
FESTIVAL DE CENAS CURTAS DE TEATRO 
 

Teatro, do grego θέατρον (théatron), é uma forma de arte em que um ator ou 
conjunto de atores, interpreta uma história ou atividades para o público em um 
determinado lugar. Com o auxílio de dramaturgos ou de situações improvisadas, de 
diretores e técnicos, o espetáculo tem como objetivo apresentar uma situação e 
despertar sentimentos no público. 
 
 

Festival é uma ocasião especial de festejar ou celebrar vários tipos de manisfestações. 
Um festival pode tratar de vários assuntos diferentes. Para os antigos, festival era 
sinônimo de entrelaçar famílias e pessoas a fim de se conhecerem. Um festival de teatro 
é um evento em que grupos de artistas cênicos se encontram para apresentar seus 
trabalhos. 
 

O Programa Ação Cultural leva para as estações do Metrô exposições, apresentações 
artísticas em geral, entre outros eventos. As artes e a cultura no Metrô geram 
instrumentos de humanização que fortalecem os canais de relacionamento com seus 
inúmeros usuários e faz parte da cena cultural da cidade. É uma inciativa da Cia. do 
Metropolitano de São Paulo com uma coordenação específica e faz parte do seu 
Departamento de Marketing Corporativo. 



Conceito 
 

A tradição dos metrôs por todo mundo é ter uma intensa programação voltada para as 
artes e cultura em geral. Desde o pioneiro Metrô de Londres, todos os novos Metrôs já 
surgiram com essa vocação. Há 40 anos, o Metrô de São Paulo também fez sua imagem 
nesse sentido. A expectativa da opinião pública é sentir-se presenteado, cuidado e sentir 
atenção. 
 
 

A expressão teatral é uma forma muito rica a ser estimulada e incentivada dentro do 
Programa Ação Cultural. Em função de características muito peculiares da operação do 
Metrô, ambiente físico (interferências sonoras e visuais) e também da circulação e tempo 
de permanência de seus usuários nas estações, a possibilidade de exibição de um 
espetáculo teatral com formato mais convencional é bastante restrita. Para intensificar 
uma programação de qualidade com viabilidade mais assertiva surge o FESTIVAL DE 
 

CENAS CURTAS DE TEATRO. 
 

Serão apresentados dois projetos por mês em até duas estações. 



Objetivos 
 

 Levar aos quase 5 milhões de usuários a possibilidade de acesso a uma boa 
programação teatral. 

 Proporcionar ao público o acesso a uma diversidade maior de linguagens teatrais. 
 Estimular a criatividade e promover o encontro de artistas cênicos; 
 Abrir espaço para o desenvolvimento de pesquisa da linguagem teatral; 

 

 Abrir espaço  para  a  revelação  de  novos  talentos  –  sejam  atores,  diretores, 
dramaturgos, entre outros; 

 Consolidar o trabalho de grupos e artistas já consagrados. 



Introdução 
 
 
 
 

FESTIVAL DE CENAS CURTAS DE TEATRO é uma mostra não competitiva de esquetes 
com até 15 minutos de duração (gênero e tema livres), voltada para atores, diretores, 
autores e estudantes* das artes cênicas (* a avaliar). As apresentações ocorrerão entre 
março e novembro de forma corrente até a sua interrupção pela Cia. do Metropolitano a 
qualquer tempo. O FCCT tem Curadoria especial que faz a seleção dos inscritos. As 
inscrições, embora tenha um procedimento especial, devem obedecer ao Regulamento 
de Exposições e Eventos da Linha da Cultura, o qual a leitura e ciência são obrigatórias 
para todos os participantes. 



Inscrições 
 

As inscrições para o FESTIVAL DE CENAS CURTAS DE TEATRO são gratuitas e 
ocorrem durante todo o ano, porém as apresentações serão agendadas entre março e 
novembro de cada ano. 
 

Não há limite de inscrições para um mesmo proponente, mas um mesmo 
grupo/participante só poderá ter uma nova apresentação a cada dois meses. 
 

Os interessados devem enviar toda a documentação de 01(uma) única cena por vez para 
 

o e-mail  festmetro@metrosp.com.br 

 
 

 

Cada e-mail deve conter: 
 

 Ficha de inscrição preenchida; http://www.metro.sp.gov.br/cultura/exposicoes-
eventos/pdf/ficha-solicitacao-2013.pdf 

 Texto a ser trabalhado; 
 Breve currículo dos envolvidos;  
 Proposta de montagem. 

 

O não envio de qualquer item acima mencionado implicará na desclassificação do grupo 
proponente. 

http://www.metro.sp.gov.br/cultura/exposicoes-eventos/pdf/ficha-solicitacao-2013.pdf
http://www.metro.sp.gov.br/cultura/exposicoes-eventos/pdf/ficha-solicitacao-2013.pdf


 

Seleção 
 

Após triagem do material enviado pela Produção do evento, todas as propostas 
habilitadas serão encaminhadas à Curadoria do Festival, que selecionará as esquetes 
participantes. O primeiro critério segue ordem cronológica de propostas enviadas. 
 

