
 

 
 
 
 
 
 

SINOPSES ESPETÁCULOS XISTINHO - ano 4 
_____________________________________ 

 
 
SHOW DE ABERTURA 
 
GRUPO WADŌ - ESPECIAL PARA O XISTINHO,  com o Grupo Wadō 
Direção : Lika Kawano 
A apresentação abre o Festival mostrando um pouco do Japão por meio do taikô (a 
percussão japonesa) e de danças típicas: este espetáculo foi criado de forma 
exclusiva para a residência do Grupo Wadõ aqui no Espaço Xisto. A cada ato o 
público poderá sentir a vibração e energia dos sons, num show que promete envolver 
a toda família. 
 
DURAÇÃO: 30min 
Classificação: Indicado para crianças  a partir de 02 anos 
 
************************************************************************************* 
 
ESPETÁCULOS PARA 1ª INFÂNCIA 
 

• BAÚ DE HISTÓRIAS, com Cia Capim Rosa Chá 
Direção: Luciano Martins 
O espetáculo é composto por contos da literatura infantil. No “Baú...”, o objetivo é 
seguir a tradição dos griots, os narradores africanos, e contar história para a 
criançada. Para dar vida à encenação, o espetáculo se aprofunda nos contos e dialoga 
com as linguagens do teatro, da música, da dança e da arte visual - esta representada 
por grandes adereços. 
DURAÇÃO:  55 minutos 
Indicado para crianças  a partir de 01 ano 
 

• O CIRCO DE UM HOMEM SÓ, do Núcleo Circo Único 
Direção: João Lima 
Com quantas pessoas se faz um espetáculo circense? Para o palhaço Tiziu, basta 
uma. Em O Circo de Um Homem Só, ele vai além das performances típicas de um 
palhaço e arrisca números de malabarismo, acrobacia, equilibrismo e ilusionismo. 
Entre um número e outro, deixa escapar sua habilidade duvidosa para tantas funções, 
o que confere um tom cômico ao espetáculo.  
Duração: 55 min 
Indicado para crianças a partir de 02 anos 
 
************************************************************************************* 
 
ESPETÁCULOS PARA 2ª INFÂNCIA 
 
 
 

• PACO E O TEMPO, com direção de Guilherme Hunder 



 

O espetáculo narra as aventuras de um menino que quer saber onde 
está o Tempo. Em sua busca, Paco encontra diversos personagens 
que vão, ao seu modo, revelando diferentes pontos de vista sobre 
efêmero tempo,  aquilo que mais procuramos, sempre com muita 
poesia, belas imagens e singeleza. 
Indicado para crianças  a partir de 05 anos 
DURAÇÃO - 40 min  
 
 

• O PEQUENO IMPERADOR, da Start - Estudio de Arte 
Direção: Lucas Sicupira  
Uma fábula de Atilio Bari que conta, de forma lúdica, a história do pequeno imperador 
que assumiu o império ainda criança.  Um dia ele é surpreendido pelo canto de um 
pássaro maravilhoso que muda de cor, e, por ambição e egoísmo, o aprisiona dentro 
de uma gaiola. A partir daí seu país fica cada dia mais triste, o que o leva a 
uma reflexão sobre a importância da liberdade, da tolerância e do respeito entre todos. 
DURAÇÃO: 55 minutos 
Indicado para crianças  a partir de 05 anos 
 
 

• OS MENINOS DE OZ, com direção de Fábio Borba Higino 
A montagem possui músicas e concepção visual originais buscando entreter tanto o 
público infantil-juvenil quanto o adulto. Propõe um despertar para importância da união 
entre as pessoas em prol de um objetivo comum. E, ressalta ainda, virtudes 
fundamentais ao ser humano como a sabedoria, coragem e bondade.  
Indicado para crianças a partir de 05 anos. 
Duração: 60min 
 

• CIRCO DAS PULGAS , com direção de Lilih Curi 
Espetáculo musical que conta a história de Nona e Ninota, duas pulgas circenses 
engraçadas que, ameaçadas de demissão, projetam a felicidade fora do presente: no 
sucesso do passado ou no vislumbre de um futuro promissor. Através de Maria, uma 
menina que visita o Circo, elas se unem e percebem que hoje podem ser palhaças, 
superando dificuldades e se redescobrindo como artistas. 
DURAÇÃO - 60 min  
Indicado para crianças  a partir de 05 anos 
 
