
 

 

 

Edital 02/2021 

Submissão de propostas para organização de livro da Coleção Brasa-Brasis 

 
De acordo com o crítico da literatura Alfredo Bosi “A colônia só deixa de o ser quando 
passa a sujeito da sua história”1, com base nessa premissa, compreende-se que a formação 
literária de um país é fundamental para pensar a sua historicidade, identidade e cultura. 
Desse modo, dada a pluralidade existente no Brasil, não se pode reduzi-lo a uma literatura 
canônica e arbitrária, que valoriza certos aspectos culturais brasileiros em detrimento de 
outros. Para enxergar esse Brasil plural, é imprescindível que se olhe atentamente para as 
suas regiões, identificando as suas riquezas e seus trajetos, e a literatura nos permite essa 
imersão. Nesse sentido, este edital visa receber propostas para a organização de livros na 
área de estudos literários, para compor a coleção Brasa-Brasis. Objetivamos, com essa 
coleção, traçar um panorama regional das produções literárias produzidas em cada estado 
do país. Será organizado um livro para cada estado, contendo em torno de dez capítulos, 
em forma de artigo científico, que versem sobre a literatura em suas diversas formas e 
temporalidades, do clássico ao contemporâneo. Ao todo teremos 27 livros que 
representarão a produção de cada estado. Os livros serão publicados ao longo do ano de 
2022, em formato digital (e-book) e será disponibilizado para download gratuitamente. 
 

A coleção será coordenada pelo Professor Dr Raimundo Expedito dos Santos Sousa, 
Doutor em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela Faculdade de Letras da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  
Endereço para acesso ao Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0070090312079084. 
 

 

1. Das normas para elaboração do resumo: 

1.1 Ser objetivo e direcionar o público que deseja alcançar; 

1.2 Apresentar tema, conceitos/autores que fundamentam a proposta; 

1.3 Incluir três palavras-chaves; 

1.4 Elaborar um resumo com título, contendo entre 1000 e 1700 caracteres. 

 

2. Do currículo Lattes do/da organizador(a): 

2.1 Ter titulação mínima de mestre ou doutor/doutorando para organizar; 

2.2 Aceita-se até dois (2) organizadores (as) por volume, no máximo; 

2.3 É necessário que o/a organizador (a) seja formado e especializado, com 

produção e publicação na área específica do livro que deseja organizar. 

 

 

 
1 Bosi, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 52. ed. São Paulo: Cultrix, 2017, p. 11. 

 



 

 

 

 

 

3. Das obrigações do/da organizador(a): 

3.1 Divulgar a chamada em parceria com a Editora; 

3.2 Ler os artigos e emitir parecer técnico sobre aceite ou não dos textos para 

publicação; 

3.3 Elaborar a apresentação do livro; 

3.4 Propor um sumário, indicando a ordem dos textos aceitos. 

 

4. Das vantagens para o/a organizador(a): 

4.1 Difundir conhecimento e produção escrita, contribuindo para o registro de 

pesquisas realizadas; 

4.2 Publicação gratuita de um capítulo no livro organizado; 

4.3 Registro de ISBN como organizador de livro para fins de pontuação no 

Currículo Lattes. 

 

5. Das formas de publicação e divulgação do livro: 

5.1 Os livros serão publicados, de acordo com o cronograma da Editora, no 

site da Bordô-Grená para ampla divulgação gratuita; 

5.2 Os livros não serão comercializados. O acesso a eles, para leitura online ou 

download, será totalmente gratuito. 

 

Pesquisadores interessados podem enviar a proposta e o currículo Lattes para nosso e-mail 

brasa-brasis@editorabordogrena.com, incluindo no campo “Assunto” o nome da coleção e 

o estado de referência, até o dia 15/09/2021. 


