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oNDe
queremoS
cHeGAr?
NOSSO OBJETIVO É IMPLANTAR A METODOLOGIA #FOCA 
AMBIENTAL EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO, EMPRESAS, CLU-
BES, INDÚSTRIAS, FÁBRICAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. 

• Fomentar a educação 
ambiental dentro dos 
espaços escolhidos;

• Mobilizar o público alvo 
através de ações artísticas 
de alto impacto visual e 
poderde sensibilização;

• Conscientizar o público 
alvo a respeito do alimento 
orgânico e seus benefícios;

• Integrar o calendário das 
datas comemorativas de 

cunho sócio-ambiental, 
através de atividades cul-
turais e educacionais de 
forma inovadora, trazendo 
o universo lúdico do circo 
e das artes plásticas para 
trazer práticas inusitadas 
e empolgantes;

•  Propiciar que os envol-
vidos assimilem a cadeia 
que envolve a produção do 
alimento, desde seu plantio, 
consumo e correta destina-

ção/ reutilização do rejeito 
(lixo orgânico);

•  Implantar e dar ma-
nutenção em jardins 
comestíveis que possam 
ser utilizados por todos;

• Incentivar a agricultura 
urbana;

• Coletar semanalmente o 
resíduo orgânico não con-
taminado produzido por 
todas as dependências 



por que?

dos espaços escolhidos;

• Destinar de forma adequa-
da o resíduo coletado, com a 
finalidade de produzir subs-
trato fértil não prejudicial à 
saúde (adubo orgânico);

•  Utilizar o adubo produ-
zido com os resíduos co-
letados, para manutenção 
dos jardins institucionais;

•  Oferecer alimentos 
orgânicos a preços justos 
em um cardápio sazonal 
para o público alvo;

• Promover atividades de 
educação ambiental alia-
da a ferramentas artísticas 

Experienciamos hoje, 
uma crescente necessida-
de de reorganização de 
nossas atividades produ-
tivas e domésticas com 
vista a promover a susten-
tabilidade de nossos 
modos de vida. A degra-
dação ambiental chegou 
a níveis alarmantes, onde 
os solos, a água, o ar e os 
oceanos recebem cargas 
excessivas de elementos 
e substâncias nocivas ao 
seu funcionamento sadio; 
extrapolando os efeitos 

qual será o nosso nível 
de envolvimento a partir 
de nossa própria cons-
ciência ambiental. No 
entanto, a sensibilização 
e envolvimento de outros 
indivíduos, potencializan-
do seu poder de escolha 
e responsabilidade com 
o tema, requer o en-
volvimento de escolas, 
empresas, poder públi-
co e demais setores da 
sociedade na promoção 
da educação ambiental, 
mobilização social, res-
ponsabilidade socioam-
biental e cidadania.

O projeto possibilita ao 
público alvo tomar cons-
ciência desta realidade 
insustentável, lhes dando 

Uma vez que este projeto 
apresenta cinco frentes 
de trabalho distintas 
(manutenção de jardins, 
educação ambiental, ges-
tão de resíduos sólidos, 
fornecimento de produtos 
orgânicos e elaboração 
de projetos culturais 

para o público escolhido 
de todas as idades;

• Capacitar os funcionários 
responsáveis pela manipu-
lação dos resíduos, para o 
manejo e descarte do resíduo 
orgânico não contaminado;

• Treinar zeladores e 
jardineiros para realizar o 
manejo agroecológico;

• Buscar parceiros organi-
zados para receber e tratar 
os resíduos orgânicos não 
contaminados.

• Implantar no ensino de 
base a educação ambiental 
de forma lúdica através de 

destrutivos para nossa 
vida pessoal, pois acaba-
mos ingerindo alimento 
e água comprometidos, 
respiramos ar impuro e 
carecemos de ambientes 
naturais capazes de pro-
mover qualidade de vida 
e bem estar.

À medida que perdemos 
nossa saúde e disposi-
ção, vivendo nesses am-
bientes poluídos, perce-
bemos a importância de 
iniciar uma transformação 

a oportunidade de conhe-
cer inovadoras formas de 
produzir alimento, gerar 
energia, praticar exercí-
cios, tratar o lixo orgânico 
para produzir adubo e 
facilitar a reciclagem; 
além de cultivar hábitos 
saudáveis em contato com 
a natureza. Este empode-
ramento tem o potencial 
de transformar padrões 
negativos não apenas 
do público alvo, mas 
também de suas famílias 
e comunidades, onde o 
conhecimento e experiên-
cia adquiridos dá suporte 
para uma nova postura 
frente ao meio ambiente; 
os indivíduos se tornam 
multiplicadores destes 
valores e princípios.

para leis de incentivo), é 
importante estabelecer 
algumas diretrizes que 
nortearão esta ação cola-
borativa sustentável. 

