
 
 

ESPETÁCULO INFANTIL “FÁBULAS DE UM SOTÃO” MARCA O INÍCIO DAS AULAS DA 
ESCOLA DE TEATRO DA FUNDAÇÃO DAS ARTES 

Espetáculo convida as crianças para uma aventura pelo tempo, repleta de brinquedos tradicionais  
 

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

de Teatro da Fundação das Artes oferece cursos livres e profissionalizantes. Durante todo o ano, um 
conjunto de atividades cênicas profissionais e acadêmicas compõe a programação cultural do Teatro 
Timochenco Wehbi, a um público de mais de 10 mil expectadores. 
 

Iniciando a programação, a Escola de Teatro apresentará, no dia 09 de fevereiro, quinta-feira, às 
16h e 20h, gratuitamente, no Teatro Timochenco Wehbi, o espetáculo “Fábulas de um Sótão”, com direção 
do ex-aluno César Baptista. O espetáculo foi contemplado no projeto de circulação do ProAC (Concurso de 
apoio a projetos de produção de espetáculo inédito e temporada de artes cênicas para o público infantil 
e/ou juvenil no estado de São Paulo), do Governo do Estado de São Paulo. 

 
O espetáculo explora brinquedos que foram bem mais presentes na infância dos pais das crianças 

de hoje como fio condutor, e tendo como fonte de pesquisa o livro A História do Brinquedo, de Cristina 
Von, Fábulas de um Sótão, mostra que nem tudo é descartável. “Essa peça não pretende resgatar 
as coisas ‘velhas’, quer, sobretudo, mostrar a preservação da memória – de bens materiais e imateriais –
como instrumento de formação de cidadania e fundamental para construção de uma nação. E que 
brincadeira melhor se não a de viajar no espaço-tempo para lidar com a memória?”, completa o diretor. 

 
 

 



 
 
Serviço| 
Espetáculo “Fábulas de um Sótão” 
Dia 09(quinta), às 16h e 20h 
Gratuito ( os ingressos serão distribuídos 1 hora antes de cada sessão) 
Recomendação etária:  a partir de 6 anos 
100 lugares 
Teatro Timochenco Wehbi (Fundação das Artes) 
Rua Visconde de Inhaúma, 730 – Bairro Nova Gerti – São Caetano do Sul – info: 4239-2020 
 
Sinopse| 
O espetáculo conta a história de Arthurzinho, um garoto que, para fugir da mudança de casa que seus pais 
lhe impuseram, decide se esconder no sótão com o amigo Lotti.  O que ele nem desconfia é que lá, no 
meio de tantas coisas velhas guardadas, tem um pião e um rádio antigo, que, quando usados 
simultaneamente, provocam uma viagem no tempo-espaço, que trará para o presente o Arthurzão, isso é, 
ele mesmo, direto do futuro. 
 
É assim que começam as aventuras desses amigos que, na tentativa de mandar Arthurzão de volta para o 

futuro, vão parar em diferentes períodos da história e descobrir brinquedos e brincadeiras que parecem 

ter ficado esquecidos pelo tempo. Mas de que forma a pipa, o catavento, a amarelinha, o estilingue e 

tantos outros brinquedos podem estar ligados com o Faraó Quéfren, Napoleão Bonaparte ou até com os 

índios canibais daqui do Brasil? E o mais importante... será que depois de tudo isso, eles vão conseguir 

cada um voltar para os dias atuais? 

No palco, Eduardo Tocha, Filipe Peña, Haroldo Joseh, Paula Arruda e Renato Cruz dão vida aos personagens 

dessa história em que um simples pião, que no Egito Antigo era usado como instrumento de premonição 

para adivinhar o futuro, ajuda a compor a máquina do tempo de nossos heróis, um trenzinho, brinquedo 

favorito o sobrinho de Napoleão, vira peça fundamental nesta confusão... “Descobri junto com os atores 

que os brinquedos deveriam ter participação ativa na peça, como personagens que interferissem na 

história e no destino das coisas e dos fatos”, afirma César Baptista.   

