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SOBRE A CASA DE TEATRO DE PORTO ALEGRE 

 
A Casa de Teatro de Porto Alegre foi fundada em 2010, e desde então revela-se 

um dos mais relevantes espaços de formação de atrizes e atores do Estado do Rio 

Grande do Sul, firmando-se entre as maiores escolas de Teatro do país. Com cursos que 

abrangem a diversidade das necessidades em entrar em contato com a arte da atuação 

e performance cênica, a Casa acolhe a busca individual de quem chega até a Escola. 

Direcionando as alunas e os alunos por níveis iniciantes, intermediários e avançados, 

bem como faixas etárias e horários, com uma equipe numerosa de professores 

especializados em cada área do que é oferecido. A Escola instrumentaliza seus alunos, 

propondo experiências em atuação para Teatro, Cinema e TV, Dança, Musicalização, 

Dramaturgia, com cursos específicos e professores especializados e extremamente 

capacitados. O mais relevante dos cursos é o tecnólogo Formação de Atores, que 

proporciona uma consistente carga horária de conteúdos e experiências, com 

reconhecimento do SATED-RS. 

 
 

 
SOBRE O CURSO FORMAÇÃO DE ATORES 
 

O Curso de Formação de Atores da Casa de Teatro de Porto Alegre existe desde 

2011, e tem reconhecimento do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de 

Diversões do Rio Grande do Sul – SATED-RS através do Selo Verde. O curso 

instrumentaliza a formação de artistas profissionais e com qualificação técnica, 

preparando para os diversos campos da arte cênica. O Formação de Atores preocupa-se 

em preparar seus alunos para se tornarem artistas, exercitando o aprendizado do ofício. 

Amparado numa ética sustentada pelo comprometimento, bem como no exercício da 

criatividade e sensibilidade. Com disciplinas práticas, teóricas sobre a criação da cena 

para teatro, cinema, TV e performance, amparados  pelas disciplinas de produção 

cultural, a fim de ampliar seu campo de descobertas e escolhas. Ao final desta jornada, 

cada pessoa terá grandes possibilidades de se inventar no mundo artístico, articulando 

provocado pelas experiências vividas no curso. 

 
 

CURSO DE FORMAÇÃO DE ATORES EM 2021 
 

Para 2021, a Escola realizou novas negociações com o SATED-RS, o qual 

implantou o SELO VERDE, que valida o curso como TIPO A, atrelado à viabilização do 
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registro DRT, ao final do mesmo, passando pela aprovação final entre avaliações dos 

componentes curriculares, bem como da Banca Avaliadora. Excepcionalmente, nesta 

situação de pandemia e impossibilidades de atividades presenciais livres, adotamos 

protocolos de segurança que visam aulas on-line síncronas, através da plataforma de 

conferência Google Meet da Casa. O curso tem 981h/aula, sendo 206h/aulas práticas no 

Estágio em Espetáculo oferecido: espetáculo teatral (caso estejamos com liberação para 

abertura de teatros e público com segurança), trabalho audiovisual, ou ainda 

apresentação on-line, em conclusão do curso. Este trabalho final realizado será definido 

diante da percepção do perfil da turma, bem como avaliação de segurança do atual 

cenário de restrições sanitárias. 

 

 

 

COMPONENTES CURRICULARES: 
 
 
INTERPRETAÇÃO TEATRAL 

Com Zé Adão Barbosa – 98h/aula 

A disciplina consiste em um estudo teórico-prático sobre a interpretação teatral, 

exercitando técnicas do Sistema Stanislavski. Estudos da retórica, partitura vocal, 

interpretação de leitura textual, e de leituras das personagens através da orba. 

 
PREPARAÇÃO CORPORAL E JOGO TEATRAL 

Com Denis Gosch – 196h/aula 

A disciplina estuda técnicas corporais de reconhecimento individual, espacial e da 

relação do coletivo, a fim de provocar jogos de encenação que corroborem para o 

processo criativo do ator. Aplica processos de treinamento físico do ator, bem como o 

estudo da invenção de performance. 

 
POÉTICAS DO CORPO 

Com Carlota Albuquerque – 196h/aula 

A disciplina se propõe instrumentalizar para a criação, composição, atuação e formação 

de um ator-intérprete-artista-pesquisador. Usando de técnicas da dança, viabiliza a 

pesquisa de um corpo consciente, reconhecendo suas peculiaridades. 

