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VOZES DA TERRA 
 

A antologia Vozes da Terra vai reunir um grupo de escritores com forte 
apreço pela literatura fantástica e com grande desejo de contribuir para colocar o 
Brasil dentre os destaques mundiais da ficção científica e de fantasia. Isso porque 

o que mais se consome dentro de tais categorias em território pátrio são produtos 
importados, o que dificulta encontrar uma identidade nacional dentro do 
mercado e, portanto, nos fazemos, na maioria das vezes, espectadores. 

Mais do que isso, nota-se que, mesmo quando tentamos formar uma 
literatura fantástica brasileira, esta vem cheia de mitos e elementos de fora; ou 

seja, construímos uma obra com peças importadas. 
E qual seria a razão disso? Por que nossos elementos nativos são tão pouco 

usados ou não chamam tanta atenção? 

Destacamos, teoricamente, uma razão que explica o fenômeno: a 
descaracterização infantilizada dos mitos nacionais. Em tese, temos figuras 

mitológicas tão temíveis quanto as gárgulas gregas ou tão magníficas quanto a 
fênix, mas que são reduzidas, subestimadas. 

Com o intuito de despertar em novos escritores e leitores o desejo por 

consumir lendas inteiramente nossas, apresentamos, como primeiro movimento, 
uma antologia onde reuniremos contos curtos com o tema “mitologia brasileira”. 

Nela, cada autor poderá apresentar qualquer categoria de ficção (aventura, terror, 
realismo fantástico, romance etc), em qualquer tempo cronológico e modo de 
narração (primeira ou terceira pessoa) com liberdade para se expressar, desde 

que respeite a ideia de colocar o povo brasileiro como centro (nativos indígenas ou 
não) e que traga um arquétipo das crenças nacionais na sua verdadeira forma. 

Mais do que uma obra literária em conjunto, Vozes da Terra é um manifesto 

em favor dos deuses e deusas, espíritos protetores e antagonistas destas terras 
exploradas por séculos e, mesmo assim, desconhecidas. É uma honra para a 

Publiquei Revista apoiar este projeto. 
Rogério Alves dos Santos 

  



PUBLIQUEI EDITORIAL | ORGANIZAÇÃO: Erik Thomazi 

SINOPSE 
 
 

Há mais de quinhentos anos, desbravadores do além-mar pousaram os olhos 

sobre estas terras. 
Trazendo com eles crenças e costumes que acrescentaram sussurros aos sons 
daquela terra já habitada por humanos e por seres inimagináveis. 

Deuses, espíritos e tantas criaturas ecoam suas vozes pelas matas trazendo aos 
nossos olhos todo encanto de suas histórias e seus propósitos. 

Durante a construção de nossas terras, aos poucos todo esse mistério se perdeu 
e suas cores foram sendo desconstruídas e perdendo seu encanto. 
Como forma de reviver nossa história e ver o que o Brasil tem de encantos 

também em sua literatura apresentamos: “Vozes da Terra”, uma coletânea de 
contos desenvolvida para encantar seu olhar e seu gosto literário. 
Sejam bem-vindos ao nosso mundo!  
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DA ANTOLOGIA 

 
1. A antologia “Vozes da Terra” será publicada pela Publiquei Editorial, 

organizada por Erik Thomazi. Este edital se refere à sua primeira edição. 
1.1. O projeto gráfico da obra, tanto em formato físico quanto digital, 

será decidido pela Publiquei Editorial em conjunto com o organizador 

da antologia. 
1.2. O envio dos contos deve ser feito para os e-mails: 

editorial@publiqueirevista.com e erikthomazi@gmail.com, contendo os 
seguintes dados dentro do arquivo Word: 

 

Assunto: ANTOLOGIA VOZES DA TERRA 
 Nome completo; 
 Data de Nascimento; 

 RG; 
 CPF; 

 E-mail; 
 Endereço completo; 
 Título do Conto; 

 Pseudônimo/Nome que será usado no livro (opcional); 
 Biografia do Autor de até 400 caracteres com espaço; 

 
1.3. Apenas serão aceitas histórias com temas de acordo com o 

proposto para a antologia (folclore brasileiro). Ao organizador e à 

editora se reserva o direito de vetar as histórias que não cumprirem 
esta regra. 
1.3.1. Deve ser observado que a antologia não possui caráter erótico, 

portanto, nos contos em que o autor optar por narrar uma 
relação sexual que altere a classificação etária da antologia, a 

editora e o organizador se comprometem a solicitar a mudança 
da cena. Não concordando com o pedido, o conto será rejeitado. 

1.4. O autor se compromete a enviar contos originais e livres de 

qualquer contrato ou direito de uso. Também concorda que eles não 
conterão referências, nomes, personagens ou trechos que são 

protegidos por lei. 
1.5. O limite de palavras no conto é de até 12.000 (doze mil) caracteres 

com espaço. 

1.5.1. Para os contos entregues com excesso de caracteres, o autor 
aceita que este seja editado pelo organizador e pela editora para 
que se adeque ao tamanho correto. 

1.6. A ordem dos contos dentro da antologia fica a critério do 
organizador, que deve informar diretamente à equipe Publiquei. 
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DO ENVIO 

 
2. O arquivo dos contos que serão enviados deve estar em: tamanho A4, fonte 

12, justificado e em documento Word. 
2.1. Arquivos enviados por redes sociais, outros e-mails ou impressos 

não serão aceitos. 

2.2. Não serão aceitas mudanças no arquivo após o envio. 
2.3. Contos que incitem o preconceito ou façam apologia ao crime não 

serão aceitos. 
2.4. O prazo de envio dos contos será de 5 de abril até 11 de junho de 

2018 às 23h59min, sendo desconsiderados os que forem enviados 

após o prazo pré-estabelecido. 
2.5. Caso a editor ou o organizador julguem necessário, o prazo para 

aceitação de contos será estendido em 1 (um) mês, sendo anunciado 

previamente. 
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DOS DIREITOS AUTORAIS E PAGAMENTOS 

 
3. Os direitos autorais serão pagos semestralmente, em julho e Janeiro, na 

conta bancária fornecida pelo organizador da antologia. Ele será o 
responsável por distribuir os 40% entre os participantes. 
3.1. As vendas serão advindas da publicação do e-book na Amazon, dos 

exemplares físicos disponibilizados em nossa loja virtual e em eventos 
literários. 

3.2. Cada autor se compromete em adquirir 10 (dez) livros no valor de 
R$18 (dezoito reais) a unidade. Este valor servirá para custear a 
produção, divulgação e impressão dos exemplares. O pagamento 

deverá ser feito em depósito bancário. 
3.3. O pagamento pode ser parcelado em duas vezes, devendo ser 

quitado até o prazo de fechamento do arquivo, a ser decretado na 

assinatura do contrato. 
3.4. Aos autores fica reservado o direito de revender os exemplares ou 

doar. 
3.5. Caso o autor queira exemplares extras da antologia, deve informar 

à editora no envio do material. O valor será de R$18 (dezoito reais) a 

unidade e não inclui o frete para envio. 
3.6. Antes da participação na antologia ser confirmada, a Publiquei 

deve receber do autor o contrato assinado e pagamento confirmado. 
 

 

 
 

 

 

Carol Dias 
EDITORA-CHEFE 

 


