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A NuaFest comemora dois anos de existência, 
trabalho e permanência da Editora Nua, a 
partir de um catálogo inicial inteiramente voltado 
para autores negres, LGBTQIA+, ativistas - 
com publicações em poesia, ficção, não ficção e 
dramaturgia. 

Levantamos a saia da Literatura (aquela, com 
“L” maiúsculo) para descobrir vozes originais. 
Chegamos à campanha #euleionua, propondo 
que leitores reinterpretem o Brasil, de olhos bem 
abertos, em narrativas que questionam verdades 
impostas e padrões importados de qualidade.

NUAFEST2020
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Clique aqui para se cadastrar
e participar da NUAFEST!

https://bit.ly/2AFqjYQ
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A Editora Nua nasceu, oficialmente, no dia do 
eclipse lunar mais longo do século XXI, dia 27 
de Julho de 2018. Estávamos em Paraty, na FLIP, 
em um casa organizada por Priscilla Lhacer, da 
Presságio Editora, no circuito paralelo ao evento, 
a Casa Fantástica.

Tínhamos convidades - amigues, editores e 
autores -, um coquetel de catuaba delicioso e a 
promessa de publicarmos os primeiros três livros. 

A EDITORA NUA

https://www.editoranua.com/
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Pois bem! Completamos dois anos dessa aventura 
com sete livros publicados e mais uns tantos a 
caminho. 

Respirar e celebrar faz-se necessário! Ainda 
mais porque pretendemos seguir na missão de, 
vez por outra, eclipsar a realidade dura que 
estamos vivendo e trazer essas outras histórias 
— apagadas, mas tão presentes —, livres da 
imposição do cânone, em que palavras vêm 
cruas, papos são retos, vozes permanecem vivas 
e todo ato é resistência cênica.
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Organizamos a curadoria textual ao redor de temas e 
autores negres, LGBTQIA+ e de lugares de fala pouco 
publicados. Propomos um esquema tradicional de 
publicação (em que autores não pagam para publicar). 

Dedicamos parte de nossos esforços à tradução de obras 
que conversem nossas linhas editoriais, para distribuição 
gratuita em formato e-book. Tabelamos o preço de capa 
dos livros com o intuito de torná-los acessíveis.

Nossa meta é compor 90% do catálogo Nua com obras 
nacionais em gêneros diversos:

 Outra História (ficção);

Viva Voz (não ficção);

Palavra Crua (poesia); 
Atos em Cena (dramaturgia) e

 Papo Reto (textos educacionais).

NOSSAS COLEÇÕES
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Visão, locomoção, reprodução, memória, imaginação... 

Capacidades essenciais na experiência do humano. Mas a 

imaginação, muitas vezes, tem dono... A imaginação está 

refém de narrativas que interessam a poucos e circulam, 

livremente, pelas páginas dos livros que lemos.

Sem a imaginação, não saímos de casa, não amamos, nem 

fabulamos liberdades para nenhum de nossos sentidos. Sem 

imaginação, existe apenas uma história: aquela que nos 

contaram e seguem contando todos os dias.

A Coleção Outra História traz ficção produzida por 

vozes pouco ouvidas. Quer tornar público o processo de 

fabulação da população negra, LGBTQIA+ e de ativistas, 

abrindo uma janela quando a porta estiver fechada. Vamos 

conhecer sua literatura fantástica, seus contos e crônicas, 

seus romances realistas e experimentações para arejar nossa 

própria capacidade de imaginar.

14
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Para cada pessoa, um jeito de viver. E, no entanto, cada 
história de vida parece conter uma lição escondida. 
Passando pela peneira de nossas necessidades, esses 
conselhos encontram pouso nas aventuras de quem 
conta sem querer palestrar.

A Coleção Viva Voz publica não ficção baseada 
no compartilhar de narrativas, “causos” e relatos que 
trazem a força da experiência vivida para quem os 
lê. Seus autores e autoras reconstroem suas vidas ao 
escrevê-las e nos convidam a ser testemunhas desse 
processo.

15
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Falar como as coisas saem e o jeito que saem soa a 
poema... Sem pompa de chique, mas com a circunstância 
de quem vai parir inéditos.

Trazemos verdades que nem sempre rimam, mas sempre 
têm pressa de solução na língua. Somos urgências 
cantadas, mexendo as urgências dadas em seu coração. 

A Coleção Palavra Crua traz poesia cantada e 
contada – do cordel ao rap, das feiras aos slams de todas 
as minas. Ouve poetas de rua e lê seu texto falando com 
a gente, de alma a alma, não mais que de repente.
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O teatro já não se define facilmente, nem 
permite que o definam... Habita as margens e 
fronteiras entre os muitos rótulos que não o 
representam mais.

A Coleção Atos em Cena publica 
uma dramaturgia jovem, ancorada nas 
experimentações com a linguagem. Suas obras 
questionam os sentidos comuns da palavra 
teatro e o que se entende como apto a ser 
encenado.

17
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E se você precisasse de ajuda para tomar uma decisão? 
Se quisesse alguém ara trocar ideias sobre como é, na 
prática, ser atriz, ator, escrever uma monografia ou 
planejar sua vida financeira, por exemplo?

