Academia de heroínas
… da vida real
contos, poemas, crônicas, tirinhas e ilustrações que retratam heroínas da vida real.
organização: Camila Pelegrini
No dia a dia, na vida real, mulheres realizam feitos
extraordinários o tempo todo, superam limites que antes pareciam intransponíveis,
revelam-se poderosas em aspectos que nem mesmo a ﬁcção parece capaz de
conceber.

Consumimos histórias fantásticas o tempo todo. Adoramos vislumbrar todas as
possibilidades que poderes garantem aos nossos personagens favoritos. Controlar o tempo, voar,
ficar invisível, ter força sobre-humana… É altamente improvável que você não tenha imaginado
ao menos uma vez quais desafios enfrentaria se estivesse em tais posições.
Mas o fato é que no dia a dia, na vida real, mulheres realizam feitos extraordinários o
tempo todo, superando limites que parecem intransponíveis, revelando-se poderosas em aspectos
que nem mesmo a ficção parece capaz de conceber.
Os vilões das histórias são diversos: o machismo, a violência, a pobreza, a desigualdade, os
preconceitos, as pressões, as imposições, as depreciações. As lutas são diárias, os resultados vêm
de cada uma das batalhas que, tão comumente, se encontram nos detalhes.
A guerra da vida real está nas entrelinhas, afinal. Nas histórias não contadas e nos inimigos
não declarados, disfarçados de cotidiano, tradição e banalidades.
Porém não nessa antologia.
Neste livro, buscamos contos, poemas, crônicas, tirinhas e ilustrações. Manifestações de
arte que sejam retratos de heroínas da vida real, cujos super poderes sejam tão extraordinários
quanto são a fibra e a resiliência que residem em estar vivo.
1

Habilidades que qualquer uma de nós poderia carregar; desafios que todas nós poderíamos
enfrentar.
A vida é academia nesses enredos.
E as super-heroínas são elas, são vocês, inspiradas e inspiradoras, tal qual cada uma de nós.
Academia de heroínas da vida real trará contos, crônicas, poemas, tirinhas e ilustrações,
em suma, manifestações artísticas produzidas por mulheres. As únicas exigências são: usar uma
mulher inspiradora como protagonista ou narradora e tratar de temas relacionados às heroínas
da vida real.

Academia de heroínas da vida real
A primeira antologia do Selo Inspirium, contos, poemas, crônicas, tirinhas e ilustrações
que retratam heroínas da vida real.
Na virada de 2019/2020, nasceu a Inspirium – Sobre Mulheres Inspiradoras, uma vertente
da Delirium editora totalmente focada na publicação de mulheres, sejam elas as autoras e/ou as
protagonistas das histórias. O que procuramos não se limita a um único gênero; está em toda e
qualquer palavra que revele a complexidade que ser mulher guarda. Buscamos textos inspirados
e que inspirem. Queremos ajudar a dar voz às mulheres. E queremos que sejam ouvidas, em uma
luta íntima e também coletiva por sua liberdade.

Edital de Publicação
1. Participação
1.1. Poderão participar da antologia todas as escritoras que sejam residentes do Brasil, com
dezesseis anos ou mais.
1.2. As inscrições são gratuitas.
1.3. Apenas mulheres podem participar da antologia.
1.4. Não serão aceitos fancs de livros, séries, lmes ou qualquer história que não seja de
domínio público. Apenas textos e ilustrações originais.
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1.5. A antologia contará com várias autoras, entre convidadas e selecionadas.

