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Ao longo do ano de 2011, a Instituição de Incentivo à Criança e ao 

Adolescente de Mogi Mirim (SP) – ICA numa parceria com o Grupo de Pesquisa e 

Estudo das Artes Circenses – Circus (Faculdade de Educação Física da Universidade 

Estadual de Campinas – Unicamp), realizaram um projeto de formação sobre 

“pedagogia das atividades circenses” visando oferecer aos adolescentes do Projeto 

Ícaro, novas perspectivas teóricas e práticas para que possam atuar de modo efetivo 

como arte educadores nos diferentes campos oferecidos na atualidade.

Essa formação, concretizada através de um curso em dois módulos, 

realizados na sede do ICA, tratou, desde diferentes perspectivas pedagógicas, 

conteúdos como malabares, equilíbrios, aéreos, palhaço, maquiagem, além de aspectos 

históricos e de segurança. Durante esta experiência os jovens foram incentivados a 

aperfeiçoarem suas pesquisas pedagógicas e artísticas, bem como o processo de 

construção artesanal de objetos. Toda a abordagem visou, ainda, maior autonomia dos 

futuros arte educadores e um alinhamento com os objetivos educacionais, sociais e 

éticos defendidos por ambas as instituições.

Através desta iniciativa coletiva, diversos professores/artistas/pesquisadores integrantes 

do Grupo Circus puderam interagir com os participantes do ICA no Projeto Ícaro e com 

diferentes profissionais/coordenadores do ICA, resultando num processo de 

aprendizagem para todos.

 

 

Confira a entrevista com a presidente 
do ICA para o projeto 
BrazilFoundation 10 anos

Confira matéria especial no site da 
UOL com o jovem Luan Henrique de 
Carvalho e o educador de circo do ICA 
Thiago Barbosa
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