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“Com lápis ou pincel nas mãos, penso a imagem a cada piscar, pinturas e tons de peles e
rostos da identidade e ancestralidade num olhar, a coletividade trabalhando individualmente a
arte de pintar, um riso a cada caso contado para educar, assim como fazia meu avô, lá vou eu
imitar e me contentar de novo ao ouvir, professor... amanhã o senhor torna a contar?”.
Durante as oficinas aprendi que a nossa identidade e ancestralidade não estão somente nos
traços da nossa fisionomia, mas também nos traços desenhados pelas nossas mão para
fazer arte e nos traços que fazemos ao longo da vivência no mundo e essa valorização está
em nos mesmos.
Jovem educador aprendiz na pedagogia griô e na faculdade de Pedagogia UNOPAR Delvan Dias - Quilombola
.
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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 140 crianças e adolescentes das oficinas grãos, 20 jovens gestores
de grupos cooperativos, mais 20 estudantes de inglês e circo, além de 1500 estudantes, educadores, griôs envolvidos nas
caminhadas do Velho Griô e Enilê Griô nas escolas da rede municipal de Lençóis, e nas trilhas de educação, cultura oral e
turismo comunitário de 4 comunidades e escolas do Remanso, Iuna, Capivara e Lençóis. Todos nós reverenciamos os saberes
da cultura oral e das histórias de vida dos mestres, griôs e crianças de nossas comunidades.
Em 2010, através da pedagogia griô, estudamos o tema gerador “Vamos meu povo assinar a Lei Griô”, vivido e contado
através de rodas de convivências da pedagogia griô com Márcio Griô, contando sua história de vida, de Mestre Elias, da Griô Lia
de Itamaracá, do Griô Juiz do Mali, além de clips e vídeos: “Lei Griô”, "o
que é Griô" e "Eu Griô" produzidos pelo Grãos de Luz e Griô e pela
Ação Griô Nacional.
A partir desse tema e referenciados na nossa pedagogia,
criamos filmes, livros artesanais, jogos de trilha, cordéis, panôs de
retalhos, teatro de bonecos, quadros de pintura, desenhos, móbiles
e outros 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
outubro no Festival de Lençóis com a Griô Lia de
Itamaracá, com o grupo de maculelê de Lençóis e com
o grupo de forró pé de serra do Remanso.
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 da Ação Griô
Nacional, em parceria com o Ministério da Cultura
e 7 redes regionais do Brasil que formamos
através de nossos encontros regionais e nacionais.
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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
2010, criamos e coordenamos a rede Ação Griô Bahia em parceria com a Secretaria de Cultura da Bahia, envolvendo 30
pontos de cultura da Chapada Diamantina e da Bahia, e continuamos a coordenação da rede de 130 ONGs e pontos de
cultura, 650 griôs e mestres bolsistas aproximadamente 600 instituições de educação e cultura do Brasil envolvendo 130 mil
estudantes na revisão de currículos de educação integrados com a tradição oral de suas comunidades. Ainda em 2010,
realizamos o projeto Trilhas Griôs de Lençóis em parceria com o Ministério do Turismo que estruturou as 4 trilhas de educação,
tradição oral e turismo comunitário criadas a partir da caminhada do Velho Griô ( ver relatos específicos dos projetos citados).
Criamos a Lei Griô Nacional, iniciamos a mobilização e recolhimento de um milhão de assinaturas e aprovamos a lei
como prioridade da política cultural de Lençóis, da Chapada Diamantina, da Bahia e do Brasil na
Conferência Nacional de Cultura que envolveu mais de 200 mil militantes culturais em todo o país.
Estamos fechando o ano felizes com a planta arquitetônica de nosso novo espaço, com a
promessa de novas parcerias para 2011, e com a certeza da continuidade de todos os nossos
projetos e parceiros, e trabalhando
por uma transição positiva de
governo pelas políticas de
educação e cultura que façam
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 brasileiros.
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Os educadores das Oficinas Grãos de Luz e Griô estiveram em 2010 em constante trabalho de diálogo e planejamento
de sua prática com as crianças e adolescentes, recebendo orientação semanal e mensal da coordenadora pedagógica Líllian
Pacheco, realizada através de rodas de diálogo, encontros temáticos e vivências, além de estudos de textos.
