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Resumo 
 
O presente artigo tem por objetivo contribuir para as discussões e reflexões sobre 
metodologias sociais que realizem experimentações da cultura no campo da educação, 
visando proporcionar novas práticas de cidadania. Com essa perspectiva, o trabalho 
relata as práticas e estratégias pedagógicas da Associação Grãos de Luz e Griô 
localizada na cidade de Lençóis, região da Chapada Diamantina, Bahia. Por meio de sua 
atuação a associação busca integrar os saberes ditos comunitários de tradição oral em 
práticas educativas com crianças e jovens por meio da “Pedagogia Griô”.  
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Introdução 
 

A cultura está no centro dos debates contemporâneos sobre identidade e coesão 

social e deve ser compreendida de uma forma ampla, não restrita às linguagens artísticas 

e às belas-artes, ao valorizar o sistema de direitos e de práticas cidadãs, assim como a 

autonomia e participação de atores e grupos sociais, que visem à construção de uma 

cidadania cultural, não efetivada somente pelos meios jurídicos e sociais, mas também 

pelas interações cotidianas (CANCLINI, 1994).   

Neste contexto, a discussão em torno da valorização do processo cultural assume 

relevância. Ao se atuar neste âmbito, o importante é a trajetória percorrida, o meio do 

percurso, valorizador do desenvolvimento e das relações humanas e sociais, 

direcionadas a uma cultura política garantidora dos direitos culturais, em que todo 

cidadão tem o direito de produzir, participar, usufruir e experimentar os bens culturais.   

Após a constituição de 1.988, a constituição cidadã, há no Brasil na década de 

90, uma fermentação das ONGs, das fundações e do voluntariado e nesta linha surgem 

os projetos socioculturais e socioeducativos, desenvolvidos por organizações da 

sociedade civil, que ganham destaque ao incentivar o protagonismo infantil e juvenil e a 
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afirmação de direitos, especialmente em comunidades de baixa renda. Apesar das 

diferenças internas, esses projetos compartilham a premissa de que a arte e a cultura são 

fatores importantes para a promoção da cidadania, promovendo a melhoria da qualidade 

de vida de crianças e jovens.  

           De acordo com o Relatório da Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento 

da Unesco, toda a política de desenvolvimento deve ser profundamente sensível à 

cultura e inspirada por ela com aplicação na educação e no desenvolvimento social e 

comunitário, assim como na possibilidade de oferecer às crianças e aos jovens um lugar 

melhor como portadores de uma nova cultura mundial em formação (Unesco: 1997).  

Nessa perspectiva na relação com a educação, a cultura tem sido ressignificada e 

utilizada por diversas organizações da sociedade civil e por órgãos governamentais, 

como uma importante ferramenta para o fortalecimento das escolas públicas brasileiras, 

extrapolando o conhecimento formal dos currículos escolares e propondo o 

conhecimento que vem do território, do saber-fazer do cotidiano, das tradições culturais 

e das histórias pessoais.  

Para essas iniciativas, o essencial seria integrar ações e conhecimentos 

comunitários na vida escolar e vice-versa para que possam contribuir para a coesão do 

tecido social e para o desenvolvimento da comunidade, a partir de práticas educativas e 

culturais que tenham o território como possibilidade de aprendizagem, fortalecendo o 

sentimento de pertencimento e a identidade individual e coletiva.   

Neste cenário, o presente trabalho tem por objetivo refletir sobre metodologias 

sociais que realizem experimentações da cultura no campo da educação. Para 

interpretação dessa dinâmica serão analisadas as práticas e estratégias pedagógicas da 

Associação Grãos de Luz e Griô, localizada na região da Chapada Diamantina, Bahia. 

Em função da pesquisa de campo do mestrado do Programa de Pós Graduação em 

História, Política e Bens Culturais – CPDOC– FGV, durante o período de outubro 

/novembro de 2008, observei e vivenciei a prática do projeto em seu local de origem por 

meio da participação nas atividades cotidianas da instituição, tais como as oficinas com 

as crianças, com os jovens bolsistas e com os educadores. Participei, ainda, dos eventos 

promovidos pela ONG, das caminhadas pelas comunidades da zona rural e da interação 

com grupos culturais locais, a fim de compreender de que forma a ONG articula em 

suas estratégias pedagógicas os saberes populares da tradição oral.  

