Ponto de Cultura

Pousada do Alcino, Dois Irmãos,
Pousada Vila Serrano, Casa Afrânio Peixoto

O Grãos de Luz e Griô é um projeto de educação e
tradição oral que trabalha com oficinas e cursos
para crianças, adolescentes, jovens, educadores,
griôs e mestres de tradição oral de comunidades
de periferias, de ocupações, quilombolas,
indígenas, rurais e urbanas em diálogo com
escolas, universidades, entidades e eventos na
área de cultura e educação.
No ano de 2011, o grãos realizou as oficinas de
Computação e
Artes Gráficas; Musica,
instrumentos musicais ( bateria, baixo, violão,
sanfona) e Ensaios da Banda; Oficina de Cinema;
Oficina de retalhos e museu de D. Bela; Oficinas de
Poesias e Linguagens; Oficina de Retalhos;
Oficina de Contação de História; Oficina de
Bonecos e de Circo.

As oficinas foram planejadas e avaliadas pela
coordenação pedagógica de Líllian Pacheco, com
a educadora Aline Neves Viana e o educador Luiz
Chaves, além da coordenadora pedagógica das
escola municipais de Lençóis, Zélia Rodrigues, e
os monitores em formação Delvan Quilombola,
Diego Souza, Charlaine Nascimento, Marcio Piau,
Neydivaldo Pereira. As oficinas contaram ainda
com a facilitação de griôs aprendizes da Ação Griô
Bahia e de mestres de tradição oral de Lençóis e da
Bahia.
Todos se envolveram nos resultados da
mobilização da lei griô liderados pelo educador,
coordenador e griô Márcio Caires em Brasilia,
tema gerador de 2011, que gerou o registro da lei
no congresso nacional, a inclusão da lei como
destaque no plano nacional de cultura e a relatoria
da lei griô para encaminhamento à comissão de
educação e cultura do congresso. A lei griô
também foi encaminhada para registro nos
poderes legislativo da Bahia e da Paraíba.

OS TEMAS E CONTEÚDOS FORAM:
1. Hardware - montagem e desmontagem e
identificação e reparo de problemas de hardware.
2. Software- instalação e desinstalação de sistema
operacional e software aplicativos.
As Oficinas de Computação e Artes Gráfica,
funcionaram no turno vespertino, no segundo
semestre nas quartas, quintas e sextas das 17:00 ás
18:00hs. com a monitoria de Neydivaldo Pereira dos
Santos (kojak) e Márcio Silva (Pial), e participação de
7 adolescentes e jovens com uma freqüência de 85%.

TEMAS TRABALHADOS:
01. O que é música;
02. O sentido da música;
03. Uma viagem na história da Black music;
04. Criação de roteiro para aula espetáculo da
black Music e aula espetáculo Heróis Africanos e
Brasileiros;

A Oficina de Música e ensaios da Banda
funcionaram no turno vespertino nas segundaa e
sextas das 17:30 ás 19:00 hs com o professor Luis
Chaves ,
com uma freqüência de 95% e a
participação de 13 jovens e adolescentes. Durante o
mês de agosto e dezembro, a banda teve aulas e
ensaios diárias em função das apresentações em
Festival de Lençóis e Festa de encerramento das
Atividades do Grãos de Luz e Griô . O grupo ensaiou
mais de 30 músicas de seu repertório atual dentro dos
temas da Black Music e Heróis Africanos e Brasileiros.

O Grãos de Luz e Griô é um projeto de educação
e tradição oral que trabalha com oficinas e cursos
para crianças, adolescentes, jovens,
educadores, griôs e mestres de tradição oral de
comunidades de periferias, de ocupações,
quilombolas, indígenas, rurais e urbanas em
diálogo com escolas, universidades, entidades e
eventos na área de cultura e educação.
A aula espetáculo é contada pelo Velho Griô de
Lençóis Bahia sobre heróis brasileiros e
africanos - Dom Obá, Lampião, Mestre Aurino,
Besouro, Rastafari Griô Haitrm, heróis do
cotidiano que lutaram e lutam pela identidade e
ancestralidade do seu povo.

