
I CONCURSO DE TEXTO PARA TEATRO COM O TEMA: 

“TENSÕES EM DIÁLOGO, POR UM MUNDO MELHOR” 

 

 

I) A IDÉIA DO CONCURSO   

É uma provocação, que o Espaço Reconciliação promove, na forma de um concurso de 

texto para teatro, motivando as pessoas a escrever diálogos improváveis, mas 

possíveis de existir cenicamente, entre pessoas, coisas ou seres, que, quanto mais 

diferentes e até antagônicos, mais poderão render em “conversa” farta, mesmo através 

de conflitos, na perspectiva de uma convivência plausível... por um mundo melhor... 

Essa ideia, é uma pequeníssima contribuição para distender esses tempos extremos. 

Embora já estivesse no horizonte da Reconciliação, há alguns anos, só agora veio a ser 

estimulada a sua realização, por vários motivos. O primeiro, as polêmicas desta “era de 

extremos”...  

 

Uma outra motivação “chegou” quando, em outubro de 2019, o secretário-geral das 

Nações Unidas, António Guterres, anunciou “que a comemoração dos 75 anos das 

Nações Unidas terá um grande e inclusivo diálogo sobre o papel da 

cooperação global na construção do futuro que queremos. Iniciando a partir 

de janeiro de 2020 a promoção de diálogos ao redor do mundo e através de 

todas as fronteiras, setores e gerações. O objetivo é alcançar o público 

global, ouvir suas esperanças e medos e aprender com suas experiências”.  

 

Outra base importante na formação da ideia do “Tensões em diálogo – por um mundo 

melhor”(texto para teatro),  são os ideais do papa Francisco, no que se refere à 

“cultura do encontro, para vencer a indiferença...”. Então, com humildade e 

esperança, o Espaço Reconciliação e parceiros, quer contribuir com esse universo do 

bem, promovendo o I Concurso de Texto para Teatro, com o tema TENSÕES EM 

DIÁLOGO, POR UM MUNDO MELHOR.  

 

II) O EDITAL  

O Espaço Reconciliação E A Paróquia de Tracunhaém, Lançam o Edital do I Concurso 

de Texto para Teatro 2020, com o Tema: Tensões Em Diálogo, Por Um Mundo 

Melhor, com o objetivo de premiar textos inéditos nas categorias 1)Texto-Diálogo 

Para Infância, 3) Texto-Diálogo Para Juventude, 3) Texto Dialogo Destinado Ao 

Publico Adulto e 4) Texto Diálogo Inter-Religioso, escritos em língua portuguesa, por 

autores brasileiros ou estrangeiros, abordando o tema motivador “tensões em diálogo, 

por um mundo melhor”. 

 

III – INSCRIÇÃO 

1. Em cada inscrição o candidato deverá enviar um texto inédito, ou seja, que 

nunca tenha publicado ou encenado. Entende-se por publicação e encenação o 



processo de edição de uma obra e sua distribuição em livrarias ou pela internet e 

que tenha sido já encenado.  

2. Cada concorrente poderá participar com apenas uma obra em cada categoria. 

Caso participe em todas as categorias, as inscrições deverão ser realizadas 

separadamente. 

3. A obra deverá ser anexada à inscrição online, cujo formulário está disponível no 

site: www.espacoreconciliacao.com 

4. Orienta-se que o texto seja digitado em fonte Times New Roman tamanho 12, 

estilo normal, na cor preta; parágrafo de alinhamento justificado; espaço 

entrelinhas duplo; todas as margens 2,5. 

5. O arquivo deverá estar no formato Word 2007 em diante (.docx). Arquivos em 

outros formatos não serão aceitos. 

6.  A obra enviada na categoria TEXTO PARA A INFÂNCIA, deverá ter entre 30 

e 50 folhas, digitadas conforme o especificado no ítem 4. A obra enviada na 

categoria TEXTO PARA JUVENTUDE, TEXTO PARA ADULTOS e O 

TEXTO DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO, deverão ter de 50 a 80 páginas, 

digitadas conforme o especificado no ítem 4. Inscrições fora desses parâmetros 

serão invalidadas. 

7. A obra deverá conter apenas textos, sem ilustrações, gráficos ou quaisquer tipos 

de imagens. Inscrições fora desses parâmetros serão invalidadas. Devendo ter 

um mínimo de dois personagens e um máximo de cinco personagens. 

8. Os candidatos e candidatas deverão se inscrever com pseudônimo. A inscrição 

será invalidada caso em algum local da obra ou no nome do arquivo constar o 

nome do(a) candidato(a). Na primeira página da obra a ser anexada deverá 

constar apenas o título. O nome do arquivo deve ser apenas o título da obra 

inscrita. 

