
 
EDITAL DE DIVULGAÇÃO Nº 02  

23 de Agosto de 2011  

PRÊMIO GRIÔ NA ESCOLA 

 

A ASSOCIAÇÃO NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE NARRADORES ORAIS E AGENTES DE 

LEITURA - NINA Griô; sediada na Rua 3, 338 – Chácara Campos Elíseos – Campinas; 

com nº de inscrição no CNPJ 08.248.047/0001-80, em cumprimento do Plano de 

Trabalho do Convênio n° 726328/2009 – MINC/FNC - Pontão Ação Griô Regional da 

Terra, torna público o presente Edital do Prêmio Griô na Escola.  

 

O presente edital de PREMIAÇÃO foi formulado com observância na Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, e demais leis federais que complementam a sua 

interpretação no âmbito da Execução de Convênios com a União, e ainda das 

exigências estabelecidas neste Edital e em seus anexos.  

 

I . DO OBJETO 

 

1. Seleção de 7 (sete) propostas que contemplem o relato das melhores práticas 

pedagógicas capazes de propor  e  contribuir com a Política Nacional de 

Educação, privilegiando a cultura oral e a economia comunitária no processo de  

fortalecimento da identidade e ancestralidade dos estudantes brasileiros; bem 

como contribuir no processo de revisão dos currículos das escolas por meio do 

reconhecimento dos saberes dos Mestres e Griôs das tradições de culturas 

orais.  

 

2. Valores da Premiação: 

MÓDULO ÚNICO - 7 (sete) prêmios de R$1.000,00 (mil reais) cada, a serem 

divididos da seguinte forma:  

 

a) R$ 500,00 para o Educador Proponente do Projeto.  

b) R$ 500,00 para o Mestre ou Griô das tradições orais indicado no Projeto.  

 

3. O valor máximo de premiação aos projetos selecionados neste Concurso será de 

R$7.000,00 (sete mil reais). 

 



4. Constitui ainda objeto complementar do presente Edital integrar os Projetos 

Selecionados aos conteúdos de Publicação Específica que integrará o acervo de 

materiais didáticos da Rede Ação Griô,  afim de subsidiar os conteúdos da 

Universidade Griô e ser  compartilhado com bibliotecas e organizações 

culturais, escolas e comunidades . 

 Tal publicação será feita em conformidade com o Plano de trabalho do 

Pontão Ação Griô Regional da Terra e em conjunto com entidades colaboradoras 

do Conselho Gestor da Ação Griô Regional da Terra, a saber: Ponto de Cultura 

no Rumo de São João Maria (SC); Pontão de Cultura Digital Ganesha (SC); 

Ponto de Cultura AfroSul Odomodê (RS); Ponto de Cultura Biblioteca Social 

Mundial (RS); Ponto de Cultura Amorim Rima / CEACA (SP) e, ainda, o Pontão 

Grãos de Luz e Griô (BA).  

 

5. Como parte integrante da Premiação os Educadores Proponentes e Mestres 

Griôs selecionados neste Edital terão direito a participar de uma Oficina de  

Formação na  Pedagogia Griô, no ano de 2012, ministrada por Líllian Pacheco.   

 

6. O prazo de validade do presente Edital é de 24 meses a contar da data de sua 

publicação nos meios indicados no Item III. 

 

II. Das definições 

  
a) Proponente: é a pessoa física legalmente habilitada segundo o Item IV do 

presente Edital que deverá indicar e qualificar um Mestre ou Griô de 

Tradição Oral ligado diretamente à ação descrita e que será beneficiado com 

parte da premiação.  

  

b) Ação Griô Nacional A Ação Griô Nacional é uma ação integrada aos Pontos 

de Cultura do Programa Cultura Viva, da Secretária da Cidadania Cultural 

(SCC), do Ministério da Cultura. A ação foi inspirada e concebida pela 

criatividade e inovação metodológica do Ponto de Cultura Grãos de Luz e 

Griô; de Lençóis, Bahia. 

