
Passos da 
pedra
ao mar

edital
organização:
Thainá Carvalho
& Amanda Reis        fotos: Isabela Moraes

uma antologia
de poetisas
sergipanas



Palavras, passos.
Escrita, caminhos.

É preciso que os caminhos das poetisas sergipanas se cruzem. Do 
interior ao litoral, é necessário conhecer as mulheres que deixam nítido 
rastro na literatura de Sergipe.

Por isso, propomos a criação da antologia literária  Por isso, propomos a criação da antologia literária  Passos da pedra ao 
mar, uma obra que apresente poetisas sergipanas em um espaço 
gratuito e acessível para

espalhar as palavras 
dessas mulheres
ondas no mar
marcar a poesia
dessas mulheresdessas mulheres
eternas na pedra 

e saber da poesia em Sergipe. 
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“Maior que pé de menino.
    Menor que pé de varão.
Nítido pé feminino
  bem nítido na impressão.

Lá na Pedra do Monjolo,
   município de Canhoba,
impresso na própria pedra impresso na própria pedra 
   vê-se rastro de mulher.”

Stella Leonardos
(Rapsódia Sergipana)

edital



        Desenvolver a antologia  Passos da Pedra ao Mar, uma obra 
literária composta por poemas de escritoras sergipanas, que será 
disponibilizada gratuitamente em formatos digitais acessíveis. 

        Serão desenvolvidos dois modelos digitais da antologia: um 
modelo com projeto gráfico completo; e um modelo simplificado, 
sem imagens ou artes visuais, cuja impressão seja  viável para uso 
da obra em iniciativas sem fins lucrativos.
              
        Não será autorizada, de forma alguma, a venda da antologia 
Passos da pedra ao mar.

    

        - Podem participar mulheres de qualquer idade que tenham 
nascido em Sergipe ou  residam no Estado.
        - Podem ser enviadas até 5 poesias, mas apenas 1 será selecionada 
para a antologia. Cada uma deve ter, no máximo, 2 laudas tamanho A5. 
        - O envio dos textos será considerado uma autorização da autora         - O envio dos textos será considerado uma autorização da autora 
para a publicação de qualquer um deles na antologia Passos da pedra 
ao mar, bem como uma concordância com todas as regras previstas 
nesse edital.
        - Os temas e formatos das poesias são livres. Não serão aceitos 
conteúdos ofensivos, discriminatórios ou que fomentem discurso de 
ódio. Também não serão aceitas frases avulsas.
        - Os textos enviados não precisam ser inéditos, mas devem ser         - Os textos enviados não precisam ser inéditos, mas devem ser 
originais da escritora que os enviou. 
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como participar



        - A organização não se responsabiliza por informações falsas 
fornecidas pelas escritoras.
        - A poesia selecionada será submetida a revisão ortográfica.
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         - Título do e-mail “Poesias para Antologia_Nome da escritora” 
        - Todas as poesias devem ser enviadas em um único arquivo 
word (fonte times new roman, tamanho 12), anexado ao e-mail 
com o nome da autora no título do arquivo. 
        -  No corpo do arquivo deverão estar as poesias e uma 
minibiografia da escritora com até 6 linhas.
        - Deve ser enviada, também anexada ao e-mail, uma foto da         - Deve ser enviada, também anexada ao e-mail, uma foto da 
escritora

Os textos devem ser enviados para o e-mail até as 11:59 do dia 02 
de novembro de 2020. O recebimento será confirmado em 
resposta por email da organização. 

         - Serão selecionados um total de 40 poemas pelas curadoras 
Amanda Reis e Thainá Carvalho.
         - Não será feita avaliação crítica individual dos poemas não          - Não será feita avaliação crítica individual dos poemas não 
selecionados para a antologia. 

As poesias devem ser 
enviadas para o e-mail

 antologiasergipana@gmail.com



    - O resultado sairá no dia 02 de fevereiro de 2021, quando as 
escritoras selecionadas serão notificadas por e-mail acerca do poema 
escolhido.  A decisão será final e irrecorrível.
        - Todas as fases posteriores do processo de elaboração da 
antologia (revisão, projeto gráfico, conclusão) serão comunicadas por 
e-mail às participantes.
        - Serão incluídos na antologia um poema de cada uma das         - Serão incluídos na antologia um poema de cada uma das 
organizadoras
        - A publicação na antologia não implica a cessão de quaisquer 
direitos autorais em relação ao texto selecionado. Entretanto, a 
organização se reserva o direito de uso dos textos selecionados para 
fins de divulgação da antologia em quaisquer meios midiáticos.
        - A antologia será lançada até o dia 30 de maio de 2021. 
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Thainá Carvalho é uma escritora sergipana de 30 
anos formada em Comunicação Social. É criadora 
e editora da Revista Desvario, uma publicação 
digital sem fins lucrativos voltada à difusão da 
literatura contemporânea criada por mulheres. É 
integrante do coletivo feminino URBANAs e 
coorganizadora do Sarauema. Lançou, em 2020, o 
livro de poesias “As coisas andam meio livro de poesias “As coisas andam meio 
desalmadas”, pela editora Penalux. 

Amanda Reis é sergipana e começou a escrever 
poesias e contos ainda criança. Participa de 
diversos eventos culturais em Sergipe, englobando 
poesia, teatro, fotografia, dança e música . Como 
poeta, participa de saraus, concursos, e eventos 
culturais variados, a exemplo do Ensaio Secreto. 
Como atriz, já participou de peças dos grupos 
teatrais Imbuaça (prof. Lindolfo) e ORI (prof. teatrais Imbuaça (prof. Lindolfo) e ORI (prof. 
Rivaldino). É integrante dos grupos percussivos 
"Maracatu Asè D́Ori" e "Baque Mulher - Aracaju”. 
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@poesianativa

@oxente_thaina



E como diz Amanda:

Sejam bem-vindas,
poetisas sergipanas,
a deixarem seus passos
em poesia.

Thainá Carvalho 
& Amanda Reis

“Então a gente simplesmente se aceita, se 
junta, se rima, se ruma
Rumo a um mundo de possibilidades de novos 
temas, novos tempos, novos temores, novas 
chances e novas dores
Poetizando, inspirando, e esperando somente Poetizando, inspirando, e esperando somente 
que cada mensagem alcance os outros autores 
da vida, os quais, cada um com sua lida, 
sabem ser sempre inovadores.”
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