Este ano o grande desafio foi criar uma equipe de jovens educadores em formação entre os jovens que cresceram nas
oficinas Grãos de Luz e Griô. O primeiro passo foi desafiá-los a fazer o vestibular e entrar na universidade de pedagogia,
administração, contabilidade e análise e desenvolvimento de sistemas através de uma bolsa de estudo financiado pelo projeto
em parceria com a ONG LeNa.
O acompanhamento dos jovens seguiu o seguinte passo a passo para a formação na pedagogia griô:
1. Pesquisa, sistematização e criação de conteúdos e materiais didáticos para abordagem do tema: músicas, filmes, roteiros
de teatro, histórias, pesquisas científicas, entre outros;
2. Estudo da pedagogia griô e de suas práticas pedagógicas sistematizadas no livro e nos filmes já publicados;
3. Orientação para a escrita do projeto pedagógico da oficina a partir do estudo do tema gerador e da linguagem da oficina
(trilhas griôs, pintura e desenho, arte em retalhos, bonecos de pano, teatro de bonecos de papel machê e
mamulengo, contação de histórias);
4. Revisão coletiva do projeto pedagógico das oficinas;
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;
"Acredito que a minha formação no Grãos de Luz
e Griô, na pedagogia griô, é um tipo de
conhecimento que não se encontra em
faculdade nenhuma de qualquer lugar do
mundo. Uma aprendizagem que é de dar
inveja a qualquer cidadão” (Marilane Freitas de
Oliveira, 21 anos, Jovem griô aprendiz das trilhas
griôs do Grãos de Luz e Griô e monitoraacompanhante das oficinas do Circo do Capão).
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8. Encontros de planejamento e avaliação semanal mensal com os educadores sobre: técnica de planejamento de aula
vivencial, trocas de experiências de suas práticas pedagógicas para formação da identidade individual e grupal ( ritual, jogo,
dinâmica, brincadeira, vivências); 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 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 projeto;
9. Criação e acompanhamento dos conteudos e da arte dos produtos pedagógicos, bem como das técnicas de facilitação da
expressão e apreciação;
10. Criação e relato de uma aula ritualizada para caminhada nas escolas;
11. Elaboração dos relatos de aulas e vivências, depoimentos, frequências, fotografias, materiais pedagógicos, entre outros;
12. Sistematização do relatório final de apresentação aos parceiros.
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.

“No Grãos de Luz e Griô aprendi a valorizar os saberes dos mais velhos
e reconhecer as minhas raízes". (Roseane Bernardo dos Santos, 24 anos,
jovem griô aprendiz das trilhas griôs e oficineira do Grãos de Luz e Griô)

"A formação que passamos no Grãos de Luz
e Griô como educadoras e com a
pedagogia griô agrega muito a minha
vida profissional e também a minha vida
pessoal quando me faz reconhecer
minha historia de vida com a historia da
minha cidade até do meu pais"
( Maiza Souza Santos, 21 anos, jovem griô
aprendiz das trilhas griôs e oficineira do
Grãos de Luz e Griô)
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Os conteúdos da oficina foram trabalhados ligados á historia de vida, ao conceito de cidadania, de leis, porque as leis são
importantes para a organização de cada setor da sociedade. O que é Griô na visão de cada criança, a historia dos griôs
africanos, o que é ação Griô Nacional, o que é e como atua no Brasil e o que a Lei Griô?.Também como criar produtos didáticos
de mobilização para a Lei Griô. A historia do velho Griô foi trabalhado com eles, para que eles compreendam a chegada até esse
momento a Lei Griô. A intenção foi mobilizar a comunidade para a assinatura da lei. As crianças entenderam o significado dessa
lei para a historia da educação do nosso país.
