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To be continued... 

 

A Fantástica Literatura Queer é a primeira coletânea de contos brasileira dedicada à 

ficção fantástica queer, ou seja, relacionada ao universo GLS, ou LGBT, ou LGBTTT, ou 

simplesmente de A a Z. Diversidade é o nosso negócio, e se você pensa que existe 

alguma bandeira ideológica por trás deste projeto, saiba que não poderia estar mais 

redondamente certo! Nosso compromisso é com a afirmação, a visibilidade e a 

comemoração da diversidade sexual e literária! 

Após duas bem-sucedidas edições – o Volume Vermelho e o Volume Laranja – temos o 

prazer de anunciar uma nova chamada para submissão de contos para os próximos 

volumes d’A Fantástica Literatura Queer! 

 

Qual é o prazo da nova chamada? 
 

Vamos receber contos até o dia 01/03/2012.  

 

 

Quem pode participar? 
 

Uma vez que nosso lema é “diversidade”, podem 

participar pessoas de toda a galáxia e redondezas. 

Sem distinção. Sempre. 
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Como você pode participar? 

Enviando um conto bem escrito que corresponda de forma interessante à proposta da 

coletânea e que esteja dentro das especificações do projeto. 

 

Quais os critérios de participação? 

As histórias deverão obrigatoriamente aludir à diversidade sexual. A presença de 

personagens gays, lésbicas, trans, etc. é desejável, mas não é compulsória. Destacamos 

que mais importante que o retrato será o questionamento – em outras palavras, serão 

priorizados os textos que induzam a pensar sobre o tema. 

Como exemplo, o autor poderá apresentar a intracultura de minorias sexuais em 

contextos alternativos e/ou explorar sua interface com outras culturas; poderá debater 

papéis de gênero, preconceito e discriminação; fazer referências e reinvenções 

históricas; construir e desconstruir paradigmas afetivo-sexuais, etc. O importante é que 

o conto responda de forma criativa à proposta. 

Os contos deverão se enquadrar dentro da literatura fantástica em sua ampla definição: 

ficção científica, fantasia e terror (e seus inúmeros subgêneros: ficção científica hard, 

ficção científica soft, space opera, utopia/distopia, cyberpunk, steampunk, weird fiction, new 

weird, pós-humanidade, slipstream, história alternativa, ficção alternativa/mashup, 

horror, terror, fantasia mitológica, fantasia medieval, fantasia urbana, dark fantasy, etc). 

Sem restrições quanto ao conteúdo erótico. 

Os contos devem ser redigidos em língua portuguesa, ser obrigatoriamente inéditos 

para o meio impresso e ter entre 5 e 25 páginas (com fonte 12 e espaçamento simples). 

Cada autor poderá enviar quantos contos quiser, porém apenas um poderá ser 

selecionado. 

Os textos deverão ser enviados em arquivo .doc ou .docx para o e-mail: 

queerfiction@tarjaeditorial.com.br até o dia 01 de março de 2012. Não haverá 

prorrogação no prazo de recebimento. 

Todos os contos serão avaliados e apenas serão aceitos aqueles que alcançarem os 

critérios de qualidade estabelecidos pelos (exigentes) organizadores. 
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Quantos contos serão escolhidos? 

A composição da coletânea será norteada pela qualidade dos contos recebidos e os 

organizadores incluirão os textos de maior mérito. A estimativa é publicar entre 7 e 8 

contos por volume, mas reiteramos que o critério qualitativo terá prioridade. 

 

Nada ficará no armário! 

A Fantástica Literatura Queer está comprometida com a transparência e a visibilidade, 

portanto não serão publicados contos anônimos ou sob pseudônimos desconhecidos. 

 

Não serão aceitos: 

Contos mal escritos, contos excepcionalmente fora das especificações de tamanho, 

textos em qualquer outro formato que não seja conto, contos que não correspondam à 

proposta da coletânea ou que apresentem conteúdo ofensivo e discriminatório de 

qualquer natureza. 

 

 

Posso mandar o mesmo conto que enviei na 

chamada anterior? 

 

Se o seu conto estava dentro dos critérios, mas 

não foi aprovado na primeira seleção d’A 

Fantástica Literatura Queer, é porque os 

organizadores julgaram que ele não estava entre 

os melhores. Nesse caso, sim, você pode 

mandar a mesma história novamente, mas 

pedimos que mande uma versão aprimorada.  

 

 

 

 

Já fui publicado n’A Fantástica Literatura Queer, posso participar de novo? 

Com certeza! Os autores já publicados nos volumes Vermelho e Laranja podem 

mandar novos contos.  
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Como será a publicação? 

Os autores estarão isentos de despesas. Todos os custos da publicação (incluindo 

revisão, diagramação, arte de capa e impressão) serão arcados integralmente pela Tarja 

Editorial. A coletânea será publicada no formato 14cm X 21cm, com tiragem inicial de 

300 exemplares. 

Os direitos autorais serão pagos antecipadamente na forma de exemplares da nova 

edição. 

 

Previsão de Lançamento: 

Junho de 2012, mês do orgulho gay, em data próxima à Parada LGBT de São Paulo.  

 

 

 

 

Organização 

 

 

Cristina Lasaitis  &  Rober Pinheiro 
 

 

Tarja Editorial 
 

 

queerfiction@tarjaeditorial.com.br 

 

 


