idade, me senti uma criança de dois ou de quatro anos.
Iorrane Júlia de Araújo, 12 anos e Elaine Rodrigues, 14 anos
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Dançamos os vínculos consigo mesmo,
com o outro e com a comunidade
quando fomos à natureza e
vivenciamos em grupo nossos cinco
sentidos sentindo os cheiros das flores,
plantas, árvores, terra molhada;
ouvindo os sons do rio, cachoeira,
passarinhos, vento; sentindo as
sensações de calor do Sol, o deslizar
da água no corpo, o abraço caloroso do
grupo; vendo o azul e branco do céu, o
vermelho, amarelo e laranja das águas,
plantas, flores e nossas próprias cores;
e degustando de uma roda de
compartilhamento de sabores, onde
cada um experimentava um pouquinho
de cada merenda trazida pelo grupo:
frutas, suco, bolachas...

Adoro sentir a terra nos pés.
Caminhando na natureza, senti o
cheiro da terra molhada, escutei os
cantos dos passarinhos, vi a beleza das
cores, o azul do céu, o verde das
árvores, o lilás nas flores, o amarelo...
Senti o cheiro das pedras, ouvi o som
da água bem forte. Senti o calor do Sol
nas mãos e passei esse calor para o
grupo. Quando estava deitado na água
com os olhos fechados, escutei o som
das espumas no meu ouvido. Senti que
estava flutuando na água. Senti o ar.
Senti que era um pássaro e estava
voando.
Allan Viana, 11 anos; Marinaldo Santos, 13
anos; Daiane Alves, 13 anos; Milena Souza
dos Santos, 10 anos; Samana de Jesus, 13
anos e Cícero Botelho, 14 anos
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PEDAGOGIA GREIÔNNA
NA ESCOLA JOSÉ S
A educadora biocêntrica e psicóloga comunitária Carolina Ferreira facilitou duas aulas
por semana nas Oficinas Grãos de Luz com 28 crianças e adolescentes, com 90% de
presença; e realizou uma vivência de Biodança, mito, identidade e tradição oral na
Escola José Senna, com 35 crianças da 3ª série e sua professora Maísa.

Na dança do maculelê aprendi a ser guerreira. Ser guerreiro é lutar
por nós mesmos, nossa família, amigos. Ser guerreiro é lutar pelo amor.

Evely Rocha, 9 anos. Vivência de Biodança e pedagogia griô na Escola José Senna
A Biodança e suas vivências dentro do universo da pedagogia griô caminhou na
Escola José Senna com a participação de 35 crianças da 3ª série e da
professora Maísa.

Eu gostei muito da música e das danças. Foi muito divertido. Com
meus colegas, senti muita alegria. A gente falou muito dos índios que
comem mandioca, frutas e etc. Eu gostei de brincar da brincadeira dos
índios: uma brincadeira de roda que se chama ciranda; e gostei de
várias brincadeiras: do bumba meu boi, do maculelê, deitamos no chão,
a brincadeira de dois e de quatro pessoas.
Nandson, 9 anos; Emily B. Santos, 9 anos e Graziele Bispo dos Santos, 9 anos
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Oficina de Arte
e Educação Ambiental
Podemos cuidar do meio ambiente. Vamos preservar a natureza.
Ela é nossa mãe. Milena Souza, 10 anos
Somos 26 crianças e adolescentes que brincaram, pintaram,
passearam, excursionaram, desenharam, reciclaram e participaram de
vivências sócio educativas.
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Oficina de Arte
e Educação Ambiental
No início das aulas, fizemos um estudo comparativo entre o ambiente limpo
e preservado e o ambiente sujo e degradado, percebendo o reflexo disso
em nosso bem estar e qualidade de vida.
Refletimos coletivamente sobre “A importância do meio ambiente em nossas
vidas”. Em seguida, formulamos juntos nossas regras de convivência e
fortalecemos os valores sociais de conexão consigo, com o outro e com a
natureza.

Cuidar da nossa rua é melhor pra todo mundo.
Daiane Santos, 12 anos

Eu aprendi que todos nós humanos devemos preservar a
natureza, para termos um ambiente mais agradável.
Jaqueline Martins, 14 anos

O ambiente natural me faz sentir calma, mais tranqüila,
me faz bem... Daiane Alves, 12 anos
A gente, com regras, convive melhor...
Geisa Marins, 12 anos
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Oficina de Arte e Educação Ambiental
Saímos do Grãos e da cidade de Lençóis, realizando uma trilha
interpretativa no Serrano, que fica bem próximo do perímetro
urbano. Ali vimos as diferenças entre os ambientes natural e
urbanizado, percebendo a importância da conservação dos
recursos naturais, em especial a água.

O Serrano é nosso ambiente e devemos cuidar para
que não fique cheio de lixo. Ticiane Lima, 9 anos
Aprendi sobre as rochas do Serrano. Levou muito
tempo pra ficar assim. Samana de Jesus, 13 anos

Fizemos uma trilha pelo Serrano. Primeiro fomos até a
Gameleira e lá falamos de educação ambiental e dos
cuidados com o lugar, e sobre o lixo. Depois tomamos
banho e seguimos até os caldeirões. No caminho,
paramos para observar e aprender sobre as plantas e as
rochas. A educação ambiental é importante para
incentivar as pessoas a não jogar lixo na trilha e
no rio. Jaqueline Marins, 14 anos

Eu gostei muito, muito mesmo do passeio. Aprendi
que a educação ambiental é conhecer e cuidar da
natureza. Vitória Azevedo, 10 anos
Gente, vamos cuidar do que é nosso.
Vamos ser feliz longe da poluição.
Daiane Santos, 13 anos
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Oficina de Arte
e Educação Ambiental
Entramos em contato com a história de Mãe Rosa, “O Mito do
Diamante”, o que nos trouxe elementos da cultura local, que foram
relacionados ao meio ambiente. Pintamos um panô em que ficaram
retratados vários desses elementos, especialmente o do triângulo mítico
homem-estrela-diamante.

Mãe Rosa é lá do Remanso. Faz parte da cultura da nossa
comunidade... Gleice Souza, 12 anos
Pintamos as paredes de nossa sala de atividades, com temas da
natureza, contribuindo para o embelezamento do ambiente do Grãos.

