Relatório das Atividades

Grãos de Luz e Griô 2017

Abertura das Oficinas Grãos de Luz 2017
Planejamento e realização de 12 horas mensais de julho a outubro das oﬁcinas de inclusão digital,
vivência e contação de histórias, roda de capoeira, oﬁcina de música, oﬁcina de teatro para 60
crianças e adolescentes, semanalmente nas terças feiras.
Iniciamos nossas atividades com uma vivência da pedagogia griô, com todas
as crianças e oﬁcineiros.
Fizemos uma roda de pedido de benção com o maracá , em seguida
convidamos as crianças para dançar uma ciranda e celebrar o nosso
reencontro. Cantamos sambas de rodas com musicas tradicionais,
ﬁzemos também um toré indígena e
ﬁnalizamos com uma contação da historia
de vida de Robertinho do Remanso.
Depois realizamos oﬁcinas de teatro,
capoeira, contação de histórias e
inclusão digital com animação.

"Hoje foi minha primeira vez aqui no grãos. Eu
sempre pedia minha mãe para me matricular nas
oficinas, porque ouvia meu colega falar do grãos
na escola e eu sempre queria participar. Adorei a
aula hoje foi muito bom e divertida. A
atividade que mais gostei foi a brincadeira do
escultor, onde um colega era argila e eu fazia
uma obra de arte com ele.
Rebeca Paixão 11 anos,
Oficina de Teatro Grãos de Luz

Oficina de Teatro

Oficina de Teatro
No segundo semestre de 2017, o Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griô ofereceu oﬁcinas de Teatro dentro de
uma de suas linhas de ação para crianças de 6 à 14 anos das comunidades periféricas de Lençóis, facilitadas
por Ricardo Boa Sorte e Rose Lane, todas as terças-feiras, no turno vespertino,
com quantidade de de 20 à 25 alunos.
Ritual diário deste programa começa com a vivência de abertura da Pedagogia
Griô integrando todas as oﬁcinas – Teatro, Música, Artes Gráﬁcas e Capoeira,
em seguida cada participante em sua área escolhida. No caso a de Teatro,
iniciamos com uma meditação trabalhando a respiração para centra
mento. Desenvolvemos dinâmicas de integração e vinculo, oferecemos
aula prática da Pedagogia Griô – vivência de identidade e
ancestralidade e técnicas teatrais de improvisação, dicção,
interpretação, relaxamento, conﬁança; estimulamos a concentração;
ampliamos a capacidade da oratória, eliminando a timidez e o medo de
expressar seus sentimentos.
Nas aulas trouxemos para reﬂexão o respeito com a diversidade – de
gênero, raça, cor, credo, etc. Surgiram vários temas no decorrer do processo
da oﬁcina tais como, racismo, transexualidade, coisa de menino e menina,
quando abrimos rodas de diálogos para elaboração do conhecimento.
Contamos com aulas da cantora, compositora e arte educadora Mariá de
Castro, que desenvolveu o seu trabalho de musicalização, dinâmicas de
instrumento corporal, brincadeiras tradicionais e técnica vocal.
“Somos diversos e cada criança é uma poema
Trabalhamos na horizontalidade, em roda, e toda semana um participante
diferente, uma inspiração, e eu enquanto
trazia um jogo ou brincadeira para ensinar à turma. Utilizamos objetos,
educador tenho a consciência de como agir com
material didático, tais como, bastão, balão, cartolinas, canetas, lápis de
cor, papéis.
cada uma, sempre falo que eu sou muito mais
Fechamos as oﬁcinas no mês da criança em uma linda comemoração e
aluno que professor, pois tenho trinta crianças me
apresentação do trabalho de cada oﬁcina!

ensinando e eu sou só um para as trinta, posso
estar enganado, mesmo inconsciente, elas
aprendem e ensinam uma as outras”
Ricardo Boa Sorte.

Oficina de Música

Oficina de Música
Em 2017, foram realizadas oﬁcinas de música para 15 crianças e adolescentes com a carga horaria de 3 horas
semanais de março a novembro, totalizando 100hs de aprendizagem. Foram realizadas atividades educativas:
Jogos de coordenação rítmica e motora; aulas de ritmos tradicionais (samba, axé,
chula, batuques); Criação e composição de músicas; Aulas em instrumentos de
banda (teclado, bateria, baixo, violão e guitarra); Aulas em instrumentos
tradicionais (caixa, pandeiro, zabumba e triângulo). Oﬁcina de captação e
edição de musicas. Tivemos como resultado na oﬁcina de musica um total de
6 crianças iniciadas em violão, 8 crianças iniciadas em bateria, 6 crianças
iniciadas em teclado e contrabaixo. Todas iniciadas em instrumentos e
ritmos tradicionais.

“Foi muito gratificante ter acompanhado
estas crianças neste ano. Ter visto o prazer
nos olhos delas ao ter contato com os
instrumentos” Darlan Santos, professor da
oficina de música.

Oficina de Inclusão Digital

Oficina de Inclusão Digital
Em 2017, foi realizada a oﬁcina de Contação de Histórias, Inclusão Digital e Fotograﬁa facilitada pelo jovem
gestor, produtor audiovisual Uilami Dejan e pelo pedagogo e produtor audiovisual Delvan Dias, para 18
crianças e adolescentes com a carga horária de 3 horas semanais de março a
novembro, totalizando 100 horas de trabalho.
Foram realizadas atividades educativas de: Conhecimento básico em
computação; Conhecimento básico nos Programas da Microsoft Word,
Power Point e Excel; Construção de histórias coletivas com elementos das
brincadeiras de crianças em Lençóis; Redes sociais: suas funções e seus
perigos; Conhecimento teórico e prático de fotograﬁa e composição
artística.
As crianças e adolescentes realizaram circulo dialógico, a arte gráﬁca do
convite, histórias sobre direito à terra, Identidade, manifestação Cultural
da marujada que foi contada nas oﬁcinas, realizou pesquisa sobre a
Marujada do quilombo do Remanso e de Lençóis, seus mestres criando
desenhos com tintas naturais.

“Alegremente refletimos sobre a ideia de
mostrar a verdade sobre os quilombos, suas lutas,
suas demandas e entendendo como as tecnologias
digitais devem serem usadas enquanto ferramenta
de inclusão e produção partilhada, vendo as
manifestações pelo lado real para que desenvolva
a consciência critica comunitária das crianças”
Delvan Quilombola.