A aula espetáculo, conta e canta versos, dança e
brinca com mamulengo, boi, capoeira, reggae,
congado, hip hop, funk e ragga.
Griôs são contadores de histórias, cantadores,
genealogistas, que caminham de comunidade em
comunidade aprendendo e ensinando a cultura do
seu povo. Eles são a biblioteca viva da tradição oral
"Foi o melhor do Festival de Lençóis 2011,
queremos levar para os festivais europeus"
Hilde Houwelng, produtora musical holandesa

TEMAS TRABALHADOS:
01. O que é música;
02. O sentido da música;
03. Uma viagem na história da Black music;
04. Criação de roteiro para aula espetáculo da
black Music e aula espetáculo Heróis Africanos e
Brasileiros;

A Oficina de Música e ensaios da Banda
funcionaram no turno vespertino nas segundaa e
sextas das 17:30 ás 19:00 hs com o professor Luis
Chaves ,
com uma freqüência de 95% e a
participação de 13 jovens e adolescentes. Durante o
mês de agosto e dezembro, a banda teve aulas e
ensaios diárias em função das apresentações em
Festival de Lençóis e Festa de encerramento das
Atividades do Grãos de Luz e Griô . O grupo ensaiou
mais de 30 músicas de seu repertório atual dentro dos
temas da Black Music e Heróis Africanos e Brasileiros.

OS TEMAS E CONTEÚDOS FORAM:
1. Nome de cada elemento que compõe a bateria
2. Ritmos musicais (forró baião e Funk dos anos 80);
A Oficina de Música - Bateria funcionou no turno
vespertino nas terças, quartas e quintas das 17:00
ás 19:00h, com o professor Luis Chaves e a
monitoria de Diego Souza Santos, com uma
freqüência de 95% e a participação de 05 jovens e
adolescentes:

OS TEMAS E CONTEÚDOS FORAM:
1. Nome de cada elemento que compõe os, ritmos
musicais (forró baião e Funk dos anos 80);
2. Estudo do braço do instrumentos - estudo das
notas e acordes musicais;
3. Estudo da estrutura da música ;
5. Elementos que compõe o contra baixo;
6. Braço do instrumento com notas cifradas;

A Oficina de Música - Contra-Baixo
funcionou no Turno Matutino nas segundas,
Terças, quartas e Quintas das 08:15 às 10:00 hs
com uma freqüência de 95%, com o porfessor
Luiz Chaves e a monitoria de Diego Souza, com a
participação de 02 adolescentes e jovens:

OS TEMAS E CONTEÚDOS FORAM:
1. Nome de cada parte do instrumento;
2. O que é acorde;
3. Acordes maiores e menores;
4. A diferença entre os acordes;
5. Mudança de acorde com base no estudo;
6. Exercício para as mãos;

7. Teoria: A divisão da música (melodia, harmonia e
música);
8.O significado de cada componente da teoria e sua
importância para a estrutura da música.
A Oficina de Música - Violão funcionou no
segundo semestre nas Quartas e Quintas das
15:00 ás 16:00 hs, grupo 1 - com 1 adolescente, das
16 às 17 hs, grupo 2 - com 2 crianças e 2
adolescentes; nas terças e quarta das 08:00 ás
10:00, grupo 3 - com 5 adolescentes. Com a
monitoria de Charlaine coordenada pelo
Professor Luiz Chaves, com uma freqüência de
95%.

OS TEMAS E CONTEÚDOS FORAM:
1. A história de mestre Aurino
2. A história do forró Pé de Serra no Remanso
3. Nome de cada parte do instrumento;
4. Notas musicais na sanfona
5. Exercício para as mãos;
6. Músicas de forró

A Oficina de Sanfona - funcionou nos
primeiro e segundo semestres 3 vezes por semana
com 6 crianças e adolescente da comunidade do
Remanso com a coordenação de Mestre Aurino. O
objetivo principal da oficina é a garantia da tradição
do forró pe de sera na comunidade.