Pintar a natureza na oficina me lembra estar lá no
Serrano... Marinaldo Souza, 12 anos
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Oficina de Arte e Educação Ambiental
Reciclamos garrafas pet, produzindo lindas flores e, ao mesmo tempo, fomos compreendendo um pouco mais sobre a
reciclagem e o destino dos resíduos sólidos, do lixo “que não é lixo” e que pode ser reaproveitado. Lemos a cartilha “O
Lixo nosso de cada dia”, do Projeto Gestão de Resíduos Sólidos do Grupo Ambientalista de Lençóis e assistimos ao DVD
Bioconsciência CEMPRE (Compromisso empresarial para reciclagem) ao CD Coleta Seletiva UNC (União Nacional de
Catadores de Materiais Recicláveis). Visitamos o lixão da Capitinga. Em seguida, vimos o exemplo do Posto de Entrega
Voluntária (PEV) e do Galpão de Reciclagem, na sede do Grupo Ambientalista de Lençóis.

Vamos reciclar e não desperdiçar,
cuidar da natureza e nunca
desmatar. Tífani, 12 anos.

Eu aprendi que o lixo é uma coisa
ruim para as nossas vidas se não
sabemos cuidar dele.

Na Capitinga, eu vi muito vidro,
metal, papel e plástico, que
poderiam ser reaproveitados.

Em vez de simplesmente jogarmos
fora, podemos separar o lixo para
que possa se produzir um produto
novo com ele. Keila Souza, 15 anos

Muito mais coisas com garrafas pet
vou inventar. Daniele Nunes, 9 anos

Eu aprendi que o lixão não é bom,
porque quando se respira o cheiro
do lixão, faz mal para a nossa
respiração. Allan Viana, 10 anos

Keila Souza, 15 anos

Com nossa criatividade e arte
podemos produzir coisas
interessantes com materiais
recicláveis. Jaqueline Souza, 15 anos

Milena Souza, 10 anos

No lixão tem muito lixo espalhado,
que, se separado, poderia ser
reciclado. Antonia Camila, 14 anos
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Oficina de Arte
e Educação Ambiental
Eu aprendi que o mundo está virando um lixo.
Está totalmente sem controle, mas é porque quase
ninguém tem consciência disso. Vamos combater o lixo
em nossa casa para que ele não vá para a Capitinga.
Devemos separar cada item como plástico, papel, metal e
vidro e mandar para o GAL, porque seria bom para a
sociedade. O lixo que a gente manda para o lixão
contamina o ar e o solo, que fica poluído, e, daqui um

tempo, nós vamos sofrer a conseqüência e
vai ser tarde demais. Vi lá no lixão da
Capitinga muitas coisas que poderiam ser recicladas.
Tenha consciência do que está para acontecer. No
futuro, nossos filhos vão nos agradecer. Cuide de seu
lixo. Faça a sua parte. Daiane Alves, 13 anos.

O educador Alexandre Emanuel de Henrique
facilitou duas aulas por semana, para duas turmas,
totalizando 26 crianças e adolescentes, com
freqüência média de 90,5%. Uma atividade sócio
educativa foi planejada e desenvolvida com 23
alunos da quarta série do Ensino Fundamental do
período matutino da Escola Maria Isabel da
Silveira. Os estudantes entraram em contato com o
tema “Resíduos sólidos e os importantes cuidados
com o lixo nosso de cada dia”, vivenciando a arte
da reciclagem e compreendendo sua necessidade.

Foi muito bom aprender a arte de reciclar.
Vou fazer isso sempre.
Bárbara, 11 anos, aluna da
Escola Municipal Maria Isabel da Silveira
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Oficina de Artes Plásticas
Tudo é arte. Nada é feio. Nem sempre o certo é certo, nem
sempre o errado é errado. Ricardo, 13 anos
Somos 45 crianças e adolescentes que desenhamos e
pintamos utilizando diferentes técnicas: lápis grafite, carvão,
nanquim, aquarela e tinta acrílica. Aprendemos sobre os
conceitos de arte, de patrimônio cultural, do belo; e sobre as
sete artes, situando aí as artes plásticas e sua linguagem.
Aprendemos regras de convivência, de uso e conservação dos
diferentes materiais, como pincéis, tintas e papéis especiais. A
História de Mãe Rosa e o Mito do Diamante serviram de base
e inspiração para a maioria de nossas criações.
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Oficina de Artes Plásticas
Trabalhamos em roda. Ficamos à vontade no chão e ilustramos, cada um, nossa árvore.
Depois de prontas, coladinhas, lado a lado, elas viraram uma floresta e a história de
cada um fazia a história coletiva.
Usando lápis ou carvão, percebemos as diferenças entre traços e os recursos de luz e
sombra que cada uma dessas técnicas possibilita aprender.
Usamos a tinta nanquim e aprendemos a brincar com os recursos luminosos e coloridos
e com as sobreposições e manchas. Percebemos a diferença entre a precisão do traço
do desenho a lápis e a liberdade no uso da tinta e do pincel. O elemento água nos fez
canalizar nossa concentração e nossas emoções, trazendo equilíbrio,
harmonização e paz.

Eles fizeram altas descobertas com as
manchas d'água que surgiam. Fizeram
trabalhos extremamente expressivos nesta
técnica. Lorena Patrícia Santos, educadora
Eu gostei muito da mancha que faz o
nanquim quando passa no papel. Júlia,7 anos
Gostei dos desenhos, de conhecer as tintas,
os tipos de papéis, tudo. Carolaine, 9 anos
20

Oficina de Artes Plásticas
A artista plástica e arquiteta holandesa Joana Berends
trabalhou conosco, como voluntária. Ela trouxe valiosas
Roselane,12 anos
contribuições. Ela nos ajudou em vários momentos,
construindo conosco os quadros “Qualidades do Diamante”.
Aprendemos a colocar no papel ou na tela aquilo que sentimos, cada um Ali, na tela em branco, usando tinta acrílica, nós situamos
a sua maneira, percebendo que cada um de nossos traços ou
nosso lugar e nossa identidade como seres humanos na Terra,
pinceladas revela muito do que somos, de nossa identidade.
desenhando também nosso diamante e nossa qualidade,
nosso valor principal, fechando o triângulo mágico homemestrela-diamante com a nossa estrela no Céu.

Eu gostei de espalhar a tinta com água.