Utilizaremos para tal, a 
base ideológica presente 
na Permacultura – filoso-

oficina de circo, musica e 
dança utilizando a criação 
de  roupas acessórios e 
instrumentos utilizando 
materiais recicláveis Blit 
Ecologica nas rodovias, 
praças e espaços privados 
e próximo a áreas de pre-
servação ambiental.

• Desenvolver projetos 
sócio-ambientais com 
interesse do empreende-
dor, mas com o respaldo do 
poder público e a socie-
dade através  da captação 
de recursos mediante as 
leis de incentivo a cultura e 
isenção fiscal. 

em nosso atual modelo 
de desenvolvimento, 
voltando o olhar para as 
alternativas capazes de 
promover uma maior inte-
gração entre a sociedade 
e o restante da natureza, 
abrindo espaço para que 
a vida ganhe força mesmo 
dentro das cidades e nos 
restabeleça a integridade 
saudável de um todo. 

Este é nosso legado real 
para as próximas gera-
ções, basta escolhermos 

O sucesso desta inicia-
tiva se alcança a partir 
de vivências elaboradas 
por profissionais técnicos 
capacitados nos campos 
da educação ambiental e 
das artes cênicas. Nossa 
abordagem aos temas 
relevantes acontece de 
maneira surpreendente, re-
pleta de estímulos visuais 
e sonoros, capazes de cap-
turar a atenção e enrique-
cer a lembrança daquela 
experiência. A proposta 
é facilitar a descoberta e 
trazer o encantamento com 
a diversidade da vida, com-
preendendo os benefícios 
de trazer a natureza para 
perto de si, encontrando 
sua conexão mais profun-
da com o planeta Terra.

fia de trabalho desenvol-
vida pelo australiano Bill 
Mollison na década de 
1970, precursora do con-
ceito de sustentabilidade 
ao trazer a idéia de uma 
cultura permanente – a 
qual estabelece uma sé-
rie de princípios alinha-

como?



dos a valores de trabalho 
“com” e não “contra” a 
natureza.

Estes princípios englo-
bam critérios eficientes e 
objetivos para o desen-

Já que estamos lidando 
com uma realidade urba-
na, será de extrema im-
portância a consideração 
destas premissas para o 
ideal funcionamento do 
projeto Foca Ambiental. A 

volvimento de sistemas 
integrados capazes de 
gerar prosperidade, saúde 
e qualidade de vida, à 
medida que levam em 
consideração os fluxos na-
turais de energia de cada 

consolidação de parce-
rias para o tratamento 
dos resíduos e o forne-
cimento de alimentos 
orgânicos será crucial 
para que o xprocesso 
seja totalmente eficiente. 

local para cultivar alimen-
to, construir, educar e se 
relacionar regionalmente. 
Graficamente este conjun-
to de valores e reflexões 
pode ser representado 
como na figura abaixo:

A Foca Ambiental fará 
uso de toda sua rede de 
agroecologia na região 
metropolitana de Belo 
Horizonte, como forma 
de garantir a sustentabil-
idade deste.

FELIPE HENRIQUES 
CARDOSO 
Artista Circense há 12 
anos, Felipe Cardoso mais 
conhecido como “Foca”, 
é fundador da Agencia de 
Artistas, Foca Produção 
Cultural. Referência nas 
Artes Circenses em Minas 
Gerais e em seus projetos 
de ocupação do espaço 
público, Foca é um artista 
empreendedor que articula 
o Movimento Mineiro de 
Circo e a Abramala (Asso-
ciação Brasileira de Ma-
labarismo) junto a outros 
artistas na luta pela classe 
circense e arte de rua. 

FOCA 
PRODUÇÃO 
CULTURAL  

Tem como foco a coorde-
nação, produção e execu-
ção de projetos autorais, 
campanhas institucio-
nais, ações educativas e 
captação de recursos nas 
leis de incentivo voltadas 
para a educação, entrete-
nimento e lazer. Fundada 
em 2012 com o objetivo 
de reunir o mais alto 
nível de artistas circenses 
no Brasil, já executou 
projetos através das leis 
de incentivo nas instân-
cias municipal, estadual e 
federal como proponente, 
prestador de serviços ou 
realizando todo o planeja-
mento e execução.
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