"Essa lei traz a possibilidade de transformação no entendimento de educar, que particularmente para mim, significa
transformação no enxergar quem eu sou, que valores eu aprendo e ensino para as outras pessoas. Nesse encontro
comigo que eu me educo e ajudo o outro a descobrir os seus conhecimentos que estão completamente ligados aos
saberes e fazeres dos nossos mestres da oralidade”. Eniele Santos, jovem educadora em formação
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A criança cria cultura, transmite a tradição através da brincadeira, aprendendo e dando sentido ao mundo,
estabelecendo relações criticas, se identificando e aprendendo sobre os seus direitos e deveres, enfrenta desafios e criando
uma política de convivência e educação. E foi a partir desta compreensão que nós da Oficina de Retalhos trabalhamos no 1º
semestre com 5 turmas e 72 crianças, tendo 85% de participação e freqüência e totalizando 122 horas no ano. Para garantir
direitos das crianças, onde a desigualdade e a injustiça social estão além do seu nível de compreensão e dos seus
conhecimentos, praticamos uma pedagogia que facilita relações sociais cotidianas presentes na música, na dança, no teatro,
no cinema e em produções artística como o reaproveitamento do retalho: desenhando, apreciando, moldando, costurando e
criando um panô ou painél em tecido. Ajudando a pensar nas políticas sociais, visitando o conselho tutelar, brincando no rio,
ouvindo histórias, e refetindo sobre a ética, estética integrando o conhecimento, a arte e a vida cotidiana. Juntos trabalhamos
com o tema "Vamos meu povo assinar a Lei Griô", manuseando objetos e materiais reutilizáveis, que aos poucos vão dando
forma ao nosso trabalho pedagógico, estudando os direitos da criança e do adolescente para entendermos de uma forma
lúdica o nosso papel no mundo e o sentido de uma le. Criamos 30 panôs, 2 painéis e um livro sobre o direito das crianças e
adolescentes relacionado com a lei Griô.
Aprendi muitas coisas e muitos direitos que nós temos. Que a lei das
crianças e adolescentes é uma lei para nos proteger e que a lei Griô ajuda
os mestres griôs a ensinarem tudo que eles sabem para nós.
Ester, Eduarda, Caroline e Mateus.
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“Gostei de desenhar, fazer papel, brincar, participar da música e de várias histórias. Aprendi sobre a Lei Griô,
costurar, ler, e não gosto de escrever”. Eduardo,Yan,Vitória, Marta e Heitor.
"As crianças criam seu modo próprio de interagir com o mundo e o que nos resta como professores é tornar essa
fase mágica e afetiva, favorecendo um ambiente de criação vivido em sua totalidade. Buscamos tornar o grãos uma
segunda casa e quintal para que elas queiram participar das aprendizagens ricas e cheias de descobertas, fazedores
da nossa história e do mundo que nos cerca.
Sempre que começo o meu trabalho, vejo que uma nova expectativa e uma nova experiência afloram, tornando novo
a cada ano e aprendendo que nunca sabemos tudo, mesmo aquilo que nos parece simples, temos algo a aprender
com ele. E é através disto que busco me renovar e aprender mesmo com aqueles que estão começando como
educadores. Quanto aos meus alunos penso que acontece da mesma forma, pois vou buscando conhecê-los e
reconhecê-los, reciclando minhas atitudes e maneiras de agir com cada um deles. É
satisfatório ver como a cada ano tudo muda, e nós como educadores temos que
acompanhar as mudanças." Aline Neves Viana
O tempo da infância é o tempo de aprender e ...
de aprender com as crianças.
“Ensino fundamental, Ministério da Educação”.
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Foram 52 crianças e adolescentes que freqüentaram a oficina de bonecos de pano no turno matutino e vespertino no ano
de 2010. Brincamos e aprendemos a produzir os bonecos de manipulação a partir do tema do ano - Vamos meu povo assinar a
Lei Griô. Para estudo do tema, pesquisamos e aprendemos as historias do Juiz Griô, parte da historia de vida de Márcio Griô,
as histórias de Lia Beija Beija e o Vestido de Liz, assistimos ao vídeo O que é Griô e o clipe da Lei Griô Nacional. Com estas
histórias produzimos os bonecos de manipulação.
O ritual das aulas foram planejados dentro da prática da pedagogia griô, iniciando sempre com pedidos de benção,
depois com brincadeiras, uma vivência, um jogo ou dinâmica e depois com a expressão artística e artesanal produzindo
desenhos, livros de histórias e bonecos de pano.
As crianças aprenderam a fazer vários tipos de pontos como: ponto x, ponto corrente, ponto alinhavo, e ponto atrás.
Alguns tiveram um pouco de dificuldade, mas com jeitinho eles conseguiram e foi um sucesso. Depois dos bonecos prontos,
ensinamos técnicas de manipulação de bonecos e criamos apresentações teatrais na oficina sobre a lei Griô.