9. As inscrições deverão ser feitas de 02 de janeiro/2020 até às 19 horas do dia 20 

de maio de 2020, no horário de Brasília. Não serão consideradas inscrições após 

esse período. E após esse prazo também não poderá ser feita alteração na 

inscrição, nem substituição do arquivo com o texto.  

10. A validação das inscrições estará disponível no site 

www.espacoreconciliacao.com, a partir do dia 01 de junho de 2020. Caso a 

inscrição não tenha seguido rigorosamente o edital, será invalidada, com a 

discriminação do que não foi cumprido. Não caberão recursos para obras 

invalidadas. 

 

IV – JULGAMENTO 

1. As obras inscritas serão analisadas por uma comissão julgadora a ser escolhida 

pelos realizadores, formada por especialistas, na perspectiva do tema motivador. 

2. A comissão julgadora final definirá o primeiro lugar de cada categoria e desses 

primeiros lugares concederá o prêmio de vencedora a uma única obra, 

independentemente da categoria. 



3. A comissão julgadora poderá, se achar oportuno, conceder o título de Honra ao 

Mérito para no máximo 04 (quatro) textos de quaisquer categorias, para serem 

lidos publicamente (leitura dramatizada), à critério da organização. 

4. O critério para análise e seleção das obras inscritas é o mérito cênico-literário 

juntamente com a fidelidade ao tema proposto, cabendo ao júri a decisão, que 

será soberana e não suscetível de apelo. 

 

V –  PREMIAÇÃO 

1. O resultado do prêmio do I Concurso de Texto para Teatro, com o tema 

TENSÕES EM DIÁLOGO, POR UM MUNDO MELHOR, será divulgado até 

31 de julho de 2020. 

2. A obra vencedora terá os seguintes prêmios: encenação da mesma, com 

produção, direção, data e elenco a serem definidos pelos realizadores; será 

publicada no formato livreto por uma gráfica ou editora, com uma tiragem de 

(no mínimo) 300 (trezentos) exemplares, ficando o vencedor com 50%, ou seja. 

com 150 exemplares; e será também publicada em E-book pela Editora Cenário 

3. Os outros primeiros lugares das outras categorias terão suas obras publicadas no 

formato E-book pela Editora Cenário, onde a mesma fará a comercialização 

dessas obras via Endereço Eletrônico (www.cenarioeditora.com), conforme 

contrato firmado após a finalização e resultado do concurso. Essas obras, a 

critério dos Organizadores, poderão ter também a leitura dramatizada em data e 

local a serem definidos por estes. 

4. As obras que receberem Menção Honrosa, terão leitura pública dramatizada, e 

data e local a ser definido pela organização.   

5. A cerimônia de premiação e a encenação do texto vencedor, tem data prevista 

para dezembro de 2020 e/ou janeiro de 2021, em local, elenco e produção a 

serem definidos pelos realizadores. 

6. O Espaço Reconciliação oferecerá a infraestrutura de hospedagem e alimentação 

para um dia com 01 (um) pernoite, no próprio espaço, para os vencedores 

participarem da cerimônia de premiação, Toda despesa com transportes até a 

cidade de Limoeiro, deverá ocorrer por conta de cada participante premiado.  

 

VI – DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. Serão gratuitas as inscrições para o I Concurso de Texto Para Teatro, com o 

tema Tensões em Diálogo, Por Um Mundo Melhor. 

2. Será de responsabilidade do candidato o compromisso de que o texto inscrito 

seja inédito. Caso seja constatada sua publicação prévia, a inscrição será 

invalidada. 

3. Não serão aceitas inscrições de obras póstumas. 

4. Serão aceitas obras escritas em coautoria. 

5. Será permitida a inscrição de obra cuja pequena parcela do conteúdo tenha sido 

publicada em blogs pessoais ou revistas eletrônicas, desde que não ultrapasse 

20% do total. 

6. Nenhum arquivo enviado será devolvido aos candidatos. 

http://www.cenarioeditora.com/


7. Antes de anexar o arquivo com a obra, o candidato deverá clicar no termo de 

aceite, indicando que concorda com os termos do Edital. 

8. Caberá ao candidato indicar, na inscrição, um e-mail válido e que não proteja de 

spams mensagens enviadas pelo domínio espacoreconciliacao.com 

9. Os realizadores não se responsabilizam por mensagens não recebidas em virtude 

de quaisquer questões técnicas referentes ao e-mail do candidato, tais como 

caixa de entrada cheia, programas anti-spam ou servidor fora do ar. 

10.  É permitida a inscrição de pessoas de qualquer idade. Os que tiverem menos de  

18 anos, devem apresentar o consentimento, anexado a obra enviada,  por 

escrito, dos pais ou responsáveis legais.   

11. As omissões serão dirimidas pela comissão e realizadores. 

 

Regulamento e inscrição: http://www.espacoreconciliacao.com 

http://www.espacoreconciliacao.com/

