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MinC Início Notícias Destaques 7º Encontro Regional da Ação Griô Nacional

7º Encontro Regional da Ação Griô Nacional

'A escrita é uma coisa, e o saber outra.
A escrita é uma fotografia do saber, mas não o saber em si'.

Tierno Bokar Salif, mestre aficano

A Ação Griô Nacional realiza o 7º Encontro Regional e o 1º Encontro de Educação e
Tradição Oral da Regional CE, MA, PI entre os dias 27 e 29 de novembro, na cidade de
Cascavel, no Ceará. Participam representantes de uma rede de transmissão oral de seis
Pontos de Cultura dos três estados da região Nordeste.

A iniciativa tem como objetivo apoiar os griôs aprendizes dos Pontos de Cultura, os
educadores das escoals e universidades e demais atores na sistematização, estudo,
vivência e registro em direção a uma pedagogia e a um projeto pedagógico que
potencializem o diálogo entre a rede de transmissão oral e o currículo da escola. Também
visa o compartilhamento de saberes e afetos que potencializem a construção da rede de
transmissão oral da região.

A abertura do 7º Encontro contará com a presença da coordenação da Ação Griô Nacional
- Ministério da Cultura e Grãos de Luz e Griô -, representantes do MinC e autoridades
locais, instituições parceiras e convidados.

Nos três dias de realização do encontro estão programadas diversas atividades que
envolvem a apresentação da missão Ação Griô Nacional; ritual com o Velho Griô; encontros temáticos - Educação e Tradição
Oral; Vivência na Escola; apresentações culturais dos Pontos de Culturas; cortejos; Estudo e vivência da Pedagogia Griô; Roda
dos Griôs; filmes; Circulo de cultura e vivência da Educação Biocêntrica; relações étnico-raciais positivas.

GRIÔ

A Ação Griô Nacional é uma ação integrada aos Pontos de Cultura do Programa Cultura Viva da Secretaria de Programa e
Projetos Culturais do Ministério da Cultura (SPPC/MinC). Foi inspirada e concebida pela criatividade e inovação metodológica
do Ponto de Cultura Grão de Luz e Griô de Lençóis, na Bahia. 

No Piauí, a ação foi implantada em junho de 2007, no Ponto Cultura ao Alcance de Todos da cidade de Floriano. Coordenado
pelo Grupo Escalet, tem como mestre Ademazinho Soares que juntamente com a Ação resgatou, durante as festas juninas, o
Boi Terror das Ondas, fundado em 1953.

(Fonte: Ação Griô Nacional)
(Edição: Comunicação Social/MinC)
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