Os trabalhos abstratos tiveram uma força expressiva tão
maravilhosa... Eles ficavam encantados com o que eles
mesmos produziam. E foram superando suas dificuldades e se Gostei de saber as cores e também gostei de saber
encontrando e aprendendo com os erros e vendo que eles os nomes dos papéis e gostei de tudo.
podiam se tornar acertos com um pouco de criatividade.
Eduarda, 7 anos
Lorena Patrícia Santos, educadora
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Oficina de Artes Plásticas
A educadora e artista plástica Lorena Patrícia Santos facilitou três aulas por semana para três turmas de 15 alunos,
totalizando 45 crianças e adolescentes, com 88% de presença, tendo realizado vivência com a técnica do carvão
para 15 alunos da 2ª série vespertina da Escola Municipal José Senna. Com uma seleção significativa das
produções elaboradas a partir de cada uma das técnicas trabalhadas na oficina, foi elaborado o livro “O Mito do
Diamante”, com texto em cordel de Márcio Caires.

Eu gostei do cheiro, da cor, de mexer com
nanquim e gostei dos números dos lápis.
Wellington, 10 anos

Eu gostei das técnicas, das cores das tintas
e dos desenhos.
Pétala, 10 anos
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Oficina de Retalhos e Bonecos de Pano
Eu gostei muito do dia de hoje, pois costurei uma sanfona, assisti ao filme e é
tudo para mim. Tiago, 12 anos
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Somos 41 crianças e adolescentes nas oficinas Grãos que desenhamos,
fizemos moldes, recortamos e costuramos, aprendendo a lidar e a manusear
com linha, agulha e materiais e tecidos de diferentes texturas, fabricando
panôs, cortinas e bonecos de pano para representar, em um teatro, a vida de
Mãe Rosa e o Mito do Diamante. Nós assistimos ao filme “O Mito do
Diamante”, visitamos Dona Rosa e, a partir da roda de conversa em sua
casa, passamos a desenhar símbolos e personagens, que saltaram do papel
para os panos e retalhos, representando as pessoas e as passagens mais
significativas da vida de Dona Rosa e das nossas próprias vidas
Nosso objetivo foi motivar o espírito da criança e do adolescente na
descoberta de suas competências, conhecendo suas origens e
empoderando-se do seus processos existenciais, aprendendo a costurar as
histórias de suas vidas, unindo retalhos e recortando partes que querem
deixar para trás, ou levar para o futuro ( Prof Aline).
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A educadora Aline Neves, acompanhada pelas monitoras Tainá Sousa,
Janderlice Pereira Rocha, Manoela Moreira e Ivonete Santos no primeiro
semestre, e por Manoela Moreira no segundo semestre. Aline facilitou duas
aulas por semana para duas turmas, totalizando 41 crianças e adolescentes,
com freqüência média de 75%. Na Escola Maria Isabel da Silveira e na
Escola Comunitária foram realizadas vivências da pedagogia griô com 80
alunos de diversas séries do Ensino Fundamental. Eles brincaram de roda,
dançaram ciranda, participaram da encenação da história de Mãe Rosa,
assistindo ao filme “O Mito do Diamante”, e apredneram a contar suas
histórias em panôs.

É muito gratificante saber que podemos fazer um trabalho tão
bonito e cheio de novidades importantes para as crianças, pois
estão falando de sua própria realidade. Gostei muito e vou
tentar levar para minhas aulas todo este aprendizado.
Damiana Quaresma, professora da Seguzznda série da
Escola Maria Isabel da Silveira
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*Lucas Alves de Almeida 14 anos:
Nesta oficina fizemos panôs sobre a vida
de D Rosa uma pessoa muito especial
para mim, e eu gostei especialmente de
costurar, pois aprendi a fazer o ponto de
cruz que eu não sabia, o passeio foi
muito bom e a frase que eu mais gostei e
me identifiquei foi “No samba nasci e no
samba me criei, no samba morrer eu
vou”, pois gosto muito de jarê de sambar
e quero que isto aconteça na minha vida
de verdade até morrer.

*Fernanda Oliveira 13 anos:
Costurei panôs sobre a
história de D. Rosa, produzi
sobre o mito do diamante, e
gostei mais da frase que fala
“Para cada estrela no céu
existe um diamante na terra e
cada diamante tem o seu dono,
pois me marcou por causa da
estrela que brilha e que cada
um não pode pegar o do outro.
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Oficina de Papel Recliclado
e Papel Machê
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Oficina de Pa Machê
e Papel
Somos 21 crianças e adolescentes frenquetando as oficinas de
papel machê, nos turnos matutinos e vespertinos.Brincamos e
aprendemos a cantar, dançar, fazer papel reciclados, como
manusear a prensa, o liquidificador, as telas e a fazer bonecos de
papel machê. Nesse semestre aprendemos o conceito de griô,
através do filme “o que é griô”, construindo o boneco do velho griô,
o contador de historias, e a partir desse modelo vamos aprender a
fazer outros personagens da tradição oral.
Todas as aulas eram iniciadas com uma brincadeira que
aconteciam no nosso cotidiano, tais como: bandeirinha estorou,
baleado, futebol, elástico, gude, voley e a ciranda de D. Rosa.
Eu adorei a oficina de papel machê, foi uma experiência diferente, a parte que
eu achei mais fácil foi o esqueleto do boneco, gostei muito da professora Léia, é
muito paciente e tem facilidade de ensinar seus alunos.(Ricardo 13 anos)
Foi muito bom aprender coisas novas, ainda mais com a profissionalismo da
pró Leia, ela ensina muito bem, foi muito bom trabalhar com ela, espero ter
novas surpresas pela frente. (Roselane, 12 anos)
A educadora Vanderleia Queiroz ( Leia) facilitou 3 aulas por semana,
totalizando 24 aulas, com freqüência media de 80%. Nas escolas
Comunitária, em Tanquinho e Maria Isabel da Silveira, foram realizadas
oficinas de papel machê para 4 turmas diferentes (1 ª e 2 ª séries do ensino
fundamental), produzindo junto às oficinas 123 bonecos do velho griô.

