
Este Álbum apresenta todas as atividades de formação e de gestão dos jovens e adolescentes do Grãos de Luz, 65 jovens 
bolsistas e jovens iniciantes que buscam uma profissionalização nas áreas de  artes, educação, cultura e desenvolvimento 

sustentável diante do desafio da transformação econômica do município de Lençóis para a atividade do turismo.

 O Grãos de Luz e Griô propõe uma integração entre a educação, a tradição e a economia através das trilhas griôs que se integram 
a uma agenda cultural ampla de oficinas, caminhadas, aulas espetáculos, exibição de filmes, produtos didáticos ( vídeos, jogos, 

cds, livros) onde os saberes e fazeres da identidade e ancestralidade do povo chapadense dialoga com o mundo e reinventa sua 
história, sua educação, sua cultura e sua economia.    

OFICINAS GRÃOS DE LUZ E GRIÔ 2012
com crianças adolescentes e jovens 



As oficinas Grãos de Luz realizaram no 
segundo semestre de 2012, vivências e 

pesquisas compartilhadas com 300 crianças, adolescentes e suas famílias,  
desenvolvendo projetos pedagógicos em oficinas e encontros semanais 
facilitadas por uma equipe de educadores, jovens e adolescentes em formação e 
produção cultural e em gestão de trilhas griôs , com os temas de: arte identidade, 
música, cinema, inclusão digital, leitura, contação de histórias, biodança, teatro, 
gestão e produção cultural, capoeira, papel reciclado e artes gráficas com 
referências na Pedagogia Griô.

Os educadores acompanham o desenvolvimento afetivo e cultural das crianças e 
adolescentes em parceria com as escolas e com o CMDCA. Nos projetos 
pedagógicos das oficinas, as crianças e adolescentes contam, pintam, costuram, 
desenham, cantam, dançam, reciclam e registram sua história de vida, de sua 
família, de sua comunidade, dos griôs, dos mestres e do Brasil, participam de 
vivências e pesquisas sobre mitos, heróis e arquétipos, símbolos, cantigas, 
danças, artes, saberes e histórias de vida que integram e facilitam o 
desenvolvimento da criança e do adolescente nos níveis do aprender a ser, sentir 
e expressar, fazer e refletir, criando produtos artísticos e educativo-culturais que 
integram tradição oral e as ciências da vida. 



O vínculo com as famílias é uma parte importante do projeto, a cada seis meses as 
crianças são visitadas e os educadores e jovens em formação conversam com os pais ou 
responsáveis, fortalecendo e renovando o laço afetivo fundamental para o 
desenvolvimento da criança no projeto e desenvolvimento da educação, da cultura  e da 
sustentabilidade da comunidade. 

Durante as visitas fotografamos as crianças, facilitamos a criação de um desenho e de sua 
história de vida  e preenchemos uma ficha cadastral com o perfil sócio-cultural e 
econômico de cada uma delas. Durante as oficinas participamos da alimentação das 
crianças e adolescentes com frutas, sanduíches e sucos naturais e é fornecida para todas 
as crianças e também para os educadores, sempre após a realização de cada oficina.

Público: 300 crianças, adolescentes e jovens de comunidades rurais e periféricas de 
Lençóis. 



Os produtos artísticos e didáticos criados 
nas oficinas fazem parte de uma 
exposição semestral do projeto, além de 
serem veiculados em cinema semanal e 
em aulas espetáculos mensais. Os 
produtos também são copiados como 
material didático para os educadores 
municipais nas escolas de Lençóis e 
diversas escolas do Brasil que aprendem 
com as oficinas em visitas de mais de 
1000 pessoas por dia em nosso portal, e 
mais de 100 pessoas por mês em nossa 
sede.



O Cine Griô Dona Bela traz o cinema pra 
perto da comunidade, com exibições de 
filmes infanto-juvenis todas as quartas-
feiras.  As sessões exibem clássicos do 
c inema nacional  e internacional ,  
documentários, animações e produções 
locais. Após a exibição dos filmes os 
educadores, jovens e adolescentes 
apresentam questões e avaliações que 
visam incentivar o diálogo e desenvolver o 
senso critico e estético das crianças e 
adolescentes das oficinas.



Todos os meses a oficina de música 
apresenta uma aula espetáculo com a 
Banda Família Grãos de Luz e Griô 
formada por jovens do projeto. Este 
semestre mais de 100 adolescentes e 
jovens assistiram a aula, aprendendo 
sobre a história da música, das artes 
audiovisuais e do povo afrodescendente. 

A aula espetáculo conduzida pelo Velho 
Griô, já contou com a participação de 
convidados muito especiais como o 
reggaeman moçambicano Ras Haitrm, o 
rapper brasiliense Gog e o sanfoneiro 
quilombola Mestre Aurino.

Festival de Lençóis







Educador: Luiz Chaves

 
Público Grãos de Luz:  05 adolescentes e 
jovens

Atividades desenvolvidas: Introdução 
teórica aos conceitos musicais e atividades 
práticas de execução de instrumentos. 
Escala, notas, elementos e histórico do 
instrumento. Conhecimentos rítmicos do 
jazz, blues, rock, funck, reggae e forró. 
História da mulher no mundo da música. 



Jovem monitora:  Charlaine Nascimento.
 

Atividades desenvolvidas: 

Produto Final: Formação de um espetáculo 
musical com a “Bandinha Grãos de Luz e 
Griô ”

Público: 03 crianças

Introdução 
teórica aos conceitos musicais e atividades 
práticas de execução de instrumentos. 
Escala, notas, elementos e histórico do 
instrumento. Conhecimentos rítmicos do 
jazz, blues, rock, funck, reggae e forró. 
História da mulher no mundo da música. 



