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PROJETO  
TOMAR CORPO 
Residência	artística	para	mulheres		
Uma	imersão	no	texto	poético	e	na	natureza	
 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



SOBRE O EDITAL 
O presente edital irá atribuir cinco bolsas integrais do projeto TOMAR CORPO para 
mulheres poetas brasileiras incluindo hospedagem, refeições e transporte de ida e volta 
São Paulo-Boiçucanga, além de todas as atividades que serão promovidas durante a 
residência que acontece durante o ano de 2019. As outras 15 vagas serão preenchidas 
por mulheres pagantes que tenham sido selecionadas pelo comitê.  
 
O júri será composto por: 
- Lizandra Magon, escritora e fundadora da Pólen Livros 
- Lucila Mantovani, escritora e coordenadora da Kaaysá Art Residency 
- Representantes da Leia Mulheres 
 
As selecionados participarão tanto da imersão como da publicação sem contribuição 
monetária como acontecerá com o restante dos participantes. Serão contatados pela 
coordenação do projeto para maiores detalhes e acordos sobre contrapartidas e 
divulgações. 
 
 
SOBRE A RESIDÊNCIA ARTÍSTICA KAAYSÁ 
Kaaysá é uma residência temporária para artistas e criadores que desejam desenvolver 
suas poéticas a partir do contato íntimo com a Mata Atlântica brasileira (Estado de São 
Paulo), o mar e a comunidade que habita seu entorno. Com programas individuais e 
coletivos, o espaço abarca vivências e experiências no mar e na floresta, palestras, 
trocas com artistas e curadores do Brasil e do mundo, convívio com moradores locais e 
acompanhamento de projetos por mediadores. Os artistas são convidados a deixarem 
seus rastros no espaço e na cidade, provocando reflexões, mudanças na paisagem e 
outras contrapartida sociais. 
 
SOBRE A PÓLEN LIVROS 
A editora da Pólen Livros foi fundada pela jornalista, tradutora e poeta Lizandra Magon 
de Almeida que é antes de tudo uma mulher que habita o próprio corpo. A Pólen Livros 
vem dando visibilidade a mulheres em diversos segmentos, com uma sessão totalmente 
voltada a publicações femininas. Com a escritora Jarid Arrais criou o sêlo FERINA. 
 
SOBRE O LEIA MULHERES 
Para 2014 a escritora Joanna Walsh propôs o projeto #readwomen2014 
(#leiamulheres2014) que consistia basicamente em ler mais escritoras. O mercado 
editorial ainda é muito restrito e as mulheres não possuem tanta visibilidade, por isso a 
importância desse projeto. Em 2015, Juliana Gomes convidou as amigas Juliana 
Leuenroth e Michelle Henriques para transformarem a ideia de Joanna Walsh em algo 
presencial em livrarias e espaços culturais. Um convite a leitura de obras escritas por 
mulheres, de clássicas a contemporâneas. 
 
 
SOBRE CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
Somente poderá se inscrever neste concurso, pessoa física, poeta, escritora brasileira.  
 
 
 
 
 



SOBRE A INSCRIÇÃO 
O prazo de inscrição vai do dia 11 de julho até às 23:59 horas do dia 30 de setembro de 
2019.  As inscrições serão feitas exclusivamente através do 
email info@kaaysa.com.br colocando no assunto do e-mail: 
Projeto_TOMAR_CORPO/2019 
 
O e-mail deve conter: 

• CV + bio (300 palavras no máximo) 
• textos de sua autoria (500 palavras no máximo)  
• Pré-projeto a ser desenvolvido (500 palavras no máximo)  

 
 
SOBRE OS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DO PROJETO 
O julgamento dos projetos será efetuado considerando os seguintes critérios, sem 
hierarquia: 
a)  Adesão do projeto às potencialidades de pesquisa proporcionadas pela residência  
b)  Excelência e relevância artística do projeto 
c)  Diversidade/potencialidade temática, política, literária, linguística e gestual 
e)  Descentralização geográfica, inclusão de raça, cor, gênero etc. 
f)  Compatibilidade com o tema e viabilidade de realização do projeto 
g) Currículo 
 
 
 
SOBRE A CONTRAPARTIDA À SOCIEDADE 
Entende-se como contrapartida a oferta de ação ou ações destinados à população de 
Boiçucanga, objetivando com isso a descentralização e/ou garantia da do acesso desta 
população ao universo artístico e literário do selecionado(a), sempre em consideração 
ao interesse de democratização do acesso aos bens culturais resultantes da nossa 
residência e ao fomento de um desenvolvimento cultural local sustentado. 
 