A jovem educadora em formação Janderlice Rocha (Janda) facilitou 05 aulas por semana para 05 turmas durante seis
meses, totalizando 126 horas e 85% de frequência média. Foram produzidos dois livrinhos de historias
e 40 bonecos de manipulação.

“Eu achei muito legal, por que fizemos bonecos de pano, desenhamos
e brincamos e o melhor de tudo é a brincadeira e os bonecos"
(Daniele Nunes, 12 anos)

“Eu gostei das aulas, por que foram muito divertidas as brincadeiras e
histórias (Welington Marques, 12 anos)
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“Aprendi a costurar, fazer papel machê e aprendi que a lei griô é uma lei para beneficiar os mestres”. (Robermário 11 anos.)
Somos 57 crianças e adolescentes freqüentando a oficina de mamulengo de papel machê, nos turnos matutino e vespertino do 1º
e 2º semestre do ano de 2010 sendo 5 turmas com freqüência media de 80%. Brincamos, cantamos, lemos histórias, aprendemos a
fazer bonecos de mamulengo de papel machê e mamulengo de cabaça com participação do Mestre Elias, griô da Ação Griô Nacional,
bonequeiro, contador de histórias que garante a tradição na Bahia e em todo o Brasil.
O tema gerador deste ano foi “Vamos meu povo assinar a Lei Griô”, por isso trabalhamos com a exibição do clip da lei griô
nacional, a história do griô juiz, recortes da historia de vida de Marcio Griô e de Mestre Elias, exibição do filme "o que é griô" e "eu griô".
Através desses conteúdos, desenhamos, vivenciamos e praticamos todo o processo de criação, desde a seleção do papel até a
transformação em papel machê para a modelagem dos bonecos.
Aprendemos também a técnica de modelagem, de pintura em papel machê e técnica de pintura em cabaça.
As aulas eram
iniciadas com pedido de benção, brincadeiras, jogos, vivências de tradição oral e dinâmicas, depois seguidas de contação de histórias, até
chegar na expressão artística e artesanal dos bonecos.
Foram facilitadas 3 aulas por semana para 3 turmas totalizando 126 horas no ano. Produzimos 78 mamulengos
de manipulação, 28 máscaras, 08 roupas grandes, 08 perucas e 47 mamulengos de papel machê .

“Foi uma experiência única e prazerosa apesar das dificuldades encontradas
durante as oficinas, as emoções ali afloradas eram desafios que eu precisava
percorrer para que eu pudesse desenvolver um bom trabalho e
conquistar cada um dos meus meninos”.
(Educadora Vanderléia Queiroz 29 anos).
“Gostei de fazer o boneco, pintar e costurar a
roupa dele. Gostei também de conviver com
meus colegas Wesley e Robermário, pois eles me
tiravam do sério, mas depois fui acostumando
com eles e gosto de todos os colegas, foram
legais comigo”.
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"Eu gostei muito da oficina de hoje porque falamos de reizado que eu já conheço porque minha tia tem um terno de
reis que todo ano passa na minha casa para rezar para santo reis" Milena 11 anos
Somos 65 crianças e adolescentes da Oficina de Trlhas Griôs. Durante as oficinas brincamos, cantamos, dançamos,
conhecemos as leis das comunidades quilombolas, o estatuto da criança e adolescente, ouvimos e contamos histórias de
mestres e griôs de tradição oral, vivenciamos as trilhas griôs do quilombo do Remanso, garimpo de Lençóis e das ciências
tradicionais da Iuna. Construímos desafios para o jogo de trilha do mapa do Brasil. Todo este conteúdo teve o objetivo de
estudar o que é a lei griô nacional e mobilizar sua assinatura em Lençóis e em todo o Brasil, a partir dos produtos didáticos do
clip da Lei Griô, do vídeo "o que é Griô" produzidos pelo Grãos de Luz e Griô, e a partir da história do Griô Juiz contada por
Márcio Griô, aprendida na tradição oral do Mali durante sua iniciação na África. Utilizamos ainda os livros de histórias do Bumba
Meu Boi, Congado para Crianças, Senhora Benzedeira, e o Livro das Parteiras Tradicionais, todos criados e publicados por
pontos de cultura da Ação Griô nacional.