Trabalhar bonecos de papel machê com crianças e adolescentes
foi uma experiência única pois juntamente com eles aprendi a
historia de D. Rosa que é uma rendeira, benzedeira da minha
comunidade. (Vanderleia Queiroz, 28 anos)
28

Oficina de Criação Gráfica
Para mim, a Oficina de Criação Gráfica é a melhor do Grãos e eu
não quero mudar. Gosto muito.
Bruna Louzada Faustino, 13 anos

29
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Oficina de Criação Gráfica
Somos 24 crianças e adolescentes que produziram desenhos, fotografias, colagens, carimbos e aprenderam
a lidar com computação gráfica, mexendo com os programas corel draw e photoshop. A partir da história de
Mãe Rosa, contada no filme “O Mito do Diamante”, nós vivenciamos uma série de etapas do processo
gráfico na produção de um pequeno livreto de cordel: elaborando imagens com carimbo, fotografando os
carimbos, tratando as imagens e imprimindo-as em papéis e camisetas..

Estou gostando da Oficina de Criação Gráfica, porque estou aprendendo a mexer
no photoshop e no corel draw e não quero mudar. Diogo Silva santos, 14 anos
Eu gostei por que nos desenhos eu pinto e bordo. Etevan Santa Rosa, 13 anos
Aprendi o mito do diamante, aprendi pintar no
pano, aprendi a tirar fotos.
Milena Souza dos Santos, 10 anos

O educador Delvan Quilombola facilitou duas aulas por
semana, para duas turmas, totalizando 24 crianças e
adolescentes, com freqüência média de 90%. Ele atuou
também junto a uma turma de sexta série da Escola
Estadual Horácio de Matos e Escola Municipal José
Senna, durante manha e tarde, contando com a ajuda do
educador e artista gráfico Márcio Pial (Grãos de Luz e
Griô) e de seis alunos de sua oficina. Eles trabalharam
em torno do tema “O Mito do Diamante”. Depois da
exibição do filme que
narra a vida de Mãe
Rosa, fizeram
ilustrações e
finalizaram três livros,
correspondentes ao
trabalho dos três
grupos de alunos
formados durante a
oficina na Escola.

9
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Oficina de Trilhas Griôs
Eu gostei muito porque foi a primeira vez que eu vi um diamante.
Iara, 13 anos
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Somos 40 crianças e adolescentes que passearam, brincaram, cantaram, dançaram,
contaram e escutaram histórias de vida, desenharam, pintaram, entraram em contato
com os saberes tradicionais de griôs aprendendo em todas as aulas vivenciais das
Trilhas Griôs do Garimpo e do Quilombo e elaborando jogos de trilha didáticos a partir
delas.
Na vivência da Trilha Griô do Garimpo, visitamos o Museu Vivo do Garimpo, de Seu
Cori, conhecendo ali sua história de vida e as histórias e saberes do garimpo em
Lençóis e na Chapada Diamantina, na Bahia. Visitamos também as tocas de
garimpeiros localizadas no Serrano, à beira do Rio Lençóis, nas imediações da cidade.

A trilha foi maravilhosa. Eu aprendi sobre a vida do garimpeiro.
Lucas, 15 anos

Na vivência da Trilha Griô do Remanso, comunidade quilombola que fica perto de
Lençóis, tivemos a companhia de Mãe Rosa. Ela nos contou pessoalmente sua
história de vida, que nós vimos logo depois contada também no filme “O Mito do
Diamante”. Mais tarde, a mestra Dona Judite nos mostrou como se faz o xarope; a
mestra Dona Agmar, como se fabrica a farinha; e os mestres Robertinho e Dona
Domingas, como se constrói o musuá, que é uma armadilha para pegar peixes.

Eu gostei muito de fazer a vivência do xarope e vou ensinar para
outras pessoas. Etevam, 12 anos
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Oficina de Trilhas Griôs
Para criar nossos Jogos de Trilha, fizemos desenhos de cada
momento da trilha, criamos um caminho com números. Passamos
tudo isso para um pano, pintando diretamente no tecido. Nesse
momento, contamos com uma grande ajuda da arquiteta e artista
plástica Joana Berends. Depois, pensamos em vários desafios e
perguntas, para que os jogadores fossem passando e aprendendo
cada vez mais sobre tudo aquilo que vimos nas duas trilhas que
vivenciamos.

As jovens Roseane Bernardo dos Santos e Maiza Souza Santos que estão
sendo formadas na pedagogia griô facilitaram duas aulas por semana para
duas turmas, totalizando 40 crianças e adolescentes, com freqüência média de
80%. Elas levaram a vivência com o Jogo da Trilha Griô do Remanso para 20
alunos da 2ª série do turno vespertino da Escola Terezinha Ataíde Guerra de
Macedo, localizada na própria Comunidade Quilombola do Remanso, propondo
às crianças a criação de um Jogo de Trilha Junino, e e na Escola Irineu Dutra,
na Iúna , propondo às crianças a
criação de uma trilha que conta a
vida de D. Rosa e 4 mini panôs
com desenhos e versos com
imagens culturais da
comunidade da Iúna. .
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Oficina de Teatro
No teatro, o nosso corpo pode se
expressar. Ismael
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Oficina de Teatro
Somos 66 crianças e jovens que brincamos, dançamos, nos
movimentamos, improvisamos, fizemos vivências com
objetos, bonecos e símbolos, jogos e exercícios teatrais,
desenvolvendo maior consciência corporal e criatividade.
Ouvimos a história de vida de Mãe Rosa e visitamos a sua
casa. Fomos criando nossos personagens e as cenas de uma
peça de teatro, o espetáculo “Nascimento Vida e Ventura de
Rosa na Terra do Diamante”, que apresentamos no dia da
Festa Junina do Grãos para mais de 80 pessoas.
A educadora Luciana Meireles facilitou quatro aulas por
semana, para quatro grupos de crianças e adolescentes,
totalizando 66 alunos, com uma média de freqüência de
78%. Ela levou a vivência das brincadeiras, dos jogos
teatrais e do movimento de consciência corporal para 20
crianças do quarto ano da Escola Municipal Lindolfo
Santos Almeida, da Comunidade da Ponte, trabalhando
com cantigas tradicionais, palavras geradoras e
a história de vida de Mãe Rosa.
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Oficina de Co
A Oficina de contação de historias do segundo semestre foi realizada numa carga horária de
18 horas com a participação total de 20 crianças e adolescentes e facilitação da educadora
Eniéle Santos, que é griô aprendiz de Lençóis e do Brasil. Foram contadas 7 historias, que
foram expressas pelas crianças através de re-contos e desenhos.
As historias contadas foram histórias de vida dos griôs e mestres locais: Mãe Rosa
(cantadora, parteira, rezadora) Mussum (pai de santo); além de mitos afrobrasileiros da
criação, de Yemanjá e de Oxum; e história de vida de uma criança da oficina: Lorena Pontes.

