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Prêmios oferecidos pela  
Modern Language Association para 2004 

Prêmio James Russel Lowell  
Prazo final: 1o de Março de 2004. 
Descrição: Para um destaque literário ou estudo lingüístico, 
edição crítica de um trabalho importante ou uma crítica 
biográfica. Aberto a estudos que tratam de teoria literária, mídia, 
história cultural ou tópicos interdisciplinares. 
Elegibilidade: Livros publicados em 2003; autores devem ser 
membros da MLA. Cópias requeridas: seis. 
 
Prêmio MLA pelo primeiro livro 
Prazo final: 1o de Abril de 2004. 
Descrição: Mesma do Prêmio James Russel Lowell 
Elegibilidade: O livro deve ter sido publicado em 2003 como a 
primeira publicação de um membro da MLA. Cópias requeridas: 
seis. 
 
Prêmio MLA para Pesquisadores Independentes  
Prazo final: 1o de Maio de 2004. 
Descrição: Para livro ACADÊMICO no campo de inglês ou 
outras línguas modernas e literaturas. 
Elegibilidade: Livros publicados em 2003. Autores que 
estiverem matriculados em cursos de graduação ou formados, ter 
possuído ou acumulado cargos na educação pós-secundária na 
época da publicação são elegíveis. Autores ou organizadores 
devem solicitar um requerimento ao MLA. Autores devem ser 
membros da MLA. Cópias requeridas: seis. Entregar o 
requerimento preenchido juntamente com as cópias. 
 
Prêmio Katherine Singer Kovacs 
Prazo final: 1o de Maio de 2004. 
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Descrição: Para um livro destaque publicado em inglês no 
campo da literatura e cultura Latino-Americana e Espanhola. Os 
livros concorrentes devem ser trabalhos explicativos que realcem 
o entendimento das inter-relações entre literatura, outras artes e a 
sociedade. 
Elegibilidade: Livros publicados em 2004; autores não precisam 
ser membros da MLA. Cópias requeridas: seis. 
 
Prêmio Aldo e Jeanne Scaglione para Estudos Literários 
Comparativos 
Prazo final: 1o de Maio de 2002. 
Descrição: Para trabalhos de destaque acadêmico em estudos de 
literatura comparada envolvendo pelo menos duas literaturas. 
Elegibilidade: Livros publicados em 2001; autores devem ser 
membros da MLA. Cópias requeridas: quatro. 
 
Prêmio Aldo e Jeanne Scaglione para Estudos Franceses e de 
fala francesa 
Prazo final: 1o de Maio de 2004. 
Descrição: Para trabalhos de destaque acadêmico em língua 
francesa. 
Elegibilidade: Livros publicados em 2003; autores devem ser 
membros da MLA. Cópias requeridas: quatro. 
 
Prêmio Kenneth W. Mildenberger 
Prazo final: 1o de Maio de 2004. 
Descrição: Para trabalhos no campo de ensino de línguas 
estrangeiras e literatura. 
Elegibilidade: Livros publicados em 2002 e 2003; autores devem 
ser membros da MLA. Cópias requeridas: quatro. Nota: o 
Prêmio Kenneth W. Mildenberger reveza-se entre livros, em anos 
pares e, artigos publicados em periódicos reconhecidos, em anos 
ímpares. 
 
Prêmio Mina P. Shaughnessy 
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Prazo final: 1o de Maio de 2004. 
Descrição: Para publicações de pesquisa no campo de ensino da 
língua inglesa, literatura, retórica e composição. 
Elegibilidade: Livros publicados em 2003; autores não precisam 
ser membros da MLA. Cópias requeridas: quatro. 
Premiação de Publicação Aldo e Jeanne Scaglione para um 
Manuscrito em Estudos Literários Italianos 
Prazo final: 1o de Agosto de 2004. 
Descrição: Para um manuscrito de destaque que trate de 
qualquer aspecto da literatura e língua italianas. 
Elegibilidade: Manuscritos cuja publicação tenha sido aceita 
antes do prazo final da premiação; autores devem ser membros 
da MLA. Cópias requeridas: duas, além de contato e informação 
biográfica. 
 
Prêmio William Sanders Scarborough 
Prazo final: 1o de Maio de 2004. 
Descrição: Para estudo acadêmico de destaque em literatura 
negra americana ou cultura. 
Elegibilidade: Livros publicados em 2003; autores não precisam 
ser membros da MLA. Cópias requeridas: quatro. 
 
Prêmio MLA para Estudos Culturais e Literários Chicano e 
Latino. 
Prazo final: 1o de Maio de 2004. 
Descrição: Para um estudo de destaque que trate de qualquer 
aspecto da literatura e língua chicano e latino. 
Elegibilidade: Livros publicados em 2003; autores precisam ser 
membros da MLA. Cópias requeridas: quatro. 

PRÊMIOS BIENAIS CONCORRENDO EM 2002 

Prêmio Aldo e Jeanne Scaglione para Estudos da Língua e 
Literatura Germânicas  
Prazo final: 1o de Maio de 2004. 
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Descrição: Para trabalhos de destaque acadêmico em lingüística 
ou literatura de qualquer uma das línguas germânicas. 
Elegibilidade: Livros publicados em 2002 ou 2003; autores 
devem ser membros da MLA. Cópias requeridas: quatro. 
 