O Cine Grãos realizou 22 sessões com 660 crianças
e adolescentes, com as parceria do grupo de teatro «
Da palavra ao fio», Festival Dia Internacional de
Animação», Circuito Tela Verde, Três Marias Vídeos,
a Casa Afrânio, Peixoto, a Venturas e Aventuras. e as
escolas municipais de Lençóis.

OS TEMAS E CONTEÚDOS FORAM:
1. História de vida de D. Bela (Parteira);
2. História de vida de D. Vanilda (Parteira);
3. Nomes de objetos do museu;
4. Para que serve cada objeto e como funcionava;
5. História de vida de D. Nilza (Costureira);
6. Relação do Projeto Grãos de Luz e Griô com o
Museu de D. Bela;

A oficina de retalhos aconteceram nos dia
18/10/2011, terça feira, no turno matutino e
vespertino, no museu de dona Bela com 38
crianças da escola Horácio de Matos da 5ª Série
do ensino fundamental da professora Sibélia
Neves Viana, e a coordenadora da escola José
Sena Zélia Marina Costa Rodrigues, e da escola
José Sena do 3° ano do ensino fundamental da
professora Cristiane Almeida com a participação
dos jovens do Grãos Vitor Darlan (Fotografo),
Taiane Rodrigues (Monitora), coordenada por
Aline Neves Viana do Grupo de educação do
Grãos de Luz e Griô, juntamente com a
participação de uma parteira local D. Vanilda.

ATIVIDADES REALIZADAS:
1. Oficinas de: Papietagem em pratos; Papel machê com caras de bonecos; Decoupage em caixas de
papelão; Trabalhos envelhecidos;
Aplicação em camisetas; Máscaras com atadura gessada;
2. Vivência de fortalecimento da identidade;
3. Vivência de danças, cantigas, brincadeiras e músicas populares;
4. Rodas de contação de História de vida, músicas e poesias de grandes mestres e artistas:
Toquinho, Carlos Drumonnd de Andrade, Cássia Eller, Luiz Vaz de Camões, Ruben Alves, Clara
Nunes, João Cabral de Mello Neto, Renato Russo, Vinicius de Morais, Patativa de Assoré, Mario de
Andrade, Clarice Lispector, Cecília Meireles, Machado de Assis, Mario Quintana e Gonzaguinha.;
5. Apreciação de retratos dos mestres citados a cima;
6. Rodas de contação de História das máscaras;
As oficinas e vivências foram realizadas 03 a 07/10/11 nas aulas de
arte da Escola Horácio de Matos do Turno Noturno nas turmas da 5ª
A e B com 50 alunos; na 6ª série Nas 7ª A e B com 45 alunos; na 8ª C
com 22 alunos com os professores Ilton Matias de Souza, Luciene
Rufino e Aline Neves Viana.
Todo este trabalho é fruto de uma experiência vivida no Projeto
Grãos de Luz e Griô durante 14 anos de estudo, vivência e troca de
experiência com Velhos, adultos, jovens e crianças das nossas
comunidades, mestres e griôs de tradição oral em parceria com as
escolas da rede pública de Lençóis e das comunidades tradicionais.

OS TEMAS E CONTEÚDOS FORAM:
1. Abertura do trabalho com pedido de benção;
2. Ciranda de roda;
3. Música e brincadeira (D. Mariquinha rodei),
(A cobra e a jibóia), (Periquito Maracanã);
4. Vivência da pedagogia griô;
5. Contação de História de vida de D. Bela;
6. Convite para visitar o museu;

A oficina de retalhos aconteceu no dia
06/10/11, quinta feira das 13:50 ás 17:00 horas do
turno vespertino, na sala da professora Sibelia
Neves Viana, Rita de Cássia Azevedo Rodrigues,
com 24 alunos da turma da 5ª A.

