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IX ANTOLOGIA CULTIVE 

“AS VALKYRIES BRASILEIRAS” 
 

COORDENADORA DO PROJETO: ELUCIANA IRIS ALMEIDA CARDOSO 
 
O Institut Cultive Brésil Suisse convida você a participar da antologia épica que destaca o valor da 
mulher transcendental, AS VALKYRIES BRASILEIRAS.  
 
A Antologia AS VALKYRIES BRASILEIRAS é uma homenagem às mulheres brasileiras que fazem 
ou fizeram a diferença na história da sociedade e da cultura do Brasil.  
 
O texto pode ser uma história de ficção ou real, escrito em prosa ou poesia. As mulheres 
protagonistas, cujas histórias reais forem relatadas em prosa ou verso, assim como os escritores e 

escritoras que as colocam em evidência, serão premiadas/os com o Prêmio Valkyrie.  
 
Vamos eternizar e reviver tantas mulheres brasileiras, que vivem no anonimato, homenageando-as 
nesta brilhante antologia dedicada à mulher. Participe e compartilhe com outras mulheres e homens 
para que tenham a oportunidade de soprar o perfume, que vem das linhas do seu pensamento, nas 
páginas desse livro. 
 
Seguindo o objetivo cultural e solidário o Institut Cultive Brésil Suisse (ICBS) lança a IX Antologia 
entitulada (www.isntitut-cultive.com) “AS VALKYRIES BRASILEIRAS” uma produção que colocará 
em evidência as mulheres brasileiras que fazem ou fizeram a diferença na história da sociedade e 
da cultura do Brasil, e beneficiará a “Rede Feminina de Combate ao Câncer” da Paraíba e de 
Pernambuco, associações brasileiras que trabalham para ajudar pessoas acometidas de câncer. 
 

1- QUEM PODE PARTICIPAR DA IX ANTOLOGIA CULTIVE AS VALKYRIES 
BRASILEIRAS 

a- Homens e mulheres de todas as nacionalidades:  
b- IDADE: A partir de 12 anos; 
c- Menores de 18 anos:  com autorização do representante. 

 
2- REGRAS SOBRE O TEXTO E FORMATAÇÃO  
a- Cada inscrição ocupará – 2 páginas no livro com foto de rosto preto e branca + biografia 

de até 5 linhas e texto em português; 
b- Textos: poesia ou prosa com o nome do autor completo 

Título diferente do tema 
Formatação: word/doc A4; Arial 12, sem espaçamento. 

c- Seguir rigorosamente as indicações no final desse documento. Se passar uma linha em 
outra página, conta-se como página extra. 

d- Número de páginas: 2 (na última página desse edital encontra-se o modelo do tamanho do 
texto, apague o texto escrito e escreva o seu no lugar seguindo o mesmo formato, válido 
para poesia ou prosa).) 
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e- Tamanho aproximativo do documento: texto (555 palavras, 47 linhas). 
f- Biografia com – 5 linhas no final do texto; 
g- Língua do texto: português revisado por conta do autor. 

 
3- DATA LIMITE PARA ENVIAR O TEXTO 

31/08/2021  
 

4- INVESTIMENTO  
 

a- Valor - 200,00 reais (o autor tem direito a 2 volumes); 
b- Pagamento à vista ou divido até setembro de 2021  
c- PÁGINAS EXTRAS no livro -100,00 reais; 
d- Por cada página extra no livro o autor recebe 1 livro; 
e- Membros Cultive tem direito a 3 volumes por inscrição de 2 páginas 
f- O livro será vendido no site antecipadamente e após o lançamento; 
g- Preço para os coautores com pedidos antecipados: 1 volume: 60,00 reais;  
h- Número de livros por inscrição: 2 livros.  

 
5- SOBRE O LIVRO  

 
Livro: 14x21 cm; 
Papel of-set 90 gr; 
Produção Editora Cultive; 
Registro na Biblioteca Nacional Suíça; 
Lançamentos em países da Europa, na Suíça, no 2° Salon International du Livre et de la 
Culture de Genève Cultive; nas Bibliotecas Públicas Brasileiras. 
 

6- LANÇAMENTO  
a- Pré-lançamento: Congrès Cultive International Culturel de la Femme - do 26 ao 28 

de novembro 2021; 
b- Distribuição: biblioteca Nacional Suíça, Biblioteca Pública de Genebra, Instituto Íbero 

Americano de Berlim, Brasil, Portugal, Noruega, Grécia, África, Europa, Argentina, 
Equador, Caribe, México, Angola;  

c- Divulgação: Canal Chá & Poesia Com Elas, TV Cultura, Canal Cultive, Revue Artplus, 
Revue Cultive, Gazeta de Mandaguari; Chá da vida, Revista da Mulher, WEB Radio 
Poesia, Canal Cultive;  

d- Cerimônia de Premiação. 
 