Oficina de Capoeira

Oficina de Capoeira
A oﬁcina de capoeira foi facilitada pelo instrutor Delio Dias, do grupo de capoeira Corda Bamba de Lençóis, para
40 crianças e adolescentes com a carga horária de 4 horas semanais de março a novembro no Ponto de
Cultura Grãos de Luz e Griô, totalizando 100 horas no ano.
Os professores recebem as crianças com abraços e boas vindas e vão à sala.
A oﬁcina é aberta com uma roda de apresentação de cada crianças, seu
nome, idade, escola, série, sentimento do momento, bênçãos e outras
formas de apresentação. O professor conta uma história que tem relação
com a capoeira, depois convida as crianças para a preparação do corpo
com alongamentos e aquecimento. Depois se iniciam os movimentos da
capoeira, os exercícios de cantos e instrumentos e a roda ﬁnal.
Este ano, os temas geradores foram alimentação saudável, então nas
oﬁcinas de capoeira foram trabalhados o cuidado com o corpo, e a
importância de uma boa alimentação que está associado com 70% do nosso
percentual das nossas atividades físicas. Foram passados exercícios e
movimentos em grupo para fortalecer a aproximação, a amizade e o afeto em
grupo. Foram realizadas muitas rodas de capoeira com cantos baseado em em
frutas, legumes e hidratação corporal. rituais e músicas criadas pelas próprias
crianças relacionado um boa alimentação. O grupo das crianças conquistou
uma evolução na convivência da educação alimentar. Essas ações de
conscientização desde pequeno com o bem está do corpo e a saúde
mental fortalecer o nível de conhecimento e um novo conceito de
formação para outras pessoas.
Todos os dias a oﬁcina se fechou com a roda da merenda, quando
todos cantam felizes, e celebram mais um dia de aprendizagem.

"Na capoeira aqui no grãos eu aprendo muitas coisas
com o professor Délio, eu gosto de jogar, cantar e
tocar os instrumentos da capoeira.
E gosto principalmente dos alongamentos que o
professor passa e eu posso depois ensinar para os
meus colegas. Gosto de fazer os movimentos com
minha amiga estrelinha e formiguinha. Somos
melhoras amigas da capoeira, jogamos muito”.
Daiara Santos 9 anos, aluna da oficina de capoeira
do do Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griô.

Encerramento das Oficinas Grãos de Luz
As oﬁcinas de musica, capoeira, teatro e inclusão digital encerraram as atividades das
crianças Grãos de Luz de 2017, com uma vivência de identidade, ancestralidade e
contação de história

Grãos de Luz e Griô em parceria com escola Maria Isabel
da Silveira e grupo da UFBA nesse sábado 01/04 com
oficinas de Velas, cupcakes, sabonetes e mais.

A equipe da UFBA, sob a orientação de Rejâne Lira da Silva, realizou nesse sabádo 01/04
na Escola Maria Isabel da Silveira, educação, aprendizado e diversão neste sábado de
outono com oﬁcinas de cupcake, sabonete, velas e muito mais. Junto com Marcia Dos Anjos Teles, a equipe de professores e
estudantes, Estamos todos de parabéns! Gratidão! Sementes Do Remanso, Luciana Caribé, Lillian Pacheco ( Grãos de Luz e Griô).

Pelo direito de viver na comunidade
Quilombola da Iuna Lençóis
Nenhum Quilombo a Menos
A secretaria de educação, 6 escolas da zona rural e urbana, a UEFS, Grãos de Luz e Griô, a
Secretaria Municipal de Assistência Social, APLB Local, a Associação Quilombola do Remanso, a
Associação Corda Bamba, realizaram passeata nas ruas de Lençóis pela PAZ na comunidade quilombola
da Iuna. A segurança pública e diversas entidades do poder público e civil participaram ativamente da
passeata. A TiVi Griô - TV Comunitária gerida por jovens da cidade, entrevistou autoridades e fizeram
cobertura da caminhada. Lideranças de 10 estados do Brasil relacionados com projetos da Embrapa em
comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e do semiárido, estiveram presentes. Sônia Ribeiro, representante
do movimento Africa Afefe do sul do país, manifestou denúncias sobre a violência estatal ao povo negro no Brasil.
A passeata fez uma parada em frente ao Fórum da cidade, onde uma comissão formada por representantes
de entidades locais se reuniu com a representante administrativa do Fórum para solicitar uma reunião
com o juiz e a promotoria pública. O objetivo é encaminhar uma política de emergência para a educação,
saúde e segurança na Iuna, pela paz e qualidade de vida. O juiz da cidade já manifestou interesse
em reunião com a Comissão.
Vania Sacramento, liderança juvenil da Iuna, deu seu depoimento declarando que das 42
familias, apenas 8 ficaram na comunidade. A tristeza e sentimemto de perda e injustiça
social é profunda.
Foi divulgado durante a passeata notícias da mobilização das lideranças quilombolas
em Brasília, representadas localmente por Delvan Dias, do quilombo do Remanso,
sobre o julgamento do processo que retrocede pra 1988 o reconhecimento das
terras quilombolas do Brasil. A situação atual em Iuna demonstra como o
racismo institucionalizado se expressa pela falta de políticas públicas de
qualidade e geram violência a jovens negros em nosso país.

Formação de Jovens
Grãos de Luz
Planejamento e realização de 64 horas
mensais de curso de formação afetiva, política,
cultural, artística e científica, por meio de vivências
da pedagogia griô, biodança, oficina de audiovisual,
oficina de música, oficina de teatro, curso preparatório
para ENEM com cineclube de história e encontros dialógicos
para análise de contexto, linguagens e redação, matemática,
laboratório de ciências da natureza, e realização de 3 provas e 5
redações por ano para 35 jovens, diariamente das 8hs às 12hs das
segundas a sábado na sede do Grãos de Luz e Griô de março a
junho, julho a novembro.
Os jovens criaram e apresentaram quatro aulas espetáculos
“Lá elas”, “ Queremos enegrecer os currículos”,
“Tradição Oral e Ciência da Vida” e “A Aura de
Gaia” que abordam o feminismo interseccional,
valorização da identidade e ancestralidade da
comunidade e a injustiça social conquistando
público de 800 estudantes e educadores
da rede pública.

A Oficina de Teatro
Jovens Grãos de Luz
Aula de teatro Grãos foi na casa da parteira, mãe Vanilda, ela contou as
suas histórias da sabedoria do parto tradicional. Uma pesquisa de campo
para montar a aula espetáculo sobre tradições orais, além de ser uma troca de
experiências e saberes da nossa região.

"Foi uma gratidão enorme conhecer Dona Vanilda, como vim de Belo
Horizonte lá não é muito comum você conhecer alguém com o dom de ser
parteira. E Dona Vanilda repetiu isso várias vezes, que é um dom!
Achei lindo. As coisas que ela nos contou, respondeu nossas
perguntas. Sobre parto de bunda, juro que não sabia que era
possível! são 800 partos que ela se lembra, imagine os
outros! Quando algumas pessoas saíram eu fiquei por
último pra dizer o quanto eu gostei de conhecer ela,
ai ela me contou um pouco da sua história de vida,
e eu entendi o motivo dela ser maravilhosa e
ter/ser esse dom." Thamiris Fernandes

A Oficina de Música
Jovens Grãos de Luz
Grupo de música dos jovens Grãos, estudaram e ouviram ritmos
tradicionais como chula e jarê, ouviram bandas que reinventaram ritmos
tradicionais, assim podendo ter exemplos para o objetivo, que é reinventar os
ritmos tradicionais da região para serem tocados na banda.