2. Envio
2.1. Serão aceitos textos em língua portuguesa (de autoria da candidata), em fonte Times
New Roman 12pt., formato A4. Os contos devem conter algo em torno de 10.000 caracteres
(com espaço), as crônicas ao redor de 4.000 caracteres (com espaço) e os poemas até no máximo
24 versos. Os arquivos devem ser enviados no formato .doc ou .abw.
2.2. Não serão aceitos contos, crônicas ou poemas que não se inspirem na história de vida
de uma mulher inspiradora, uma heroína da vida real. Os textos selecionados não podem estar ou
ser publicados em qualquer outra plataforma durante a vigência do contrato.
2.3. Não serão aceitos esboços de ideias, resumos ou textos incompletos.
2.4. Os textos, as tirinhas e as ilustrações devem ser enviados para o email
inspirium@deliriumeditora.com.br, com o assunto: Participação na Antologia Academia de
heroínas da vida real. A autora deverá incluir seu nome completo além do pseudônimo no corpo
do email. Também deverá a autora incluir links de suas páginas em redes sociais: Facebook e
Instagram, bem como página no Wattpad e página de autor no Skoob, caso tenha uma ou outra.
2.5. Desejamos textos para um público universal, não selecionaremos textos para maiores
de 18 anos.
2.6. A narrativa pode ser tanto em primeira quanto em terceira pessoa.
2.7. Não serão aceitos textos que:
2.7.1. Tenham sido produzidos por terceiros.
2.7.2 Ultrapassem em mais de 10% o limite estipulado de caracteres.
2.7.3 Tenham mais de 10% a menos que o mínimo pedido de caracteres.
2.7.4. Incitem o ódio ou preconceito a qualquer minoria.
2.7.5. Incitem ou façam apologias, de forma deliberada, ao crime.
2.7.6. Já tenham sido publicados, de forma gratuita ou paga.
2.7.7. Sejam fan-cs ou partes/capítulos de livros completos.
2.8. As ilustrações devem ser de uma folha, daremos preferências as ilustrações
verticalizadas, ou seja, a imagem com altura maior que a largura.
2.9. As ilustrações no livro serão impressas em preto e branco, mas também aceitaremos
ilustrações coloridas, podendo estas serem usadas em brindes tais como marcadores de páginas e
cartões postais.
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2.10. Também aceitaremos tirinhas de uma página.
2.11. Os textos e as ilustrações deverão conter título, facilitando assim a diagramação e
identificação na antologia.
2.12. A autora deve incluir também no e-mail alguma bibliografia, com ao menos o link
para leitura e nome, da heroína da vida real, que serviu de inspiração para o texto ou ilustração,
caso a inspiração tenha nascido de uma mulher real.

3. Seleção
3.1. Os textos e as ilustrações serão avaliados pelas organizadoras da antologia. A
avaliação se dará pelos seguintes critérios:
3.1.1. Criatividade e originalidade.
3.1.2. Uso de boa gramática e ortografia.
3.1.3. Valorização do tema proposto, com cuidado especial dedicado ao lado heroico e
realista da mulher inspiradora.
3.1.4. Capacidade de usar os desafios vencidos por mulheres na construção do texto.
3.1.5. Valorização das personagens femininas.
3.1.6. Boa construção de personagens e dos cenários.
3.2. Não daremos parecer sobre os textos ou ilustrações que não forem selecionados.
3.3. Ao se inscrever para a antologia Academia de heroínas da vida real, a autora autoriza
automaticamente a veiculação de seu nome selecionado pela DELIRIUM EDITORA. O texto
e/ou a ilustração permanecerá como propriedade intelectual da autora.

4. Inscrições
4.1. As inscrições para a antologia Academia de heroínas da vida real estarão abertas no
dia 25 de abril de 2020 e serão encerradas às 23:59 do dia 30 de maio de 2020, podendo esta data
ser postergada ou não. A inscrição será aceita apenas por email, o texto deverá ir com o email de
inscrição.
4.2. As inscrições são gratuitas.
4.3. Em caso de fraude comprovada, o conto será excluído da antologia, mesmo depois de
sua publicação – a autora não poderá mais participar dos projetos da DELIRIUM EDITORA.
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4.4. As participantes concordam em autorizar, pelo tempo que durar o contrato, que a
EDITORA faça uso de seu texto ou trechos para a divulgação da antologia Academia de
heroínas da vida real, bem como das ilustrações por completo ou detalhes destas, sem nenhum
ônus para as organizadoras, e para benefício da maior visibilidade da obra.