7- INSCRIÇÃO:  
a- Enviar a inscrição preenchida, 1 foto de rosto preta e branca (boa resolução), o texto 

dentro das normas, biografia com 5 linhas.  
b- Nomear todos os arquivos (doc) da seguinte forma: Valkyrie+nome do autor; anexar ao e-

mail; no assunto: IX ANTOLOGIA CULTIVE; no corpo do e-mail, explique porque está 
enviando o e-mail; antologia@institut-cultive.com  

c- O texto deve constar o seu nome; 
d- O autor recebe certificado de participação na IX Antologia; 
e- Os Membros Cultive recebem um volume extra pela sua inscrição: 
f- Cada autor ocupa duas páginas em língua portuguesa e biografia de 5 linhas. 

 
8- DO ENVIO DOS LIVROS 

a- Previsão para impressão - janeiro/2022. 
b- Autores receberão seus volumes pelo correio 
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c- A Cultive fará o envio 1 mês após o lançamento; o valor da remessa pelo correio é por 

conta do autor; 
d- O valor do envio é calculado de acordo com o endereço; 

A Cultive não se responsabiliza pelo não recebimento da encomenda, caso o autor não 
aceite a encomenda ou não esteja presente em casa para receber o pacote; 

e-  Uma vez a encomenda enviada, a Cultive não se responsabiliza pela entrega, nem 
pela prestação de serviço de má qualidade do correio, que porventura venha ocorrer;  
Se a obra for retida no correio, o autor é quem terá́ que providenciar a retirada das 
obras;  

f- A Cultive se compromete a reenviar as nossas custas, se e somente se, nos 
cometermos erros equivocados de endereçamento; 
Não nos responsabilizamos por mercadoria deteriorada; 

g- O autor escolhe a forma de envio: envio com seguro, envio registrado, etc.  
Se o pacote for devolvido por qualquer motivo, todas as taxas cobradas pelo correio, 
assim como o novo valor para reenvio, serão a cargo do autor; 

h-  Se a encomenda for devolvida, o correio cobrará um valor para a retirada do pacote, 
esse valor deverá ser reembolsado pelo autor. Caso o autor se recuse a reembolsar a 
Cultive só reenviará outros volumes após pagamento do reembolso mais o valor do 
novo envio. 

 
9- CONCURSO 

 Os textos da Antologia concorrem ao Prêmio Literário Cultive 2021. 
 

10- PREMIAÇÃO 
a- 1º, 2°e 3°lugares prosa e poesia 
b- Menção honrosa 
c- Jurado, escolhido pela Cultive 
d- A decisão do jurado é soberana, não cabendo recurso. 

 
Beneficiados: 

 

 www.rfcc-pb.com.br  

RFNCC - Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer 
 

 
Apoio: 

            
 

CLP        
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11- CONTA PARA DEPÓSITO: 

 
Residentes NO Brasil: 

Valquiria Imperiano Guedes 
Banco: Nubank  
agência: 0001 
conta: 59471505-0 
pix nubank: 
07281625391 (cpf) 
 
 
Residentes em OUTROS PAÍSES  
Favorecido: Valquiria Guillemin  
conta:17-703134-1 
Iban:CH60 0900 0000 1770 3134 1  
bic: POPFICHBE  
BANCO: POST FINANCE SA, 
ENDEREÇO DO BANCO: MIGERSTRASSE 20, - 3030 BERN – Suíça 
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INSCRIÇÃO NA ANTOLOGIA AS VALKYRIES BRASILEIRAS 

 
NOME: 
………………………………………………………………………………………………………….  
COMO DESEJA SEU NOME NA MÍDIA E NO LIVRO? 
............................................................................................................................................................ 
Nome no certificado no certificado 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ENDEREÇO rua, Cidade, Estado, País, CEP: 
………………………………………………………………………………………………….................... 
………………………………………………………………………………………………………………… 
TEL: (Código do país e da cidade) ………………………………………………………………………… 
EMAIL…………………………………………………………………………………………………….…… 
SITE, …………………………………………………………………………………………………............ 
FACE, ………………………………………………………………………………………………….......... 
INSTAGRAM…………………………………………………………………………………………………. 
RG…………………………………………………………………………………………………………….... 
CPF…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
BREVE BIOGRAFIA 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...................................... 
  
CONCORDO COM OS TERMOS DA ANTOLOGIA AS VALKYRIES VISITAM O BRASIL. 
DECLARO QUE O TEXTO É DE MINHA INTEIRA AUTORIA, ME RESPONSABILIZO PELA 
MESMA E AUTORIZO A PUBLICAÇÃO DO MESMO NA ANTOLOGIA AS VALKYRIES VISITAM 
O BRASIL PELA EDITORA CULTIVE.  
 
