
1º CONCURSO DO LIVRO TÁTIL DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

1. Da natureza do concurso

1.1 Introdução

O objetivo deste concurso é promover, entre os corpos técnico e docente do IBC, a reflexão sobre as
necessidades  comunicacionais  das  crianças  cegas,  surdocegas  e  com baixa  visão,  da  educação
infantil ao ensino fundamental, de forma a proporcionar a elas uma experiência mais gratificante no
contato com os livros.

Espera-se com esta iniciativa, estimular os profissionais da principal instituição especializada em
deficiência visual do Brasil a aplicar os conhecimentos adquiridos no atendimento diário a esse
público, em um produto que atenda aos critérios de acessibilidade e qualidade textual exigidos em
um livro de literatura infantil voltado a este público. 

A partir  desse  concurso,  o  Instituto  Benjamin  Constant  pretende  desenvolver  não  só  novas
competências entre seus servidores e funcionários, como também ajudar a difundir boas práticas na
criação, produção e difusão desse material, através de cursos e oficinas oferecidos à comunidade. 

1.2 Definição de livro tátil

O livro  tátil  é  uma obra  que  possibilita  a  inclusão  do leitor  com deficiência  visual  através  da
utilização  de  diversos  materiais  texturizados  em  sua  fabricação,  tais  como  camurças,  tecidos,
velcros, etc. Também pode conter objetos reais.

Para saber mais sobre a produção de livros táteis, consultar o site www.tactus.org.

1.3 Regras para apresentação das obras

Os livros deverão ser resistentes, sem elementos cortantes, tóxicos, que possam se romper, de modo
a  não causar  acidentes.  Devem ter  um bom padrão  de  acabamento  (incluindo a  encadernação,
impressão e fixação de ilustrações), além de obedecer às seguintes normas:  

I. A  ilustração tátil, em relevo, poderá ser de material cortado e colado ou em thermoform.
Serão aceitos livros em tecido. Os livros devem ser confeccionados com materiais rígidos, pontas
arredondadas, sem quaisquer materiais que possam se soltar e serem levados aos olhos e bocas das
crianças, colocando-as em situação de risco ( ex: glitter, miçangas, paetês.);

II.  A encadernação  deve  permitir  a  abertura  total  do  livro  para  que  as  páginas  fiquem
perfeitamente planas, tornando possível a sua exploração tátil;

III. Devem ser utilizadas cores fortes e contrastantes para estimular a baixa visão;
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IV. A história deve ser bem escrita, obedecendo as normas gramaticais  e ortográficas da
Língua Portuguesa;

V. O texto deve   ser apresentado em tinta (impresso em fonte clara e letras com corpo
mínimo de 22pt) e também em braille, permitindo a leitura dos alunos cegos e de baixa visão;

VI. O livro deve ser traduzível para outras línguas, sendo vedada  a inscrição de cartilhas de 
alfabetização,  poemas  e  canções.  Nas  figuras  adaptadas  deverá  haver  um  padrão  da

representação dos personagens a ser seguido do início ao fim do livro;
VII. O livro deve ser reprodutível (não deve conter itens que não possam ser comprados ou

produzidos em quantidade).
VIII  Não deve  conter  itens  perecíveis  (ex:  sementes  e  alimentos  em geral).  Os  objetos

confeccionados deverão aparecer  em escala  proporcional  evitando discrepância na interpretação
(ex: pessoas maiores que um ônibus);

IX. Não serão aceitas inscrições de livros didáticos, manuais nem de livros de instruções em
geral;

X. Qualquer formato para as ilustrações é aceitável, desde que o tamanho máximo do livro
seja de 30 cm X 21 cm.

2. Das categorias

2.1 Públicos-alvos do concurso 

I. Crianças de 3 a 5 anos com deficiência visual (baixa visão ou cegueira);
II. Crianças de 6 a 12 anos com deficiência visual (baixa visão ou cegueira).

3. Das condições de participação

3.1 Quem pode participar

I. Servidores (professores e técnicos administrativos) do IBC, ativos e inativos;
II. Professores substitutos/temporários com contratos vigentes de trabalho com a Instituição.

3.2 Normas de participação

I. A autoria do livro tátil pode ser individual ou coletiva;
II. Cada participante poderá concorrer com 1 (um) trabalho;
III. A participação neste concurso implica a aceitação integral do presente regulamento na 

sua totalidade.