5. Direitos Autorais e Pagamentos
5.1. 20% (vinte porcento) do valor de venda de cada livro vendido será distribuído, em
partes iguais, para cada uma das autoras com textos e/ou ilustrações incluídos na antologia, como
royalties.
5.2. Os livros das recompensas do Catarse, os livros objetos de doações para escolas,
bibliotecas etc. e os livros doados para blogueiros e outras mídias não darão direito a royalties.
No caso de a EDITORA incluir o LIVRO como recompensa do Clube de assinatura de livros da
EDITORA, intitulado INSPIRIUM, os royalties incidirão sobre 70% (setenta por cento) do
VALOR DA CAIXA DO CLUBE a qual O LIVRO faz parte e obtido sobre cada exemplar físico
efetivamente enviado para os assinantes.
5.3. O preço mínimo de venda do livro será de R$15,00.
5.4. As autoras participantes poderão comprar exemplares com desconto. O percentual de
desconto sempre será algo entre o mínimo estipulado no contrato e o valor venda no Catarse.
Esse desconto só é válido para as autoras que cumprirem a cláusula 5.7 deste contrato.
5.5. O preço com desconto valerá a partir do início das vendas ao público em geral. É
fundamental o apoio ao projeto no Catarse e a contribuição de cada autora na divulgação.
5.6. A tiragem inicial será financiada através do Catarse.
5.7. Cada autora compromete-se a apoiar o projeto no Catarse com o valor mínimo de R
$15,00 e, além disso, conseguir apoios de terceiros. Caso a autora deseje, pode apoiar com
quantias maiores e receber as recompensas. Não há a obrigação de escolher a antologia
Academia de heroínas da vida real como recompensa, podendo a autora ou seus respectivos
apoiadores escolherem outras recompensas.
5.8. Cada autora poderá adquirir quantos livros desejar, dentro de um limite proporcional
da tiragem. A tiragem inicial será divulgada após a finalização do prazo de apoios no Catarse.
5.9. A participação só será confirmada após o recebimento dos contratos assinados.
5.10. Os direitos autorais dos textos e ilustrações mantém-se com as autoras. Será feito um
único depósito legal na Biblioteca Nacional do livro.
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5.11. A Delirium Editora retém o direito de publicação da antologia.
5.12. A Delirium Editora manterá, por 2 anos, o direito para publicar e reimprimir cada um
dos textos selecionados e das ilustrações incluídas na antologia. Depois deste período, os direitos
de publicação voltarão às autoras, que poderão publicar o seu respectivo texto ou ilustração
como quiserem, excetuando a publicação de dois ou mais textos juntos em outra antologia. O
prazo de dois anos se inicia quando a primeira tiragem chegar da gráfica. Os direitos autorais da
antologia, ou seja, da publicação em conjunto dos textos e ilustrações permanecerá com a
Delirium Editora.

6. Informações Adicionais
6.1. Estamos disponíveis para retirar quaisquer dúvidas a respeito desta antologia, através
do e-mail inspirium@deliriumeditora.com.br.
6.2. Para todos os efeitos legais, as participantes da presente antologia Academia de
heroínas da vida real declaram serem as legítimas autoras dos textos e das ilustrações e
garantem que são inéditos, isentando a DELIRIUM EDITORA de quaisquer processos, inclusive
de reivindicação de direitos autorais.
6.3. A DELIRIUM EDITORA reserva-se o direito de posteriormente excluir qualquer texto
que tenha burlado o regulamento.
6.5. A participação nesse projeto não garante participação nos próximos.
6.6. A participação nesta antologia implica na aceitação total e irrestrita de todos os itens
deste regulamento.
6.7. A DELIRIUM EDITORA reserva-se o direito de cancelar a publicação da obra, desde
que nenhum valor tenha sido pago pelos participantes.
6.8. É importante que a autora esteja disposta a aceitar revisões e alterações indicadas pelo
revisão e/ou pelo comitê de avaliação em seu texto.
Boa sorte, a Delirium Editora aguarda ansiosamente a sua participação.
Curta nossa página no Facebook: https://www.facebook.com/deliriumeditora.
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