 
 
Ficha Técnica  
Elenco: Eduardo Tocha, Filipe Peña, Haroldo Joseh, Paula Arruda e Renato Cruz.  
Texto e Direção: César Baptista  
Assistente de Direção: Arno Afonso Friedrich Sausen  
Direção de Arte: Henrique Morais  
Cenografia: Giorgia Massetani 
Figurinos: Denise Vasconcelos 
Iluminação: Edson Fm  
Trilha Sonora: César Baptista  
Design: André Kitagawa  
Fotos: Marcello Vitorino 
Direção de Produção e Produção Executiva: Fernando de Marchi  
Produção: De Marchi Produções e C & F 
Duração: 60 minutos 
Classificação indicativa: à partir de 06 anos  
 
 



 
 
COMENTÁRIOS E CRÍTICAS 
 
*** VEJA (Três estrelas) 
“Com um quê de De Volta para o Futuro, a peça Fábulas de um sótão, escrita e dirigida por César Baptista, 
aposta na sedutora ideia de uma viagem no tempo.” (Gabriel Bentley.) 
 
*** Guia Folha (Três estrelas) 
“Peça tem agilidade no enredo e direção acertada.” (Gabriela Romeu.) 
 
Site Revista Crescer (Globo) 
“Não é fácil escrever um texto assim, sem perder o ritmo e sem deixar que se apague na plateia mirim a 
fagulha do interesse. Esse novo autor consegue. Não deixa pontas sobrando na trama, não descuida nunca 
dos diálogos ágeis e provocativos (com inteligentes lances de humor) e, o que é melhor, enriquece suas 
ideias de fabulador com metáforas encantadoras, que fisgam inclusive os adultos, ampliando o alcance do 
espetáculo para esse afeto saudosista que infalivelmente embala os mais velhos. Isso não impede que 
César use com moderação e bom gosto também o recurso mais fácil dos bordões, como o Vixe! Vixe! que 
os personagens dizem algumas vezes na hora do espanto.” (Dib Carneiro Neto.) 
 
Site Pecinha é a Vovozinha! (Segundo o site, “Fábulas” ficou entre as melhores peças de 2016, nas 
categorias Texto, Direção, Intérprete – Filipe Peña, e Direção de Arte na Cenografia e Figurinos.) 
“Brincando, divertindo, envolvendo a plateia em uma aventura movimentada, a peça fala, em essência, 
sobre a importância da preservação da memória de um povo, seus hábitos, sua cultura. Falar disso para 
crianças? Sim, por que não? Quando eu digo que é difícil fazer um espetáculo tão bem resolvido como 
esse, insisto, estou querendo dizer que em nenhum momento há tom de pregação, de lição de moral. 
Mesmo nos poucos trechos do texto que poderiam ser aborrecidamente enciclopédicos (quando se fala da 
origem dos brinquedos no mundo, por exemplo), isso é feito de forma leve, integrada à proposta lúdica da 
encenação.” (Dib Carneiro Neto.) 
 
 
César Baptista é autor e diretor dos espetáculos “A Última Dança” (2016), “Roleta-russa” (2015/2016) – 
indicado na categoria Melhor Direção Drama ao Prêmio Arte Qualidade Brasil, 2016 – adaptação do 
romance Suicidas de Raphael Montes, “LOBATO ou o Labirinto dos Sonhos” (2011 a 2014) e “Folia de 
Belém” (2013). Dirigiu também “Plínio contra as estrelas” (2012 a 2014), de Paulo Santoro, indicado ao 
Prêmio CPT 2012 de dramaturgia da Cooperativa Paulista de Teatro. Atualmente, faz Mestrado na USP e é 
assistente de Marici Salomão na Coordenação do Núcleo de Dramaturgia do SESI-British Council (Prêmio 
Shell na categoria Inovação, em 2016). Foi assistente de direção de Jorge Takla e de Gabriel 
Villela. Durante seis anos integrou o CPT (Centro de Pesquisa Teatral do Sesc Consolação), de Antunes 
Filho, onde foi Assistente de Direção e Ator nas peças “Senhora dos Afogados” (2008) de Nelson Rodrigues, 
“A Pedra do Reino” (2006 a 2008) de Ariano Suassuna, “Antígona” (2005) de Sófocles e “O Canto de 
Gregório” (2004 a 2006) de Paulo Santoro. 
 