"hoje tivemos a participação de Macio Caires, tiramos muito proveito
sobre como é tocado e cantado o reisado, assistimos também alguns
vídeo de pessoas que estudaram sobre o reisado e reinventaram,
trazendo as origens a nossa atualidade, de forma
representativa sem deixar as raízes. Entendemos que para
chegar a determinados pontos temos que antes conhecer
toda nossa história" (Bina)

A Oficina de Audiovisual
Jovens Grãos de Luz
A Oficina de produção audiovisual de jovens criaram 3
documentários poéticos sobre o espetáculo As Filhas de Oiá;
3 documentários com os temas tradição oral Reis da Cura, O
poder das Folhas, Um dia de Lavadeira; 2 documentários sobre o
Feminismo Interseccional– objetificação do corpo da mulher e
empoderamento feminista; e um documentário sobre a questão quilombola
da Iuna com o título Força Iuna; que foram exibidos para 500 pessoas no
Grãos de nas Escolas e divulgados na TiVi Griô.
O grupo de audiovisual teve aula prática de campo, treinando planos,
luz e áudio para a realização de documentários e animações.

"Gosto muito quando acontecem aulas práticas, porque
podemos avaliar como realmente estamos
aprendendo a manusear as câmeras, além de ser
super agradável estar na natureza”.

A Oficina de Audiovisual
Jovens Grãos de Luz

Este ano, o grupo de jovens da TiVi Griô participaram de
vivências como aprendizes da pedagogia griô para qualificar
o diálogo e registro audiovisual com mestres e mestras griôs;
assistiram vídeos para conhecerem e desenharem na parede da
oficina, a linha do tempo da história do cinema; e realizaram
estudos e exercícios de tipos de documentário tais como,
participativo, poético e observativo.

TiVi Griô
Lançamento e alimentação de páginas de comunicação
dos grupos de jovens de audiovisual com 27 Vídeos na
Tivi Griô envolvendo 1302 curtições.
TV comunitária da Chapada Diamantina gerida pelos jovens
Uilami Dejan e Ciro Pacheco que lutam por politicas de
educação, cultura, tradição oral e desenvolvimento
comunitário!
Os vídeos produzidos seguem os seguintes
formatos: Cidadania se faz no dia a dia, Griô
musical, Pau de anum, Comercio justo, Cine
dica, Breve história e filmes de ficção.

Cine Clube Fruto do Mato
Produção e realização com a gestão dos jovens, Ciro
Pacheco, uilami Dejan e Vitor Darlan da TiVi Griô no
Cineclube Fruto do Mato coordenado pelo Cinepoètyka que
exibiu 20 sessões em Teatro de Arena, no Grãos e mais 8
escolas públicas de Lençóis, envolvendo 4000 estudantes,
educadores e famílias, com a história do cinema baiano e
filmes premiados produzidos no Grãos que tratam do
racismo e da identidade e ancestralidade negras (ver
Pai Inácio ou Kokumo e Mito do Diamante).

Vivências Afetivas e
Culturais
Quizenalmente, aconteceram vivências afetivas e culturais
para formação dos jovens, com a metodologia da Pedagogia
Griô e a Biodança, ministradas por Márcio Griô e Cláudia
Monteiro. Eventualmente Líllian Pacheco e Delvan Dias também
ministram aulas da Pedagogia Griô, com cantigas, saberes e histórias
tradicionais passados transmitidas de geração a geração, com temas
geradores de cidadania e assuntos abordados de forma transdisciplinar.
Delvan Dias contou o mito de Seu Estrelo e a Dona Mata adaptada de
Cacá Verá pela Griô Aprendiz Luciana Meirelles e a criadora da
pedagogia griô Lillian Pacheco, trazendo um desafio do mito para
que os jovens descobrissem a lógica de representação do
sistema decimal em diversas culturas.
Finalizou com um samba de roda com muita celebração.

Vivência de ancestralidade e
identidade da Pedagogia Griô
com Márcio Caires (Griô).
"A vivência de ancestralidade e identidade de hoje foi iniciada com
muito respeito e reverência às folhas deixadas pelo dançarino Tony Silva
na noite anterior, após um ritual sagrado de afrografias. Na entrada, cada
um recebeu uma folha para sentir o aroma dela e identifica - lá, se conectando
com o ambiente. Seguimos reverenciando um ao outro em banhos de folhas, trocas
de energia e olhar profundo. Voltamos em roda e todos contaram histórias sobre as
folhas, trazendo lembranças de quando eramos crianças, sobre as experiências com
curandeiras que benzem mal olhado ou "vento caído" e sentimos saudade dos cuidados
de avós ligadas ao contato com folhas curativas, deixando registrado tudo em papel
e na memória afetiva. Em seguida, produzimos uma vassoura de folhas como
minha avó me ensinava. Enquanto uma parte do grupo cantava, a outra parte
varria e recolhia as folhas de forma amorosa. Cada um foi para sua
oficina artística onde estamos criando dramatizações, documentários e
músicas sobre a tradição oral de nossa região". André Fonseca, aulo
da oficina audiovisual do Grãos de Luz e Griô.

Programa dos jovens Grãos.
Cineclube e encontro dialógico
Semanalmente foram realizados Cineclube de Ciências
Humanas, tratando da história do Brasil e do mundo. O
cineclube segue a orientação metodológica da pedagogia griô,
realizando contação de histórias, encontros dialógicos e
dramatização de roteiros para elaboração do
conhecimento dos jovens.

Aula Espetáculo
Queremos Enegrecer
os Currículos
No dia 16/05, os jovens Grãos apresentaram, no Teatro de Arena, a aula
espetáculo QUEREMOS ENEGRECER OS CURRÍCULOS, com direção
artística da escritora e educadora Lillian Pacheco. O texto e o roteiro tão bem
dramatizados por Adriana Teles, Rose Lanne Ricardo Marques Xavier e toda o grupo
de teatro, se baseiam na lei 10.639, aprovada em 2003, que tornou obrigatório o
estudo da história da África, história e cultura dos afro-brasileiros nos currículos
escolares. A aula-espetáculo valoriza a ancestralidade africana com histórias e com músicas
executadas pela Banda Griô nas vozes emocionantes de André Fonseca e Jamile Santos,guitarra
Charlaine Nascimento Osbourne, bateria Tainã Pacheco e baixo Vitor Darlan e os novos integrantes
que contam sobre os impérios africanos do Egito, do Mali e de Oyó, ao tempo que afirmam a
identidade negra e denunciam indicadores sociais importantes. Foram exibidos dois curtas: "As vezes
me chamam de negro" e " O que é macumba", o primeiro com roteiro e edição dos jovens Uilami
Dejan e Fellipe Dourado do Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griô e o segundo por parceiros da
Ação Griô Nacional, que podem ser apreciados na TiVi Griô. O espetáculo contou com 3
coreografias dos grupos AfroGrãos e Ominirá coordenados pelo dançarino Toni Silva que
brilhou no palco do Teatro de Arena com o solo da dança Apartaide. E ainda coreografia
do Grupo de Rap Marf de Lençóis e o figurino do grupo de teatro por Renata Matos
que embelezaram a fotografia do evento.
O espetáculo reuniu aproximadamente 300 pessoas de todas as idades,
entre educadores e estudantes das escolas de Lençóis, famílias da
comunidade de Lençóis e visitantes que vieram prestigiar a noite de
dança, poesia, música, teatro e, também, de cinema baiano, com a
parceria do Cineclube Fruto do Mato que exibiu o filme:
CIDADE DAS MULHERES, com a presença do diretor
Lázaro Farias.

