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“Muito bom! Foi um sonho, obrigada pela oportunidade, jamais vou esquecer.” 
 

“Aprendi que a vida tem que ser feita de alegria.” 
 

 “Adorei, foi tudo perfeito. Nem a chuva nos impediu de ter mais um banho de cultura.” 
 

 “Estou com mil ideias na cabeça que posso fazer ou trabalhar com as crianças.” 
 

 “O acesso à cultura contribui para o desenvolvimento humano.” 
 

 “Aprendi hoje a superar desafios, a vencer o medo e acreditar que o impossível existe.” 
 

 “O passeio ao circo me inspirou a fazer um pequeno texto. Segue abaixo o relato de minha história de vida. 
Frestas de luzes 
Quem diria que novamente um dia se repetiria a história "Frestas de luzes", depois de décadas quando na ocasião eu tinha 
apenas dez anos. Essa introdução é apenas para expressar a ideia de que é possível acontecerem momentos importantes em 
nossa vida como um "certo reprise", fazendo com que a cena volte às nossas lembranças. A fase da infância é um momento 
mágico e marcante. A cena ocorreu em uma cidade simples do interior do Paraná. Próximo de minha casa foi inaugurado um 
circo. Venho de uma família muito carente, meus pais não tinham condições para comprar os bilhetes de entrada, então tive a 
ideia de ouvir o espetáculo no gramado ao lado do circo. Os sons e as gargalhadas que eu ouvia me chamavam a atenção para 
me aproximar e logo encontrei uma fresta de uma das lonas onde pude ver a magia do circo. Foi um momento único e 
marcante. A oportunidade de passear e ir a um circo tão luxuoso como o Tihany foi como um prêmio. Viver os momentos no 
circo faz a gente viajar no tempo e associá-los à nossa atualidade para reflexões e experimentações tão vivas que não temos 
palavras para explicar. Então, percebe-se que esses momentos são enriquecidos quando vemos a possibilidade de inserir o 
conhecimento circense ao nosso projeto de vida profissional e acadêmico. E isso nos capacita e nos transforma em melhores 
pessoas e profissionais. 
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