OS TEMAS E CONTEÚDOS FORAM:
1. Abertura do trabalho com pedido de benção;
2. Ciranda de roda;
3. Música e brincadeira (D. Mariquinha rodei),
(A cobra e a jibóia), (Periquito Maracanã);
4. Vivência da Pedagogia Griô;
5. Contação de História de vida de D. Bela;
6.Convite para visitar o museu;
A oficina de retalhos aconteceu no dia
05/10/11 na Escola José Sena, na sala da professora
Cristiane Almeida, com 20 alunos, os conteúdos
trabalhados por mim na oficina com os conteúdos
formais da escola como:
-Matemática: Multiplicação, ver quantidades
de crianças que vieram ao mundo através das mãos
de D. Bela, formas geométricas dos desenhos feitas
pelas crianças, metragens e medidas.
-Português: Escrita e produção, escreverem
a história de vida de pessoas que foram importantes
na sua vida e na comunidade, escrever e trazer para a
escola para que pudessem ser trabalhada em sala de
aula.

-História: Meios de comunicação,
trabalhar a tradição oral e como era passado os
saberes antigamente.
-Ciência: Alimentação, que alimentação
Dona bela usava na época e por quê?
-Geografia: Bairro, ver qual o bairro que
D. Bela morava, quais bairros existem em
Lençóis? Qual bairro ainda existe parteiras e
qual a vantagem dos trabalhos das parteiras na
comunidade?
Obs:Marcamos uma visita para o dia
18/10/11 ás 10:30 da manhã.

OS TEMAS E CONTEÚDOS FORAM:

7.Convite para visitar o museu;

1. História de vida de D. Bela (Parteira);

A oficina com idosos aconteceu no dia 30
de outubro na Escola Maria Isabel da Silveira.
Houve a abertura com Eniele (Amigos da escola)
que cantou a música da Ciranda de D. Rosa com
uma roda com participação de 49 pessoas entre
professores, crianças da escola Maria Isabel da
Silveira, e da Creche Mãe Fifa, entre adultos e
idosos da comunidade do Tomba (Maria Adilson),
além de pessoas profissionais como Cabeleira,
manicure, oficineiro de arte entre outros que
disponibilizaram seu tempo para melhorar a
estética das pessoas que lá estavam. Foram 12
idosos.

2. Relação do Projeto Grãos de Luz e Griô com o
Museu de D. Bela;
3. Abertura do trabalho com pedido de benção;
4. Ciranda de roda;
5. Música e brincadeira (D. Mariquinha rodei),
(A cobra e a jibóia), (Periquito Maracanã);
6. Vivência da Pedagogia Griô;

OS TEMAS E CONTEÚDOS FORAM:
1.Música a cobra e a jibóia;
2. Cirandas de roda;
3. Rodas de embalo;
4.Trenzinho;
5. Rodas de contação de história (A princesa
Dandara);
6. Rodas de despedida;

A oficina de Contação de história aconteceu no
dia 26 do mês de Agosto de 2011, com 15
crianças, realizada pela Griô Rosa de Rio de
Contas, na Escola José Senna, com a presença
da coordenadora pedagógica Zélia Marina,
professor e alunos participantes no
desenvolvimento da oficina.

Escola Municipal Isabel da Silveira com os griôs
aprendizes Edmeia Nascimento (Me)l, Marcelo
Cardoso e Américo Egídio de Souza Filho
Público participante: 16 crianças da Escola
Municipal Isabel da Silveira
Abertura
A oficina começou com uma roda de
apresentação onde
cada um dizia seu nome e uma qualidade, depois
os griôs
aprendizes, Mel, Marcelo e Américo, se
transformaram em
personagens para contar a história do “bumba
meu boi”.

