
Reunião do Grupo de Estudos as Artes Circenses – CIRCUS 
 

Esta ata pretende registrar alguns dos principais tópicos discutidos na primeira reunião do 

|Grupo de estudos das Artes Circenses da FEF-Unicamp, realizada no dia 21 de setembro 

de 2006 das 9:00 as 11:30 hs. 

 

Assistentes: 
Marco Bortoleto  bortoleto@fef.unicamp.br 

Ermínia Silva mina.silva@uol.com.br  

Daniela Helena dan_cps@yahoo.com.br  

Rodrigo Mallet rodrigomallet@yahoo.com.br  

Danielle Tanan  danny.tanan@gmail.com  

Carlos Zunino gladiusbr@gmail.com  

 

Tópicos: 
 

- Marco indicou os motivos que levaram a formar o grupo e quais os principais 

objetivos do mesmo, além de algumas perspectivas de futuro; 

- Mallet sugeriu que devemos realizar algumas leituras (fundamentos) e discussões 

sobre a visão de pedagogia que o grupo defenderá; 

- Ermínia sugeriu que todos os participantes apresentem suas pesquisas, âmbitos e 

interesses de estudo; 

- Mallet e Marco comentaram que o artigo produzido por ambos deverá ser publicado 

na próxima edição da revista do CBCE, em janeiro de 2007. 

- Marco colocou que o grupo deverá traçar as prioridades e pensar quais temas serão 

prioritários na pesquisa: formação profissional, história, pedagogia, relação circo x 

ginástica (esporte) 

- Danielle comentou que a missão (objetivo) do grupo, qual visão ele possui sobre o 

Circo e as atividades circenses deverá ser debatida; 

- Ermínia solicitou que se convidasse a Profa. Carmen Soares para discutir história, 

quando esse for o assunto em questão. Além disso sugeriu que fosse realizada a 

leitura de sua dissertação de mestrado e outros textos que estão disponíveis na web 

www.pindoramacircus.com.br ; 

- Marco comentou a necessidade do grupo produzir algum tipo de material didático-

orientativo a curto prazo; 

- Todos acordaram que será necessário discutir o projeto de pesquisa que Marco 

enviará a FAPESP nos próximos meses; 

- Foi unânime que o grupo deverá convidar a outros pesquisadores e interessados a 

participar do mesmo, como a Profa. Ana Euvira. 

 

Para o próximo encontro, a ser realizado no dia 28 de setembro (quinta das 9:00 as 12:00 ) 

na sala da Prof. Dra. Elizabeth Paoliello, discutiremos a dissertação de mestrado de Rodrigo 

Mallet que o mesmo nos enviará por e-mail. 

 

Neste encontro Marco apresentará para debate um breve texto com os objetivos do Grupo e 

algumas metas para o futuro e uma breve explicação do mesmo. 

 



 