Agora, imagina que sua melhor amiga ou amigo é 
especialista no assunto? E topa bater um papo com 
você pelo preço de um cafezinho (ou de uma pizza, 
digamos)?

A Coleção Papo Reto apresenta autoras e autores 
que escrevem sobre suas práticas, sem papas na 
língua, em textos curtos e conversacionais. São livros 
que acendem aquela luz no fim do túnel - sem deixar 
de mencionar a trabalheira que dá fazer qualquer 
coisa na vida.

PAPO RETO
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No Brasil, escrever e ter a chance de publicar 
são empreendimentos altamente elitistas. Entre 
as barreiras que se apresentam, podemos citar 
a falta de recursos financeiros e tecnológicos, 
bem como a falta de informações sobre o 
funcionamento do mercado editorial, recortados 
pelo racismo estrutural, a LGBTQIA+fobia e a 
discriminação.

Além disso, o chamado português brasileiro 
também se impõe como limitação, considerando 
os processos de escolarização em nosso país. 
Estudamos uma língua colonizada, analisada 
apenas como norma culta, sem preocupação com 
a formação de noves autores. Esse fenômeno 
também influencia, diretamente, a edição e 
posterior recepção de livros no mercado nacional.

NOSSES AUTORES
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Escritorxs 
se formam,
informam,
transformam,
incoformam,
desenformam,
desconformam,
aformam...

Escritores 
se formam,
informam,
transformam,
inconformam,
desenformam,
desconformam,
aformam...

A missão da Editora Nua é construir plataformas 
permanentes de divulgação e distribuição a partir 
das quais autores brasileires estabeleçam carreiras 
sustentáveis. No futuro, pretendemos oferecer bolsas 
de apoio à escrita, pois queremos garantir condições 
materiais mínimas sem as quais a tarefa de escrever no 
Brasil seguirá sendo um privilégio de pouques.

Sem mais delongas, convidamos você a conhecer 
autores que marcaram nossa história até aqui:
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Juca é uma pessoa trans. Atua como Cartomante, 
desenvolvendo um trabalho com Baralho Cigano. 
Parte de seus estudos envolve questões de gênero 
e misticismo, magia e oráculos. É apaixonado 
por literatura, sempre gostou de escrever e, 
recentemente, começou a se reconectar com 
seu lado artístico. É participante da coletânia 
Transliterações (Editora Chá, 2020) e autor de 
#transvivo, publicado pela Coleção Palavra Crua.

Juca Xavier
@jucaxavier3.0

https://www.instagram.com/jucaxavier3.0
https://www.instagram.com/jucaxavier3.0
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fulô é o pseudônimo de Rosy Nascimento 
- cineasta, produtore, pesquisadore e 
escritore potiguar. Constrói o coletivo 
de cinema negro Mulungu Audiovisual. 
Produz o Sarau Preticência (RN). 
Acredita que a literatura e o cinema 
são dispositivos importantes  para a 
garantia, a manutenção dos direitos  e a 
construção de uma imagem afirmativa 
das comunidades indígenas, negras e 
LGBTQIA+. 

Integra as antologias Várias Cabeças - 
Vozes da Periferia (Projeto Literafro, 
RN, 2019), Onívora (Sarau das Minas 
Natal, RN, 2019), Blackout (Munganga 
Edições, RN, 2018) e CidadElas (Sebo 
Vermelho, RN, 2017). Desvio (Editora 
Nua, RJ, 2018) é o seu primeiro livro 
de contos, já tendo lançado de forma 
independente as zines Vômitos dos meus 
excessos (2016) e Soul Cactos (2017). 
fulô escreve para não se apagar, filma 
para não se omitir.

fulô
@verbofulo

https://www.instagram.com/verbofulo/
https://www.instagram.com/verbofulo/
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Jessica Ferreira é escritora, 
comunicadora, pesquisadora 
dos Movimentos Negros e de 
Segurança Pública, e estudante de 
Políticas Públicas na Universidade 
Federal do ABC. Cocriadora 
do Sarau A Perfeita Queda dos 
Búzios, promove a discussão sobre 
afetividades e subjetividades pretas 
e indígenas. 

Suas narrativas múltiplas são 
construídas a partir da oralidade 
e das performances negras em 
diáspora, como transposto no livro 
Pés na Terra e Cabeça na Lua, 
publicado em 2019 pela Coleção 
Palavra Crua.

Jessica 
Ferreira

@jessi.sf

https://www.instagram.com/jessi.sf/
https://www.instagram.com/jessi.sf/
https://www.instagram.com/jessi.sf/
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Fernanda Gabriela, 27 anos, 
portoalegrense de nascimento 
e esteiense de coração. 
Formada em Ciências Sociais 
pela UFRGS, agora cursa 
Letras Inglês na Uniasselvi. 
Trabalha como revisora de 
texto na UNIFIN, escreve 
e desenha nas horas vagas. 
Cambona e herdeira do legado 
da terreira de sua avó, que 
transformou em livro.