 

Da Associação Grãos de Luz e Griô  



 

A Associação Grãos de Luz e Griô é uma organização social sem fins lucrativos 

que tem o início de sua trajetória no ano de 1993, a partir do preparo e distribuição de 

uma sopa comunitária no bairro de baixa renda do Alto da Estrela, por iniciativa de 

lideranças femininas da cidade de Lençóis.  

Após quatro anos de atividades, os educadores da instituição elaboraram um 

projeto político-pedagógico que busca integrar a tradição oral a processos educativos 

como uma estratégia de transmissão e preservação da cultura. As linguagens utilizadas 

pelos projetos pedagógicos são diversas como o teatro, a educação ambiental, a 

biodança e brincadeiras, a fotografia e filmagem, a comunicação e artes gráficas, 

artesanato e retalhos.  

Em um casarão no centro histórico de Lençóis, as oficinas Grãos de Luz, o nome 

remeteria ao mito do garimpo para a chamada dos diamantes, buscam integrar os 

conhecimentos da cultura local por meio de seus mitos, arquétipos, heróis, símbolos e 

ciências tendo as histórias de vida e as identidades como o centro do saber e do 

aprendizado. De acordo com Carolina Mello, educadora de biodança e brincadeiras, as 

oficinas estudam algum conteúdo importante para a comunidade passando por temas de 

gênero, étnico-racial, étnico cultural dentre outros.  

Na mediação dos saberes de tradição de oral a instituição criou o personagem 

Velho Griô2, interpretado pelo educador Márcio Caíres, que caminha com um violão 

vestido de forma lúdica pelas comunidades da zona rural e teria como objetivo 

mobilizar e aprender a cultura com os “mestres da tradição oral” do reisado, do jarê 

(dissidência local da religião afro-brasileira do candomblé), da capoeira, das ervas 

medicinais, parteiras, contadores de histórias, tocadores de sanfona, repentistas.  

 Importante ressaltar que as expressões mestres e griôs de tradição oral são 

categorias elaboradas pela associação que marcariam uma diferenciação da expressão 

mestres da cultura popular. De acordo com Lílian Pacheco, coordenadora pedagógica do 

projeto, a utilização desse termo seria para marcar uma diferenciação e fazer um diálogo 

de valores entre a tradição oral e a tradição da escrita.  

                                                        
2 A associação teve conhecimento por meio do etnólogo Ardaga Widor do conceito Griô, teria 
ocorrido uma identificação do conceito com a pedagogia já praticada pela associação. A palavra 
Griô é uma forma abrasileirada da palavra francesa “Griot”. Os griôs tem origem no Mali região 
no noroeste da África e teriam diversas funções sociais como genealogistas, músicos, poetas e 
contadores de história, atuando em rituais sociais de nascimento, aliança matrimonial, cerimônia 
de casamento e funerais. (Pedagogia Griô – A Reinvenção da Roda da Vida, 2007).  
 



     No conceito de tradição oral, duas premissas são importantes. Não é imutável 

(pode ser reinventada) e é calcada na repetição, não existindo sem a ação daqueles que a 

repetem e a transformam (ALBERTI, 2005). A tradição é vista na cultura de uma 

civilização oral não apenas como um meio de comunicação, mas também como um 

meio de preservação da sabedoria de ancestrais. A tradição pode ser definida como um 

testemunho transmitido verbalmente de uma geração para outra, em uma representação 

coletiva. Tem como características principais o verbalismo e a sua forma de transmissão 

(VANSINA: 1968).  