 
 

 
************************************************************************************* 
 
SESSÕES FAMÍLIA 
 

• SHOW PÉ DE MOLECA , com o grupo Pé de Moleca 
Direção Grupo Pé de Moleca 
O show uma costura elementos musicais e brincadeiras,  numa viagem pelas 
expressões da raízes culturais do Brasil e baseado na experiência das integrantes 
com educação musical infantil. Vamos brincar juntos entre o som e a cena! 
DURAÇÃO: 90min 
 
 

• ROCK IN FAMILY , um show da Banda Discoteca 
Formada a partir do Grupo Teca Teatro, e que se propõe a fazer um espetáculo de 
Rock and Roll divertido e dançante para toda a família. Formado por: Alex Souzan 



 

(Bateria), Ingrid Steinhagen (Sax e Flauta), Camilo Bicca (Baixo), Helio 
Guerreiro (Guitarra), Danilo Ramos (Teclados), Luciana Comin, 
Marconi Arap e Zizi Comin (Vocais).  
Duração: 60 min 
 

• O CASAMENTO DO PALHAÇO , do Núcleo Circo Único 
Direção: Teófanes Silveira  
Nessa montagem o Palhaço Tiziu, o vive uma comédia romântica que se utiliza de 
técnicas da palhaçaria e circense para narrar a história de um palhaço, mágico que no 
dia do seu casamento é abandonado pela noiva, extrapolando números clássicos e 
esquetes convencionais e garantindo muitas risadas para todos. 
Duração: 60 minutos  
 
 

• A LIGA DA ALEGRIA, um show da Liga da Alegria 
A partir de grandes sucessos da MPB produzidos na década de 80 e 90, fazer um 
show de iniciação ao Rock and Roll, utilizando cenas teatrais, números de circo, 
esportes radicais, brincadeiras, surpresas, interatividade e muitos efeitos especiais. A 
banda de heróis é formada pelo Super Notas (Guitarra), Capitão Brigadeiro (Baixo) e 
Dr. Quebratudo (Bateria), que não podem revelar suas identidades secretas por 
questões de segurança.  
DURAÇÃO: 60 minutos 
 
************************************************************************************* 
 
EXPOSIÇÃO 
 

• ASTRONAUTA  - exposição de quadrinhos de Lila Cruz.  
 
Esta exposição conta sobre um menino que gosta tanto, mas tanto de estrelas que 
decide que quer conhecê-las de pertinho - e aí põe sua astro-roupa pra fazer uma 
viagem...ali pro espaço! 
Traz  20 quadrinhos e quadrões que juntos contam a história desse criativo astronauta. 
Como sempre a iniciativa é aberta à intervenção das crianças, que encontrarão 
espaço livre nas paredes para darem suas contribuições às ilustrações criadas pela 
artista. 
Todos os dias, de 1º a 25 de outubro, de 9h às 20h. 
 
************************************************************************************* 
 
CURTAS-METRAGENS - em parceria com a Plano 3 Filmes 
 

• SONHOS 
Ficção infanto-juvenil (15 min.) 
Direção: Haroldo Borges 
menino vive buscando motivos pra fugir da escola. Um dia ele encontra o motivo 
perfeito: a garota mais bonita que ele já viu. Mas ela mora no circo e ele não tem 
dinheiro pra entrar. Tentando conquistar sua atenção, o menino vai embarcar na 
grande aventura de crescer. 
 

• BALÚ  
Ficção infanto-juvenil (15 min.) 
Direção: Paula Gomes 



 

O melhor amigo do menino é Balú, um cachorro vira-lata. Mas a sua 
mãe não permite que o cão fique em casa. Um dia Balú desaparece 
misteriosamente e em busca do amigo perdido, o menino vai descobrir 
o mundo à sua volta . 

************************************************************************************* 
 

• JOGOS E BRINCADEIRAS, com a Cia. de Revista da Bahi a. 
Todos domingos + Dia das Crianças, sempre a partir de 9h em nosso foyer. Para 
crianças de todas as idades! 
 
 
 
 


