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A partir das nossas observações e experiências no Circo Laheto, nas atividades da disciplina 
de Estágio Supervisionado em Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Curso de Pedagogia, 
começamos a relacionar alguns aspectos do convívio no Circo com os princípios da formação 
humana em Marx que, em contraposição à formação dos homens para o capital − que 
desenvolve sujeitos incompletos de suas capacidades humanas −, nos apresenta o homem 
omnilateral. Nos manuscritos de 1844, Marx desvenda a propriedade privada e nos apresenta 
seus desdobramentos, que acabam por constituir homens unilaterais. Para Marx (2004), uma 
sociedade pautada pelos princípios da propriedade privada, constitui-se em uma sociedade 
dividida em classes que lutam entre si. Essa divisão entre proprietários e não-proprietários 
gera a divisão social do trabalho que, a partir de então, passa a ser alienado, constituindo-se 
como um estranhamento entre trabalhador e trabalho. Neste sentido, a alienação do trabalho 
acaba por retirar o caráter genérico da vida social, ou seja, desumaniza o homem. Para Sousa 
Junior (1999), a formação humana unilateral tem como produto um homem limitado em suas 
capacidades humanas. Nesta perspectiva, a omnilateralidade em Marx, considerada como a 
formação humana integral, surge em oposição à formação unilateral pleiteada pelo capital. 
Para desenvolver nossa relação entre formação humana em Marx e alguns elementos 
observados no circo, trazemos aspectos que vivenciamos naquele espaço e acreditamos que 
caminhem na contramão dos valores que, segundo Mészáros (2005), são internalizados nos 
indivíduos pela educação na sociedade burguesa. Em nossas observações percebemos que as 
relações estabelecidas entre os sujeitos (adolescentes, arte-educadores, funcionários e 
coordenadores) do circo, movimentam-se no sentido contrário à lógica da formação limitada, 
subserviente e unilateral, de postura autoritária, individualista, meritocrática e competitiva que 
constituem as relações burguesas. Neste sentido, acreditamos que as atividades desenvolvidas 
no circo, não são pautadas pelo princípio da competitividade. Como exemplo, podemos citar 
algumas observações feitas nas oficinas de produção de poesias quando  os adolescentes 
ajudavam-se mutuamente, dando idéias uns aos outros, mostravam-se habituados a 
compartilhar suas produções com os colegas. Nas apresentações coletivas não havia 
competição para eleger a melhor poesia. Em uma delas, um dos arte-educadores, que era o 
apresentador do momento (Mayke), simulou uma votação para eleger a melhor poesia mas, ao 
final, não houve vencedor. Em outros momentos percebemos ações permeadas pelo princípio 
da solidariedade, pois os alunos lavam seus copos após o lanche e colocam as cadeiras e 
mesas nos devidos lugares para que a próxima turma encontre tudo organizado. Já nas 
brincadeiras que presenciamos, não existia possibilidade de alguém ser ridicularizado, pois 
todos, e não apenas uma pessoa, ao final, acabavam tendo que dançar, fazer caretas, entre 
outras situações que poderiam provocar vergonha em participantes mais tímidos. Neste 
sentido, acreditamos que no Circo Laheto haja uma proposta de “contra-internalização” de 
valores e princípios do capital. No entanto, sabemos que o circo não está isolado da sociedade 
capitalista, mas acreditamos que as relações sociais nesta instituição podem configurar uma 
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alternativa de formação humana mais ampla que, como diria Mészáros (2005), orienta-se 
“para além do capital.” 
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