
Com o objetivo de lançar um olhar mais

apurado sobre a formação em artes do

circo, o trio de pesquisadores Marco

Antonio Coelho Bortoleto, Teresa

Otañón Barragán e Erminia Silva

organizou o livro Circo: Horizontes

Educativos (Editora Autores

Associados, 272 páginas). O lançamento

acontecerá nesta quarta-feira (30/11),

às 19h, no Centro Cultural Casarão, em

Barão Geraldo. O exemplar estará à

venda no local por R$ 41,30.

“A formação em artes do circo tem

passado por profundas transformações

ao longo dos últimos quarenta anos,

talvez mais do que qualquer outra

forma de arte. O surgimento de escolas

dedicadas à transmissão de

conhecimento sobre modalidades

circenses alterou definitivamente o

panorama dos processos formativos em

circo”, destaca Carlos Vianna,

Coordenador da Escola Nacional de

Circo.

Contemplado pelo Prêmio Funarte Caixa Carequinha de Estímulo ao Circo 2014, o livro conta com

13 artigos assinados por pesquisadores e artistas do Brasil e de diversas partes do mundo, entre os

quais O circo e a formação em artes cênicas, por Mario Bolognesi; Notas sobre a formação circense

no Brasil: do circo de lona às escolas especializadas, por Rodrigo Mallet; La Tarumba: Circo

peruano, por Fenando Zevallos Villalobos e Geraldine Sakuda Oshiro; e Circo, desenvolvimento e

educação infantil, por Ademir De Marco.

“Essa obra se configura numa ferramenta essencial para compreender as práticas pedagógicas

atualmente desenvolvidas, permitindo uma reflexão sobre o ensino e a pesquisa em artes do circo,

levando em conta as diferentes motivações e os objetivos nos processos formativos, sejam eles

realizados no circo-família, nos espaços de formação do Brasil ou de países estrangeiros”, completa

Vianna.

No site da Editora Autores Associados (www.autoresassociados.com.br), o título está à venda por

R$ 59.

Lançamento do livro “Circo: Horizontes Educativos”

Quarta-feira (30/11), às 19h

Centro Cultural Casarão (Rua Maria Ribeiro Sampaio Reginato, s/n, Terras do Barão, em

Barão Geraldo)

O exemplar estará à venda no local por R$ 41,30
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