
Representação 

 Duração Performance 
Conhecimento e 

Compreensão 
Idades 

recomendadas 

Premiere 

1 candidato – 5 min. 
2 candidatos – 6 min. 
3 candidatos – 7 min. 

- Apresentar uma cena com 
sentido geral de fluência; 
- Demonstrar compreensão 
do 
significado das palavras; 
- Falar de forma clara e 
audível; 
- Demonstrar o uso das 
expressões faciais e 
movimentos apropriados ao 
personagem; 

 4/5 anos 

Debut 

1 candidato – 10 min. 
2 candidatos – 12 min. 
3 candidatos – 14 min. 

- Apresentar uma cena com 
sentido geral de fluência; 
- Demonstrar compreensão 
do 
significado das palavras; 
- Falar de forma audível e 
inteligível; 
- Demonstrar o uso das 
expressões faciais e 
movimentos apropriados ao 
personagem; 

Compreender a 
aparência do 

personagem retratado 
na cena 

5/6 anos 

Grau 1  

Cada candidato deverá 
apresentar duas cenas: 
1 candidato – 13 min. – Cena 1 
e 2 a solo. 
2 candidatos – 15-20 min. – 
uma das cenas deverá ser um 
diálogo; a outra cena poderá 
ser um diálogo ou um 
monólogo para cada candidato. 
3 candidatos – 20-25 min. – 
uma das cenas deverá incluir 
todos os candidatos; A outra 
cena poderá incluir os três 
candidatos ou ser um 
monólogo para cada candidato.  

- Realizar duas cenas de 
memória, com fluência e 
entendimento do diálogo; 
- Demonstrar consciência 
do/dos personagens no 
espaço, conforme 
apropriado; 
- Falar de forma audível e 
inteligível; 
- Demonstrar o uso da voz 
para transmitir o significado 
do personagem; 
- Demonstrar o uso da 
expressão facial e movimento 
apropriado para o 
personagem e situação. 
 

Comunicar uma 
compreensão dos 
sentimentos do 

personagem e/ou a 
localização das cenas 

representadas 

7/8 anos 

Grau 2 

Cada candidato deverá 
apresentar duas cenas: 
1 candidato – 14 min.- Cena 1 e 
2 a solo. 
2 candidatos – 17-20 min. - 
uma das cenas deverá ser um 
diálogo; a outra cena poderá 

- Realizar duas cenas de 
memória, com fluência e 
entendimento do diálogo e 
humor do mesmo; 
- Demonstrar consciência das 
situações do personagem ou 
personagens no espaço; 

Comunicar uma 
compreensão dos 
sentimentos do 

personagem e/ou o que 
se passa na cena. 

9/10 anos 



ser um diálogo ou um 
monólogo para cada candidato. 
3 candidatos – 25-30 min. - 
uma das cenas deverá incluir 
todos os candidatos; A outra 
cena poderá incluir os três 
candidatos ou ser um 
monólogo para cada candidato. 

- Falar de forma audível e 
inteligível; 
- Demonstrar o uso da voz 
para transmitir o significado 
do personagem; 
- Demonstrar o uso da 
expressão facial e movimento 
apropriado para o 
personagem e situação. 
 

Grau 3 

Cada candidato deverá 
apresentar duas cenas: 
1 candidato – 15 min. - Cena 1 
e 2 a solo. 
2 candidatos – 18-23 min. - 
uma das cenas deverá ser um 
diálogo; a outra cena poderá 
ser um diálogo ou um 
monólogo para cada candidato. 
3 candidatos – 25-35 min. - 
uma das cenas deverá incluir 
todos os candidatos; A outra 
cena poderá incluir os três 
candidatos ou ser um 
monólogo para cada candidato. 

- Realizar duas cenas de 
memória, com fluência e 
entendimento do diálogo e 
humor do mesmo; 
- Demonstrar consciência das 
situações do personagem ou 
personagens no espaço; 
- Falar de forma audível e 
inteligível; 
- Demonstrar o uso da voz, 
incluindo quaisquer variações 
de ritmo, tom 
e volume, para refletir o 
humor do personagem; 
- Demonstrar o uso da 
expressão facial e 
movimento apropriado ao 
humor do personagem. 
 

Comunicar uma 
compreensão dos 
sentimentos do 

personagem e / ou o 
contexto das cenas 

apresentadas 

11/12 anos 

Grau 4 

Cada candidato deverá 
apresentar duas cenas: 
1 candidato – 18 min. - Cena 1 
e 2 a solo. 
2 candidatos – 25-30 min.- uma 
das cenas deverá ser um 
diálogo; a outra cena poderá 
ser um diálogo ou um 
monólogo para cada candidato. 
3 candidatos – 35-40 min. - 
uma das cenas deverá incluir 
todos os candidatos; A outra 
cena poderá incluir os três 
candidatos ou ser um 
monólogo para cada candidato. 

- Realizar duas cenas de 
memória com fluência e 
sentido de espontaneidade; 
- Demonstrar um 
entendimento dos 
pensamentos e sentimentos 
do personagem; 
- Demonstrar conhecimento 
de outras personagens e do 
público, conforme 
apropriado; 
- Falar de forma audível e 
inteligível; 
- Demonstrar controle 
adequado da respiração para 
apoiar as demandas vocais 
do texto; 
- Demonstrar o uso de 
habilidades vocais para 
transmitir a caracterização e 
humor; 

Comunicar uma 
compreensão dos 

sentimentos e reações 
do personagem, e/ou 
movimentos e gestos 

13/14 anos 



- Usar expressões faciais para 
refletir as emoções do 
personagem;  
- Demonstrar um apropriado 
uso do espaço, movimento e 
gestos para cada situação do 
personagem; 
 

Grau 5 

Cada candidato deverá 
apresentar duas cenas: 
1 candidato – 20 min. - Cena 1 
e 2 a solo. 
2 candidatos – 30-35 min. - 
uma das cenas deverá ser um 
diálogo; a outra cena poderá 
ser um diálogo ou um 
monólogo para cada candidato. 
3 candidatos – 35-45 min. - 
uma das cenas deverá incluir 
todos os candidatos; A outra 
cena poderá incluir os três 
candidatos ou ser um 
monólogo para cada candidato. 

