
 Interação entre o Circo e a Cidade



Ficha Artística e 
Técnica do Espetáculo

De uma pesquisa profunda sobre os trabalhos 
executados pelo antigo ‘Bobo da Corte’, 
nasceu o espetáculo DESAFIOS URBANOS, 
onde a comicidade chega ao público através 
de um humor ácido e sagaz, aliado à execução 
primorosa da arte circense.

DESAFIOS URBANOS é um espetáculo criado 
originariamente para a circulação em espaços 
públicos, onde vem sendo apresentado desde 
o ano de 2008. Por ser um espetáculo de rua, 
criado e desenvolvido ao longo de 04 anos de 
circulção nacional, pode ser comparado a um 
organismo vivo, que se desenvolve conforme 
a interação do artista com o público; e as 
necessidades e reações apresentadas por este.

Aliado a isso, ressalta-se a preocupação 
do artista com o momento social, político 
e econômico da sociedade, o que se torna 
pano de fundo do espetáculo, e permite a 
apresentação lúdica e cômica das mazelas da 
população, utilizando a arte como veículo de 
interação com o espectador. 

Foca é palhaço e malabarista, e alia a secular 
arte do ‘clown’ às mais variadas técnicas 
circences, a saber: 

-palhaço; malabarismo; equilibrismo; 
acrobacia; lança facas e pirofagia, sendo 
estas as técnicas utilizadas nos números que 
compõem o corpo do espetáculo.

Para realização do espetáculo, será necessária 
a utilização dos seguintes materiais:



Rider Técnico

- Palco mínimo de 5m x 5m - Circunferência: 180º ou 360º;
- Lona  Picadeiro 4m x 4m;
- Cenário (02 bancos cênicos, mala, suporte lança facas, suporte de pirofagia, 
extintor de incêndio, arara de 4m x 4m, banner do artista);
- 01 Microfone; 
- 01 Microfone Auricular;
- 01 Pedestal;
- 02 Caixas Som (Mínimo 50Wats);
- 01 Mesa Som de 06 Canais. 
- Duração do espetáculo: 45 Minutos

Direção/Roteiro/Execução: Felipe Henriques Cardoso
Técnico de som: Rafael Mourão
Produção executiva: Karla Cristina Ferreira Aleixo
Tempo de Montagem: 40 Minutos
Tempo Desmontagem: 30 Minutos
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Roteiro 

Ato 1- Voando com a SKYRUNNER
Tem início o espetáculo quando o Foca entra 
no picadeiro usando suas mirabolantes pernas 
SKYRUNNER, em uma incrível demonstração 
de destreza acrobática. As pernas SKYRUNNER 
permitem ao artista a utilização do espaço 
público como cenário, bem como a interação 
entre artista e espectador, na medida em que 
o público participa e auxilia na execução das 
acrobacias.

Ato 2 - A Incrível Mala Mágica 
A ‘Incrível Mala Mágica’ contêm todo o 
fantástico mundo mágico do circo, de onde 
saem os mais incríveis objetos, que vão 
ganhando vida pelas mãos do palhaço Foca. 
Fantoche, malabarismo conteporâneo são os 
elementos fascinantes escondidos na Incrível 
Mala Mágica, os quais abrem caminho para a 
perigosíssima trilha das facas encantadas.

Ato 3 - As Facas Encantadas
Aventura e suspense são os elementos que 
compõem a trilha das Facas Encantadas. 
A precisão milimétrica com que as Facas 
percorrem o ar, lançadas pelas mãos do 
habilidoso Palhaço Foca, enchem o público de 
emoção.

Ato 4 - Malabarismo com Argolas
Desafiando os limites da gravidade e do 
tempo, o Palhaço Foca demonstra domínio, 
destreza e controle absoluto sobre os 05 aros.

5 - O Fogo do Amor 
Comovente final, no qual o Palhaço Foca, 
através da manipulação do fogo, consegue 
obter o mais profundo sentimento de 
amor entre pais e filhos, ao contar com a 
colaboração do público para o encerramento 
deste fabuloso espetáculo.



Justificativa

No ano de 2007, Felipe Cardoso iniciou uma 
viagem pela América do Sul, indo de encontro 
ao aprimoramento e ao enriquecimento da 
arte circense, aliando a isto a experiência de 
viver durante 01 ano como artista mambembe.

Desta experiência nasceu o artista de rua 
FOCA, o qual idealizou e concretizou o seu 
espetáculo solo - DESAFIOS URBANOS, através 
da junção das técnicas de teatro, dança e 
circo, as quais foram absolvidas ao longo dos 
anos de trabalho como artista de rua; e em 
participação em convenções, festivais e work 
shops.

DESAFIOS URBANOS é um espetáculo que 
já possui circulação nacional, aliado as 
participações em festivais na América do Sul. 
Na cidade de Belo Horizonte, o espetáculo 
vem sendo apresentado desde o ano de 2010, 
nas Praças da Liberdade, Floriano Peixoto, 
Assembléia, JK e Parque Municipal; na cidade 
de Belo Horizonte. 

Além disso, a experiência adquirida na 
elaboração do espetáculo, em si, é suficiente 
para embasar a expressividade da arte de 
rua, e a capacidade de transformação social 
provocada por esta.

O artista de rua é o veículo de acessibilidade 
cultural, seja em razão da facilidade de 
interação com os espectadores, seja em razão 
da destreza com que se utiliza do espaço 
público como palco. 

A arte de rua é o melhor instrumento de 
popularização da cultura mambembe, origem 
e essência da arte circense.



O Artista  Produtor Biografia 
 
Felipe Henriques  Cardoso ‘’FOCA’’ é  fundador da FOCA PRODUÇÃO CULTURAL , agênciadora 
de artistas circenses em todo o Brasil. Artista de rua desde 2007, Foca vem se destacando 
pela versatilidade artística com que participa de projetos relacionados a Circo e artes Cênicas. 
Participante ativo dos festivais, está sempre desenvolvendo números individuais e coletivos, 
sempre em parceria com artistas de toda a América do Sul. FOCA é também referência  nos 
movimentos coletivos para garantia dos direitos do artista. FOCA é Gestor do Movimento 
Mineiro de Circo; Sócio Fundador da União dos Artistas Itnerantes – UAI; e indicado a 
Conselheiro Fiscal da Associação dos Artistas de rua em São Paulo.

Espetáculo

O espetáculo ‘’Desafios Urbanos’’ nasceu através da pesquisa e aperfeiçoamenteo da arte 
circence, da dança, do teatro, e da música. Espetáculo contemporâneo, composto pela mescla 
entre as artes, mostra-se uma constante superação de desafios pelo artista. Espetáculo vivo, 
alegre e emocionante, repleto da magia da arte circense.
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