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O que cada ser humano traz guardado lá no íntimo, no profundo do ser? Coisas que nos 

silenciam e que não contamos para ninguém. Medos, tristezas, sonhos, desejos, alegrias, 

realizações…  

Inúmeros poetas versaram sobre o silêncio. Para Saramago “Não direi: que o silêncio me 

sufoca e amordaça. Calado estou, calado ficarei…” Manoel de Barros desejou fotografar o 

silêncio. Para Kafka “Não apenas ouça, mas espere. Não apenas espere, mas fique sozinho 

em silêncio…” Quintana afirmou “Os poetas… O de que eles mais gostam é estar em 

silêncio…”  

E você, poeta? Costuma guardar seus silêncios? Ou costuma externá-los por meio da 

poesia? O que há nas entrelinhas de seus escritos? Venha, registre seus versos livres ou 

traga seus poemas com métrica. Vale qualquer estilo de poesia: soneto, prosa poética, 

camaquiano, spina, poetrix, haicai. Seja criativo, interprete as entrelinhas de silêncio!  

 

DAS REGRAS: 

Formato: Poesias 

Tema: Livre 

Extensão: 1000 caracteres (com espaço) 

 

DAS VANTAGENS: 

Autores selecionados levarão 1 exemplar físico + marcador de página + divulgação via 

instagram da editora + frete incluso para qualquer região do país. 

 

DAS EXIGÊNCIAS: 

O valor de participação é de R$80,00 reais que cobrirão custos editoriais como Editoração + 

Revisão + Diagramação + Arte de Capa + Registro da Obra + Impressão final. 

 

IMPORTANTE: 

O valor só é pago após os autores serem selecionados. A avaliação do texto é gratuita. 

 

PASSO A PASSO DE INSCRIÇÃO: 

O texto deve ser enviado para o e-mail  

(rozz.independente@gmail.com) contendo o número de 1000 (mil) caracteres com espaço, 

no arquivo Word, com título e nome do(a) autor(a) para publicação, com fonte Calibri, 

tamanho 12, espaçamento de 1,5.  

Deve ser anexado também em word, separadamente (porém no mesmo e-mail) uma mini-

biografia constando também Instagram + número de WhatsApp, e anexar uma foto em boa 

qualidade, resolução e amplidão em JPeg (foto que será utilizada dentro do livro e nas 

divulgações digitais.) 

No assunto deve ser enviado (Inscrição – Entrelinhas de Silêncio) 

 

Após avaliação o(a) autor(a) terá um retorno com sugestões, observações e feedbacks (caso 

necessário) e em seguida com a resposta se foi ou não selecionado(a) para ser publicado(a) 

dentro da antologia. Receberá contrato e dados bancários para confirmar sua participação, e 

terá as próximas etapas orientadas por parte da organização. 

 

Após confirmação bancária, todos os selecionados serão adicionados no grupo do projeto via 

WhatsApp. 

 



DÚVIDAS FREQUENTES: 

 

01- Se meu conto ultrapassar os caracteres? 

 

É possível publicar, consultar a organização. 

 

02- Posso participar com mais de 1 conto? 

 

Todos os autores podem participar com até 4 contos, consultar organização para saber mais 

detalhes. 

 

03- Qual será o valor dos exemplares extras? 

 

R$ 25,00 reais 

 

DÚVIDAS ESPECÍFICAS: 

Para caso de dúvidas, deve ser enviado um e-mail para 

(seloeditorialindependente@gmail.com) com o assunto (Dúvidas – Entrelinhas de Silêncio) 

ou também pode consultar a organização do projeto para esclarecimentos. 

 

Nossa equipe e organização estarão à disposição para mais informações e detalhes. 

 

O Selo Editorial Independente aguarda seu texto para avaliação!  

 

CONTATOS DIRETO COM A EDITORA 

 

EMAIL (seloeditorialindependente@gmail.com) 

 

INSTAGRAM (@editorialindependentebr) 

 

WHATSAPP: (11) 99309-5450 
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