"Eu sou Lorena ,nasci em Seabra e moro com meus pais Patrícia e Bigu. Eu
gosto de estudar matemática e de ouvir e contar historias....... “
A pedagogia de contar as histórias foi referenciada na pedagogia griô e na educação
biocêntrica, as histórias foram acompanhadas com musica e rodas de sintonia, onde todos
deitados em silêncio profundo e com os olhos fechados sentiam os sons a sua volta.
Como produto da Oficina foi realizado na festa de despedida do ano uma vivência de contação
de historias com 65 crianças e adolescentes do Grãos.

“em poucas aulas que conseguimos ouvir na própria voz das crianças
que as atividades realizadas fizeram sentido para os seus
aprendizados: o verdadeiro sentido de ouvir e de contar as nossas
historias. Sem esse sentido e essa fidelidade, realmente eu estaria
ocupando o lugar errado dentro do Grãos e principalmente o lugar
errado dentro de mim mesma ”.
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Cinegrãos
O Cinegrãos, projeto de difusão e produção audiovisual da Associação Grãos de
Luz e Griô, tem a parceria da Ong Lena, Amigos Europeus, Ministério da Cultura,
seus objetivos são:
- criar linguagens e produtos audiovisuais que expressem os princípios, conceitos e
linguagens da pedagogia griô, facilitando o diálogo entre a tradição oral dos griôs e
mestre do Brasil e a educação formal, entre o velho e o novo, entre a tradição e a
reinvenção, entre o mito, arte e ciência, entre brincadeira e rito;
- fomentar a cultura do cinema na comunidade de Lençóis, difundindo as produções
audiovisuais brasileiras e estrangeiras, principalmente através de mostras e
festivais de cinema;

Acervo audiovisual Grãos de Luz



O Cinegrãos iniciou no mês de dezembro a catalogação do acervo audiovisual do
Grãos de Luz e Griô, o acervo totalizou em 201 vídeos em mídias de DVDS, 108
documentários e 76 vídeos de ficção entre curtas e longa metragem 24 fitas
miniDVDs, totalizando em 24 horas de imagens brutas de eventos e atividades
pedagógicas do Grãos de Luz e Griô e da rede Ação Griô Nacional. Dentre nosso
acervo temos 24 vídeos documentários e curtas e médias e 04 vídeos de ficção
realizados pelo Grãos de Luz .
Com o objetivo de investir no aperfeiçoamento das técnicas de ilustração do jovem
Delvan Dias, o Grãos de Luz e Griô no mês de novembro investiu em uma oficina
de desenho em aquarela, facilitada por uma profissional em artes visuais, formada
pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia.
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Sessões semanais
Ao longo do ano de 2009 o Cinegrãos realizou na sede do Grãos de luz e Griô,
em eventos populares no auditório da Casa Afrânio Peixoto, na Pracinha de
Neco's do Acarajé, na praça Horácio de Matos durante o Festival de Lençóis,
na comunidade quilombola do Remanso durante a festa do padroeiro, no
Mercado Cultural na programação da Semana da Consciência Negra de
Lençóis, mais de 35 sessões para cerca de 1700 pessoas de todas as idades,
principalmente crianças e adolescentes, em exibições gratuitas de diversos
filmes de longa metragem, curtas, ficção, documentários, animações,
acompanhadas de pipocas e ao final de cada sessão uma roda de proza, sobre
a obra exibida com o objetivo de criar novas platéias para o cinema com
formação de conteúdo.
Coordenação Cinegrãos:
Coordenação Pedagógica : Líllian Pacheco
Coordenação e produção cultural do Cinegrãos: Saullo Farias
Montagem técnica: Delvan Dias e Marcio Pial
Divulgação e arte gráfica: Delvan Dias
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Filmes
Somos os diretores, roteiristas, produtores e protagonistas de 4 filmes, com
a assessoria técnica do programa Ponto Brasil, uma parceria do MinC com
a TV Brasil. A emissora tem capacitado os pontos de cultura na criação de
vídeos de 1 a 3 minutos, para serem exibidos entre os seus programas. No
Grãos de Luz e Griô, produzimos 4 vídeos:

O Mito do Diamante
“O Mito do Diamante” conta a história de vida de D. Rosa, o mito
de sua vida relacionado aos saberes de tradição oral da cultura
quilombola do Remanso.

ante

m
O Mito do Dia

O que é Griô
“O que é Griô” é um documentário sobre a pedagogia griô que exibe uma
vivência com o Velho Griô em uma escola municipal de Lençóis,
quando uma criança pergunta a sua professora: “o que é griô?”. A resposta
as crianças mesmas elaboram depois da vivência.

O que é

Griô
40

Entre dois mundos
Lençóis e Moçambique
“Entre dois mundos” é um documentário que faz um paralelo entre
Lençóis, no Brasil, e Moçambique, na África, através do depoimento de
uma criança e de um mestre de capoeira. Eles fazem o diálogo entre o
mundo da dança do maculelê (expressão de luta afro-indígena
brasileira) e o chimbiro (dança guerreira moçambicana); e entre o
berimbau (instrumento que ritualiza a roda de capoeira e a vida de muitas
crianças da comunidade local) e o xitende (instrumento moçambicano
similar ao berimbau).

dos
Entre dois Mun ique
mb
Lençóis e Moça

Nego D´Água
“Nego D´água” mescla mito, realidade, tradição, ruptura e reinvenção,
velho e jovem, a partir da história do Nego D´água, contada na roda de
vida do Grãos de Luz e Griô pelo jovem artista gráfico Delvan
Quilombola, que cresceu na comunidade do Remanso ouvindo,
aprendendo, imaginando e contando histórias de seu avô pescador.