Os residentes que ganharem a Bolsa serão convidados a definir a contrapartida, junto 
com a equipe que coordena a residência Kaaysá, como por exemplo: 
 

• oficinas com alunos de escolas da região 
• rastros literários na paisagem urbanística da região e da residência 
• interação e workshop com indígenas da Aldeia do Rio Silveira 

 
 
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
O resultado do edital será divulgado pelas redes sociais da residência Kaaysá, Leia 
Mulheres e da Pólen Livros em 20 de outubro de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SOBRE O PROJETO  
 
A residência artística para mulheres “Tomar corpo” será um encontro de quatro dias 
junto à natureza, na praia de Boiçucanga, litoral norte de São Paulo, com oficinas de 
poesia, tempo para escrever e trocar com outras autoras e profissionais do livro. 
Oferece um programa de atividades elaboradas em conjunto pela Kaaysá Residência 
Artística, editora Pólen Livros e o projeto Leia Mulheres, que incentiva a leitura de livros 
escritos por mulheres. 
 
São apenas 20 vagas, e 5 autoras terão bolsa integral, com hospedagem, refeições e 
transporte de ida e volta São Paulo-Boiçucanga garantidos, além de todas as atividades 
que serão promovidas durante a residência.  
 
As cinco autoras bolsistas terão um poema publicado na coletânea do Leia Mulheres – 
Poesia, que será lançado pela Pólen Livros na Flip de 2020. Os demais textos do livro 
serão selecionados a partir de curadoria do Leia Mulheres, que pode ou não incluir 
poemas de outras participantes da residência.  
 
Na programação, oficinas de escrita com poetas publicadas, oficinas de edição e 
autopublicação, leitura de poetas selecionadas pelo Leia Mulheres e várias outras 
atividades com foco na escrita à partir do corpo, em um local com acesso à mata, 
cachoeiras e praia. O encontro acontece de 20 a 24 de novembro de 2019 na Kaaysá 
Art Residency, em Boiçucanga, sob mediação da coordenadora da residência, Lucila 
Mantovani, Lizandra Magon e representantes do Leia Mulheres. No dia 20 de novembro 
as bolsistas se encontram em São Paulo para a viagem para Boiçucanga com retorno 
em 24 de novembro. As autoras de fora do estado, que forem selecionadas, deverão 
custear as suas vindas a São Paulo. 
 
 As demais selecionadas, serão contatadas para pagamento do valor de 
R$1.200,00 que podem ser divididos em três parcelas de R$ 400,00, se necessário. 
Neste valor está inclusa a programação, hospedagem e alimentação. São responsáveis 
pelo seu próprio transporte até Boiçucanga.   
 
 
SOBRE A CONTRATAÇÃO 
Ao formar o grupo que participa do projeto, os vencedores do prêmio e demais 
participantes assinarão um contrato de compromisso entre a residência, a editora e o 
contratante, onde constam combinados e regras, responsabilidades, acordos de 
divulgação. 
 
 
SOBRE A DIVULGAÇÃO DO PROJETO, DO PRÊMIO E DA RESIDÊNCIA 
As bolsistas e demais participantes se comprometem, desde sua nomeação, a ajudar a 
residência na divulgação do projeto, sua participação, assim como, previamente, aprova 
a residência a divulgar o projeto inscrito e demais imagens que decorram desta relação. 
(esta questão será melhor definida no contrato entre as partes, realizado no momento 
da estadia) 
 
 
 



 
 
SOBRE RESCISÃO 
A residência artística Kaaysá, poderá rescindir a proposta a qualquer momento, 
mediante justificativa plausível caso exista alguma quebra do contrato estipulado entre 
as partes. 
 
 
São Paulo, 05 de julho de 2019. 
 
 
 