A missão da Ação Griô Nacional é Criar e Instituir uma política nacional de 

transmissão dos saberes e fazeres de tradição oral em diálogo com a 

educação formal, para o fortalecimento da identidade e ancestralidade do 

povo brasileiro, por meio do reconhecimento do lugar político, econômico e 



sócio cultural dos Griôs, das Griôs, Mestres e Mestras de tradição oral do 

Brasil. 

 

c) Pedagogia Griô: criada por Líllian Pacheco, tem como referenciais teóricos 

e metodológicos a educação Biocêntrica, de Ruth Cavalcante; a educação 

dialógica, de Paulo Freire; a educação para as relações étnico-raciais 

positivas, de Vanda Machado; a arte educação comunitária, de Carlos 

Petrovich; a educação que marca o corpo, de Fátima Freire; e é inspirada na 

pedagogia de todas as expressões culturais de tradição oral, principalmente 

de raízes afro-indígenas. 

 

d) Economia Comunitária: Economia pautada em relações não mercantilistas 

que excluem a geração do lucro e do excedente e que fazem circular valores 

econômicos dentro de uma mesma comunidade.  

 

e) Mestres da Tradição Oral: Pessoas reconhecidas em sua comunidade 

como líderes espirituais com a sabedoria da cura ou da iniciação para a vida, 

buscados por pessoas de diversas regiões; conhecedores e fazedores de 

conhecimentos, iniciados ou iniciadores das artes e ofícios de tradição oral; 

pessoa com história de vida de tradição oral que se identifica com a figura 

do sábio e do mestre (idade mínima de 60 anos).  

 

f) Griôs de Tradição Oral: Líder e/ou participante de grupos artístico-

culturais e associações locais que trabalham com as tradições orais e/ou 

animação popular de sua região; pessoa com facilidade para transmitir a 

sabedoria da tradição oral por meio da palavra como uma arte ou magia; 

músico instrumentista e animador de festas; pessoa com história de vida de 

tradição oral que se identifica com a figura do caminhante viajante e 

contador de histórias (idade mínima de 50 anos). 

 

Para melhor compreensão dos termos utilizados neste Edital sugere-se a leitura do 

livro Pedagogia Griô: a reinvenção da Roda da Vida disponível no endereço eletrônico:  

http://www.graosdeluzegrio.org.br/html/pedagogiagrio.pdf, bem como os relatos e 

produtos publicados no portal: www.acaogrio.org.br 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/364260/dou-secao-3-18-09-2006-pg-10
http://www.graosdeluzegrio.org.br/html/pedagogiagrio.pdf
http://www.acaogrio.org.br/


 

III. DA PUBLICAÇÃO 

 

1.  O presente Edital será publicado no site da Entidade proponente:  

http://ninagrio.wordpress.com; no Site da Ação Griô Nacional: 

www.acaogrio.org.br e amplamente na Rede de comunicação social do 

Programa Cultura Viva; sendo ainda endereçado por meio físico às Redes de 

Ensino, dos estados da Regional da Terra (SP, PR, SC e RS).  

 

IV. DO PRAZO, FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

1. Podem participar deste Edital, Professores da Rede Formal de Ensino, que 

trabalhem em Instituições formais da Rede de Ensino dos Estados de São 

Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que:  

 

a) Apresentem no ato da Inscrição relato sistematizado de Prática 

Pedagógica, cuja ação esteja em desenvolvimento, ou que tenha sido 

desenvolvida dentro do período de 1 de Janeiro de 2008 até o presente.  

b) Cujas práticas relatadas valorizem os saberes e fazeres dos Mestres e 

Griôs de tradição oral dentro da Escola e na relação com o Ensino Formal.  

c) Cujas práticas relatadas sejam de seu domínio e não de terceiros e que, 

tenham sido aplicadas e desenvolvidas em conjunto com Mestres e Griôs 

de tradição oral.  

 

2. Cada participante só poderá inscrever um relato com seus respectivos 

materiais pedagógicos em parceria com Mestres de tradição oral. 