 
ATUAÇÃO E PERFORMANCE 

Com Larissa Sanguiné – 196h/aula 

O componente curricular propõe estudos sobre a criação e composição performáticas e 
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cênico-performativas, com instrumentalizações advindas de todos os recursos dos 

demais componentes. Estudando linguagens, ferramentas de campos diversos das artes, 

e dispositivos das multiplicidades e das transcriações contemporâneas. Encaminham-se 

repertórios de possibilidades, tanto para invenção contemporânea, como ferramenta de 

encenação de dramaturgias, quanto à composição de uma nova. 

 
MUSICALIZAÇÃO 

Com Everton Rodrigues – 98h/aula 

Um estudo profundo do uso da voz, exercitando a dicção e projeção vocal para a cena, 

com ênfase para o canto. A disciplina também investiga sonoridades atmosféricas e 

incidentais, incentiva e situa para o uso de instrumentos. 

 
TEORIA E HISTÓRIA DO TEATRO 

Com Francisco Gick – 95h/aula 

Um estudo da história do teatro desde a antiguidade até os dias atuais com especial 

atenção ao trabalho do ator nas principais tradições teatrais. 

 
INTERPRETAÇÃO PARA TV E CINEMA 

Com Filipe Matzembacher e Marcio Reolon – 90h/aula 

Propicia ao aluno um contato com a linguagem cinematográfica, seus procedimentos 

específicos de interpretação. Introduz a historicidade do cinema, discutindo movimentos 

da sétima arte. 

 

INTRODUÇÃO A PRODUÇÃO CÊNICA 

Com Letícia Vieira – 21h/aula 

Aborda assuntos relacionados à produção executiva de um espetáculo de teatro, em 

aulas teóricas, utilizando exemplos de produções dos mais variados tipos de 

espetáculos. Também estuda os princípios de inscrições em editais, e a realização de um 

mesmo, com justificativa, concepção artística, cronograma, metodologia, retorno de 

interesse público, prestação de contas, e o todo que envolve. 

 
ESTÁGIO EM ESPETÁCULO 

Com Carlota Albuquerque, Everton Rodrigues, Larissa Sanguiné e Zé Adão Barbosa – 

206h/aula 

Disciplina do curso que propõe ao aluno a experiência real do processo criativo de um 

espetáculo teatral. 
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AVALIAÇÃO 
 

A avaliação no contexto do curso será realizada levando-se em conta a 

característica processual do Curso. Cada professor, de acordo com as atividades 

propostas na disciplina, tem autonomia para desenvolver instrumentos próprios de 

avaliação que considere mais apropriados, tomando como sugestão os seguintes 

critérios: presença, assiduidade, pontualidade, participação em aula, desempenho nas 

atividades propostas, dedicação para atividades extraclasse, habilidade e disponibilidade 

para o trabalho coletivo. 

 
As avaliações serão divulgadas por meio dos conceitos de A+ a E-, sendo A+ a nota mais 

alta, E a nota mais baixa e E- reprovação por faltas (presença às aulas inferior a 75%). O 

aluno que obtiver conceito menor que C em qualquer das disciplinas, será considerado 

reprovado no curso. 

 
A avaliação final dos alunos do curso se dá sob duas apresentações: 
– Uma avaliação individual, sob a participação no trabalho final da turma para uma 

banca avaliadora, composta por 2 avaliadores competentes da área, e 1 avaliador do 

SATED-RS. 

 
– Uma prova de cenas individuais compostas pelos alunos e necessariamente orientados 

por um ou mais professores do curso, escolhidos pelo aluno, a serem avaliados pela 

mesma banca. 

 
A banca atribuirá conceitos para as provas apresentadas da mesma forma prevista para 

as disciplinas do curso. A nota final da prova individual será a média dos conceitos 

atribuídos pelos componentes da banca. Não haverá recuperação para essa prova, caso 

o aluno não obtenha a média mínima, C, será considerado reprovado no curso. 

 
Tanto o trabalho final da turma, quanto a cena individual serão o resultado de uma 

investigação de possibilidades e percepção de evidências, que culminam na realização 

de uma produção teatral ou audiovisual. Para qualquer uma das possibilidades, a Escola 

disponibiliza profissionais e ferramentas adequadas para a criação deste trabalho. 

 
A avaliação final** é o resultado global da Escola pelos professores e a pela banca 
examinadora. 
 
**Para maiores informações, solicite na coordenação o método de avaliação. 
 