Na trilha Griô do quilombo, fizemos uma roda de abertura em frente á casa de Robertinho para conhecer algumas
informações da comunidade, caminhamos em cortejo com cantigas locais e fomos em direção a Escola
Municipal Terezinha Ataíde Guerra de Macedo, onde vivenciamos a pedagogia griô, fizemos a
oficina de xarope, pesca e farinha e aprendemos os saberes e fazeres das nossas
tradições quilombolas.
Na trilha griô da ciências tradicionais, fizemos uma roda de abertura na sede
da associação da Iuna onde Iracema, líder comunitária, falou sobre o surgimento
da comunidade, fizemos uma vivência da pedagogia Griô na escola com
cantigas, danças e contação da historia de vida de Dona Jovita. No período
da tarde Dona Jovita ensinou a fazer xarope, Valdirene e Julio ensinaram a
fazer artesanatos de palha de licuri. No final da trilha
fizemos um grande roda de samba para despedir
de toda a comunidade.
Na trilha griô do garimpo, fizemos
uma vivencia na sede do Grãos de Luz e
Griô com cantigas, danças e histórias
relacionadas ao garimpo e do mito do
diamante, depois saímos com as
crianças para tomar banho de
prainha onde aprendems e
ensinamos diversas brincadeiras
locais.
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“A lei griô é a proteção e defesa dos griôs e mestres do Brasil. Vamos todos assinar para um país bem melhor”.
Maria Lúcia e Iorrane
Durante o primeiro e segundo semestre de 2010, criamos os desafios do jogo de trilha do mapa do Brasil a partir de
pesquisas sobre os pontos de cultura da Ação Griô Nacional, quando selecionamos as manifestações culturais de cada ponto
para criação dos desafios do jogo do mapa do Brasil: Quando surgiu a capoeirano Brasil? Com que finalidade? O que significa
ser uma parteira? Quais os desafios desta missão? Na hora do parto que material a parteira tradicional precisa? O que é
congado? Em que época surgiu o congado? No dia 24 de dezembro á 06 de janeiro acontece em vários lugares do pais as
caminhadas de terno de reis. Quais os personagens desta festa? Quais os instrumentos usados na caminhada? O que é
reizado? Como o reizado chegou ao Brasil? Estes são exemplos de desafios do jogo de trilha do Brasil que será distribuido para
130 pontos de cultura e escolas da Ação Griô Nacional.
Encenamos o cortejo da Lei Griô nacional dentro do espaço do Grãos de Luz, trabalhamos com a pintura das imagens
das manifestações tradicionais em tecido, fizemos painéis de suporte de cano de papelão com as imagens de parteiras
tradicionais, benzedeiras e do candomblé, e criamos desenhos e frases para 10 placas galvanizadas das trilhas griôs. E
realizamos uma oficina de criação de desenhos e frases para a construção das placas galvanizadas para 40 alunos da 2a e 3a
séries do turno matutino e vespertino na escola Teresinha Ataíde Guerra de Macedo localizada na
comunidade do Remanso e na escola Irineu Dultra na comunidade da Iuna.
As jovens Roseane Bernardo dos Santos e Maiza Souza dos Santos que estão sendo
formadas na pedagogia griô, facilitaram três turmas por semana, totalizando 94 horas e 65
crianças e adolescentes com freqüência media de 90% dos alunos.
"eu gostei muito porque aprendi algumas musicas com o
samba de roda da Iúna a que eu mais gostei foi
‘eu vou me amasia com a
mulher de muita roupa
quando a roupa se
acabar eu largo ela e
pego outra’ que
aprendi com
Iracema "
Crislayne 10 anos.
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A Lei Griô é muito boa é pra se apreciar é um beneficio para os mestres, vamos todos assinar. Thales Airton, 11 anos
Somos 42 crianças e adolescentes que participaram das atividades da Oficina de Contação de Historias em 2010 com o tema
"Vamos meu povo assinar a Lei Griô". Contamos historias através de pinturas em papel e tecido, através de teatro e de criação de
cordéis, re-escritas e re-contos. Tivemos oficina de percussão com Julien Peyronnin, Eliecy Bispo ( músicos Banda kou kou rou
kou Paris França) e professor Marcio Griô no I semestre e com Gracielle de Almeida no II semestre. Tocamos e cantamos a
cantiga da lei griô, criada pelos mestres Mãe Lúcia e Raimundo do Bankoma.