Fernanda 
Gabriela

@fernandagabriela_

https://www.instagram.com/fernandagabriela_/
https://www.instagram.com/fernandagabriela_/
https://www.instagram.com/fernandagabriela_/
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Lucas Cézar é paulista, virginiano e se apaixonou pelas 
palavras a partir da troca de cartas com sua mãe, Ângela. 
Produtor, fotógrafo, iluminador, ator e atravessado pela 
dramaturgia, tem 22 anos e é graduando de Artes Cênicas 
na PUC-Rio (mas ainda está aprendendo a usar vírgulas 
e concordar verbos). Seu livro traz experimentos cênicos 
que já passaram pelo FESTU e pela Mostra Bosque 
PUC-Rio, discutindo também questões de gênero.

É autor de O Livro de Ontem, publicado pela Coleção 
Atos em Cena.

Lucas Cézar
@eilusk

https://www.instagram.com/eilusk/
https://www.instagram.com/eilusk/
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Thamires Maciel Vieira tem 28 anos, é poeta, advogada e 
professora universitária. Graduada e Mestre em Teoria do 
Direito pela UFRJ. Atualmente é professora substituta na 
mesma instituição. Escreve poesia desde os 6 anos e mulher 
negra no Brasil de 2018, decidiu que seus versos ficariam no 
máximo no forno, jamais nas gavetas. 

De quina, publicado pela Coleção Palavra Crua, é seu 
primeiro livro.  

Thamires Maciel Vieira
@thami.maciel.v

https://www.instagram.com/thami.maciel.v/
https://www.instagram.com/thami.maciel.v/
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Kaio Phelipe nasceu no Rio de Janeiro, 
em 1997, e já morou em Duque de Caxias, 
Inoã e Realengo – respectivamente, 
Baixada Fluminense, Região dos Lagos 
e zona oeste da cidade. Atualmente é 
graduando no IFRJ, se prepara para ser 
comissário de voo, é militante LGBT e 
membro do grupo de ativismo vegano 
DxE – RJ.

É autor do livro de contos “Como cuidar 
de um girassol” (Editora Patuá, 2019) 
e também participou do zine coletivo 
“Alter Ego” (coletivo verso, 2019) - 
escrito por poetas do subúrbio carioca 
-, integrou a primeira edição da revista 
digital/emergencial Habitat (Artefato 
Edições, 2020) e possui contos nas 
antologias “Tudo se completa de algum 
jeito” (Editora Em Foco, 2018) e “Vejo 
cores em você” (Editora Vecchio, 
2020). Pela Coleção Outra História da 
Editora Nua, publicou “Para o homem 
descansando ao meu lado”.

Kaio Phelipe
@k4iophelipe

https://www.instagram.com/k4iophelipe
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Kaio Phelipe
@k4iophelipe

https://www.instagram.com/k4iophelipe
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Lançada em fevereiro de 2020, a campanha 
#euleionua apresenta os valores em que 
nos baseamos, cunhando o conceito de 
#lernua: ler desconstruindo preconceitos, 
achismos, imposições, ideias fixas, padrões 
de bonitx, feix, interessante, bem escrito, 
engrandecedor...

Produzimos um e-book gratuito e uma sessão 
de fotos, com o apoio de artistas voluntáries 
que acreditam em nossa proposta.

CAMPANHA
#EULEIONUA

http://eepurl.com/gRUwfz
http://eepurl.com/gRUwfz
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A hashtag #euleionua foi escolhida não apenas por 
causa de nosso nome, mas também – e principalmente 
– porque o masculino é comumente entendido como 
neutro no português brasileiro. Além de reforçar que não 
há neutralidade em masculinos, lembramos que #lernua 

é um processo não restrito à leitura das obras que nós 
publicamos. Trata-se de uma conscientização necessária, 
por parte de leitores, acerca de sua dieta literária: que 
narrativas legitimamos com os livros que consumimos? 
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Chegamos ao final deste breve tour pela Editora 
Nua. Quer fazer parte? Pode vir! Recebemos 
originais de forma contínua pelo e-mail  
originais@editoranua.com.br.

Nossa equipe é composta por seis mulheres que 
amam livros e estão sempre em busca de novas 
ideias.

Não deixe de conferir as novidades sobre nossas 
coleções e venha comemorar com a gente!

VEM COM A GENTE!

https://linktr.ee/editoranua
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Ficha técnica
Texto:  
Sabine Mendes Moura

Revisão e diagramação:  
Laura Spíndola

Fotos 
Redes sociais da Editora Nua 
Ana Paula Rolón (Campanha #euleionua)

Imagens de fundo das coleções: 
PixaBay - https://pixabay.com/ 
Unsplash - https://unsplash.com

 
Este material não tem fins lucrativos e não pode ser comercializado 
ou distribuído sem menção à fonte. 

Para mais informações sobre os nossos 
lançamentos, fique ligadx em nossas páginas:

www.editoranua.com

@editora_nua

@editoranua

@editoranua

#euleionua

https://www.instagram.com/editora_nua
https://www.facebook.com/editoranua/
https://twitter.com/editoranua
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