Nego D´ág

ua

41

1º Festival de Juri
Popular de Lençóis
O Cine Grãos promoveu em Lençóis o I Festival de Júri Popular de
Lençóis de 19 a 21 de fevereiro, apresentando 48 filmes e 641 minutos
de exibições gratuitas de mostras competitivas e Hors-Concours de
curtas-metragens contando com o público de 270 pessoas da
comunidade e turistas visitantes, que votaram nos filmes premiados em
cédulas para: melhor ficção, melhor animação, melhor documentário,
melhor experimental, melhor direção, melhor roteiro, melhor fotografia,
melhor montagem, melhor direção de arte, melhor ator, melhor atriz e
melhor trilha sonora. O Cine Grãos contou com o apoio local da Casa
Afrânio Peixoto, do Grupo de Capoeira Corda Bamba, da Diretoria
Municipal de Cultura e do Grupo Ambientalista de Lençóis (GAL). O
Festival foi realizado em 18 capitais do território nacional.
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1ª Mostra do 1 minuto
Lençóis
O Cinegrãos em parceria com a Rede de Exibição do Festival do Minuto realizou a I
Mostra do 1 Minuto - Lençóis no dia 3 de abril no auditório da Casa Afrânio Peixoto
com um público participante de 50 pessoas em exibições dos programas:
MELHORES DE 2008, SER NORDESTINO e 60 MINUTOS DO MUNDO. A mostra do
1 Minuto – Lençóis. As exibições aconteceram em diversos Centros Culturais e outros
espaços de 269 cidades em todo o território nacional. O Festival de 1 Minuto, hoje é o
maior festival de cinema da América Latina, acontece desde 1991 selecionando
imagens em movimento de até no máximo 60 segundos, tanto de cineastas
profissionais, quanto de amadores.

Tela Verde
O Cine Grãos realizou em parceria com o Grupo Ambientalista de Lençóis, no dia 05
de junho as 19:h00 no auditório da Casa Afrânio Peixoto, envolvendo 35 pessoas da
comunidade numa mostra de vídeos documentários na temática da educação
ambiental.
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Dia Internacional da
Animação 2009
O Cine Grãos realizou o Dia Internacional da Animação em parceria com a
Associação Brasileira de Cinema de Animação ABC, filiada à ASIFA
envolvendo 110 estudantes das oficinas do Grãos e da Escola Estadual
Coronel Horácio de Matos durante 3 turnos em rodas de prosa sobre
animação e sobre o formato audiovisual curta metragem, e em atividades
interpretativas. Em 2009, na sexta edição da mostra em nível nacional e
oitava mundial, o Dia Internacional da Animação foi realizado em mais de
300 cidades brasileiras em todos os estados. É o maior evento simultâneo
do gênero realizado no país.
"As crianças soltaram o verbo e a criatividade no papel. Cada uma
desenhou o que lhe despertou mais atenção, escrevendo e apresentando
ao grupo palavras geradoras sobre os curtas assistidos na Mostra Infantil.
Dessa forma elas expressaram seus sentimentos e suas reações ao
visualizarem na tela do Cinegrãos histórias e personagens inéditos que os
levaram para outro mundo, o mundo imaginário na animação."
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Seminário e sopa
Em março, voltamos com muitas saudades e recordações. Nossas mães, avós e professores
se encontraram e, juntos, cozinharam a sopa comunitária e participaram do Seminário Anual,
em que foram apresentadas todas as atividades do projeto no ano de 2008. Mostramos
nossas pinturas, fotografias, avaliações e criações.
Também assistimos a dois filmes produzidos pelo Grãos de Luz e Griô, em parceria com o
Ponto Brasil e a TV Brasil: Nego D'Água e o Mito do Diamante. Este último está sendo o tema
gerador das oficinas e grupos cooperativos de 2009.

Fardas
140 crianças e adolescentes das oficinas Grãos de Luz receberam a farda da escola e a blusa,
short e short-saia do Grãos.

Merenda
No final de todos os dias de oficinas, foi preparada uma deliciosa e nutritiva merenda, pela merendeira Sandra, mãe de crianças do Grãos.
A merenda contou com um cardápio variado de mingau de fubá, maçã, banana, melancia, melão, suco, cuscuz, café com leite, bolacha de
sal, arroz doce e sopa de legumes com proteína de soja. Ao final do ritual da merenda, cada criança, que também é cuidadora da oficina,
costumeiramente lava seu prato, talher e copo.

Curso de inglês
15 adolescentes que entraram ainda crianças nas Oficinas Grãos de Luz participaram do curso de inglês com o professor Beto. Os
adolescentes têm tido três aulas por semana desde 2008. Alguns adolescente e jovens já estão utilizando o curso para seu primeiro
emprego como guia ou com agências locais
Are you Grãos? Yes, I am Grãos!
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Gaita Artesanal e Sanfona de 8 baixos –
Remanso – Lençóis Bahia
Em 2009 na comunidade do Remanso aconteceram as oficinas de gaita
artesanal com Robertinho e de sanfona de 8 baixos com mestre Aurino,
para 06 crianças da comunidade de maio a dezembro de 2009, na sede
da Associação dos Pescadores do Remanso, com a carga horária de
16hs semanais.

