FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL
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16º CONCURSO FNLIJ / UKA — 2019
TAMOIOS DE TEXTOS DE ESCRITORES INDÍGENAS

Em parceria, até 2014, com o Instituto Indígena Brasileiro para Propriedade
Intelectual — INBRAPI, por meio do Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas —
NEArIn, e, a partir de 2015, em parceria com o Instituto UKA — Casa dos Saberes
Ancestrais, o Concurso Tamoios premiou diversos textos que posteriormente vieram a
se tornar livros, a partir da parceria firmada com a editora Autêntica. Entre eles estão O
sonho de Borum, de Edson Krenak, Guaynê derrota a cobra grande, de Tiago Hakiy, e
Wãthirã, a lagoa dos mortos, de Jaime Diakara. Mais recentemente o texto merecedor
da menção honrosa do concurso foi escolhido pela editora Zit para ser publicado.
Escrito por Cristino Wapichana e ilustrado por Graça Lima, A boca da noite recebeu
ainda os Prêmios FNLIJ Criança e Ilustração de 2017.
Dando continuidade a iniciativas que promovem a literatura brasileira, em
especial a escrita por indígenas, e diante dos resultados obtidos ao longo da história do
concurso, a FNLIJ lança a 16ª edição do Concurso Tamoios, de acordo com o seguinte
regulamento:



“Tamoios” foi como os indígenas confederados se denominaram no século XVI para fazer frente à
expansão portuguesa. A palavra significa Filhos da Terra, Nativos. Em homenagem a essa resistência dos
antepassados e a esta nova confederação dos Filhos da Terra, que hoje usam a escrita como instrumento
de conscientização, os organizadores elegeram este nome para intitular o presente concurso.
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Regulamento
Inscrição:
-

Poderão participar indígenas adultos brasileiros residentes no Brasil, que tiverem
sua filiação indígena apresentada;

-

O texto inscrito deve ser fruto de uma produção literária para o público de crianças
e/ou jovens, podendo ser de autoria coletiva;

-

O texto deve ser inédito;

-

O texto deve vir apresentado em português, em forma narrativa ou poética;

-

Cada texto deve ser apresentado impresso em 3 cópias, em papel A4, fonte Arial 12,
espaçamento 1,5, tendo o máximo de 40 laudas, com título e pseudônimo do autor;

-

Separadamente, em um envelope fechado, o participante deve informar seus dados
pessoais (nome completo, povo indígena a que pertence, endereço com CEP,
telefone, e-mail, cidade e estado) e uma biografia de 5 linhas com sua trajetória de
vida. Caso seja um texto coletivo, deve ser informada a biografia do grupo;

-

Os trabalhos deverão ser enviados até 30 de abril de 2019 (data de postagem do
correio) para:

FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL — FNLIJ
Casa da Leitura
Fundação Biblioteca Nacional
Rua Pereira da Silva, 86 - Laranjeiras
Rio de Janeiro - RJ – CEP: 22221-140

-

Após o concurso, os trabalhos não serão devolvidos;

-

Maiores informações podem ser obtidas na FNLIJ pelo telefone: (21) 2262-9130 e
pelo e-mail: fnlij@fnlij.org.br ou no Instituto UKA pelo telefone: (12) 3152-6464 e
pelo e-mail: ukacontato@gmail.com.
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Julgamento:
-

A comissão julgadora será composta por especialistas indicados pela FNLIJ e pelo
Instituto UKA — Casa dos Saberes Ancestrais;

-

Caberá à comissão julgadora selecionar ou não mais de um vencedor.

Divulgação dos resultados:
Os resultados serão comunicados diretamente ao(s) vencedor(es) pela FNLIJ e
divulgados no site da FNLIJ: www.fnlij.org.br.

Premiação:
-

O autor, considerando-o aquele cujos dados constam da inscrição, do relato
vencedor receberá um acervo de livros de literatura infantil e juvenil doado pela
FNLIJ.
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