Passo a passo da oficina
1. Roda de contação de histórias do
“bumba meu boi” com a Griô aprendiz Mel
2. Encenação da história com os griôs
aprendizes Marcelo e Américo
3. Roda com a cantiga "alecrim dourado”;
4. Encenação da cantiga com gestual
5. Roda com a canção “hino da mãe
África”;
5. Ciranda da “índia”
6. Relaxamento deitados no chão de
olhos fechados com a cantiga “periquito
maracanã”
7. Despedida e abraço coletivo

Espaço do Grupo Ambientalista de Lençóis ( GAL)
com Emiliano Evangelista Santos (Mestre Santinho)
Público participante: 15 crianças da Escola Coronel Horácio de Matos
“Aprendi tudo que sei com meu avô que passou tudo que
sabe para mim e com os sonhos que eu tenho sobre os
orixás e espíritos que vêm me falar como fazer e me dizer o
que fiz de errado também, o respeito pela natureza e o
carinho com que eu as trato” Sr Santinho, Comunidade do
Capão Chapada Diamantina;
Abertura
A oficina começou com uma roda de apresentação
de todos: Sr. Santinho, Maire ( Circo do Capão), Mestre Alcides
(CeaCA SP), Alexandre e André ( visitantes) e Alexandre (GAL Lençóis BA) e as crianças da escola.

Passo a passo da oficina
1. Visita ao espaço onde contém ervas medicinais
plantadas
pelas crianças do projeto, aprendendo sobre as mesmas.
2. Roda com Sr. Santinho para explicação sobre cada
erva que ele trouxe ( ver em anexo)
3. Apresentação de método natural de limpeza do ouvido
com
tubinho de tecido de algodão, parafina, fogo e pinça
4. Roda de despedida

Espaço Grãos de Luz e Griô com Mestre Elias Bonfim dos
Santos
Público participante: 15 crianças e adolescentes das escolas
públicas municipais
“Tem varias formas de se fazer o nariz do boneco, mas
vamos fazer uma bolinha com as mãos molhadas e pega a
massa do durepox e puxar uma pontinha e coloca na cabaça
apertando os lados”.
Mestre Elias
“Eu vou fazer um palhaço!” Gisele 08 anos.
Abertura
O mestre Elias organizou as crianças em roda em torno de
uma mesa. Pediu para todos os alunos se apresentarem depois
se apresentou e a seus ajudantes: a griô aprendiz Adriana e griô
aprendiz Remédio. Mostrou seus materiais: cabaças, as
roupinhas, os cabelos dos bonecos.

Passo a passo da produção
1.
Misturar massa de durepox para fazer o nariz os
olhos e a boca;
2.
Colar as partes do rosto do boneco o mestre Elias
pediu para a turma começar a pintar a cor do boneco;
3.
Pintar a cabaça e do pescoço esticando bastante a
tinta pra secar rápido;
4.
Colocar as cabeças dos bonecos no sol para a
secagem;
5.
Colocar a roupa nos bonecos e os cabelos.
Aula de manipulação
1.
Abrir as mãos para manipular as mãozinhas do
boneco, quando um boneco fala o outro fica parado, só
mexer quando fala;
2.
Levantar o braço pro boneco se expressar sem
cansar o braço;
3.
Ensaiar uma historinha e apresentar no grãos

Oficina de Circo com a griô aprendiz Solange Marques
Público participante: 13 Crianças e adolescentes da Escola
José Sena - Professora Solange Marques.
Roda de Abertura
Quem já fez Circo ?
Brincadeira de apresentação jogando uma sacolinha plástica pra
cima e falando um nome de um colega;
Passo a passo da oficina
1.
Roda de brincadeira de alongamento e aquecimentos;
2.
Exercício de acrobacia;
3.
Exercícios de acrobacia em dupla;
4.
Movimento de estrela com parada e frente e verso;
5.
Movimento de rolamento, cambalhotas e piruetas.

Roda de avaliação, organização e merenda
Quais os exercícios que as crianças gostaram de fazer? o
rolamento a dois e o movimento de estrela com parada.
Todos ajudaram a guardar o material e sentaram em roda
pra merendar coletivamente.