Circo – Capão – Palmeiras Bahia
Desde outubro de 2009, aconteceram no Capão oficinas de circo em
parceria com a Associação Safar Miramas de Artes no Cirdo com 5 préadolescentes do projeto Grãos de Luz durante 3 dias uma vez por mês,
acompanhados da monitora Marilane Freitas, com o objetivo de formá-los
durante 3 anos como monitores de circo. São 4 municipios que
participam da formação em um acampamento no próprio circo.
São varias as atividades tais como: alongamento, acrobacia, trampolim,
tecido, lira, trapézio malabares, além de atividades que ajudam na
formação da identidade das crianças, jovens e adultos, como cinema,
caminhada de educação ambiental, e atividade nas escolas no dia da
consciência negra.
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Arraiá do Grãos
Como encerramento das Oficinas Grãos de Luz, no mês de junho, festejamos São João.
Dançamos uma linda quadrilha com a participação das crianças e adolescentes Grãos de
Luz, os jovens das cooperativas e os educadores. Nossa quadrilha foi gritada por Luzi,
que cresceu no Grãos de Luz e hoje estagia na comunidade. Dançamos ao som da
banda Família Grãos de Luz, com a participação de nosso Mestre sanfoneiro Seu Aurino,
seu filho Natalino, o zabumbeiro Robertinho e Márcio Griô no vocal, com um tradicional
forró do Remanso e as cantigas de diversas tradições lençoenses. Após a brincadeira da
quadrilha, nos deliciamos com comidas típicas, como bolo de milho, caldo de aipim, bolo
de batata, beiju, quentão e pipoca, cozidas e servidas pelas mães e pais do projeto:
Dona Joaninha, Manoel e Maurenita, Marizete, Raimunda, Sandra, Cacilda e Patrícia!
Assistimos à aula-espetáculo “Nascimento Vida e Ventura de Rosa na Terra do
Diamante”, criada pelas crianças e adolescentes na Oficina Grãos de Luz de Teatro,
com a educadora e griô aprendiz Luciana Meireles, e ao filme “O Mito do Diamante”,
produzido por Líllian Pacheco e pelos jovens Grãos de Luz em parceria com a TV Brasil.
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Exposição no Grãos
Nas Oficinas do primeiro semestre no Grãos de Luz e Griô foi trabalhado o tema gerador do
Mito do Diamante, construído a partir da história de vida de Mãe Rosa, cantadora, parteira e
benzedeira da Comunidade Quilombola do Remanso, de Lençóis. Desenhos, panôs, pinturas,
livros, artesanato e uma série de outros materiais produzidos pelas 155 crianças e jovens
participantes do projeto ficaram expostos, na sede do Grãos, nos meses de junho, julho,
novembro e dezembro. A exposição contou com um público aproximado de 800 pessoas,
incluindo vários grupos, entre eles o dos alunos de duas turmas do primeiro ano do Ensino
Fundamental da Escola Maria Isabel da Silveira, totalizando 33 visitantes, para quem foi
realizada vivência da pedagogia griô e exibição do filme “O Mito do Diamante”.
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Exposição de Criação Gráfica
Os livros, os cordéis, os desenhos e retalhos foram criados pelas crianças e
adolescentes a partir da história de Mãe Rosa contada no filme “O Mito do
Diamante” e nas vivências da pedagogia griô.
As imagens e símbolos com desenhos, carimbos, colagens e fotografias
foram trabalhadas nos programas corel draw e photoshop, iniciando os
meninos e meninas em computação gráfica.
Educador: Delvan Dias
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Exposição de Retalhos
e Bonecos de Pano
Os panôs e bonecos de pano foram criados pelas crianças e adolescentes,
contando a história de Mãe Rosa num teatro de bonecos. Cada cena e personagem
nasceu das imagens do filme “O Mito do Diamante”, e da roda de conversa na casa
de Dona Rosa, onde vivenciaram o cenário real. O processo de produção partiu dos
desenhos dos símbolos e personagens, depois recortando e criando moldes para
tecido, montando o fundo e costurando a cena.
Educadora: Aline Viana
Monitoras: Janderlice Rocha, Manoela Moreira, Ivonete Santos e Taína Santos
Voluntária: Joana Berends
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Exposição de Biodança
As pinturas foram criadas pelas crianças e adolescentes a partir de vivências biocêntricas e vivências da pedagogia griô, em
um processo que envolveu canto, brincadeiras, histórias e mitos, como os de Azur e Asmar, Mãe Rosa e Euá; danças como o
maculelê, o samba de roda, capoeira, ciranda, bumba meu boi, jogos de vitalidade, posições geratrizes de intimidade, valor e
trabalho, vivência dos cinco sentidos na natureza e de vínculo consigo mesmo, com o outro e com a comunidade.
Educadora: Carolina Ferreira
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Exposição de
Trilhas Griôs
Os jogos de trilha griô junino e do quilombo foram criados pelas crianças
e adolescentes Grãos de luz e da escola da comunidade quilombola do
Remanso a partir de vivências da pedagogia griô, com cortejo, contação
de histórias de Mãe Rosa, pesca, farinha, xarope e forró. O jogo de trilha
griô do garimpo foi criado pelas crianças e adolescentes a partir de
vivências de tradição oral no rancho do garimpeiro do Senhor Cori e
toca do garimpeiro no rio Serrano.
Educadoras: Maisa Souza e Roseane Bernardes
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Exposição de Arte
e Educação Ambiental
O livro, os desenhos, pinturas e artesanatos foram criados pelas crianças e
adolescentes a partir da história de Mãe Rosa, de vivências da pedagogia
griô e de vivências sócio educativas, desenvolvendo regras de convivência,
observações a respeito do ambiente limpo e preservado, comparado ao sujo
e degradado; conhecimentos da cultura e geografia local e cuidados com os
resíduos sólidos, fortalecendo os valores sociais de conexão consigo, com o
outro e com a natureza.
Educador: Alexandre Emanuel de Henrique
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Exposição de
Artes Plásticas
O livro, os desenhos, pinturas, portfólio e pastas foram criados pelas
crianças e adolescentes a partir da História de Mãe Rosa e das
vivências da pedagogia griô, utilizando técnicas de lápis grafite, carvão,
nanquim, aquarela e tinta acrílica.
Educadora: Lorena Patrícia Santos
Voluntária: Joana Berends
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Exposição e
Apresentação de Teatro
O espetáculo “Nascimento Vida e Ventura de Rosa na Terra do Diamante”
foi criado pelas crianças e adolescentes a partir da história e cordel de Mãe
Rosa. Os personagens e cenas foram criados em rituais de contação de
história da pedagogia griô, roda de cantigas e versos, visita à casa de Dona
Rosa, jogos e brincadeiras teatrais, auto expressão criativa com
movimento, improvisação, vivências com objetos, bonecos e símbolos,
danças populares e brincadeiras da comunidade.
Educadora: Luciana Meireles
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Exposição e premiação dos projetos e
produtos pedagógicos dos educadores, griôs
e estudantes de Lençóis
A Exposição final de 2009 contou com a lapinha do deus menino, onde a estrela que guiava os reis magos, mito biblíco, foi
construida no triangulo mágico do Mito do Diamante. A lapinha contou também com cantadores populares de Lençóis, louvando o
deus menino, que na verdade era representado por uma menina boneca de pano negra. 30 prêmios dos educadores, griôs e
estudantes foram distribuidos em uma festa com cortejo e muito forró à luz de velas com Mestre Aurino.
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Exposição na Espanha
O Grãos de Luz e Griô, em parceria com a ONG LENA e o
Conselho de Narón, como comemoração do Dia das Letras
Galegas, articulou junto à Secretaria de Educação, coordenações
pedagógicas, diretores, professores e alunos das Escolas de
Lençóis, Tanquinho, Remanso e demais Escolas de zona rural a
participação de alunos e professores na Exposição do XX
Certame Intercentros Concello de Narón, no Centro Comercial
Dolce Vita, de Narón, norte da Galícia, Espanha. O Grãos
selecionou 25 crianças e adolescentes, enviando produtos
didáticos criados a partir dos temas: Sua Terra e seu Povo,
Educação, História de Vida, Cultura Popular e Tradição Oral,
Brincadeiras Tradicionais, o Português e tema livre.
Os produtos didáticos enviados foram criados nas modalidades:
histórias em quadrinhos, narrativa, história de vida, livrinhos em
retalho, livrinhos em papel, conto, poesia, pintura, desenho e
fotografia. Os produtos ficaram expostos junto com criações de
crianças e adolescentes de todas as instituições educacionais
públicas de Narón, concorrendo a premiação oferecida pelo
Conselho de Narón.

