
Inscrições abertas para o Prêmio Governo de
Minas Gerais de Literatura 2017
Sex 11 agosto

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), lançou de mais uma
edição do Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura, uma das principais premiações do
segmento no país. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 10 de outubro
deste ano. O edital completo encontra-se disponível neste link.

O prêmio tem como objetivo divulgar a literatura brasileira, a partir do reconhecimento de grandes
nomes nacionais e também por abrir espaço para os jovens escritores mineiros. São quatro as
categorias: “Poesia”, “Ficção”, “Conjunto da obra” e “Jovem Escritor Mineiro”. O valor total da
premiação é de R$ 258 mil.

Segundo a SEC, investir em literatura é fomentar o contato com as diversas formas de compreender
o mundo, bem como ampliar o espaço de leitura e reflexão, como via para promover uma sociedade
mais plural, com capacidade de pensamento crítico. Além disso, é também uma maneira de
contribuir para a melhoria da qualidade de vida por meio da educação.

Partindo desse entendimento, o Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura tem revelado e
reconhecido grandes fazedores da escrita. Na categoria “Conjunto da Obra”, por exemplo, já foram
homenageados Adélia Prado (2016), Fábio Lucas (2015), Ferreira Gullar (2013), Rui Mourão
(2012), Affonso Ávila (2011), Silviano Santiago (2010), Luís Fernando Veríssimo (2009), Sérgio
Sant’Anna (2008) e Antonio Candido (2007).

Em 2016, a obra vencedora na categoria “Ficção (Romance)” foi “Floresta no Fim da Rua, de Silvio
Rogério Silva (SP). As menções honrosas foram para a obra “Começo em Mar”, da escritora
Vanessa Maranha, e para “Pela primeira vez em muito tempo”, de Vinícius Bopprê Oliveira. Já na
categoria “Poesia” a obra vencedora foi “Um Carro Capota na Lua”, do autor Tadeu de Melo
Sarmento (PE). O “Jovem Escritor Mineiro” foi Jonathan Tavares Diniz (MG), que venceu com o
projeto “Cólera”.

Premiações e novidades

Do valor total de R$ 258 mil, a distribuição ocorre da seguinte forma: as categorias “Poesia” e
“Ficção (Romance)” recebem R$ 30 mil cada; o homenageado pelo “Conjunto da obra” recebe R$
150 mil, enquanto o vencedor na categoria “Jovem Escritor Mineiro é agraciado com seis parcelas
de R$ 8 mil (totalizando R$ 48 mil) para a pesquisa e elaboração de um livro.

A inovação do edital 2017 está na ampliação do limite de idade para a inscrição na categoria
“Jovem Escritor Mineiro”, que passou de 25 para 32 anos. O autor precisa ser nascido em Minas
Gerais ou residente no estado há pelo menos cinco anos. Nas categorias “Poesia” e “Ficção
(Romance)”, o Prêmio é aberto a escritores iniciantes e/ou profissionais, maiores de 18 anos,
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nascidos (ou naturalizados) e residentes em território nacional. Cada participante pode inscrever
apenas uma obra inédita por categoria.

A categoria “Conjunto da Obra” não recebe inscrições. Uma comissão especialmente designada
indica um autor cuja obra seja, em seu conjunto, de inegável qualidade e relevância para a
literatura brasileira, e que tenha também contribuído de maneira decisiva para novos rumos da
produção e/ou crítica literárias brasileiras.

Serviço:

Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura
Inscrições abertas: até 10 de outubro de 2017 
Endereço para entrega de propostas:
Diretoria de Publicações e Suplemento Literário de Minas Gerais
Praça da Liberdade, 21, Funcionários, Belo Horizonte/MG
CEP: 3014-010
Entrega presencial (das 10h às 17h) ou via Correios
Informações: (31) 3269-1142 ou suplemento@cultura.mg.gov.br
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