A L-Dopa Publicações convoca
autores para a série “pq?”, a ser
lançada no segundo semestre de
2016 Na década de 80 e 90, na série
de livros “Primeiros Passos” todos
os títulos continham a pergunta “O
que é...?” Procurando traduzir para
o nosso século essa perspectiva, nós
pensamos em lançar a série “pq?”
. Todos os livros têm os títulos
compostos pela pergunta “Por
que... ?” Queremos oferecer livros
para pessoas do 1º e 2º ano da
universidade, ou mesmo alguém do
ensino médio, sem excluir outros
leitores que queiram um ponto de
entrada em determinado tópico.
Vivemos um momento de crise
no Brasil em que grupos rivais se
tratam a pedradas. Se não podemos
resolver o debate, podemos pelo
menos elevar o nível da discussão.
Por isso, propomos livros sempre
perguntando o porquê de algo, com
linguagem acessível e fluente, mas
que apresentem argumentos mais
elaborados.

O que eu faço?
Se você quer escrever um
livro desta série é fácil, basta entrar
em contato com a gente dizendo
que vai escrever sobre o tópico “x”,
e nos entregar o manuscrito para
edição numa data combinada.
O texto tem que ter entre 10 e
15 mil palavras (entre 25 e 35
páginas A4 de Word). Tem que
ser em linguagem mais ou menos
coloquial, e pode usar a primeira
pessoa “eu”. O desafio é justamente
equilibrar a profundidade do
tópico com a fluência de leitura.
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Convocatória

Por que descriminalizar as drogas?
Por que usar software livre?
Por que descriminalizar o aborto?
Por que desmilitarizar a polícia?
Por que ser vegetariano?
Por que andar de bicicleta?
Por que não usar carro?
Por que ter passe livre?
Por que fazer a reforma agrária?
Por que fazer a reforma política?
Por que fazer a reforma da educação?
Por que existe racismo?
Por que ter sua própria horta?
Por que evitar agrotóxicos?
Por que não comer alimentos transgênicos?
Por que ser feminista?
Por que o pixo existe?
Por que o trânsito é tão violento?
Por que revogar a lei antiterrorismo?
Por que fechar o centro para carros?
Por que erradicar o vestibular?
Por que eliminar o serviço militar obrigatório?
etc

Todos os livros terão o mesmo tipo e formatinho, a
mesma identidade visual, etc. Pensamos em remunerar
os autores em espécie (isto é, com livros). Isso é bom
para nós porque não precisamos ter dinheiro, e é bom
para os autores porque podem divulgar suas ideias
distribuindo livros. Quando nós aprovarmos seu
livro, nós assinamos um contrato; naturalmente, nos
reservamos o direito de não publicar nada de que não
gostarmos.

como nos contactar

Se você tem uma ideia de livro para escrever e acha a
ideia legal, escreva para a gente. Se você sabe de alguém
que se interessaria por escrever algo dentro da linha
proposta aqui, passe este documento para ele ou ela.
Se você tem alguma dúvida, escreva também e a gente
tenta resolver.

O livro deve conter uma
bibliografia comentada com
indicações de leituras futuras
(“Para ler mais”). O texto também
deve contar uma minibiografia do
autor ou dos autores (por que não
convidar alguém para escrever com e-mail: ldopa@ldopa.com.br
você a quatro mãos?).
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