As historias que ouvimos foram as historias do Griô Juiz, a história de vida de Márcio Griô, a historia do "Macaquinho do Nariz
Branco", a historia de "Ewa" e a da "Gruta Encantada", “ Lia Beija Beija”e o “Dragão Fiumaça”. Nestas histórias aprendemos mais
sobre os mitos afro-brasileiros, de como são importantes para a nossa própria historia de vida.
Nós fizemos um vídeo com o tema da lei griô para mobilizar a assinatura da lei com a parceria do jovem educador aprendiz
Delvan Quilombola e Roseane Bernardo. Fomos os câmeras e atores do vídeo. Brincamos muito nas
nossas rodas de abertura no Grãos ou no teatro de Arena. As nossas atividades foram realizadas
em roda começando com as bênçãos aos ancestrais, pois essa é uma prática da pedagogia
griô, assim como o ritual da merenda e o próprio ritual de contação de histórias. Em
nossas vivências aprendemos com a educação biocêntrica a nos vinculamos com nós
mesmos e com outros colegas celebrando a alegria de estarmos juntos, realizamos
assim rodas de sintonia, onde todos deitados em silencio profundo e com os
olhos fechados sentiam os sons à sua volta e a energia do outro através das
mãos.
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“Esse ano foi muito importante pra mim, eu aprendi muito com cada criança e eu tenho certeza de que toda essa
minha vivência com elas estará marcada pra sempre em minha vida em tudo que eu faça, nas minhas falas e atitudes”.
Eniéle Santos, Oficineira de Contação de Historias
Os produtos pedagógicos principais para contribuir com o tema “Vamos meu povo assinar a Lei Griô” foi um livrinho com
a historia do Griô Juiz, um cordel com a história de Lia de Itamaracá, um livrinho com versos sobre a Lei griô e um vídeo com
a mobilização para a assinatura da lei. A jovem educadora em formação e griô aprendiz Eniéle Santos facilitou quatro aulas
por cada semana para quatro turmas durante seis meses de 2010, totalizando 102 horas e 42 crianças e adolescentes com
uma freqüência media de 88%, sendo que algumas aulas tiveram crianças visitando.
“O griô é uma cultura
Que temos que respeitar
Vamos cuidar dessa cultura
Pra cultura não acabar”.
Eduarda Souza, Criança da oficina de Contação de histórias I Semestre de 2010
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Somos 49 crianças e adolescentes que participaram das atividades da Oficina de Desenhos e Pinturas em 2010 estudando o
tema “Vamos meu povo assinar a Lei Griô”. Contamos e ilustramos as histórias importantes sobre os Griôs, através de pinturas em
papel e tecido, técnicas de giz de cera e de tintas minerais da natureza local. Reescrevemos e recontamos as histórias com base nas
produções audio-visuais e na vivência de contação de histórias dos griôs de nossa terra. Nosso planejamento foi construído junto com
as demais oficinas, então trocamos experiências e materiais pedagógicos visando a missão maior - a Lei Griô Nacional.
As historias contadas foram: O Griô Juiz ( aprendida pelo professor e griô Márcio na tradição oral do Mali - noroeste da África), a
historia de vida do professor e griô Márcio e do Meste Gato ( mestre de capoeira), "Macaquinho do nariz branco", "Ewá", "A gruta
encantada", A Negra Aidê. Utilizamos ainda livros de contação de histórias através de pinturas.
Na nossa oficina a alegria é fundamento para a prática da pedagogia griô com brincadeiras, jogos, dinâmicas e vivências,
aprendendo a ser crianças com responsabilidade. Utilizamos o Grãos e o teatro de Arena para as aberturas das oficinas.
A roda também é outro fundamento de nossa prática, assim como o ritual de pedido de bênção e o ritual da alimentação
coletiva. Em nossas vivências nos vinculamos com nós mesmos e com outros colegas celebrando a alegria de estarmos juntos na
oficina e nos passeios.
Utilizamos também o ritual da pedagogia griô de contação de histórias da nossa ancestralidade e identidade afro-brasileira, afroIndigena. Como a pedagogia griô está baseada na educação biocêntrica, também contamos histórias
acompanhadas com música de batuques e rodas de sintonia, onde todos deitados em silêncio
profundo e com os olhos fechados sentiam os sons a sua volta e a energia do outro.