57

Viagem à Espanha
No mês de julho, 26 integrantes do Grãos de Luz e Griô e seus
sócios e parceiros da Associação Capoeira Corda Bamba,
Associação dos Pescadores do Remanso e Palácio de Ogum
participaram do XIX Festival Internacional de Artes Populares de
Narón, Galícia, Espanha.
A viagem, que teve início no dia 14 de julho, com o embarque do
grupo em Salvador, transcorreu de maneira segura e feliz e
representou mais um marco entre as vivências dos integrantes da
família Grãos de Luz e Griô e de seus parceiros, que já haviam
estado na edição de 2006 do Festival Internacional de Artes
Populares de Narón, Galícia.
Representando o Brasil, sua cultura e suas tradições, nossas
crianças, jovens, educadores, griôs e mestres de tradição oral
fizeram cinco apresentações da aula-espetáculo O Mito do
Diamante, que conta a história de vida de Mãe Rosa.
A aula-espetáculo esteve dividida em cinco movimentos em que se
combinaram manifestações culturais como o maculelê, o jarê
(variante de candomblé característico da Chapada Diamantina), a
capoeira, a Folia de Reis e a quadrilha de São João.
A aula-espetáculo empregou também a linguagem do artesanato,
para mostrar o universo cultural de Lençóis: os tecidos para fazer
livros, bonecos e panôs plenos de cor confeccionados com retalhos,
o nylon para elaborar o maio (rede de pesca), o cipó para fazer o
musuá (cesto para pescar).

Nossa apresentação em Brion foi um dos melhores
momentos de alegria na minha vida. Eu me senti como uma
estrela em um show espetaculoso. Agradeço ao Grãos de
Luz e Griô por me dar essa oportunidade de brilhar
Roseane Bernardo, 23 anos, griô aprendiz.
Jovem do Grupo Cooperativo das Trilhas Griô
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Viagem à Espanha
Estamos muito felizes por esta travessia tranquila, em que diversas
pessoas viajaram de avião, conheceram o mar e pisaram em território
estrangeiro pela primeira vez. Foram 15 dias de intercâmbio cultural
com outros países pela Paz e Alegria entre os povos do mundo.
Agradecemos a ONG LENA (Lençóis - Narón), principalmente
pelo trabalho e ousadia para a realização de sonhos e projetos de
vida dos meninos, meninas, jovens do Grãos de Luz e Griô; ao
MinC; ao Bovespa e à Prefeitura de Lençóis, pelos apoios
recebidos. E, claro, a todas as famílias e pessoas da associação que
investiram afetivamente e em mutirões em todos os detalhes desta
viagem. Líllian Pacheco, Coordenadora do Grãos de Luz e Griô

É a minha primeira vez fora do
país. Eu nunca havia viajado assim
com um grupo. Sinto saudade da
minha família, mas estou muito
feliz porque é a minha primeira
vez numa viagem de avião. Fiquei
impressionado com a altura,
atravessar uma fronteira, ir para
outro país. No avião, eu vi
Portugal. Vi a Espanha de cima.
Parece com o mapa. Me sinto
alegre por estar neste grupo. Aqui
todos me ajudam. Todos me levam
para conhecer os lugares. Tiago

A gente precisa disso. A gente
precisa se deslocar para ter mais
conhecimento, conhecer novas
culturas. Isso tem muito valor. O
novo assusta. No entanto, tem
que se aproximar, para conhecêlo. Senti um impacto na diferença
do país. A adaptação foi meio
difícil. Quanto ao grupo, melhor é
impossível. O grupo se ajuda. O
grupo quer o bem do próximo.
Nada a reclamar.
Maria Antônia Matilde Souza, 39 anos. Santos Gomes,11 anos Participante das
Professora da Rede Municipal de
Lençóis

Oficinas Grãos de Luz
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Parceiros
As crianças e jovens das oficinas Grãos de Luz e Griô recebem
gratuitamente a oportunidade de educação e recriação de seus
projetos de vida graças a uma rede de parceiros e apoiadores que
torna possível todo esse trabalho de transformação social.

1º Premiado 2003
Prêmio Itaú - UNICEF

Financiadores:

Queremos expressar nosso agradecimento a todas as entidades e
projetos que nos ajudam a fazer germinar nossos grãos da luz com
a identidade e ancestralidade fortalecidos pelos saberes e fazeres
dos griôs e mestres de tradição oral.
Oficinas Grãos de Luz - Amigos Europeus, Criança Esperança, ONG LeNa e
Bovespa e parceiros locais

Ministério da Cultura
Ministério do Turismo

Grupos cooperativos de jovens - Bovespa, ONG LeNa, Monumenta, Iphan,
Unesco, BID, MTUR, MinC (Ponto de Cultura)

Apoios:
LENÇÓIS

Formação de educadores e caminhada dos griôs em Lençóis, na Bahia e no Brasil
- Criança Esperança MTUR, MinC (Ação Griô Nacional e Ponto de Cultura)

Cidade Histórica

Marcando o fulturo

AbrasOFFA/ Dois Irmãos/ Pousada Vila Serrano/ Estalagem
do Alcino/ Visitantes de Lençóis
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Grãos de Luz e Griô
Lençóis - Bahia
Tel: (75) 3334-1040
graosgrio@yahoo.com.br
www.graosdeluzegrio.org.br
www.nacaogrio.org.br
www.acaogrio.org.br