Os grupos selecionados tem um novo prazo para a entrega da documentação 
complementar: 
 

 Autorização de liberação do texto pelo autor ou declaração de uso de texto de 
domínio público. Liberação dos direitos autorais de trilha. 

 Autorização do Juizado de Menores para participantes menores de idade, caso 
haja; 

 Liberação de direitos autorais pelo órgão responsável (ECAD, SBAT, etc), caso 
necessário; Documentos referentes à cessão dos direitos autorais relativos à 
cena; 

 Três fotos da cena ou dos artistas envolvidos (as fotos deverão ser de qualidade, 
estar com uma resolução mínima de 300 dpi’s, e deverão vir acompanhadas do 
crédito do fotógrafo); 

 

 Sinopse da cena e ficha técnica completa; 
 Cópia do registro ( DRT) do profissional responsável; 

 
 
 

 

Em caso de não envio da documentação solicitada dentro do prazo estipulado, será 
convocado grupo suplente ou sequencial nas inscrições, que terão novo prazo para 
cumprimento das mesmas exigências. 
 

Após confirmação de participação será agendada reunião com os representantes dos 
grupos selecionados, para definições e esclarecimentos. O grupo que não for a esta 
convocação será desclassificado. 



 

Ensaios 
 

Não estão previstos ensaios no local. Porém, uma hora antes, os grupos poderão fazer 
uma checagem e demarcação do espaço cênico. 



 

 

Apresentações 
 

O Festival acontecerá sempre entre os dias 1 e 10 de cada mês, em estações definidas 
pela curadoria. 
 

O evento será aberto ao público dentro das áreas pagas do metrô e absolutamente 
gratuito. 
 

Nos dias do Festival, os participantes deverão chegar ao espaço da apresentação com 
pelo menos 01 (uma) hora de antecedência ao início do evento, cientes dos critérios a 
seguir: 
 

 A ordem de apresentação das cenas será definida pela curadoria do festival e 
anunciada em reunião com os representantes dos esquetes; 

 

 Cada grupo terá 5” (cinco minutos) para preparação da cena e 5” (cinco minutos) 
para desmontagem, sem tolerância; 

 

 A cenografia e os recursos técnicos utilizados deverão ser de fácil montagem e 
desmontagem; 

 

 Cada esquete deverá ter no máximo 15” (quinze minutos) de duração, sendo 
interrompida caso ultrapasse este limite; na cronometragem de cada cena, será 
concedido 1 minuto de tolerância. O trabalho que ultrapassar a marca de 16 
minutos poderá ser interrompido. 

 

 Não serão permitidos esquetes que usem objetos que possam sujar o palco ou 
atingir a plateia; 

 

 Os compromissos cênicos serão de total responsabilidade do grupo; 
 

 Os objetos de cena utilizados são de inteira responsabilidade do grupo; 
Os recursos de iluminação/áudio estão sujeitos às limitações do 
espaço; 



Divulgação 
 

Todos os esquetes serão inseridos dentro da Linha da Cultura que organiza e 
dimensiona todas as atividades culturais do Metrô. A divulgação então acontece 
integrada por assessoria de imprensa, site, cartazes, e-mails e TV Minuto. 



Disposições finais 
 

 

 Alterações nas propostas de montagem dos grupos selecionados só serão 
permitidas se acompanhadas de justificativa e com o aceite da curadoria do 
Festival, sob pena de desclassificação;  

 Os grupos deverão arcar com eventuais despesas (liberação de direitos autorais, 
transporte de material e outros gastos) que não constem da infraestrutura 
oferecida pelo Festival. 

 

 Os participantes selecionados autorizam o Metrô a registrar e utilizar sua imagem 
para veiculação em rádio, televisão, internet e mídia impressa para divulgação por 
tempo indeterminado, sem que seja devida nenhuma remuneração a esse título; 

 

 A Curadoria se reserva o direito de desclassificar a qualquer momento a cena 
selecionada caso seja constatada alguma alteração radical na proposta 
originalmente apresentada, principalmente no que diz respeito aos artistas que 
integram a ficha técnica do trabalho. 

 

 Os representantes dos grupos serão os únicos responsáveis pela veracidade da 
proposta e documentos encaminhados, isentando a equipe do Festival de 
qualquer responsabilidade civil ou penal; 

 

 A curadoria é soberana em suas decisões, não cabendo recurso quanto ao a 
aceitação ou não de projetos apresentados; 

 

 A inscrição implica a prévia e integral concordância com as disposições deste 
Regulamento e do Regulamento da Ação Cultural; 
(http://www.metro.sp.gov.br/cultura/exposicoes-eventos/index.aspx) 

 

 Os casos omissos e situações não previstas neste regulamento serão avaliados 
pela curadoria. 

 Dúvidas serão respondidas através do email: festmetro@metrosp.com.br 