Espetáculo Lá Elas
100% feministas, você vai se arrepender de levantar a mão prá
mim, chega, cadê meu celular que eu vou ligar para 180, eu cresci,
são algumas das falas fortes do grupo de teatro que por meio de
cenas de violência e preconceito na vida doméstica, na escola e na rua
provocaram emoções no publico durante a aula espetáculo Lá Elas. O grupo
de música completou as cenas com canções de protesto e de valorização do
poder feminino como Cordeiro de Nanã, a Rosa do Morro, da banda Inquérito, e
100% feminista de Karol Conka. E o grupo de audiovisual trouxe videos
documentários expositivos e participativos que questionaram o lugar da mulher negra na
mídia, a objetificação do corpo da mulher negra, o empoderamento da mulher
negra, histórias de vida e o posicionamento de jovens e pessoas mais velhas
sobre as relações femininas homoafetivas.
Com esta riqueza, as(os) Jovens do Grãos de Luz e Griô sensibilizaram
mais de 250 pessoas da comunidade para refletir e se posicionar a
respeito do machismo, do racismo e da homofobia. A aulaespetáculo aconteceu na Casa Afrânio Peixoto, na sexta-feira,
dia 9 de junho. Participaram do público estudantes,
professoras(es) e ou diretoras(es) das escolas do
Remanso Quilombola, Horácio de Matos e CERPV.

O encantamento da aula
espetáculo Griô: tradição e
ciência da vida
O encantamento da aula espetáculo Griô: tradição e
ciência da vida, dos jovens grãos abriu o seminário de
educação de Lençóis e também foi apresentado no evento de
encerramento do programa de jovens de 2017.

A aula espetáculo Griô:
tradição e ciência da vida
A aula espetáculo Griô: tradição e ciência da vida,
direcionada pela educadora Líllian Pacheco fechou as
atividades artísticas e culturais dos jovens Grãos de 2017.
Muita poesia, cantiga, dança, história, diálogo e homenagem com os
mestres griôs marcaram a aula, que se apresentou na Ecoviva durante
seminários de educadores e no Grãos de Luz e Griô para as famílias dos
jovens. Textos dos jovens e da educadora Lillian Pacheco encantaram o
público que chorou, sorriu e aprendeu muito. Agora todos dedicados
exclusivamente ao ENEM

"Eu me encantei, chorei muito e ri muito" professora
Janilde Fontinelli
"Eu sempre enfrentei a discriminação por minha
religião e nunca tinha sido homenageada, mas
esse dia chegou porque eu tenho fé e
agradeço" Maria Áurea, parteira e mãe
pequena do Jaré

Espetáculo A Aura de Gaia
A Aura de Gaia, concorre a prêmio nacional no I CONCURSO DE
TEATRO AMADOR DA ORDEM ROSACRUZ, AMORC
“ESPIRITUALIDADE, HUMANISMO E ECOLOGIA''. Lillian
Pacheco, diretora, buscou uma interpretação estética do roteiro de Luiz
Daniel, para o espetáculo que conta a história de uma menina estudante (a
jovem talentosa atriz Rose Lane Santos) que resiste contra a falta de
humanidade do mundo e de seus pais (com a atuação performática dos jovens Cintia
Marques e Ricardo Marques Xavier). Seu aliado é o velho jardineiro Sr Hermes, que
teve uma bela atuação do jovem Uiran Teixeira, propondo a meditação como meio de
transcendência. Lillian expôs a dor de Gaia diante de imagens de profundo
sofrimento humano em fotografias de Sebastião Salgado e do conterrâneo
Noilton Pereira. A iluminação com latovelas e lanternas, fruto de uma longa
conversa entre a diretora e Ferna Almeida, encantou o palco. A força da
musicalidade com Jamile Santos, jovem autora da maravilhosa música
Cinzas, e Tainã Pacheco com uma execução musical emocionante ao
piano conduziu a relação do
Público com a dor de Gaia, que foi finalmente superada pela
conexão dançante com Nanã, sua Orixá. As imagens falam
mais do que as palavras com o olhar do jovem fotógrafo
Ciro Pacheco.

Família Griô Mamulengo da Chapada
O grupo de Teatro de Jovens, com a direção de Líllian Pacheco,
criou a Família Griô Mamulengo da Chapada com seu primeiro
espetáculo As Filhas de Oiá e circulou em 11 municípios da Chapada e
em Salvador, apresentando para um público de aproximadamente
10.000 pessoas em 17 praças, feiras, teatros, bibliotecas, escolas,
universidades, associações, incluindo a participação especial de
musicistas e mestres griôs de renome nacional e estadual
Luciana Souza, Juliana Ribeiro, Mestre Elias e Márcio
Griô
O grupo lançou a página de comunicação da Família
Griô Mamulengo da Chapada atingindo um público
de 689 curtidas.

São João 2017
A Prefeitura Municipal de Lençóis, em parceria
com as associações de Condutores e Visitantes e
Grãos de Luz e Griô, realizou uma arraiá na famosa
Praça do Nequinha.
O Grãos de Luz e Griô apoiou a realização das 4 quadrilhas e
grupos com 200 crianças, adolescentes e jovens Rosalina, Adolecê,
Escolinha do Jajá e Sabadão Mirim, coordenadas por ex alunos e
familiares dos jovens do Grãos de Luz e Griô. o apoio se estendeu para
produção de banners e páginas em site das quadrilhas, ver site
www.trilhagriochapada.org.br;
Mais de 600 pessoas participaram da festa que reuniu o melhor do
forró pé de serra quilombola com Mestre Aurino e homenagens às
quadrilhas Rosalina, Adolecê, Sabadão Mirim, Escolinha do
Jajá e a Grãos de Luz e Griô.
A ACVL e o Grãos celebraram seus 22 anos de festa e
trabalho nas áreas de educação, cultura e turismo. A
festa contou ainda com um repertório da banda
Colo de Babá.

Planejamento e realização de 12 hs de aulas semanais em
Programa Mais Educação em 3 escolas Públicas do
Município ministradas pelos jovens Ricardo Boa Sorte e
Rose Lane Santos e apresentação de quatro espetáculos
com crianças e adolescentes.

Preparação para o ENEM
Em outubro e novembro o grupo de 17 jovens grãos
que estão em idade de realização do ENEM focou
suas atividades em realização de simulados, grupos de
estudo de revisão e de elaboração de redações com temas
diversos. Nos dias das provas, a educadora Líllian Pacheco,
reservaram pousada e refeições para o grupo na cidade de
Seabra acompanhando a realização das mesmas. O grupo tem o
objetivo de incentivar a cultura do estudo na juventude
lençoense, pois o colégio de ensino médio local não tem
alcançado a mínima aprovação e a economia local tem
incentivado a inserção dos jovens no mercado de
subemprego sem oportunidade de formação
acadêmica e cidadã.

