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há um dia

2 min para ler

Confira os finalistas do Prêmio AGES Livro do Ano
2021
Atualizado: há alguns segundos

É com muita alegria que compartilhamos a
lista de finalistas do Prêmio AGES Livro do
Ano 2021. Nessa primeira etapa, as obras
finalistas foram escolhidas por um corpo de
jurados que é referência no meio literário.
Agora a votação para escolher as obras
vencedoras em cada categoria é com os
associados da AGES.
No dia 25/10 (segunda-feira), liberaremos aos
associados a leitura das obras finalistas para
que possam realizar a votação até dia 14/11
(domingo).
A votação ocorrerá por meio de um ambiente
virtual seguro, que impossibilita o
compartilhamento dos livros digitais. No dia
25/10, iremos compartilhar mais informações
sobre a leitura e votação com os associados.
Os livros mais votados pelos associados da AGES por categoria serão os premiados. O livro que obtiver
mais votos no total receberá o Prêmio AGES Livro do Ano 2021.

Confira abaixo a lista oficial com as obras finalistas.
Categoria Poesia
Grimório na língua das mulheres - Daphnis Couto
Pretos de Peleia - Renato de Mattos Mota
Taikô - Gláucia de Souza
Rasga-ossos - Sabrina Dalbelo
Categoria Crônica
Crônicas do óbito - Lucas de Melo Bonez
O monstro e a flor - Pablo Morenno e Aleixo da Rosa(org.)
O maior rio do mundo - Helena Vellinho Corso
Categoria Não-ficção
Crianças invisíveis - trabalho infantil nas ruas e racismo no Brasil - Elisiane Araujo

Imagens de controle - um conceito do pensamento de Patrícia Hill - Winnie Bueno
Mundo Poética - Cinara Antunes Ferreira e Andrei dos Santos Cunha (org.)
Categoria Infantil
Tanta chuva no céu - Volnei Canônica
A montanha mais perto do céu - Eleonora Medeiros
Dona Gambá e a coisa - Maria Luiza Puglia
Categoria Juvenil
Palas-Atenas, Diários perdidos dos jovens deuses - Rosana Rios e Antonio Schimeneck
A menina que morava no sino - Celso Gutfreind
Club do Rock - Adriana Maschmann e Marcelo Spalding
Categoria Narrativa Longa
Os supridores - José Faleiro
Dias de fazer silêncio - Camila Marocari
1935 - Rafael Guimaraens
Categoria Narrativa Curta
Contos de psicanálise - Manoel Madeira e Lúcia Serrano(org.)
Deus não protege os certinhos - José Degrazia
Perfumes e moscas - Ismael Sebben
Categoria Especial
Retratos de camafeu - Maria Eunice Moreira
Maternidade e solidão - Ana Carolina da Costa
O mínimo essencial - Eduardo Rodrigues

Jurados:
Ângela Rolla - doutora em Linguística e Letras pela PUC
Cátia Simon - escritora e doutora em Literatura Brasileira
Dione Detanico - escritora e professora de Literatura Brasileira
Isadora Dutra - doutora em teoria literária e coordenadora do Instituto Maria Dinorah
Jane Tutikian - escritora e patrona da 57ª Feira de Porto Alegre- 2011
Micheliny Verunschk - escritora, crítica literária e historiadora
Nóia Kern - professora e assessora literária
Vitor Diel - jornalista e escritor
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