3.3 Norma editorial e de direitos do autor

Para concorrerem, as obras devem ser:

I.  De  autoria  da  própria  pessoa  inscrita  e,  portanto,  livre  de  direitos  autorais  (texto  e
ilustrações);  
 II.  Baseadas  em  um  livro  já  impresso  (nesse  caso,  será  necessária  a  apresentação  da
permissão expressa do editor para que a versão tátil possa ser produzida e distribuída para vários
países. Os participantes devem apresentar uma carta com a autorização expressa dos autores ou das



pessoas detentoras dos direitos autorais sobre o material em questão. Os créditos dos autores do
texto e das ilustrações da obra adaptada devem constar no livrotátil);

III. Baseadas em lendas ou histórias de domínio público.

4. Das inscrições

4.1. Etapas

As inscrições serão gratuitas e divididas em duas etapas:

I.  Primeira  etapa:  preenchimento  e  envio  da  ficha  de  inscrição  on-line  para  o  e-mail
<concursolivrotatil@ibc.gov.br>. A ficha a ser baixada consta no Anexo I deste edital. O número de
inscrição será o CPF do candidato responsável pela obra.

 Período de inscrição da 1ª etapa – de 7 de janeiro a 2 de março de 2018.

II.  Segunda etapa: entrega do livro e do relatório de aplicabilidade.  O candidato deverá
baixar o modelo de relatório de aplicabilidade que consta no Anexo II e preenchê-lo devidamente. O
número de inscrição (CPF) será a única identificação do material enviado nesta etapa da inscrição.

 Período de inscrição da 2ª etapa – de 15 a 30 de junho de 2018.
 Local de entrega do livro e do relatório de aplicabilidade – sala 212 do DED.

5. Seleção dos trabalhos

5.1 Avaliação do material enviado

Os critérios para análise dos livros táteis são os seguintes:

I. Adequação às normas estabelecidas no concurso.
II. Funcionalidade do livro.
III. Receptividade do livro pelos alunos.

5.2. Cronograma da avaliação

A partir da entrega dos trabalhos, o processo de análise e escolha dos vencedores obedecerá ao
seguinte cronograma:

 Período de avaliação do material – de 2 de julho de 2018 a 6 de setembro de 2018;
 Resultado – 10 de setembro de 2018;
 Premiação – em setembro, no dia da memoração dos 164 anos de fundação do Instituto

Benjamin Constant, a ser definida pela Direção-Geral.
Observação:  as  datas  das  etapas  do  concurso  podem  ser  alteradas  a  critério  da  comissão
organizadora e publicadas no site da Instituição.
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5.3 Premiação

I. Todos os participantes receberão um certificado;
II. Os três primeiros colocados receberão também uma placa de reconhecimento pelo 

trabalho classificado.

6. Das considerações gerais

I. O tema do livro tátil é livre;
II. Os livros enviados para o concurso serão automaticamente doados ao acervo do IBC;
III. O resultado do concurso assim como quaisquer alterações em seus cronogramas serão

publicizados  na  área  de  concursos  públicos  do  site  da  instituição  (www.ibc.gov.br);
IV. A Comissão Organizadora tem autonomia para dirimir quaisquer dúvidas sobre as etapas

do concurso.

_____________________________________________
João Ricardo Melo Figueiredo

Diretor-Geral do Instituto Benjamin Constant
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ANEXO I

Ficha de inscrição

1- Preencher este campo somente para livros táteis originais.
Título do livro: _________________________________________________________
Autor (es) do texto:
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Ilustrador (es):___________________________________________________________
Obs.: Nomear apenas se o(s) ilustrador (es) difere(m) do(s) autor (es) 
E-mail:________________________________________________________________
Tel:________________________Celular:______________________ UF:__________

2-  Preencher  este  campo  para  livros  táteis  adaptados  de  livros  que  já  foram  publicados  e
comercializados.
Editora:________________________________________________________________
ISBN: _________________________________________________________________
Título original: __________________________________________________________
Autor original: __________________________________________________________
Ilustrador Original: ______________________________________________________
Nome do produtor na versão tátil: __________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________
Tel: _________________________ Celular: ____________________ UF: __________

3- Marque a categoria que pretende concorrer: 
(     ) Faixa etária de 3 a 5 anos
(     ) Faixa etária de 6 a 12 anos  

Declaro que o livro é livre de direitos autorais, que foi testado por crianças com deficiência visual
(cega ou baixa visão). 

Data:___________________ Local: __________________________

Assinatura:___________________________________________________



ANEXO II

Relatório de aplicabilidade

Título do livro:_______________________________________
Nº de inscrição (CPF do candidato): _____________________________
Ilustrador:_____________________________
Categoria:
(   ) Faixa etária 3 a 5 anos
(   ) Faixa etária 6 a 12 anos
Data:_____________
Número de alunos:______
Condição visual:
(   ) Cego
(   ) Baixa Visão
Discorra  um breve  relato  sobre  como  foi  a  aplicabilidade  do  livro  tátil.  (2.000  caracteres  no
máximo)

___________________________________________
Assinatura da instituição  


