
 

 

 

 

 

 

 

CURSO TÉCNICO DA ESCOLA DE TEATRO COMEMORA 30 ANOS 
 

Em 2016, a Escola de Teatro da Fundação das Artes comemora 30 anos da criação do Curso de Formação Técnica. 
Inicialmente chamado de Habilitação Profissional de Ator (HPA), o curso, criado em 1986, já formou 593 artistas 
profissionais, dos quais muitos estão em plena atuação na área da cultura, arte e economia criativa. 

 

Neste segundo semestre de 2016, a Escola de Teatro conta com cerca de 300 alunos (incluídos os cursos livres que 
atendem crianças, jovens e adultos), dentre os quais os recém-chegados integrantes da Turma 61 do Curso Técnico.  

 

Nesses trinta anos de histórias foram produzidos 314 espetáculos, dos quais 62 trabalhos permaneceram em 
temporada (atualmente as produções da escola ficam mais de dois meses em cartaz no Teatro Timochenco Wehbi, 
atendendo a um público médio de 2000 espectadores). Atualmente, “A Tempestade”, de William Shakespeare, pode 
ser conferida, até 16 de outubro, numa realização da Turma 55, com direção de Pedro Alcântara.  

 

Nessas três décadas de trajetória, além dos espetáculos, muitos projetos vêm sendo realizados de forma continuada. 
Destaque para o Cena de Teatro - Festival de Teatro de São Caetano do Sul (com edições anuais desde 2000, realizado 
atualmente em parceria com o SESC), o Festival de Teatro Estudantil (que desde 2012 estimula e fomenta a produção 
teatral de estudantes), as Mostras de Teatro (em duas edições anuais, oferecem mais de 100 trabalhos gratuitos), 
além dos Núcleos de Pesquisa e Prática Teatral (que produzem investigação da linguagem teatral e apresentações por 
toda a cidade). 

 

E isso tudo é só um pouco da intensa produção artística da Escola de Teatro. Temos muito a ser comemorado 
(principalmente porque, em 2018, a Fundação das Artes comemora 50 anos).  

 

Além do espetáculo “A Tempestade”, ainda em outubro teremos a realização da quinta edição do Festival Estudantil 
(9 a 16 de outubro, com a participação de 11 espetáculos produzidos por estudantes), a segunda edição do Ciclo de 
Leitura Dramática que celebra o dramaturgo e professor da Fundação das Artes Timochenco Wehbi (que dá nome ao 
nosso teatro) e, por fim, em 28 de outubro, inicia-se a Mostra de Teatro 2016. Serão mais de 60 espetáculos e 
atividades gratuitas oferecidas até 18 de dezembro. 

 

Para selar ainda mais este momento de comemoração e celebração, professores e alunos da Escola, que estão 
organizando o acervo de multimídia e memória de teatro, vão realizar uma “exposição virtual” no Instagram. As 
publicações de fotos de espetáculos, aulas, projetos e ações começarão dia 20 de setembro. 

 

Se você ainda não curtiu nosso perfil, curta e celebre com a gente toda esta história na formação artística e difusão 
cultural. Conheça os canais de comunicação: 

 

Fundação das Artes: 

Site: www.fascs.com.br  

E-mail: teatro@fascs.com.br 

Facebook: www.facebook.com/fascs  

 

Escola de Teatro: 

Instagram: fascs_teatro  | https://goo.gl/MDkwPC 

Canal de vídeos do Youtube: fascs teatro | https://goo.gl/wtcEwD 

Grupo de alunos e ex-alunos de Teatro: #fundaçãodasartesfaçoparte | https://goo.gl/tMtn9R 
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