NOME DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS
OFICINA DE MUSICA, AULA DE BATERIA

1- Yara Freitas dos Santos. Cursando o 1° ano de Formação Geral no
turno matutino. Tem 16 anos. Participa do Grãos desde 2007. Mora no
bairro do Tomba.
2- André Luiz Souza dos Santos. Mora no bairro Tia
Ricardina, tem 14 anos, estuda na escola José Sena na série 4ª do
turno. matutino
3- Tainã Pacheco. Mora no Alto do Violeiro, estuda na escola
Arco Íris, tem 12 anos, estuda na 5ª série do turno matutino.
4- Daniel Sacramento Santos. Mora no bairro do Lavrado, tem
anos, estuda na escola José Sena, na série 4ª do turno matutino

OFICINA DE MUSICA, AULA DE BAIXO
1- Mateus Rodrigues de Brito. Cursando a 3ª série do ensino
fundamental, turno matutino da escola Maria Isabel da Silveira. Tem
11 anos. Participa do Grãos desde 2009. Mora no bairro do Tomba.
2- Diogo Silva Santos. Mora no bairro Tomba Surrão, tem 16
anos, estuda na escola Coronel Horácio de Matos na 6ª série do
ensino fundamental, no turno noturno.

OFICINA DE MUSICA, AULA DE VIOLÃO
Grupo 1
1- Juliê Valéria da Silva Soares. Tem 15 anos estuda no
CERPV cursando o 1° Fg no turno matutino. Mora no bairro do
Tomba.
Grupo 2
1-Michele Silva de Jesus. Mora no bairro do Alto das estrelas,

tem 12 anos, estuda na escola José Sena, na 4ª série, no turno
matutino, está no Grãos desde 2010;
2- Gleice Kelly Silva de Jesus. Mora no Bairro Alto das
Estrelas, tem 12 anos, estuda no José Sena na 3ª série B, no turno
matutino, está no grãos desde 2009.
4 - Felipe Ribeiro Silva Almeida. Mora o Bairro do Centro, tem
13 anos, estuda na escola José Sena, na 4ª série A, do turno
matutino.
Grupo 3
1- Fabrine Bernardo dos Santos. Cursando a 7ª série do 1°
grau. Estuda na escola Horácio de matos. No turno vespertino.
2- Yane Freitas dos Santos. Mora no bairro do Tomba, tem 09
anos, estuda na Escola Maria Isabel da Silveira, na 3ª série do turno
vespertino.
3- wéslei Bernardo Santos. Mora no bairro do Tomba, tem 13
anos, estuda na escola Maria Isabel da Silveira, 3ªsérie, turno
vespertino.
4- Marine Rodrigues de Brito. Mora no bairro do tomba, tem
13 anos, estuda na escola Maria Isabel da Silveira, 3ª série no turno
vespertino.
5- Gleice Kelly Santos de Moura.Mora no Lavrado, tem 13
anos, estuda na escola Horácio de Matos 6ª série B. Turma
Vespertino. Esteve no Grãos de 2008 até 2011.

OFICINA DE CINEMA
1- Taismara Souza dos Santos.Mora no bairro do Tomba, tem
17 anos e estuda no CERPV. No 1° ano FG. Turno (vespertino).
2- Eliane Souza Ferreira. Mora no bairro Tia Ricardina, tem 17
anos estuda o 1° F.G. no CERPV. Á tarde (Vespertino) esteve no
grãos de 2001 á 2006.
3- Ulisses Oliveira Santos. Mora no bairro Tia Ricardina, tem
17 anos, está cursando o 3° ano magistério, turno (matutino), entrou
no grão de 2001 á 2006.
4- Delvan Dias de Souza. Faculdade de pedagogia. Artes
gráficas, computação e Webdesign. Aquisição de um terreno e
reforma da casa. Representante do Grupo de Capoeira Corda Bamba
e da Sociedade Beneficente do Remanso.
5- Vitor Darlan Souza Dias. Curso de inglês. Música e cinema.
Concluiu o 2° grau. Participou do Grãos de 2001 a 2006.
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