
CIRCUS (FEF-UNICAMP) 
Reunião regular 23 de Julho de 2020 
Das 9 às 11h  via MEET: meet.google.com/obp-xtos-agq 
 
Pessoal: 
Convidamos tod@s para nosso encontro mensal regular, a ser realizado na próxima 
Quinta-feira (23 de julho) das 9 as 11hs: 
 
PAUTA: 
 
1) Apresentação da tese de doutorado defendida recentemente por Daniel de Carvalho 
Lopes (FE-USP), com o título: “Os circenses e seus saberes sobre o corpo, suas artes e 
sua educação: encontros e desencontros históricos entre circo e ginástica.” 
 
2) Apresentação do coletivo INSTRUMENTO DE VER (Brasília) - Beatrice Martins, Julia 
Henning,  Maíra Moraes e Bela Levi. 
Sobre o coletivo: Somos acrobatas, técnicos, produtores, realizadores, criadores, 
vendedores de pipoca, fotógrafos e artistas. Inventamos e reinventamos jeitos de criar 
desde 2002, nos reconfigurando o todo tempo, lidando com as mais diversas facetas da 
produção cultural e da criação artística. Temos o processo de criação como fonte de 
inspiração, como caminho e como fim. Além de espetáculos, criamos e produzimos 
projetos culturais únicos que proporcionam experiências originais ao público, tais como 
eventos, livro, revista virtual, festa, site, performance e curta-metragens. Somos, 
também, idealizadores e realizadores do Arranha-Céu - festival de circo atual, que já 
aconteceu em duas edições. Em 2018 abrimos o Galpão Instrumento de Ver, na Vila 
Planalto, no coração de Brasília, voltado para ser um espaço multiuso, sede do coletivo 
e preparado para receber as artes do circo e do movimento. Como artistas produtivos e 
produtores criativos, defendemos a gestão criativa em rede, sob o prisma de não 
dissociar o fazer artístico da gestão cultural. Acreditamos que a arte é essencial para 
que possamos nos reconhecer enquanto seres humanos. Criamos, ao longo desses 18 
anos, uma trama costurada com muito amor, junto com parceiros especiais. Essa rede é 
dinâmica e cresce a cada novo projeto, alimentando o nosso desejo de criar. 
Nosso site: www.instrumentodever.com 
Instagram: www.instagram.com/instrumentodever 
 
INFORMES:  
a) Prêmio: Um artigo produzido por nós ganhou o 3o Lugar na categoria Artigo 
Latinoamericano do PRÊMIO AMÓROS 2020 concedido pela Fundación de 
Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Espanha).  
Premiados: Teresa Ontañón Barragán, Daniel C Lopes, Gilson Rodrigues, Leonora T 
Cardani  e Marco Bortoleto 
* todos integrantes do grupo CIRCUS (FEF-Unicamp) 
RESULTADO: 
http://www.fundacioninvestigaciondeportiva.org/premios-3/ 
Artigo: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7350840 
 http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.10984/pr.10984.pdf 
 
b) VIDEOS – lançamento oficial de dois vídeos didáticos + um vídeo extra “caseiro” 
(marco) 
 
c) SITE & MIDIA SOCIAL: novos PODECIRCUS; Divulgação no site da participação de 
integrantes do CIRCUS em eventos online/lives/etc. 
d) Camisetas CIRCUS novas 
 
Outros: Causos, proza final e achados e perdidos! 