- Realizar duas cenas de 
memória com fluência e 
sentido de espontaneidade; 
- Demonstrar compreensão 
dos pensamentos e emoções 
do personagem; 
- Demonstrar compreensão 
do local, período, outros 
personagens e audiência 
conforme apropriado; 
- Falar de forma audível e 
inteligível; 
- Demonstrar controle 
adequado da respiração para 
apoiar as demandas vocais 
do texto; 
- Demonstrar o uso de 
habilidades vocais para 
transmitir a intenção e 
humor; 
- Usar expressões faciais para 
refletir as emoções do 
personagem;  
-Comunicar as características 
físicas do personagem por 
meio de movimentos, gestos 
e posturas apropriadas; 
 
 

 
Comunicar uma 

compreensão dos 
objetivos gerais do 

personagem, e/ou dos 
processos de ensaio. 

15/16 anos 

Grau 6 

Cada candidato deverá 
apresentar duas cenas: 
1 candidato – 25 min. - Cena 1 
e 2 a solo. 
2 candidatos – 35-40 min. - 
uma das cenas deverá ser um 
diálogo; a outra cena poderá 
ser um diálogo ou um 
monólogo para cada candidato. 
3 candidatos – 40-50 min. - 
uma das cenas deverá incluir 
todos os candidatos; A outra 
cena poderá incluir os três 

- Realizar duas cenas de 
memória com fluência e 
sentido de espontaneidade; 
- Demonstrar compreensão 
das emoções e objetivos do 
personagem; 
- Demonstrar compreensão 
do local, período, outros 
personagens e audiência 
conforme apropriado; 
- Falar de forma audível e 
inteligível; 

Comunicar uma 
compreensão das cenas, 
dos personagens e dos 
processos de ensaio. 

+16 



candidatos ou ser um 
monólogo para cada candidato. 

- Responder verbalmente à 
demanda técnica das duas 
cenas e caracterizações; 
- Demonstrar o uso de 
habilidades vocais para 
transmitir a intenção e 
humor; 
- Demonstrar o uso da 
expressão facial, para refletir 
subtilezas e caracterizações 
de humor; 
-Comunicar as características 
físicas do personagem por 
meio de movimentos, gestos 
e posturas apropriadas; 
 

Grau 7 

Cada candidato deverá 
apresentar três cenas: 
1 candidato – 25 min. – as três 
cenas são apresentadas a solo.  
2 candidatos – 35-45 min. – 
duas das cenas devem ser 
diálogos; A outra cena poderá 
ser diálogo ou um monólogo 
para cada candidato. 
3 candidatos – 45-55 min. - 
duas das cenas deverão incluir 
todos os candidatos; A outra 
cena poderá incluir os três 
candidatos ou ser um 
monólogo para cada.  

- Realizar três cenas de 
memória com fluência, 
sentido de espontaneidade e 
entendimento do texto e 
subtexto; 
- Demonstrar compreensão 
dos objetivos e intenções dos 
personagens; 
- Demonstrar compreensão 
do local, período, outros 
personagens e audiência 
conforme apropriado; 
- Responder verbalmente à 
demanda técnica das três 
cenas e suas caracterizações; 
- Falar de forma inteligível e 
mantendo o apoio adequado 
da voz; 
- Demonstrar o uso das 
habilidades vocais, para 
transmitir subtilezas e 
caracterizações de humor; 
- Demonstrar o uso da 
expressão facial, para refletir 
subtilezas e caracterizações 
de humor; 
-Comunicar as características 
físicas do personagem por 
meio de movimentos, gestos 
e posturas apropriadas; 

Comunicar uma 
compreensão dos 
personagens, dos 

autores, do contexto e 
dos processos de 

ensaio. 

+16 

Grau 8  

Cada candidato deverá 
apresentar três cenas: 
1 candidato – 30 min. - as três 
cenas são apresentadas a solo. 

- Realizar três cenas de 
memória com fluência, 
sentido de espontaneidade e 
entendimento do texto e 
subtexto; 

Comunicar uma 
compreensão dos 
personagens, dos 

autores, do contexto e 

+16 



2 candidatos – 40-50 min. - 
duas das cenas devem ser 
diálogos; A outra cena poderá 
ser diálogo ou um monólogo 
para cada candidato. 
3 candidatos – 50-60 min. - 
duas das cenas deverão incluir 
todos os candidatos; A outra 
cena poderá incluir os três 
candidatos ou ser um 
monólogo para cada. 

- Demonstrar compreensão 
dos objetivos e intenções dos 
personagens ao longo da 
performance; 
- Demonstrar compreensão 
madura do mundo do 
personagem, incluindo o 
local, período, outros 
personagens e audiência 
conforme apropriado; 
- Responder verbalmente à 
demanda técnica das três 
cenas e suas caracterizações; 
- Manter suporte adequado 
da voz ao longo de todas as 
falas;  
- Demonstrar o uso das 
habilidades vocais, para 
transmitir subtilezas e 
caracterizações de humor; 
- Demonstrar o uso da 
expressão facial, para refletir 
subtilezas e caracterizações 
de humor; 
-Comunicar as características 
físicas do personagem por 
meio de movimentos, gestos, 
posturas apropriadas e uso 
do espaço; 
 

dos processos de 
ensaio. 

 