Eu fiz uma pintura artística. Eu não vou dizer que eu fiz lindo que eu não fiz,
mas que é artístico é, eu adorei.Raiane Pereira, Criança da oficina de Desenhos
e Pinturas I Semestre de 2010

22

O educador em formação, Delvan Quilombola Ilustrador , Jovem designer e griô aprendiz Delvan Dias facilitou cinco
aulas por cada semana para três turmas durante os primeiros seis meses de 2010 e facilitou duas aulas por cada semana
para duas turmas durante os últimos seis meses de 2010, totalizando 168 horas e 49 crianças e adolescentes com uma
freqüência media de 85%,sendo que algumas aulas tiveram muitas crianças visitando. O tema trabalhado foi a Lei Griô, e
através dele foram produzidos diversos produtos de Desenhos e Pinturas com paineis ilustrados e pintados, bandeiras da lei
griô, pinturas em tecido do abstrato e imagens das histórias contadas, telas pintadas coletivamente, varal da lei griô, pinturas
com minérios e tinta da natureza, estampas para roupa do bonecão, para o grande Cortejo das oficinas na cidade de Lençóis
para a mobilização de assinaturas da lei griô nacional.
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A oficina foi ótima. Aprendi varias coisas como por exemplo: abrir vários programas, paint, blog, yahoo e etc. Esta
oficina vai me ajudar muito daqui pra frente. Diogo Silva Santos
Somos 23 crianças e adolescentes participando da oficina de computação básica no ano de 2010. Começamos o ano
aprendendo tudo sobre esta maquina incrível que é o computador, Palavras estrangeiras difíceis de falar como Hardware e
Software foram desvendadas para entendermos como a máquina funciona. Conhecemos o sistema operacional windows xp e
seus aplicativos utilitários, aprendemos como utilizar o desktop e cada utilitário do botão iniciar como calculadora, bloco de
notas, paint, word pad entre outros. Criamos pastas para guardar nossos arquivos, criamos, copiamos, colamos, e excluímos
arquivos para entender como organizar no windows explore. Entendidos do funcionamento do sistema operacional partimos
para os software aplicativos. Primeiro com os aplicativos de escritório, digitamos, formatamos e imprimimos no word, também
conhecemos um pouco do excel e do power point.
No segundo semestre revisamos tudo e começamos a utilizar os
navegadores de internet, conhecemos as varias opções de navegadores e
aprendemos tudo sobre o Mozila Firefox, aprendemos a pesquisar na
internet, criamos nosso e-mail, aprendemos a conferir nossa caixa de
entrada, a responder e enviar e-mail com anexo. Visitamos as paginas
do Grãos de Luz e da Ação Griô, visitamos também o blog da Lei Griô
que nos inspirou a criar nosso próprio blog.
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Somos 05 crianças que fazem oficina de circo no Capão com 95% de frequências nas aulas. Essa oficina é resultado da
parceria do Grãos de Luz e Griô com a Associação Safar Miramas de Artes no Circo - o famoso Circo do Capão que Líllian Pacheco
nossa coordenadora apoiou para se tornar ponto de cultura em parceria com a SECULT BA e participar da rede Ação Griô
Nacional. A oficina é acompanhada pela jovem educadora em formação Marilane Freitas. Durante todo esse tempo, nossos
encontros acontecem num fim de semana por mês, totalizando uma carga horária de 30 aulas e 156 horas no ano com o objetivo
de formar crianças e adolescentes em monitores de circo no futuro.
As aulas acontecem no Circo do Capão, município de Palmeiras, lá nós dormimos em barracas num acampamento no
próprio circo, convivendo com os participantes das oficinas que vêm de vários municípios – como Andaraí, Seabra, Campos de
São João e Lençóis . Compartilhamos aprendizagens dia a dia de alongamento, acrobacia, trampolim, tecido, trapézio arame e
malabares. Chegamos a noite no Capão e vamos direto para as barracas, depois jantamos e assistimos um filme, de manhã cedo
tem alongamento e brincadeiras para acordar o corpo e ativar as energias, depois cada aluno vai fazer as atividades escolhidas
por elas para aprofundar e para se forma como monitores.
As técnicas escolhidas por cada um deles exigem bastante atenção, pois cada técnica tem
seus procedimentos. O trapézio, por exemplo é uma técnica aérea que precisa de um cinto
de segurança, os monitores sempre exigem muita atenção e concentração pelo fato de
serem equipamentos bastante perigosos. As crianças já escolheram as suas
técnicas e eles já estão se qualificado em monitores de circo.
