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Participe da Primeira Antologia de contos da Editora Recontando! 
Através dela buscamos incentivar a inserção de novos autores no mercado 
editorial brasileiro. Nossa seleção não envolve nenhum custo aos autores, 
as inscrições são gratuitas e irão até o dia 15 de dezembro de 2021. 

Pretendemos selecionar dez contos para comporem a Antologia. A 
previsão da divulgação do resultado é no dia 25 de dezembro de 2021. 

Pelos direitos autorais cada autor receberá 1 exemplar do livro, no 
endereço por ele indicado no ato da inscrição. 

 

Sinopse: 

 As prisões sempre despertaram a curiosidade do leitor, e não é à toa 
que escritores como Stephen King, Dráuzio Varela e Dostoievski tenham se 
dedicado a este tema. No caso do Brasil, possuímos a terceira maior 
população carcerária do mundo. São mais de 750 mil brasileiras e 
brasileiros em situação de privação de liberdade. Por trás das grades existe 
superlotação, violência, corrupção e dor, mas também pessoas que 
sonham, amam e são amadas. Por trás das grades existem histórias de 
injustiça, de esperança e tem espaço até para o horror e o “hot”. É um 
mundo diferente, no qual as pessoas aprendem a viver com o pouco que 



lhes é oferecido e a sonhar com o muito que lhes foi retirado. Nesta 
Antologia buscamos contos que destaquem personagens verossímeis, 
mas não reais, que enfrentam o dia-a-dia da privação da liberdade. As 
histórias podem destacar figuras como as de presidiários e presidiárias, 
mas também o ponto de vista de visitantes, carcereiros, cozinheiros, 
padres, pastores e demais pessoas que convivem em espaços prisionais. 

Solicitamos que os contos não citem presídios nem pessoas reais e 
que não contenham conteúdo discriminatório ou que incite ódio e 
preconceito. 

 

Regulamento 
 
1 – Participantes 
1.1 – O concurso destina-se a escritores de língua portuguesa, maiores de 
18 anos; 
1.2 – A inscrição é GRATUITA e NENHUM VALOR SERÁ COBRADO dos 
candidatos; 
1.3 – Os contos não precisam ser inéditos, mas os direitos autorais devem 
pertencer exclusivamente ao autor; 
1.4 – Os textos deverão ser encaminhados para o E-mail da editora 
(editorarecontando@gmail.com), respeitando o seguinte formato: 
 Arquivo Word, no tamanho A4; espaçamento entre linhas 1,5; 

fonte ARIAL (12); margens: superior e esquerda com 3cm; margens: 
inferior e direita com 2cm. O arquivo deve conter APENAS O TÍTULO 
DO CONTO.  

 O conto precisa ter o TÍTULO centralizado, e sem o nome do(a) autor(a). 
 O conto precisa ter um mínimo de 03 (três) páginas, e um máximo de 

08 (oito) páginas; 
 O título do E-mail deve ser SELEÇÃO POR TRÁS DAQUELAS GRADES. 
 O corpo do E-mail deve conter o nome da Antologia, o título do conto e 

o nome do autor.  
1.5 – Cada autor(a) poderá participar do concurso com até 02 (dois) contos 
diferentes; 
1.6 – Não serão aceitos contos em co-autoria. 
 
 



2 – Publicação 
2.1– Serão publicados inicialmente 50 exemplares desta antologia, que 
serão comercializados no site da Editora Recontando; 
2.2 – Pretende-se com este edital a seleção de 10 contos, mas a Editora 
Recontando terá o direito de ampliar este número ou convidar outros 
autores para se integrarem à publicação; 
2.3 – Caberá somente à Editora definir a arte de capa e o estilo de 
diagramação dos contos no miolo da antologia; 
2.4 – Será realizado um único registro ISBN com todos os contos do livro; 
2.5 – A participação do autor só será confirmada após o recebimento dos 
contratos assinados. 
 
3 – Direitos autorais 
3.1- Como pagamento pelos direitos autorais, cada autor selecionado 
receberá 1 exemplar da antologia, com frete pago pela Editora Recontando; 
3.2 – Caso a tiragem original, de cinquenta exemplares, se esgote, a Editora 
Recontando tem o direito de fazer uma reimpressão, pelo período de dois 
anos, a contar da data da seleção e, para tal, deverá dividir entre todos os 
autores 10% sobre o valor de capa de cada exemplar vendido; 
3.3 – Os direitos autorais sobre o conto continuarão com o autor, a Editora 
Recontando terá direito aos direitos sobre a Antologia; 
3.4 – Todo participante da Antologia poderá adquirir exemplares com 
desconto (mínimo de cinco exemplares), custeando também o frete, e 
posteriormente comercializando a obra conforme sua conveniência. Para o 
exercício de tal direito, deve entrar em contato com a Editora Recontando, 
através do E-mail editorarecontando@gmail.com. 
 
 