Prêmio Aldo e Jeanne Scaglione para Tradução de Trabalho 
Literário 
Prazo final: 1o de Abril de 2004. 
Descrição: Para tradução de destaque para o inglês de um 
trabalho literário em forma de livro. 
Elegibilidade: Traduções publicadas em 2003; os tradutores não 
precisam ser membros da MLA. Cópias requeridas: seis, além 
das páginas do texto em sua língua original. 
Nota: A Premiação Lois Roth para Trabalho de Tradução 
Literária, é dada em cada ano impar. Cada concorrência é aberta 
a traduções publicadas no ano anterior ao ano em que a 
premiação é dada. As descrições e os critérios são as mesmas 
para ambas as premiações. 
 
 
Prêmio Howard R. Marraro 
Prazo final: 1o de Maio de 2004. 
Descrição: Para estudo acadêmico de destaque em qualquer fase 
da literatura italiana ou literatura comparada envolvendo o 
italiano.  
Elegibilidade: Livros publicados em 2003; autores devem ser 
membros da MLA. Cópias requeridas: quatro. 
 
Prêmio MLA por Bibliografia Ilustre 
Prazo final: 1o de Maio de 2004. 
Descrição: Para bibliografia de destaque no campo da língua e 
literatura, teoria da composição, folclore ou lingüística.  As 
edições podem ser em volume único ou múltiplos volumes. 
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Elegibilidade: Ao menos um volume deve ter sido publicado em 
2002 ou 2003. Organizadores não precisam ser membros da 
MLA. Cópias requeridas: quatro. 

PRÊMIOS BIENAIS CONCORRENDO EM 2005 
Avisos detalhados dessas premiações estão disponíveis se solicitados 

Prêmio Morton N. Cohen para Edição Notável em Letras 
(Para livros publicados em 2003 ou 2004). 
Prêmio Aldo e Jeanne Scaglione para Tradução de um 
Estudo Acadêmico de Literatura (Para traduções publicadas 
em 2003 ou 2004). 
Prêmio Aldo e Jeanne Scaglione para Estudos em Língua e 
Literatura Eslavas (Para livros publicados em 2003 ou 2004). 
Prêmio MLA para Publicação Acadêmica Notável (Para livros 
publicados em 2003 ou 2004). 
Premiação Lois Roth para Tradução de Trabalho Literário 
(Somente para traduções publicadas em 2004). 
Prêmio Aldo e Jeanne Scaglione para Estudos Italianos 
(Somente para livros publicados em 2004). 
Prêmio Kenneth W.  Mildenberger (Para artigos publicados 
em 2003 ou 2004). 

INFORMAÇÕES SOBRE PRÊMIOS DA MLA 

O prazo final para o Prêmio James Russell Lowell é 1o de 
Março; para o Prêmio MLA de Primeiro Livro, o Prêmio Aldo e 
Jeanne Scaglione para Tradução de um Trabalho Literário e a 
Premiação Lois Roth para a Tradução de um Trabalho Literário é 
1o de Abril; para a Premiação de Publicação Scaglione é 1o de 
Agosto; para todas as outras premiações é 1o de Maio.  O 
preenchimento de um requerimento é necessário para inscrições 
ao Prêmio MLA para Pesquisadores Independentes. Para 
inscrever os livros para concorrer a outros prêmios, nenhum 
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formulário especial ou procedimento é necessário, entretanto, o 
envio dos livros deve ser acompanhado ou precedido por carta 
identificando o trabalho e, quando necessário, confirmando o 
autor como membro da MLA. A etiqueta de envio deverá indicar 
os nomes dos prêmios para quais os livros estão concorrendo. 
Cada item na lista dada acima indica, abaixo do título 
Elegibilidade, se o autor deve ou não ser membro da MLA. Um 
autor que não seja membro da MLA na época da publicação, 
poderá se tornar elegível à concorrência, se o mesmo se associar 
antes de 1o de Maio do ano seguinte. Nenhum livro poderá 
concorrer em mais de uma premiação da MLA. 

A premiação em dinheiro será de US$ 1.000, para todos os 
prêmios da MLA. Prêmios mantidos pelo Fundo Aldo e Jeanne 
Scaglione têm uma premiação de US$ 2.000, exceto para a 
premiação de manuscritos. A premiação para o Prêmio Memorial 
Leviant e artigos  é de US$ 500. Para informações mais 
detalhadas a respeito de prêmios específicos, ligue ou escreva 
para o MLA, 26 Broadway, 3rd floor, New York, NY 10004-
1789 (646 576-5141; awards@mla.org). 

A não ser que tenha especificamente observado de modo 
diferente, “estudos literários” aqui, abrange trabalhos de história 
literária, crítica literária, filologia e teoria literária, assim como 
trabalhos que tratam de literatura e outras artes e disciplinas. 
Traduções são elegíveis somente para uma das três premiações 
especialmente dedicadas àquela categoria. 
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