"Eu adoro ir pro capão participar da oficina, acho interessante porque
aprendo varias técnicas e penso em um dia dar aula para outras
crianças de Lençóis." Tacio Santos Gomes, 14 anos).
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Além das atividades de circo temos também outras atividades que ajudam na formação da identidade das crianças, jovens e
adultos:- cinema, com os filmes de temas variados e que tenham a ver com o circo, como por exemplo assistir um DVD com
apresentações do Cirque do Soleil , com rodas de conversas sobre o filme.
- caminhada no rio para aprender sobre meio ambiente da Chapada Diamantina;
- músicas com reflexões sobre o meio ambiente como um todo;
- participação na escola no dia da consciência negra com comidas típicas afro-brasileiras (como o pastel de jaca.)

"Pra mim esta sendo um grande desafio, pois eu tenho que ter muita responsabilidade
com os meninos e meninas e suas famílias. Isso é muito importante para meu
crescimento tanto profissional quanto pessoal. Adoro acompanhar as
crianças em formação, estou muito ligada afetivamente a eles, assim como
às famílias, todos me respeitam, me admiram e confiam na minha
competência, isso me faz me sentir mais poderosa e seguir em frente
com meu trabalho. Quando me chamam de professora, eu fico tão
feliz que me faz sentir em uma sala de aula, dando aula para uma
turma enorme." Jovem educadora em formação Marilane Freitas
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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. De abril a agosto, a merenda
foi substituida pelo bolo dos aniversariantes do mês. Neste ano tivemos dificuldade com os recursos da merenda durante o
segundo semestre. Algumas crianças reclamaram a quantidade de frutas na merenda, desejam que volte o cardápio dos anos
anteriores. Vamos repensar o cardápio do próximo ano no sentido de manter as vitaminas das frutas complementadas com os
valores nutricionais de outros alimentos desejados pelas crianças.
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 2010. Alguns adolescentes e jovens já estão
utilizando o curso para seu primeiro emprego como guia ou com agências locais. Destacamos o desenvolvimento e dedicação e
Dodó - Diego da Soledade, grande capoeirista, que este ano não faltou aulas e se tornou um dos melhores alunos de inglês,
melhorando sua atuação como condutor de visitantes de Lençóis. Estamos todos felizes com as mudanças na vida de Dodó, que
também foi aprovado na escola.
Are you Grãos? Yes, I am Grãos!

Aulas de capoeira no Remanso, Comunidade Quilombola - O Educador Delvan Quilombola, começou a dar aulas na
sua comunidade, Remanso em setembro do ano de 2010. 40 crianças, adolescentes, jovens e adultos estão
participando da roda de capoeira angola e regional, samba de roda e maculêlê. O educador Delvan devolve
para a sua comunidade o que aprendeu e aprende com Mestre Cascudo e professores da Academia de
Capoeira Corda Bamba, com o Velho Griô, usando como referencia pedagógica a pedagogia griô
aprendida e orientada por Lillian Pacheco.
Sugestões para o Grãos: - Gostaria que tivesse mais ventiladores, um porteiro
“vigilante” e guarda. Mais professores e que tivesse piscina. Eduarda, Janaina, Yane,
Weligton, Ester e Mateus.
Queria ganhar de novo bolsas com
materiais da escola, gostaria que
tivesse muitos passeios
para fora da cidade e ganhar
de novo a roupa do Grãos.
Heitor, Daniel Vitor, Marta.
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As crianças das oficinas Grãos de Luz e Griô recebem gratuitamente a oportunidade de educação e recriação de
seus projetos de vida, com a perspetiva de inclusão futura no mercado de trabalho, na universidade e no mundo com uma
missão social junto à sua comunidade e país, graças a uma rede de parceiros e apoiadores que torna possível todo esse
trabalho de transformação social.
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, ONG LeNa, Criança Esperança, Bovespa e parceiros locais
Grupos cooperativos de jovens - Bovespa, ONG LeNa, Criança Esperança, Monumenta, Iphan, Unesco, BID,
MTUR, MinC (Ponto de Cultura)
Formação de educadores e caminhada dos griôs em Lençóis, na Bahia e no Brasil - MTUR, MinC, Instituto
Votorantim (Ação Griô Nacional e Ponto de Cultura)
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