      As oficinas Grãos de Luz tiveram como tema gerador no ano de 2008, o tema 

“Para cuidar da mãe terra, encante a sua aldeia”, que serviu como base para os seis 

educadores da ONG na elaboração dos projetos pedagógicos trimestrais. A integração 

dos saberes de tradição oral no processo de aprendizagem da criança e do adolescente 

poderia ocorrer de diferentes formas, conforme trecho da entrevista realizada com a 

coordenadora pedagógica da associação Lílian Pacheco.  

 

“Quando as crianças estudaram a capoeira, junto, estudaram a 
história do Brasil, geografia e, pelas ladainhas, português. E 
tinham aulas de capoeira, sempre fazendo processos vivenciais e 
buscando referências na pedagogia griô, de criar aulas abertas 
com rodas e incluir, ainda, a expressão artística desse vivencial. 
Outro exemplo é a integração de mitos sobre a criação do 
universo com a história do Big Bang, a questão das parteiras com 
a ciência das ervas e do parto, nascimento e reprodução. A 
história de Dom Obá mobilizou todas as escolas. Todo mundo 
estudou a história e a geografia da África, recriou a história em 
cordéis e, depois, virou uma música da banda Grãos de Luz. A 
gente também estudou as brincadeiras do boi e da mulinha 
(bumba meu boi, boi de janeiro, boizinho e outras), por meio do 
mapa do Brasil, vendo como era a expressão do mito em 
diferentes lugares. Então se estudava desenhando, pintando, 
brincando. Nesse caso, junta a história e a geografia do Brasil 
com o mito do boi. Esses são exemplos que dialogam com os 
saberes comunitários de tradição oral.” (Entrevista Gravada em 
25/10/2008).  

 
A Pedagogia Griô, nome ao qual foi dado as práticas e estratégias educativas 

elaboradas pela ONG, tem como referencias teóricas a educação biocêntrica3, a 

                                                        
3 A educação biocêntrica é fruto do sistema biodança criado por Rolando Toro em 1960. Tem como 
enfoque a construção do conhecimento crítico e do diálogo como forma de construção e transformação da 
realidade individual e social, para isso seria importante desenvolver a afetividade e a criatividade. 
(CAVALCANTE: 2007) 



psicologia comunitária4, a educação para as relações étnico-raciais positivas5 e a 

educação dialógica de Paulo Freire6. A prática da pedagogia é fundamentada na 

vivência, que em roda é experimentada em grupo com músicas, danças, cantos e 

contação de histórias. Neste espaço seriam trabalhos os vínculos entre os participantes, a 

identidade, a afetividade e garantiria uma rede de transmissão e continuidade da 

tradição oral mediado pela figura do Velho Griô.  

Outro ponto a ser analisado por este trabalho são as ações da Associação Grãos de 

Luz e Griô com as escolas municipais de educação de Lençóis. Em 1999, a Secretaria 

Municipal de Educação convidou a Associação a participar da semana pedagógica e a 

elaborar um programa de formação continuada para os professores. As formações na 

Pedagogia Griô tinham como foco integrar os saberes de tradição oral na aprendizagem 

dos conteúdos formais a partir da elaboração de projetos político-pedagógicos e de 

pesquisas realizadas nas comunidades por meio da mobilização do Velho Griô. Na 

prática diária da escola a pedagogia griô era utilizada pelos professores para aproximar 

os conteúdos pedagógicos da realidade da criança e de sua família e também para 

diversificar a forma das aulas, uma vez que a aprendizagem em roda foi também 

incorporada como método.  

Em entrevista, Lílian Pacheco ressalta alguns resultados que acredita ter alcançado 

por meio do trabalho com os professores da rede municipal de educação:  

 

“O resultado de processo da gente é assim: educadores que se 
conhecem, que ressignificam sua prática pedagógica e seu 
vínculo com as crianças. Educadores vinculados politicamente 
para criar uma associação, batalhar por um conselho, fiscalizar as 
contas, esse é outro resultado forte. Primeiro, muda 
completamente o interesse e o envolvimento das crianças, nesses 
níveis que o educador também muda, de vínculo com a escola, 
consciência de grupo, paixão pelo grupo e gosto por estudar. Por 
isso, um indicador importante é esse: crianças que seriam as 

