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FERNANDO BOHRER 
(Fernando José Barros Bohrer. RG: IFP 80626476-8. CPF: 095191067/15) 
 

Ator – Diretor - Professor de Teatro – Músico – Engenheiro Químico. 
 

Nasceu em Nova Friburgo (RJ) em 1943. 
 

Com mais de 40 anos de experiências no campo artístico e educacional, Fernando Bohrer tem 

atuado no campo profissional como ator de teatro, cinema e TV e diretor teatral, em vários 

Estados do Brasil, além de atividades como: professor de teatro em Universidades e Colégios e 

em cursos livres, conferências e palestras. 
Deu aulas de Interpretação, Improvisação, História do Teatro Mundial  e Teatro Brasileiro, 

Estética dos Encenadores e cursos de Mergulho Teatral no Curso Regular de Formação de Ator, 

na Casa das Artes de Laranjeiras – CAL. 
Atualmente é professor de Interpretação, Improvisação e Prática de Literatura Dramática no 

Curso de Bacharelado em Teatro da Faculdade CAL de Artes Cênicas, do Instituto CAL de Arte e 

Cultura. 
Teve sua formação de ator no Teatro Tablado e foi Assistente de Direção de Maria Clara 

Machado. Formou-se em Direção Teatral na Escola de Teatro da FEFIERJ (atual UNIRIO), onde foi 

Assistente de Dicção de Glorinha Beuttenmüller e professor de Interpretação. Fez Pós-

Graduação de  “Arteterapia em Saúde e Educação” pela Faculdade Cândido Mendes. 
Por intermédio e a convite do ITI (International Theater Institute) e do TOLA (Theater of Latin 

America) em Nova York, visita várias escolas e participa de grupos de teatro como o Actors’ 

Studio, Julliard School, Eugene O’Neill Center, Tom Sainer Institute, Environmental Theater, 

Performance Group e outros. 
Como professor de Teatro também lecionou para grupos de teatro amadores, universitários, 

professores da Rede Pública de Ensino, comerciários (SESC), crianças excepcionais (APAE- CAO). 
Como educador escreveu, a convite da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino 

do Governo do Amazonas o livro “Ensino das Artes” para o Ensino Fundamental (5ª a 8ª anos) e 

Ensino Médio (1ª série) e preparou professores para sua aplicação. 
Como pianista percorreu várias cidades dando recitais e palestras sobre música e como 

educador fundou o Centro Cultural Federico García Lorca no interior do Estado do Rio de 

Janeiro, onde efetuou intensa atividade por cerca de 10 anos, com crianças e jovens. 
Também Engenheiro Químico, com mestrado em Síntese Orgânica, lecionou na Escola de 

Química da UFRJ; no Instituto Militar de Engenharia – IME; no Instituto de Química da UFRJ, na 

Universidade Nuno Lisboa  e colégios estaduais e particulares. 
 

“Fernando Bohrer é um criador por excelência. Diretor e ator de teatro, músico, professor, 

animador cultural, mas antes de tudo poeta. (...) Dentro de cada uma das variadas atividades 

criadoras exerce uma visão poderosamente poética do mundo, das coisas, das causas e das 

pessoas. 

                                                           ”Yan Michalski, jornalista e crítico teatral do Jornal do Brasil” 
 

  


