
ESCOLA DE TEATRO DA FUNDAÇÃO DAS ARTES 

COMEMORA 30 ANOS DO CURSO TÉCNICO EM TEATRO 
Curso, iniciado em 1986, já formou mais de 600 atores e atrizes profissionais na área do teatro. 

 

Uma das mais importantes escolas de teatro do Brasil, que comemorará 50 anos em 2018, a Escola 

de Teatro da Fundação das Artes comemorará 30 anos de curso técnico. Durante todo o ano, um conjunto de 

atividades especiais comemorará três décadas de formação profissional nas artes cênicas.  

 

Quando a Escola fora criada, em 1968, ela tinha um caráter livre, uma vez que a própria Fundação 

das Artes ainda era um embrião de ideias e sonhos. Nesse período, teve-se a oportunidade de ter na Escola 

profissionais como Eugênio Kusnet, Jefferson Del Rios, Jonas Bloch, Silnei Siqueira, Ulysses Cruz e muitos 

outros que solidificaram a Escola que existe até hoje.  

 

Passados alguns anos, a Escola a partir de 1986, institui o Curso Técnico, com duração de dois anos. 

Em 1999, o curso passa por uma grande reformulação e, a partir do ano 2000, passa a ter sete semestres de 

duração. Tendo sempre como objetivo que aluno deva participar de um curso que contribua para a sua 

formação global e não seja um mero repositório de técnicas. Essa é uma preocupação constante, dentro e 

fora da sala de aula. “Cotidianamente, trabalhamos para manter um alto padrão de ensino e oferecer uma 

formação que garanta ao profissional uma estrutura condizente com a realidade do fazer artístico”, afirma 

Celso Correia Lopes, coordenador da Escola de Teatro. Neste primeiro semestre de 2016, a Escola recebe a 

Turma 60, composta por 25 novos alunos da formação profissionalizante.  

 

Iniciando a programação de comemorações, a Escola de Teatro apresentará, nos dias 20 (sábado) e 

21 (domingo) de fevereiro, gratuitamente, no teatro Timochenco Wehbi, o espetáculo “Quando eu não 

esperava por você”, da Cia Chicaboomchic. O projeto, contemplado no projeto de circulação do ProAC do 

Governo do Estado de São Paulo, tem elenco e equipe técnica composta exclusivamente por ex-alunos do 

Curso Técnico, formados em diferentes turmas.  

 

 

Serviço| 

 

 

 

Espetáculo “Quando eu não esperava por você” 

Dias 20(sábado), às 20h e 21(domingo), às 19h 

Gratuito  

Recomendação etária:  14 anos 

Teatro Timochenco Wehbi (Fundação das Artes) 

Rua Visconde de Inhaúma, 730 – Bairro Nova Gerti – São 

Caetano do Sul – info: 4239-2020 

 

 

 

Sinopse| 

 

Uma mulher. Um menino. Uma mulher que, em busca da sua identidade feminina, muda de corpo. Um 

menino prestes a se tornar um homem. Ambos esperam alguma coisa acontecer. Um relato apaixonado da 

vida de Christine Jorgensen, a primeira transmulher a se assumir publicamente e virar defensora das 

questões LGBT´s. Christine Jorgensen, primeira mulher transexual a se assumir na América, então com 

trinta e nove anos, passa o mês de fevereiro de 1966 no campus da faculdade de educação de Harvard para 

palestrar em todos os cursos dessa área contando sobre sua trajetória de vida. 

 

Feliz por essa nova fase, Christine acredita que agora poderá experimentar a posição de uma mulher comum, 

que não é reconhecida pela mídia, passando desapercebida entre os alunos e funcionários do campus. Neste 

contexto, Christine conhece Fredrich Kirsch, um garoto de dezenove anos recém-chegado do Texas, que 



cursa “Políticas de Educação e Gestão” e que não conhece o 

passado de Christine como George Jorgensen. A amizade entre os 

dois é imediata, porém Christine não lhe conta sobre o seu 

passado e mente dizendo se chamar Dóris e ser uma simples 

bibliotecária. Christine se aproveita da chance de viver pela 

primeira vez sentimentos que não pôde viver enquanto num corpo 

de homem. O que vemos a seguir é a transformação dessa 

amizade em amor, enfrentando os medos inerentes a esse 

sentimento e a busca de Christine pelo momento certo de revelar 

sua verdadeira identidade para o jovem Fredrich, enfrentando o 

medo de deixar de ser amada como uma mulher “normal”(!). 

 

Ficha técnica| 

Texto: George Vilches 

Direção: Celso Correia Lopes 

Ass. de Direção: Juliano Marciano 

Atores: George Vilches e Marco Aurélio Domingues 

Iluminação: Sérgio Azevedo 

Operação de Luz e Montagem: Felipe Scalzaretto 

Sonoplastia: A Cia. 

Figurinos: Cia.TEMT 

Cenário: Celso Correia Lopes  

Cenotécnico: Anderson Galvão 

Consultor de Cenário: Rafael Blass 

Visagismo: Guilherme Nutti  

Imagens: Andréa Damasceno 

Programação Visual: Roberta Giotto 

Produção: Felipe Scalzaretto, George Vilches 

 

A PESQUISA DA CHICA| 

A Cia. Chicaboomchic surgiu em 2012 com o objetivo de trazer à tona figuras importantes para as questões 

LGBT´s por sua militância ou representatividade perante a causa. Iniciou suas pesquisas trabalhando a 

montagem do espetáculo Quando eu não esperava por você de George Vilches. Com este trabalho, a Cia. 

Chicaboomchic cumpriu temporadas em diversos espaços.  

 

O primeiro espetáculo da Cia. Chicaboomchic cumpriu temporadas no espaço dos Satyros, Galeria OLIDO e 

Espaço Cultural Pinho de Riga. Foi primeira colocada do Mapa Cultural Paulista 2013 na fase municipal e 

representante do Grande ABC na fase regional e foi contemplada pelo PROAC “Concurso de apoio a 

projetos de promoção das manifestações culturais com temática LGBT no estado de São Paulo” 2013, 

fazendo uma temporada de apresentações contemplando as sete cidades que compõe o ABC Paulista 

(Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Santo 

André). 

 

Com Achados e Perdidos, o trabalho atual da Cia, participou de mesas de discussão sobre teatro na 

Fundação das Artes de São Caetano do Sul em 2014 e eventos de diversidade na cidade de Santo André . 

Achados e Perdidos estreou no segundo semestre de 2015 na sala Arquimedes Ribeiro da FUNARTE de São 

Paulo com temporada popular. Em 2015 foi contemplada novamente pelo PROAC “Concurso de apoio a 

projetos de promoção das manifestações culturais com temática LGBT no estado de São Paulo” edição 

2015 com o projeto “Circulação de Teatro da Chica” que se apresentará em seis cidades com os dois 

espetáculos de repertório. 