                                                        
4 De acordo com a coordenação do projeto o grande referencial da Psicologia Comunitária para o trabalho 
desenvolvido pela Associação Grãos de Luz e Griô seria entender o lugar da comunidade ao qual se está 
trabalhando por meio de suas relações, forças políticas, organizacionais e lideranças na educação. Tem na 
localização do trabalhador e de sua produção como um arquétipo importante para integrar os mitos com 
os cantos, danças, festas, histórias e ciências.  
5 A educação para as relações étnico-raciais positivas gerou um aprofundamento e um olhar sobre os 
mitos da cultura de origem afro-descendente. A leitura e redescoberta da África teria, por meio de seus 
símbolos, lugar histórico, cultural e político sido essenciais para o desenvolvimento do trabalho e revisão 
das práticas pedagógicas da Associação.  
6 Prioriza a forma como o diálogo constrói uma relação que não seja baseada somente em uma dialética, 
mas no princípio biocêntrico também. Diálogo com vínculo afetivo, construído e vivenciado.  
 



excluídas da escola mais apaixonados pela escola. São crianças 
que, geralmente, têm uma história forte com a comunidade e a 
tradição oral, maior do que os outros. E são excluídas, são os 
“rueiras”. Elas podem não saber sobre Napoleão Bonaparte ou 
Dom Pedro II. Mas, quando a gente vai trabalhar as ervas, os 
reisados, a capoeira, são elas que mais sabem. Então, o vínculo 
dessas crianças com a escola muda muito. São processos de 
inclusão de pessoas que se excluem. Negam a escola porque a 
escola não é o espaço deles. Outro indicador forte é o 
planejamento. Os professores aprendem a cultura do 
planejamento: planejar, avaliar, refletir, dialogar, compartilhar, 
fazer as exposições, querer criar junto. Construir processos de 
educação junto com a comunidade e as crianças. Então, o que fica 
de sentido para o educador e para as crianças é o grande 
resultado. São referenciais e aprendizados de vida que se 
constroem e, dentro deles, têm conteúdos de história, geografia, 
matemática, ciências.” (Entrevista Gravada em 25/10/2008)  

 

 

 

 

A valorização das práticas e dos saberes populares no Brasil é regulamentada 

por meio do Decreto Nº. 3.551, do ano de 2000, que visa à proteção do chamado 

Patrimônio Imaterial. Segundo a Unesco, a cultura de um povo é constituída pelas 

tradições, folclore, línguas, festas, manifestações transmitidas oralmente e gestualmente 

e não somente de aspectos físicos. O patrimônio imaterial ou intangível é voltado para o 

processo cultural, promotor da diversidade cultural, além de estar focado no sujeito uma 

vez que depende da ação dos outros para se manifestar (MUHLHAUS, 2004: p. 63).  

O patrimônio imaterial tem colaborado para a construção e fortalecimento da 

identidade de grupos sociais que compõem a sociedade brasileira, até então pouco 

valorizados pelas políticas culturais. Na dinâmica de valorização do patrimônio 

imaterial, a continuidade depende da ação do sujeito, das pessoas, sendo essencial à 

transmissão do conhecimento de forma intergeracional.  

Nas práticas da Associação Grãos de Luz e Griô, a cultura é utilizada para um 

processo de construção política de identidade e cidadania, aliada à educação que 

pretende ser participativa, tanto para os mais jovens, quanto para os mais velhos. Por 

meio de uma atuação mediadora, utiliza-se o universo simbólico local a partir de uma 

nova elaboração o que Hobsbawn chama de invenção da tradição ou tradição inventada.  



De acordo com o autor, a tradição inventada deve ser utilizada em um sentido 

amplo, mas não indefinido, podendo incluir as “tradições” realmente inventadas, 

construídas e institucionalizadas, quanto às que surgiram em um período mais difícil de 

localizar num período limitado e determinado de tempo (Eric Hobsbawn: 1884).  