Preparação para o ENEM
Quase 100% da juventude negra lençoense que
ingressa na universidade fez parte do Grãos de Luz e
Griô. Não existe uma política para a juventude em Lençóis.
Sou
Uilami Dejan, representante do comitê territorial e participo
hoje como jovem gestor do programa de formação afetiva,
artística, cultural, científica e política do Grãos coordenado
pedagogicamente por Lillian Pacheco. Temos aulas de segunda à Sábado,
de Ciencias humanas, Matemática ( Professor Sobrinho), Redação e
Linguagens ( Professor Delmar), além de Ciências da Natureza. Criamos aulas
espetáculos com vídeos, músicas, danças, teatro e temas geradores de
cidadania. A formação também inclui a preparação para o ENEM. Sou um dos
jovens que criaram esta parte do programa, em parceria com o primeiro
jovem idealizador, Ciro Pacheco que fundou e liderou o primeiro grupo
de estudos no Grãos. Nesses últimos dias realizamos simulados,
correções de prova, vivências de relaxamento e articulamos
transporte coletivo confortável para a viagem até o endereço
da prova, incluindo orientação e cuidados psicológicos,
lanches, vitaminas, água mineral e almoço. Cuidamos da
serenidade e alegria para estudar a prova e
conscientizamos os/as estudantes para enfrentar a
realidade do ENEM coletivamente
compreendendo o jogo da meritocracia que se
institucionaliza no Brasil.

Curso de Incidência Politica
Jovens Grãos participaram junto a outras lideranças jovens da Bahia,
Pernambuco e Piauí, do curso de incidência Politica na sede da CESE, em
Salvador. Com duração de 5 dias (15 á 19/05) compartilhando aprendizados e
trocas de experiências.
Levamos problemas que nossas comunidades enfrentam, e através de ferramentas que
aprendemos utilizar no curso conseguimos identificar as causas mais profundas e
consequências dos problemas assim, elaboramos as soluções para tal problema e traçamos um
plano de ação, de como incidir politicamente para solucionar o problema em questão, a nossa
missão agora é implementar o conselho de juventude de Lençóis, criando um espaço para elaboração
de politicas publicas voltadas para a juventude.
Uilami Dejan 20 anos
O Curso de Incidência Política foi um evento de imersão, tendo sido realizado a partir de uma
abordagem prática, incluindo dinâmicas de grupo, simulações e debates, além de atividades de
planejamento estratégico. O objetivo deste evento foi proporcionar aos participantes uma série de
reflexões de modo a sensibilizar e capacitar sobre a importância do espaço da juventude na
política, bem como acerca das grandes responsabilidades.
Destacam-se, entre os temas trabalhados: gêneros, racismo, opressão, a apresentação de
perfis comportamentais e suas implicações éticas na ação política. Outro tema
abordado foi a relação entre o comportamento dos grupos sociais e sua influência
sobre o comportamento individual.
Com um enfoque prático e tendo recebido avaliação positiva dos
participantes, a expectativa sobre este Curso de Incidência política é a
de que os conteúdos apresentados e discutidos nestes dias de
atividades venham a impactar positivamente as atividades dos
participantes em suas associações, de modo que possam
colaborar com implantação dos seus projetos de forma ética
na superação da crise política do Brasil.
O trabalho continua na segunda etapa do curso .

Reunião Comitê de Juventude
12 de Maio – Lençois
A Associação Grãos de Luz representada por
Delvan Quilombola e Uilami Dejan assumiu a
coordenação do Comitê da Juventude do
Colegiado Territorial de politicas públicas,
onde foram traçados um plano de
trabalho para o ano de 2018.

Realização de projeto emergencial para defesa de dois
casos registrados de violência policial contra adolescentes,
contratando e acompanhando assistência jurídica com
advogada e secretaria de justiça da Bahia, assistência
psicológica para dois jovens e suas famílias, e bolsas de
estudo para os dois jovens.

21 jovens do Remanso e 18
jovens do Tomba participam, no
Grãos, de oficina de jovens
repórteres científicos coordenada
pela UFBA e produzida pela
Professora e Produtora Cultural
Adriana Caribé

Reuniões de Planejamento de Aula
Realização de 6 reuniões de planejamento da
parceria no I semestre e da revisão de currículos em
6 escolas, coordenada por Líllian Pacheco, envolvendo
30 educadores e gestores; 1 reunião com equipe de
escola comunitária para plano de aula; 4 reuniões com
equipe de educadores do Remanso no I semestre; 1
reunião com educadora Iracema Sacramento Iuna no
I semestre; 2 reuniões de 16 hs com a equipe da
escola do Remanso para construção de PPP; 3
reuniões com total de 9 hs com professora Adriana
para plano de aula de Casa de Farinha, Tecnologias
contemporâneas, ervas medicinais ; reunião de
planejamento de 3 trabalhos de aulas e cursos (Casa
de Farinha, Trilha Griô, Nenhum Quilombo a Menos)
com aprovação e apresentação no seminário griô na

Reuniões de Planejamento de Aula e
Projetos Pedagógicos

Plano de Aulas Realizados, sistematização e
coordenação Pedagógica de Líllian Pacheco
Sistematização e realização de 20 aulas sobre Segurança
Alimentar, Merenda Escolar e Valores Nutricionais para 6 escolas
municipais envolvendo 25 professores de Lençóis e Itaetê.
Sistematização e realização de 2 aulas sobre Grandezas e
Medidas na Casa de Farinha, comunidade do Remanso, envolvendo
20 crianças e jovens e 3 professores.
Sistematização e acompanhamento de 4 aulas de rodas de
abertura em 2 escolas envolvendo 150 crianças- Isabel da Silveira
e Comunitária.
Sistematização e acompanhamento de 1 aula de ciências e
tecnologia no Remanso com professora Adriana.
Sistematização e acompanhamento de aula de Criação do Universo em
Escola Lindolfo Almeida envolvendo 15 jovens da professora (Telma).
Sistematização e acompanhamento de 2 aulas envolvendo 30
crianças de Ervas Medicinais em Remanso e Escola Isabel da
Silveira.
Sistematização e acompanhamento de 6 aulas sobre identidade e
sistema decimal em 3 escolas: Isabel da Silveira, Iuna, Remanso.

Plano de Aulas Realizados
(Líllian Pacheco, Márcio Griô,
Ricardo Boa Sorte e Delvan Dias)

Sistematização e acompanhamento de 2 aulas Nenhum
Quilombo a Menos no Remanso e na Iuna.
Sistematização e realização de 1 aula de Direito à terra e
Brincadeiras Quilombolas na comunidade da Iuna.
Sistematização e realização de 1 aula de Música e História na
comunidade da Iuna.
Acompanhamento de pesquisas de trabalhos de pesquisa, TCCs,
doutorados e mestrados com referência e citação na Pedagogia
Griô - Gabriela Doutorado em UFRGS, Freitas Madiba TCC
Ciências Políticas na UFBA, Luciana Mestrado e Doutorado em
educação na UFBA, professora da UEFS; Silvania xxxxxx,
Mestrado em Literatura Afro-brasileira e Indígena na Formação
de Professores da Secretaria de Educação Municipal de SP;
Trabalho publicado de Magda Cruciol de Agroecologia e
Pedagogia Griô em parceria com Embrapa PI e Universidade
Federal do Piaui.
Aprovação de 10 trabalhos da Pedagogia Griô no Seminário Griô
na UFBA: Descolonização e Culturas populares na UFBA.

