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EDITAL PARA RECEBIMENTO DE CONTOS PARA A ANTOLOGIA 

 

A Bela Acordada 

Contos de Fadas para pessoas que despertaram 

 

 

A Editora Voz de Mulher convida mulheres escritoras a participarem de sua 

ANTOLOGIA DE CONTOS DE FADAS, dedicada exclusivamente a narrativas 

curtas em prosa (contos, podendo ser baseados em experiências reais ou não, 

contextualizados na contemporaneidade ou em séculos passados), que tragam 

à baila histórias (podendo ser factuais, mas necessariamente contados de modo 

ficcional) que representem o “Era Uma Vez” da autora. 

 

A história contada da perspectiva da vilã; um conto de fadas gótico; uma princesa 

que sofra com a gordofobia dos integrantes do reino; um casal de príncipes; uma 

rainha solteira e feliz. Ou uma Cinderela contemporânea, confinada à cozinha da 

família “da elite” brasileira. Enfim... Qual é o seu “Era Uma Vez”? 

 

Os trabalhos selecionados serão publicados em livro impresso pela Editora Voz 

de Mulher. Todas as autoras, a título de Direitos Autorais, receberão, sem 

nenhum custo, 01 volume da antologia, e os livros impressos serão vendidos por 

meio do site da Editora. À semelhança da antologia Pela Janela do Quarto, todo 

o lucro obtido com a comercialização da presente antologia será doado 

para uma instituição que atenda mulheres em situação de risco. 

 

A publicação da antologia tem como objetivo incentivar a escrita de narrativas 

literárias sob um ponto de vista igualitário entre os gêneros, representativo de 

minorias, transformador de mentalidades. No momento pós-pandêmico, nós, 

seres humanos em reconstrução, necessitamos de novas histórias para nos 

guiar, nos representar, nos humanizar. Ação essa realizada por meio da escrita 

e da produção literária das escritoras do Brasil, em parceria com a Editora Voz 

de Mulher e suas representantes nessa ação – Bruna Dorneles e Telma R 

Ventura. 

 

A fim de esclarecer qualquer dúvida, escreva para 

editoravozdemulher@gmail.com  
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REGULAMENTO 

 

Será permitida a participação, no processo de seleção para a antologia a ser 

publicada pela Editora Voz de Mulher, apenas MULHERES (todas as que assim 

se identificarem). 

 

O texto deve obrigatoriamente seguir o tema proposto para a antologia, ou seja: 

 

• deverá tratar de uma situação real ou ficcional 

• que seja o reconto de um Conto de Fadas já existente ou a escritura de 

um novo 

• podendo fazer uso da ironia, do humor, do drama, da tragédia, da 

desconstrução etc. 

• podendo utilizar os elementos dos Contos de Fadas (a princesa, o 

príncipe, o rei, a rainha, o bobo da corte, a magia, a bruxa, a vilã, etc.), 

mas de maneira a contar a história de uma outra maneira 

• que os elementos mágicos sejam constitutivos dos contos, fazendo parte 

da estética de sua construção 

 

Cada autora poderá inscrever quantos contos desejar. Mas apenas UM será 

publicado. 

 

A participação é gratuita. A publicação será sem ônus para a autora. 

 

 

1. O texto deverá ser formatado em folha tamanho A4, em espaço 1,15, fonte 

Times New Roman 12, com a extensão de duas a quatro páginas (todas as 

margens 2,0). 

 

 

2. O(s) conto(s) inscrito(s) deve(m) ser inédito(s). A publicação prévia, em livro 

ou meio eletrônico, desclassificará automaticamente o mesmo. 

 

 

3. As participantes do processo de seleção concordam automaticamente em 

ceder os Direitos, com exclusividade, para publicação e comercialização do seu 

conto para a Editora Voz de Mulher, na presente antologia. A cessão dos Direitos 

ocorrerá pelo período de 03 anos, sendo que será sempre preservada a menção 
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de crédito, de acordo com a legislação que trata especificamente de Direitos 

Autorais no Brasil. 

 

 

4. As autoras poderão comprar, no site da Editora Voz de Mulher, quantos 

exemplares desejarem, pelo preço de capa. 

 

A inscrição no processo de seleção deve ser feita pelo e-mail 

editoravozdemulher@gmail.com , com o seguinte conteúdo em DOCUMENTOS 

ANEXOS: 

 

• o conto, em Word, que deve ter obrigatoriamente um título, e trazer o 

nome da autora (não será aceita a inscrição com pseudônimos). É 

obrigatória a observação da formatação conforme indicação acima; 

• UM OUTRO documento, contendo: nome da autora, contatos e minibio; 

• 03 fotos atuais 

 

 

5. O ASSUNTO do e-mail enviado para editoravozdemulher@gmail.com deve 

trazer apenas: ANTOLOGIA - SELEÇÃO 

 

 

Os envios serão aceitos até 28 DE JANEIRO DE 2022 

 

 

6. Os contos enviados após esta data ou que não estiverem de acordo com o 

regulamento, não serão considerados participantes. 

 

A divulgação dos contos selecionados será feita em 20 de fevereiro de 2022, 

pelo site e/ou pelo Instagram da Editora Voz de Mulher. Além disso, cada autora 

que tiver seu conto aprovado receberá um e-mail. 

 

O lançamento da antologia se dará em Maio de 2022, nas comemorações de 

aniversário de 02 anos da Editora Voz de Mulher. 

 

O número de contos selecionados não será prefixado e dependerá da comissão 

curadora e da direção da Editora. 
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A curadoria e organização da antologia serão realizadas em parceria por Bruna 

Dorneles e Telma R Ventura, cujas decisões são soberanas, não cabendo 

recurso. 

 

O envio dos documentos para a participação da seleção implica a aceitação 

plena desse Regulamento. 

 

 

 

 

 

 

Comissão Organizadora 

São Paulo, 04 de Novembro de 2021 
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