 
 
 
…………………………………………………….............................................................................. 
ASSINATURA      DATA 
 
 
 
enviar por e-mail: 
 
1 FOTO PRETA E BRANCO (ANEXO AO E-MAIL e 1 FOTO COLADA AO TEXTO) 
E-MAIL: antologia@institut-cultive-com 
com cópia para: nutrieluseluciana@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLE A 
FOTO 
AQUIE 
ENVIE A 
MESMA 
PELO 
EMAIL EM 
JPG 



 
 
 

Institut Cultive Brésil Suisse 
12 Rue du Pré - Jérôme -            CEP : 1205       Genève - Suisse    

       
  www.institut-cultive.com  e-mail : info@institut-cultive.com  

 
O texto abaixo serve de modelo. Copie e cole o seu texto nesse espaço. Todo o texto 
que ultrapassar será contado como página extra. 
 

 
 
 
 

 

Quem são essas mulheres que representam os espíritos guerreiros 
femininos?  

As Valkyries são descritas como deusas, heroínas, guerreiras, mensageiras, 
mágicas, semideusas, enfim são um mito da mitologia nórdica a serviço de Odin e 
comandadas por Freya, mas a Valkyrie do poeta nasce sobre a terra, ela pertence 
a vida real e se une ao herói, e morre com ele para ressuscitar com ele, a Valkyrie 
inspirada por Odin é feroz, mas torna- se um ser angelical com a qual nos provoca 
prazer de conviver, ela é o ser forte que vive dentro de cada ser humano. As 
histórias em torno delas são múltiplas e inspiradoras. Elas serão os personagens 
principais nas poesias, contos, crônicas da nova Antologia Cultive. Viaje no tempo 
e conheça o outro lado da mitologia.  

A mulher “Valkyrie” vivia em uma sociedade submetida a um rei. Eram 
incumbidas de transportar os homens tombados nas batalhas para o “salão dos 
mortos” de Odin que os ressuscitava.  

Na ópera de Wagner uma “Valkyrie” afronta o rei ao afrontar a proibição de 
amar um mortal e é expulsa do reinado. Odin não a mata, como estipulava a lei da 
desobediência, mas a pune severamente, assim mesmo ela enfrenta a punição, 
amou e foi amada. Tornou-se prisioneira incompreendida por séculos, até ser salva 
por aquele que sentia o amor sincero que venceu o medo. Pode-se entender talvez 
que ela fosse submissa às ordens do rei, mas por outro lado, libertou-se do cativeiro 
de viver a vida eterna na qualidade de mulher serviçal.  

A energia dessas mulheres era tão exuberante que sua luz era vista de longe, 
equivalente a aurora boreal, quando surgiam cavalgando em seus cavalos alados.  

O tempo não apaga as marcantes trajetórias dessas mulheres mitos, seus 
sonhos e seus desejos, assim como sua posição no mundo, salvando seus heróis 
na batalha de conservar a família, na luta para se impor na sociedade; nas ações 
que desenvolvem algumas para conservar o meio ambiente, outras em prol do 
desenvolvimento de uma consciência coletiva e social; muitas vezes apoiadas e 
motivadas pelos próprios guerreiros que ela salvou, outras vezes por outra Valkyrie.  

Toda essa simbologia nos oferece um leque de interpretações e podemos 
trazer aos tempos modernos, através das metáforas, as qualidades guerreiras das 
Valkiries modernas. Podemos com nossa escrita denunciar os Odin modernos, 
desvendar os campos de batalhas e, como uma Valkyrie da mitologia, podemos 
recuperar os heróis caídos.  

Em “As Valkyries visitam o Brasil” a força da mulher, brasileira em todas 
as situações da nossa sociedade, será́ ressaltada. A caneta será o cavalo sobre o 
qual os escritores poderão voar; as páginas, o campo de batalha onde serão 
ressuscitados os heróis. Uma Valkyrie escolhe um herói ou uma heroína, um herói 
relata a batalha de uma heroína ou de uma Valkyrie. A perspectiva pode ser a de 
um personagem ou a de um narrador.  

Essa antologia reverencia cada Valkyrie que está no interior de cada uma 
das mulheres do Brasil, mulheres guerreiras que buscam a igualdade e a liberdade. 
O campo de batalha da Valkyrie pode se expandir além do contato humano para o 
contato homem natureza, homem espírito e muito mais. Conheça mais destas 
guerreiras. A vida destas mulheres vai fervilhar na mente dos escritores que viajarão 
no tempo, vivenciarão os sonhos delas, libertarão A MULHER dos predadores, das 
regras preconceituosas, dos limites sociais.  

 


