
 

 

 

 

 

LEITURA DRAMÁTICA DE “A PERSEGUIÇÃO” ENCERRA CICLO EM 

HOMENAGEM AO PROFESSOR E DRAMATURGO TIMOCHENCO WEHBI 
 

Em meio às comemorações dos 30 anos do Curso Técnico, a Escola de Teatro encerra ciclo de leituras 

dramáticas de textos de Timochenco Wehbi, autor que dá nome ao teatro da Fundação das Artes 

 

A Fundação das Artes de São Caetano do Sul tem realizado, desde abril deste 

ano, o Ciclo de Leituras “Timochenco Wehbi”, por meio do qual a obra artística do 

dramaturgo tem sido revisitada, como parte das comemorações dos 30 anos do 

Curso Técnico em Teatro da instituição. 

 

A terceira e última leitura do Ciclo acontecerá na Fundação das Artes, no dia 

13 de novembro de 2016, domingo, às 17h30, com entrada gratuita (classificação 

etária: 14 anos). Sob o título A perseguição: dramática leitura, professores e ex-

alunos farão a leitura do texto “A perseguição”. Escrito em 1974, também conhecido 

como “O longo caminho que vai de Zero a Ene”, mostra a busca ininterrupta por 

algo, aparentemente, inalcançável. 

 

Os integrantes da leitura serão os ex-alunos do Curso Técnico: César 

Marchetti (Turma 12), Daniele Máximo (Turma 54), Danilo Oliveira (Turma 52) e 

Sarah Galvano (Turma 49), que serão dirigidos por Sérgio de Azevedo, professor da 

Escola de Teatro da Fundação das Artes. “A peça é extremamente atual e é isso que 

faz dela uma obra atemporal. Fala do que foi dividido e que deseja muito se tornar 

um só. Em nossos tempos atuais, quem não sente, um pouco, em busca de algo que 

foi perdido?”, afirma o professor e diretor da leitura, Sérgio de Azevedo. 



 

 

Timochenco Wehbi (1943-1986), dramaturgo e sociólogo brasileiro, foi 

professor de Teatro da Fundação das Artes e um dos fundadores do Grupo Teatro da 

Cidade, de Santo André, em 1968. Despontou na cena teatral no início da década de 

1970, com forte participação no teatro do ABC paulista. Após sua morte, o teatro da 

Fundação das Artes recebeu o nome de Timochenco Wehbi, como homenagem pela 

sua grande relevância no teatro brasileiro e para a Escola de Teatro. 

 

 

Serviço: 

A perseguição: dramática leitura 

Mostra Fundação das Artes de Teatro de 2016 

13 de novembro, domingo, 17h30 

Grátis. 100 lugares (ingressos distribuídos uma hora antes) 

Classificação: 14 anos 

Duração: 40 minutos 

Após a leitura, haverá um bate-papo.  

 

 

 

 

 


