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As relações entre a equipe do Circo Laheto e as crianças nos chamaram a atenção desde o 
início do trabalho realizado na disciplina de Estágio em Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. Desenvolvemos seis oficinas de leitura e escrita, com uma média de vinte 
crianças com idades entre seis e doze anos, sempre acompanhadas por um ou dois arte-
educadores. O respeito que as crianças têm com esses profissionais é fácil de ser percebido. 
Para além da relação entre educador e criança, há também uma admiração pelo trabalho que 
eles desenvolvem como artistas circenses. Quando estão caracterizados de personagens, essa 
admiração e encantamento são percebidos pela empolgação das crianças. O destaque para 
essa temática ocorreu porque, apesar das diversas regras presentes no trabalho do Circo, o 
espaço é aberto e as crianças não são obrigadas a realizar as atividades. Observamos que o 
relacionamento não é estabelecido por imposição, o que caracterizaria uma relação 
autoritária. A forma como a disciplina é conseguida parece ter mais relação com o modo 
respeitoso e brincalhão como as crianças são tratadas por toda a equipe do Circo.  Assim, a 
presença dos arte-educadores nas oficinas sempre  nos deixou mais seguras, porque não 
conhecíamos as crianças, por ser um trabalho novo para nós. Por outro lado, aprendemos com 
eles outros modos de tratar as crianças, sem aumentar o tom de voz, conversando e 
dialogando o tempo todo. Este parecia ser o “segredo” do trabalho desenvolvido ali. 
Conforme Freire (1996, p. 35): “O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um 
imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros”. Percebemos 
que, sem demonstrações de autoritarismo, mas com autoridade, o trabalho desenvolvido ali é 
cooperativo, as crianças são incluídas e parecem sentirem-se pertencentes a um espaço onde 
são ouvidas e respeitadas. Freire (1996) defende que o ensino exige liberdade e faz a 
distinção entre autoritarismo e autoridade. No Circo, as regras são aprendidas aos poucos e se 
articulam com a liberdade de agir a partir de princípios de cooperação, como por exemplo, 
cada um é responsável por sua cadeira, por ter cuidado com os equipamentos circenses, por 
lavar o copo que usa na hora do lanche. No início de cada manhã há uma reunião para tratar 
de assuntos pertinentes ao grupo e as crianças são solicitadas a se manifestarem. Foi-nos 
explicado pela coordenadora pedagógica que esse é o resultado de um trabalho diário de 
persistência por parte de toda a equipe. Assim, após as primeiras observações, percebemos 
que teríamos que nos adaptar a essa forma de trabalho e planejar as atividades conforme as 
regras ali existentes. Pensamos cada atividade de uma maneira atrativa buscando motivar as 
crianças para que quisessem realizá-las, já que qualquer uma delas poderia se recusar a 
participar. Descobrimos que existem outras formas de tentar envolver as crianças nas 
atividades, no nosso caso de leitura e escrita, baseadas no diálogo e na demonstração de que 
elas poderiam realizar o que era proposto, já que algumas apresentavam resistência 
afirmando duvidando de que conseguiriam.  
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