 

3. O formato dos relatos é aberto podendo alcançar o tamanho máximo de duas 

páginas tamanho A4 ou 70 linhas, não havendo tamanho mínimo.   

 

4. O período de inscrições é de 45 (quarenta e cinco) dias e tem início a partir 

da data de Publicação do Edital, conforme informações do item III. 

 

5. As inscrições postadas fora do Período indicado no item IV - parágrafo 4, 

serão automaticamente invalidadas.  

 

V. Da Inscrição e Documentação  

http://ninagrio.wordpress.com/
http://www.acaogrio.org.br/


 

1.       Os educadores que desejarem participar do Prêmio Educador Griô devem 

enviar sua inscrição do Relato de Prática Pedagógica à Comissão de 

Avaliação, acompanhada dos seguintes documentos: 

 

a) Cópia de RG e CPF do Educador proponente do objeto e do Mestre ou 

Griô de tradição oral por ele indicado.  

b) Declaração da direção da Escola, na qual o Educador leciona segundo 

Modelo Anexo 1. 

c) Declaração do Mestre ou Griô de Tradição Oral segundo Modelo Anexo 2.  

d) Formulário de Inscrição, devidamente preenchido on-line no endereço: 

http://ninagrio.wordpress.com/edital/ e posteriormente impresso, com dados 

da prática pedagógica apresentada no relato referente ao objeto do Edital 

Prêmio Educador Griô.    

 

2. Outros itens não descritos no edital como publicações, CDs, DVDs, poderão 

ser enviados junto ao formulário de inscrição e não serão devolvidos após o 

período de seleção, passando a integrar o acervo pedagógico da Ação Griô 

Nacional – na Regional da Terra.  

 

3. Os Documentos listados neste item deverão ser devidamente preenchidos, 

impressos, assinados e remetidos para o endereço:  

 

Prêmio Educador Griô – A/C Comissão Avaliadora 

Associação Nina Griô 

Rua Três, 338 – Chácara Campos Elíseos 

CEP 13 050 173 

Campinas – SP  

 

4. Para fins de validação dos prazos deste Edital valerá a data de carimbo do 

serviço de postagem.  

 

5. Para garantia de recebimento dos documentos recomenda-se a postagem 

com A.R (Aviso de Recebimento) não cabendo recurso à documentos que se 

extraviarem durante a remessa de Correios. 

 

http://ninagrio.wordpress.com/edital/


 

 

VI. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E DO JULGAMENTO 

 

1. A seleção dos Relatos será realizada por uma Comissão de Avaliação constituída 

por: um representante da Coordenação da Nina Griô; um representante da 

Coordenação da Ação Griô Nacional e um integrante da Assessoria Pedagógica da 

Rede Ação Griô. 

 

2. Serão adotados critérios de seleção que priorizem os seguintes aspectos  

valorizados na Pedagogia Griô e em suas referências de educação: 

 

a)  O reconhecimento político e sócio-cultural dos Griôs e Mestres da tradição oral;  

 

b) O diálogo entre saberes e fazeres tradicionais do Mestre com as práticas e os 

conteúdos pedagógicos curriculares no processo de elaboração do 

conhecimento dentro da escola; 

 

c) O referenciamento na história de vida, identidade e ancestralidade dos 

estudantes, educadores e Griôs e mestres como eixo central para a elaboração 

do conhecimento; 

 

d) As trocas de saberes, afetos, sentimentos e valores entre diferentes gerações.  

 

4.3 - Os membros da Comissão de Avaliação não poderão ter ligação ou ação direta 

no desenvolvimento das propostas. 

 

VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.   Todos os documentos encaminhados à Comissão de Avaliação deste Edital 

não serão devolvidos, e, passarão a fazer parte do acervo da Rede Ação Griô 

na Regional da Terra. 

 

2.  Os casos omissos e as dúvidas surgidas no presente Edital e na execução do 

seu objeto serão resolvidos pela Comissão de Avaliação. 