Pedagogia Griô - Plano e Aulas Realizados
Na aula da pedagogia griô sobre ervas medicinais na comunidade quilombola da Iuna, ministrada por Líllian
Pacheco, aconteceram rodas de cantorias, estudo das ervas com os 5 sentidos, vivências de cura, círculo de
cultura e filmes. Foram compartilhados saberes sobre diversas plantas, incluso Jatobá e Nega Mina para
artrite e reumatismo, assim como pra enxaqueca. As crianças se comprometeram a pesquisar e aumentar o livro
que editamos sobre as ervas de cura da Chapada.

O Grãos de Luz e Griô e a TiVi Griô, com a educadora Lillian Pacheco e os produtores audiovisuais Ciro Pacheco e Uilami
Dejan, trabalharam em parceria com a professora e coordenadora pedagógica Iracema Sacramento na comunidade quilombola da
Iuna com vivências e oficinas de contação de histórias de Filtro de Sonhos, brincadeiras populares,, distribuição de livros, além
de exibição de filmes como Disque Quilombola e Força Iuna. O programa inclui oficina de audiovisual para a produção de vídeos
e para a formação de produtores quilombolas. O grãos adquiriu uma câmera para instrumentalizar a comunidade por meio de um
jovem que se encante com o processo de produção audiovisual e que sonhe registrar histórias e narrativas de seu povo. O objetivo
do programa de atividades é fortalecer a identidade e cultura quilombola e estimular a consciência dos direitos relacionado a
terra e moradia. As famílias da Iuna têm vivido momentos de desafio para o reconhecimento do seu território e identidade, e o
Grãos junto com a Secretaria de Educação são parceiros nesse desafio.

Jovens e educadores, Ricardo Boa Sorte, Marilane Griô e Roseane Bernardo realizam aula
no Nucleo de Educação Infantil de Lençóis com vivências de Identidade e contação de
historias de Seu Estrelo, o índio que cria bichos que Vovó Mata conta até inventar o sistema
decimal. Depois da vivência, 50 crianças assistiram os filmes Disque Quilombola e O Mito do
Diamante, produzidos pelo Grãos de Luz e Griô.

Educadoras/es Marilane, Roseane e
Darlan realizarm oficinas sobre a
segurança
alimentar, sistematizada por Líllian
Pacheco, na escola de Educação Infantil

Educadoras/es Marilane, Roseane Bernardo e Vitor Darlan
realizam oficinas sobre a segurança
alimentar na escola Maria Isabel da Silveira

A oficina sobre segurança alimentar utiliza
cantigas, danças, filme e a contação da história "Mandi“, uma
adaptação de Lillian Pacheco da lenda indígena da mandioca.

O Grãos de Luz e Griô,
realiza oficinas sobre
a segurança
alimentar na escola
Comunitária de Tanquinho

No dia 5 de outubro, o Grãos e a TiVi Griô, o educador musical Vitor Darlan e o produtor audiovisual Uilami
Dejan, trabalharam em parceria com a professora e coordenadora pedagógica Iracema Sacramento na comunidade
quilombola da Iuna com vivências e oficinas de contação de histórias A Lenda de Mandi, musicalização, e exibição
de filmes relacionados a saúde alimentar. O programa inclui oficina de audiovisual para a produção de vídeos e para
a formação de produtores quilombolas. O grãos adquiriu uma câmera para instrumentalizar a comunidade por meio de
um jovem que se encante com o processo de produção audiovisual e que sonhe registrar histórias e narrativas de seu
povo. O objetivo do programa de atividades é fortalecer a identidade e cultura quilombola e estimular a consciência
dos direitos relacionado a terra, moradia e saúde alimentar. As famílias da Iuna têm vivido momentos de desafio
para o reconhecimento do seu território e identidade, e o Grãos junto com a secretaria de educação são parceiros
nesse desafio.

O Grãos de Luz e Griô,
realiza oficinas sobre
a segurança
alimentar na escola
José Senna

Nas primeiras semana de agosto, os oficineiros do Grãos de Luz e Griô, caminharam
pela cidade de Itaetê nas comunidades Colônia , Baixão e Rosey Nunes nas escolas
municipais Horacio Matos, Jessiney Hipólito e Adelina Cruz, envolvendo aproximadamente
190 crianças e 15 educadores com atividades como vivência da pedagogia griô, jogos
teatrais, musicas, desenhos e contação de história com o tema segurança alimentar. Foram
dias de muitas brincadeiras, alegria, aprendizagens e reencontro com as crianças e
escolas parceiras.

Aula de Ciências e Tecnologia na escola Terezinha Guerra
Athayde Macêdo na Comunidade Quilombola do Remanso
com a professora Adriana Caribé.

Aula sobre a identidade e sistema decimal
na Comunidade Quilombola do Renmanso.

O Grãos de Luz e Griô,
realiza oficinas sobre
sistema decimal na escola
Maria Isabel da Silveira

Como dar uma aula de educação
contextualizada e com uma metodologia
encantadora, vivencial, dialógica e partilhada
com a disciplina de matemática? No dia 6 de
setembro de 2017, os griôs aprendizes Ricardo Boa
Sorte e Delvan Quilombola, que fazem formação na
Pedagogia Griô, com Lillian Pacheco e Márcio Caires,
deram uma aula sobre Sistema Decimal e Identidade na
Escola Isabel da Silveira.

Aula Pedagogia Griô, Nenhum Quilombo a
Menos na comunidade Quilombola da Iuna

Reuniões
Incidência Política Pedagógica
4 reuniões realizadas com secretaria de educação para
planejamento da parceria e do curso de formação envolvendo
as 6 escolas; e para negociação de implementação da
pedagogia griô como política municipal de educação; 4
reuniões com aplb e secretaria de educação para plano dos
encontros e seminários do II semestre; 2 reuniões com aplb
para avaliação do seminário; 1 reunião com a sec de educação
para articulação de professores que se dedicarão a
implementação da pedagogia griô em 2018; Reunião de
revisão de Projeto Pedagógico da Escola Isabel da Silveira
por parte das professoras Marilândia e Márcia Teles.