A categoria de cultura popular é importante para a discussão proposta por este 

trabalho. Conforme nos apresenta Martha Abreu (2003), o termo pode ter diversos 

significados, tais como ser semelhante ao folclore (entendido como conjunto de 

tradições culturais de um país ou região); para alguns teria desaparecido a partir da 

cultura de massa; para outros consegue expressar um sentido de estranhamento cultural 

em relação a outras práticas culturais, podendo se contrapor à cultura dos grupos 

dominantes. Segundo Martha, a discussão acerca da cultura popular poderia ser benéfica 

na relação por vezes difícil e conflituosa entre professores e alunos oriundos das classes 

populares: 

 

“(...) as discussões aqui realizadas sobre cultura popular podem ajudar os 
professores a lidar com as desafiantes sensações de estranhamento e, 
conseqüente, insegurança. Para os alunos, essas mesmas discussões podem 
ajudá-los a perceber e a construir identidades comuns entre eles, e entre eles e os 
professores. Podem, enfim, contribuir para que todos entendam que a luta pela 
igualdade de oportunidades e direitos inclui o respeito àquilo que talvez mais 
valorizem, os significados de suas músicas, jogos, festas e carnavais”.  
 

A definição de cultura popular, como as manifestações culturais que vêm do 

povo, encontra na argumentação de Roger Chartier (1995) uma forte oposição. Para o 

historiador, não é possível saber o que é genuinamente do povo, uma vez que haveria 

uma dificuldade de precisar as origens históricas das práticas e manifestações culturais. 

Afirma também que cultura popular seria uma categoria erudita, e que as definições de 

cultura popular seguem dois modelos de interpretação:  

 

“O primeiro, no intuito de abolir toda forma de etnocentrismo cultural, concebe a 
cultura popular como um sistema simbólico coerente e autônomo, que funciona 
segundo uma lógica absolutamente alheia e irredutível à da cultura letrada. O 
segundo, preocupado em lembrar a existência das relações de dominação que 
organizam o mundo social, percebe a cultura popular em suas dependências e 
carências em relação à cultura dos dominantes. Temos, então, de um lado, uma 
cultura popular que constitui um mundo à parte, encerrado em si mesmo, 



independente, e, de outro,uma cultura popular inteiramente definida pela sua 
distância de legitimidade da qual ela é privada”. 7 
 
Para o autor, essas duas visões têm permeado o conceito de cultura popular nos 

debates e discussões realizados pela antropologia, sociologia e história, e afirma que 

ambas as visões teriam problemas metodológicos.  

As reflexões de Nestor Garcia Canclini (1997), também são importantes para 

este trabalho. Para ele, as culturas populares seriam híbridas e prósperas e atuariam sob 

uma nova perspectiva de análise do tradicional-popular, devido às suas interações com a 

cultura de elite e com as indústrias culturais. O autor ressalta alguns pontos importantes 

para este trabalho, dentre eles a continuidade da produção das culturas populares no 

processo de modernização, muitos interessados em manter a sua herança e em renová-

la, o fato do popular não se concentrar em objetos, mas sim em interações e práticas 

sociais coletivas, além do popular não ser monopólio dos setores populares; atualmente, 

há a intervenção de Ministérios da Cultura e de Comércio, fundações privadas, 

instituições do Terceiro Setor, grupos de comunicação etc. O popular seria constituído 

por processos híbridos e complexos.  

Seguindo a linha de Canclini, as práticas e estratégias pedagógicas da 

Associação Grãos de Luz e Griô promove uma hibridização da cultura tradicional-

popular uma vez que a mediação realizada pela associação promove uma reelaboração 

da cultura de tradição oral local com a incorporação de novas práticas e referências 

teóricas. Haveria um novo processo de aprendizagem tanto para as pessoas de tradição 

oral da comunidade quanto para as crianças e jovens participantes das ações. A cultura 

neste caso teria uma função de proporcionar novos espaços de integração 

intergeracionais, contribuindo para uma ressignificacao de processos educativos 

cotidianos.  
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