


A mágica

Temos um trabalho artístico consolidado na 

linguagem circense, com nove anos de atuação 

nos mais diversos tipos de eventos, possuindo em 

nosso histórico desde participações em emissoras 

de TV, shoppings, festivais internacionais, teatros, 

faculdades, dentre outros. 

Contando sempre com estética própria, construída 

a partir de números interativos com personalidade 

e irreverencia.



Entre o Coelho
e a Cartola

No espetáculo “Entre o coelho e a cartola”, com duração 

aproximada de 50 minutos, é proposto ao público a imersão no 

universo da mágica, um universo encantador de possibilidades, 

onde o real e a ilusão se encontram para criar uma narrativa 

fantástica. 



● Na construção da narrativa, entram 

em cena dois personagens 

indispensáveis no imaginário do 

circo, de um lado Jeffy (Jeffersson 

Alves), o mágico, e do outro 

Geoswaldo (George Henrique), o 

assistente palhaço aprendiz de 

mágico. 



Os espectadores não ficam de fora! 

A plateia é convidada, não somente 

a presenciar o desenrolar dos 

números, mas também atuar de 

forma ativa, com desfechos 

inusitados e irreverentes. 

● Afinal, o que mantêm a arte viva 

não é o segredo mas o encanto!



Ficha Técnica

Criação: 
Jeffersson Alves

Elenco: 
Jeffersson Alves (Mágico Jeffy) 

George Henrique (Palhaço Geoswaldo)

Técnica: 
Rafaely Santos

Duração: 
50 minutos

Classificação: 
livre



George Henrique é ator/Palhaço e pesquisador. 

Atualmente é membro do Coletivo  de teatro “Abarrua”  e do curso 

“Co Laboratório em Artes Circenses”. 

Iniciou na arte da palhaçaria em 2011, no Cuca Barra, onde 

começou sua pesquisa na figura do palhaço. Em 2012, compôs o 

corpo de Doutores Palhaços na ONG RISONHOS, até 2017. 

Idealizou e dirigiu o coletivo "Pintar as Ruas de Alegria", com 

intervenções urbanas em alguns bairros de Fortaleza, e na 

instalação do "Manifesta". 

Em 2017, concluiu o Curso de Princípios Básicos do Teatro 

(CPBT), com o espetáculo 'Trintaeduas', direção de Neidinha 

Castelo Branco, com 20 apresentações ao todo. No mesmo ano 

concluiu o curso "Academia do Riso", criando o número chamado 

"Geoswaldo, o ninja", que continua em circulação até os dias de 

hoje.



Rafaely Santos é artista-pesquisadora nas áreas de teatro, 

circo e produção cultural, além de ministrar aulas de teatro e atuar  

como técnica de Iluminação, apoio técnico e performer com 

malabares e pernas de pau. 

Trabalhou no Projeto Lagarta Pintada, realizando atividades 

lúdicas com crianças e jovens. Realizou os cursos de Iluminação e 

Produção Cultural no CUCA Barra. Trabalhou como Animadora  

nas empresas Jujuba Animações e Pakaraka. Trabalhou também 

na produção em eventos culturais e como atriz no Grupo Arte de 

Viver (ONG) de 2010 a 2017. 

Em 2017 concluiu o Curso de Princípios Básicos de Teatro 

(CPBT). Atualmente é atriz da Companhia Crisálida de Teatro,  

Coletivo Girassóis e está atualmente em formação pelo Co 

Laboratório em Artes Circenses, contemplado pelo Governo do 

Estado do Ceará com o edital Escolas Livres de Cultura.



Jeffersson Alves iniciou sua carreira em 2010. Filiado ao 

Núcleo de Amigos Mágicos do Ceará (Nuamac), instituição a qual 

exerce atualmente a função de secretário geral.

Participou como artista no Festival Nordeste de Mágicos 

(FENOMA) nos anos de 2012 a 2017. Atuando como diretor 

artístico em 2018 e, mais recentemente, em 2019. 

Em 2017, foi selecionado no laboratório de criação “É Noiz 

Perifa” promovido pelo Centro Cultural do Grande Bom Jardim 

(CCBJ), que resultou na  criação do espetáculo “Entre 

Vassouradas e Espanadores”, apresentado em diversos espaços 

culturais da cidade.

Ainda em 2017, concluiu o curso de princípios básicos de 

teatro (CPBT) no CCBJ. Em 2018 foi selecionado no laboratório 

em artes circenses “CoLab”, ampliando novamente seu campo de 

atuação, agora pesquisando e criando como acrobata aéreo. 





Clipping de mídia



Jornal O Povo, link de acesso: 
https://www.opovo.com.br/jornal/vi
daearte/2018/06/multiplas-
atividades-serao-voltadas-para-
criancas-no-festival-vida-art.html



Jornal O Povo, link de acesso: 
https://www.opovo.com.br/vidaearte/20
17/07/cineteatro-sao-luiz-exibe-12-
filmes-gratuitos-nesta-semana.html



Apresentação no 
Maloca Dragão, link 
de acesso: 
http://malocadragao.o
rg.br/atracoes/?
dia=29



(85) 9 9626-5541

contato@magicojeffy.com

facebook.com/MagicoJeffy

Www.magicojeffy.com

Fortaleza - Brasil

http://Www.magicojeffy.com/
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