Cursos
Realização de 1 encontro de formação de práticas de ensino no I
semestre com 25 educadores de 6 escolas com carga horária de 20
horas.
Realização de 1 encontro de formação em Rodas nas Escolas no I
semestre de 8 horas com 15 educadores de 5 escolas e 5 comunidades.
Realização de 1 encontro de formação no segundo semestre com 24
educadores com a carga horária de 20 hs.
Realização de um seminário de educação no segundo semestre em
parceria com a aplb com a carga horária de 15 hs com 50
educadores(as).
Realização de um encontro de formação em Instrumentos de
percussão com carga horária de 8 horas envolvendo 15 educadores(as)
Elaboração e realização de projeto de formação para EMBRAPA, para
30 educadores e coordenadores de projetos de agroecologia e
comunicação envolvendo jovens em comunidades rurais, quilombolas, de
assentamento com repercussão nacional.
Alimentação de Face da Pedagogia Griô e site da Escola de Formação
Livre na pedagogia Griô conquistando 3871 curtidas e seguidores.
Realização de formação auto sustentada e mensal na pedagogia griô
para 75 coordenadores de projetos, estudantes, educadores,
mestrandos doutorandos, artistas, coordenadores de projetos
educativos e culturais de São Paulo Rio de Janeiro, Brasília e Salvador,
Porto Alegre, com envolvimento de 15 escolas.

A coordenadora Pedagógica, Líllian Pacheco, elaborou e realizou curso e
projeto de formação para EMBRAPA, para 30 educadores e
coordenadores de projetos de agroecologia e comunicação envolvendo
jovens em comunidades rurais, quilombolas, de assentamento com
repercussão nacional.

Realização de 1 encontro de formação de práticas de ensino no I
semestre com 25 educadores de 6 escolas de Lençóis com carga
horária de 20 horas, ministradas por Líllian Pacheco, Márcio Caires e
Delvan Quilombola .

Realização de um encontro de formação em
Instrumentos de percussão com carga horária de
8 horas envolvendo 15 educadores(as)

Escola de Formação na Pedagogia Griô
Realização de formação auto sustentada e mensal na pedagogia griô para 75 coordenadores de projetos,
estudantes, educadores, mestrandos doutorandos, artistas, coordenadores de projetos educativos e culturais de
São Paulo Rio de Janeiro, Brasília e Salvador, Porto Alegre, com envolvimento de 15 escolas.

Visita de professores e
estudantes da UEFS, curso de
licenciatura em geografia
"Eu sou Saionara Bonfin Santos, sou professora da UEFS
do Parfor (Plano nacional de formação de professores da
educação básica). Hoje foi um dia muito especial, nós trouxemos,
os graduandos de licenciatura em geografia no campus da Chapada,
em Lençóis. Foi um dia muito rico, nós vivenciamos um pouco da
pedagogia Griô, onde pudemos fazer um resgate de uma possibilidade
metodológica, trabalhando nossa identidade, ancestralidade, a partilha de
conhecimentos através da tradição oral, foi muito interessante, foram
momentos ricos, desde a recepção com musicas de mestres griôs, de comunidades
diferenciadas até os sambas de roda, os momentos de sensibilização, criação de
vínculos com a roda de partilha, e o momento final, que fizemos trocas de
saberes com Marcio Caíres, que é gestor e um dos fundadores do Grãos de
Luz e Griô. Foi um dia maravilhoso, obrigada, quero voltar mais vezes com
outros grupos de alunos para que eles possam ter essa possibilidade de
formação e futuramente trabalharem essa metodologia griô em
suas salas de aula, estamos precisando fazer esse retorno como
uma simbologia representativa, de olhar pra trás e ver a
riqueza da sua historia e da sabedoria dos mestres que
veio antes de nós, muito obrigada a todos! faço votos
que esse projeto tenha vida longa".

Semana da Consciência Negra
Na semana da Consciência Negra recebemos grupos de
graduação e mestrado da UEFS, UNEB, UESB e
grupo de Capoeira parceiros da Associação Corda
Bamba, de Mestre Cascudo, realizando vivências da
Pedagogia Griô e apresentando o espaço do Grãos de
Luz e Griô para mais de 80 estudantes e capoeiristas.

Visita da Universidade Federal de Uberlândia
40s estudantes da universidade Federal de Uberlândia e
educadores da rede pública de Uberlândia - MG visitam a
associação Grãos de Luz e participam de vivência da Pedagogia
Griô com Delvan Quilombola, Marcio Griô, Lillian Pacheco e
Luciene Cruz. O grupo faz parte de curso de Benjamin Xavier,
professor na Faculdade de Educação da universidade, Doutor
pela Universidade de Coimbra, bahiano, nascido em uma
comunidade Quilombola de Piatã Chapada Diamantina e
coordenador do projeto "estágio de vivência quilombola".

Seminário Griô na UFBA
Adriana Caribé, Delvan Quilombola, Lillian Pacheco
apresentam aula Casa de Farinha no seminário,
contando práticas transdisciiplinares de elaboração
do conhecimento entre ciências naturais das plantas,
a matemática dos pesos e medidas da produção da
farinha e da plantação.

Seminário Griô na UFBA
A aula Nenhum, Quilombo a Menos foi facilitada no seminário
por Delvan Quilombola, formando na Pedagogia Griô, com rodas
de encantamentos, abertura, integração, identidade,
harmonização e embalo incluindo pedido de benção, ladainhas,
cantigas e danças de trabalho, da capoeira e do maculelê
seguindo e focando na curva da vivência.
Depois, por meio de panôs, Delvan realizou a roda de contação
de história de Aqualtune, uma roda de diálogo com imagens de
mulheres negras heroínas, imagens da áfrica e de quilombos.
Nesse momento, fez um breve relato sobre o contexto da luta por
território das comunidades Quilombolas na Bahia.
Foram utilizados: Pandeiro, berimbau, projetor, computador, caixa
de som e o filme Nenhum Quiilombo a Menos, Força Iuna,
produzido pelos Jovens Ciro Pacheco e Uilami Dejan do
Audiovisual Grãos de luz e Griô e como fechamento foi exibido o
filme onde todo contemplaram o vídeo, em formato de roda o
grupo se abraçou e foi encerrada a aula.

Seminário Griô na UFBA
Mestra Doci, Mãe Pequena, Mestra Griô CiCi, contadora de
histórias de Ifá e Makota Valdina, participantes da Ação Griô
Bahia e Ação Griô Nacional se encontram no Seminário Griô na
UFBA, compartilhando histórias e saberes.
Líllian Pacheco, criadora da Pedagogia Griô, esteve presente
compartilhando seu artigo escrito na Revista Diversitas USP.

Com a metodologia da Pedagogia
Griô tivemos um programa de
Seminário de Educação de 2017
em Lençóis rico em práticas de
ensino que incluíram educação do
campo e educação popular.

