
Constituído em 2006, o Grupo de Pesquisa em 
Circo (CIRCUS) da Faculdade de Educação 
Física (FEF) da Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP) atua buscando aproximar 
a pesquisa científica à formação profissional, 
desenvolvendo  tecnologias pedagógicas 
reconhecidas nacional e internacionalmente. 
O grupo reúne dezenas de pesquisador@s 
de diferentes regiões, universidades e 
especialidades, fomentando uma abordagem 
transdisciplinar entre a arte e a educação.

O Grupo CIRCUS desenvolveu um particular 
modo de articular ENSINO (disciplina 
de graduação), EXTENSÃO (projetos, 
eventos, ações comunitárias) e PESQUISA 
(desenvolvimento tecnológico, conceitual 
e procedimental), destacando-se como um 
dos mais importantes coletivos brasileiros.

HISTÓRIA

https://www.fef.unicamp.br/fef/
https://www.unicamp.br/unicamp/


Conheça nosso repertório de atividades formativas 
(oficinas, cursos, e palestras). Combinamos um rigoroso 
processo pedagógico fundamentado no resultado de 
nossas pesquisas científicas e artísticas.

•   Pedagogia das atividades circenses;

•   Cultura de segurança no circo;

•   Construção artesanal de equipamentos  
     circenses;

•   Educação artística: o circo como agente  
     transformador;

•   Criatividade e inovação educativa;

•   Formação e pesquisa sobre as histórias do circo e  
     suas contemporaneidades

•   Dentre outros ...

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL:

Nossa ação científica  combina estudos em 
diferentes áreas (história, pedagogia, tecnologia, 

psicologia, linguística, artes cênicas, ...), buscando 
uma compreensão ampla e o desenvolvimento de 

processos e materiais pedagógicos. Diferentes 
organizações educativas (redes educacionais, 

universidades, ongs) e governamentais adotaram 
algumas das propostas desenvolvidas pelo CIRCUS.

O Grupo CIRCUS conta 
ainda com um dos melhores 
laboratórios de práticas 
pedagogicas de circo do Brasil, 
localizado no LABFEF (Unicamp).

PESQUISA

ASSISTA NOSSO VÍDEO INSTITUCIONAL 
PARA MAIS INFORMAÇÕES.

CLIQUE AQUI E VISITE O NOSSO SITE PARA 
CONHECER MAIS.

https://www.youtube.com/watch?v=VPjC2YLJT4o&t=31s
https://www.fef.unicamp.br/fef/posgraduacao/gruposdepesquisa/circus


Ao longo da nossa trajetória dezenas de  
parcerias com entidades públicas, empresas,
organizações do terceiro setor, universidades/ 
grupos de pesquisa, companhias de circo -
artistas, foram estabelecidas, consolidando a  
atuação do CIRCUS e seu impacto social e educacional. 
Registro de patentes tecnológicas, elaboração de materiais 
didáticos, consultorias pedagógicas e outras ações fazem parte 
de nossas colaborações.

CONVÊNIOS + PARCERIAS + 
CONSULTORIAS

ENTRE MUITAS OUTRAS COLABORAÇÕES!
Circus Unicamp

PodeCircus

+55 19 35216768 (FEF-UNICAMP)

circus@fef.unicamp.br

bityli.com/DDTLF

/grupocircus

/circusfef

http://www.projetoica.org.br/
https://www.ecolenationaledecirque.ca/fr
https://www.circonteudo.com/
https://escolacastanheiras.com.br/
https://www.funarte.gov.br/
https://www.unex.es/
http://www.redecircodomundo.org.br/
https://circusartsresearchplatform.com/
https://www.ub.edu/web/portal/ca/
https://www.youtube.com/channel/UCjqBVB75CGNbknRSOcqbLRA
https://open.spotify.com/show/1yuQ8hXZpKMS5g675VNqxG?si=LpYrgOJUQpGADYW3yiGazw
mailto:circus%40fef.unicamp.br?subject=
https://www.fef.unicamp.br/fef/posgraduacao/gruposdepesquisa/circus
https://www.fef.unicamp.br/fef/posgraduacao/gruposdepesquisa/circus
https://www.facebook.com/groups/grupocircus
https://www.instagram.com/circusfef/