Jovem monitor:  Diego Souza

 Público Grãos de Luz: 05 crianças

Atividades desenvolvidas: Introdução 
teórica aos conceitos musicais e atividades 
práticas de execução de instrumentos. 
Escala, notas, elementos e histórico do 
instrumento. Conhecimentos rítmicos do 
jazz, blues, rock, funck, reggae e forró. 
História da mulher no mundo da música. 

Produto Final: Formação de um espetáculo 
musical com a “Bandinha Grãos de Luz e 
Griô ”.



Jovem monitor: Marcos Marques

Público: 07 crianças e adolescentes
 
Atividades desenvolvidas: Introdução 
teórica aos conceitos musicais e atividades 
práticas de execução de instrumentos. 
Escala, notas, elementos e histórico do 
instrumento. Conhecimentos rítmicos do 
jazz, blues, rock, funck, reggae e forró. 
História da mulher no mundo da música. 

Produto Final: Formação de um espetáculo 
musical com a “Bandinha Grãos de Luz  e 
Griô”.



Jovem, Contramestre:  Ailton do Carmo 
 
Público Grãos de Luz: 35 crianças

Atividades desenvolvidas: Teoria e prática 
da capoeira, musicalidade da capoeira, 
produção de desenhos, mostra de filmes 
sobre o tema, contação de histórias da 
c a p o e i r a ,  a u l a  d e  i n s t r u m e n t o s ,  
alongamento, aquecimento, dinâmicas e 
brincadeiras da capoeira.

Produto Final: Roda de capoeira e painel de 
desenhos.



Educadora: Rose Baracho

Público: 20 crianças e adolescentes

Atividades desenvolvidas:  Postura, 
expressão corpora l ,  mov imento e  
comunicação, montagem de coreografia, 
dança-improvisação e dança jazz-samba.
 
Produto Final: Espetáculo de dança.



Jovem monitora:  Maiza Souza
 
Público: 16 crianças

Atividades desenvolvidas: Contação de 
histórias sobre os griôs e mestres do Brasil, 
pesquisas sobre mitos, heróis e arquétipos, 
símbolos, cantigas, danças, artes, saberes e 
histórias de vida e da ancestralidade do povo 
brasileiro. 

Produto Final: Mandalas, jogo da memória, 
colagem sobre a história do mito de diamante 
e desenhos das ervas medicinais.



Jovens monitores:  Roseane Bernardo, 
Darlan Santos e Marilane Freitas

Público: 20 crianças

Atividades desenvolvidas: Contação dos 
mitos de EUÁ e da Deusa Gaia, desenhos e 
pinturas, vivências com danças, cantos, 
símbolos, mitos, histórias de vida e 
facilitação da expressão de sentimentos 
identitários.

Produto Final:  Quadros em mosaico, 
pinturas em telas, 01 livrinho da historia de 
vida de Dona Judite.



Educadora: Aline Viana 

Público: 105 crianças e adolescentes

Atividades desenvolvidas: Contação da 
história de D. Bela, leitura de livros de 
histórias produzidos pelo Grãos, vivência 
com cantos tradicionais, produção do panô 
individual.

Produto Final: Livro de panô com a história 
de vida das griôs Dona Bela e Dona Rosa.



Educador:  Lillían Pacheco
 
Público: 07 adolescentes e jovens

Atividades desenvolvidas: exercícios de 
integração e expressão corporal, exercícios 
dialógicos, estudo de poesias, elaboração de 
roteiro de peça teatral, estudo de cena.

Produto Final: Montagem e apresentação 
de espetáculo teatral.



Jovem monitor:  Delvan Quilombola
 
Público: 11 crianças

Atividades desenvolvidas: Mostra de 
filmes, produção de filmes em stopmotion, 
criação de personagens, historia do cinema, 
aulas práticas de filmagem e fotografia.

Produto Final: Filme de animação.



Jovem monitor:  Neydivaldo dos Santos
 
Público:  08 adolescentes

Atividades desenvolvidas: Noções de 
informática básica  e manutenção de 
computadores

Produto Final: Blog dos alunos





Jovens monitores: Marcio Pial, Roseane 
Bernardo e Orlando Junior

Público: 06 adolescentes

Atividades desenvolvidas em design 
gráfico: Noções básicas do corel, cores, 
formatação de textos e edição de imagens

Atividades desenvolvidas em produção 
cultural: Elaboração de planejamento de 
eventos, planilhas de custos;

Atividades desenvolvidas em gestão 
financeira: Sistemas de gestão financeira, 
contábil e empresarial.



























ProdutosJogo de Trilha Griô do Remanso

Livro Boi de Igatu



Produtos

CD de Cantigas da Trilha Griô 
Chapada Diamantina

Vídeos Caminhada Griô na Chapada Dimantina, Boi de Igatu e Encontro Ação Griõ 
Chapada Dimantina 



Apoio
Hotel Canto das Águas, Pousada Vila Serrano, Estalagem do Alcino, Loja Dois Irmãos, 

Pousada Canto do Bosque, Venturas e Aventuras, Freeway Adventures, 
Prefeitura Municipal de Lençóis

Parceiros

Realização:

www.graosdeluzegrio.org.br

Associação Grãos de Luz, Rua Nossa Senhora da Vitória, S/N, Centro. Lençóis - BA, 
CEP: 46.960-000. Tel: 75.3334-1040

Diretoria: Luciene Cruz (75. 9983-6461) e Roseane Bernardo (75.9916-7476)
Dir. Político-institucional Marcio Caíres (75.9171-6974)

Coord. Projetos: Líllian Pacheco (75.9215-3581)