Trilhas Griô
Em 2017, 300 produtos foram vendidos com o lucro de R$
8.201,00 para investimento na Agencia e Loja Solidária
Em 2017, R$ 58.212,00 foram gerados por meio de vendas de
roteiros e vivências em 11 comunidades e associações.
Em 2017, R$ 95.600,00 foram vendidos diretamente
pelas comunidade em hospedagem e alimentação;

Trilhas Griô
Em 2017, Site e Facebook de Vendas da Trilha
Griô atualizado
www.trilhagriochapada.org.br
recebendo mais de 9.491 curtidas e alcance de 30.000
visitas (de janeiro a Dezembro de 2017) em Facebook e
visitas em site e 700 mensagens via email e WhatsApp
solicitando informações.
Em 2017, Pesquisa e diálogos de parcerias com agencias turismo e
voluntariado e interessadas para a venda das trilhas griôs e de
outros roteiros de Turismo comunitário no Brasil
Em 2017, Realizamos 04 reuniões com agencias de
turismo;
Em 2017, 05 professores de escolas e
universidades públicas visitando a associação
Grãos de Luz e Griô para articular vinda
de grupos escolares para a vivência da
pedagogia griô.

Articulaçao do Sistema
Municipal de Cultura
Roberta Ferraz Secretária de Turismo e
Cultura, Fabio Moraes Boiadeiro, Diretor da
Igualdade Racial e Cultura, e Marcio Caires,
representante do Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griô
se reúnem no dia 8 de novembro de 2017 na secretaria
para dar continuidade ao processo de elaboração e
encaminhamento para aprovação do sistema municipal de Cultura
de Lençóis, proposto pelos grupos culturais em ações do projeto
coordenado pelo Grãos em parceria com a secretaria de
cultura do estado, no âmbito do edital ponto de cultura.
Foi marcada nova reunião dia 14 de novembro as 15
hs no Espaço do Grãos de Luz e Griô entre a
secretaria e grupos culturais do município.

O Historiador Célio Turino
e programa Aprovado
visita a comunidade
Quilombola do Remanso,
apoiado pelo V
aticano
Celio Turino, historiador e criador do Programa Cultura Viva, visita as
trilhas griôs, conhece histórias de vida da comunidade quilombola do
Remanso e dos criadores da pedagogia griô para a escrita do seu novo
livro. Este projeto de pesquisa, apoiado pelo Vaticano e Papa Francisco,
integra experiências de pontos de cultura na América Latina da
rede Cultura Viva Comunitária. São 11 anos de parceria desde a
criação da Ação Griô Nacional por Lillian Pacheco, Márcio
Caires e Celio Turino na época em que ele ocupou a gestão
da SCDC do Ministério da Cultura e lançou o Programa
Cultura Viva no Brasil.

Seminário Griô na UFBA
A coordenadora da rede das Trilhas Griô Chapada
Diamantina apresenta os roteiros das Trilhas Griô e
sua metodologia, a pedagogia griô, no Seminário Griô
da UFBA Faculdade da Educação.

Realização de 5 Oficinas de saberes tradicionais em
Lençóis, Itaetê e Ibicoara com as lideranças
comunitárias das trilhas griô da chapada diamantina
com o objetivo de trocas de experiências entre as
comunidades parceiras das trilhas griô.

Encontro de Mestres Griô
da Chapada Diamantina
No dia 14 de novembro, o Grãos de Luz e Griô realiza
encontro entre Secretaria de Turismo e Cultura de Lençóis e
50 mestres griôs, estudantes e pesquisadores da UESB para
diálogo e apresentação do sistema municipal de cultura de Lençóis,
construído em reuniões com grupos culturais nos últimos dois anos. O
evento coordenado por Márcio Caires e Líllian Pacheco, contou com vídeos
realizados pelos jovens da TiVi Griô sobre Curandeiros e Curandeiras e o
Terno de Reis de Derina. A Secretária Roberta Ferraz se comprometeu em dar
encaminhamento aos próximos passos de implementação do sistema municipal de
cultura, revisando e encaminhando para Câmara de Vereadores, e acompanhá-los
no seu destino burocrático com todo esforço possível. O Diretor de Cultura Fábio
Boiadeiro, Babalorixá e Pai Fábio ti Osum da nação Ketú, deu a bênção ao
grupo, expondo sua devoção pelas religiões de Matriz Africana e
compromisso com a Diversidade Cultural. No final do evento os grupos de
samba de roda tocaram para alegrar enquanto uma mesa de merendas
foi servida a todos.
Estiveram presentes diversos grupos e casas,
entre eles Palácio de Ogum e Caboclo Sete Serras,
Associação Capoeira Corda Bamba, Casa de Jarê de
Valdelice, Dinha, Dona Maninha, Derina, samba de
roda de Tanquinho e Iuna.

Participação de mestres
griôs em seminários,
encontros e foruns
Reuniões pra discussão do Sistema Municipal de Cultura
de Ibicoara, que aina não encaminhou o Projeto de Lei.
Com a Secretária Municipal de Educação de Ibicoara,
Sebastiana Aguiar, na presença de Dirce, responsável pelo setor
de cultura do município, foi entregue um modelo do Projeto de Lei
que tramita em Lençóis como referência pra discussão e construção do
Projeto de Lei para o município de Ibicoara. Ficou encaminhado uma
reunião com lideranças culturais do município pra encaminhar a criação do
Conselho Municipal de Cultura. Foram envolvidos o Chefe de Reis Orlando, a
representante do grupo de capoeira Oziene, e Seu Manoel, pai de Santo do
Terreiro Santo Antônio.

Participação de mestres
griôs em seminários,
encontros e foruns
Reuniões pra discussão do Sistema Municipal de Cultura
de Itaetê, que já tem a lei aprovada pela Câmara de
Vereadores, mas ainda sem encaminhamento pra
implementação. Em reunião com o diretor de cultura do município,
Rael Coleto, foi disponibilizada a mobilização de lideranças
comunitárias envolvidas na Rede dos Pontos de Cultura pra composição
no Conselho Municipal de Cultura. Foram mobilizadas na Comunidade de
Assentamento Rural de Rosely Nunes a Senhora Sinhazinha do Samba de
Roda e Seu Antonio e Dona Sandra do Terno de Reis. Na Comunidade de
Assentamento Baixão foi mobilizado o pai de santo Seu Celino. Na sede a reunião
foi feita com Mila, representante das comunidades de terreiro.

Seleção de Pontos de Cultura do
estado de Santa Catarina
Márcio Caires em Flirianópolis participa, a convite da
Fundação Catarinense de Cultura, Secretaria Estadual
de Cultura e Conselho Estadual de Cultura, da
Comissão de Avaliação do edital público de seleção de
Pontos de Cultura
Ainda neste encontro, representantes políticos do
programa cultura viva se reúnem para avaliação de
contexto e perspectivas!

Aquisição de 2 Notebooks 3 Computadores, 2 Cabos de Força, 2 Cabos VGA , 1
HD Interno 2 HDs Externos, 1 Monitor, 3 Fontes, 2 Mouses, 2 Teclados,
Iluminador Hd, Vara De Boom, Cabo Microfone, Filtro 58mm, Sandisk
Extreme32gb, Steadycam e Gravador Áudio Zoom.

Associação Grãos de Luz
CNPJ 04.731.005/0001-45
Rua Nossa Senhora da Vitória, s/n, Lençóis - BA
Cep: 46.960-000 Telefone: (75) 3334 - 1040
E-mail: graosdeluzegrio@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/GraosdeLuzeGrio?ref=hl
Site: www.graosdeluzegrio.org.br

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

