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A qualidade mais 
importante é a 
atitude do professor 
ou professora na 
sala de aula. Se ele/
ela acredita que esse 
processo é saudável 
e acredita que todos 
os alunos podem 
aprender a se sentar 
em Círculo, isso vai 
acontecer.

MÓDULO 

Estabelecendo a Prática do 
Círculo

Estabelecer a prática do Círculo com os alunos em sala de aula inicia com o 
comprometimento do professor para criar uma cultura de respeito e de cuidado em sua 
sala de aula. O Círculo é um meio de promover esse ambiente. Pelo fato da prática do 
Círculo ser diferente da maior parte de nossas rotinas de encontros, leva tempo para os 
alunos de todas as idades se acostumarem a essa prática. Sentar-se em Círculo, de frente 
para outros alunos, pode ser uma experiência inquietante; usar o objeto da palavra 
exige prática para escutar pacientemente e para resistir à tentação de interromper ou 
de comentar sobre o que está sendo dito; falar em Círculo com todos os olhos fixos na 
pessoa que está falando também pode ser uma experiência pouco familiar para os alunos. 
Aprender a estar em Círculo requer prática.

Leva tempo para os alunos se familiarizarem com o ritual do objeto da palavra, a 
aprender a falar a sua verdade, escutar com atenção e a honrar e valorizar o processo. 
De acordo com Marg Armstrong, uma líder na condução de círculos na Austrália, 
normalmente leva-se de seis a oito semanas para que a prática do Círculo se estabeleça 
bem dentro da sala de aula. A qualidade mais importante é a atitude do professor ou 
professora. Se ele/ela acredita que esse processo seja saudável, e se acredita que todos 
os alunos conseguem aprender a se sentar em Círculo, isso vai acontecer. Alguns 
professores comprometidos em estabelecer uma prática de Círculos dentro da sala de 
aula iniciam o primeiro dia colocando os alunos em um Círculo, simplesmente para que 
se acostumem a estarem de frente uns para os outros, sem classes, casacos ou mochilas 
entre eles. Alguns professores marcam o desenho de um Círculo com fita crepe e pedem 
que os alunos coloquem suas cadeiras com as pernas da frente na fita para marcar o 
espaço do mesmo. Com o tempo, a transição para o espaço físico do Círculo virará rotina. 
No início, porém, é uma boa ideia oferecer uma orientação simples para iniciar bem.

 Uma professora de Língua Inglesa do ensino médio usa o Círculo em sala de aula 
todos os dias. Entretanto, no primeiro dia do novo ano escolar, ela só arruma as cadeiras 
em Círculo e pede que a turma sente no espaço à medida que conversam sobre o formato 
da aula para o ano que se inicia. Ela não usa mais nada do processo circular nesse 
primeiro encontro. De acordo com sua experiência, sentar-se em Círculo, olhando para 
um grupo de novos alunos, sem as classes normalmente utilizadas, sem cadernos, sem 
mochilas já é, por si só, uma mudança do ambiente da sala de aula usual. Sentar-se em um 
Círculo no primeiro dia, sem dizer uma palavra, transmite o sinal de que, nesta aula, os 
relacionamentos serão diferentes. Essa professora inicia pela construção de um clima de 
sala de aula de confiança, baseada no Círculo, um passo por vez. Nos dias seguintes, ela 
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Módulo 1: Estabelecendo a Prática do Círculo

apresenta o objeto da palavra, um momento de meditação e outros elementos estruturais 
do Círculo.

CÍRCULOS PARA APRESENTAR CÍRCULOS

Os modelos neste módulo oferecem planos para a apresentação dos Círculos à equipe 
de trabalho para que possam, depois, apresentá-los dentro da sala de aula para alunos dos 
anos iniciais, intermediários e para alunos do ensino médio. O objetivo desses Círculos 
é uma simples apresentação do formato, especialmente para familiarizá-los com o uso do 
objeto da palavra. Todos os Círculos de sala de aula fazem uso de perguntas simples para 
familiarizar os alunos com o uso desse objeto. Muitas escolas iniciam sua experiência 
com Círculos, oferecendo a prática para os funcionários antes de apresentá-la aos alunos. 
Compreensivelmente, muitos professores preferem passar pela experiência do processo 
antes de decidir usá-lo dentro da sala de aula. E… a melhor maneira para aprender a 
respeito de Círculos é participando de um. O uso mais comum de Círculos para a equipe 
escolar é usá-lo como oportunidade para construir o sentimento de equipe ou apoio 
compartilhado na prática de ensino. O primeiro modelo neste Módulo oferece um plano 
de Círculo para reflexão a respeito do ato de ensinar.
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• • • • • •

.
Apresentação do Círculo  
para a equipe de trabalho

OBJETIVOS: Criar uma oportunidade para a equipe de trabalho, a fim de que tenham 
uma experiência direta de estar em Círculo; apresentar os elementos básicos do Círculo; 
construir relacionamentos entre a equipe de trabalho. 

MATERIAIS: Objeto da palavra, sinos, peça de centro, pratinhos de papel, canetinhas.

PREPARAÇÃO: Arrume as cadeiras em um círculo sem móveis no meio. Antes do início 
do Círculo, coloque um pratinho de papel/recorte de papel e uma canetinha debaixo de 
cada cadeira.

DÊ AS BOASVINDAS A TODOS AO ESPAÇO DO CÍRCULO.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTAÇÃO DO OBJETO DA PALAVRA: Explique como o objeto da palavra 
vai ser utilizado e apresente o objeto que fará esse papel, explicando sua história ou 
significado.   

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Passar pela Experiência de um Círculo
Simples de Construção de Relacionamento

RODADA: Conte-nos quem você é, há quanto tempo você é educador e por que você escolheu 
ser educador. 

Peça para que cada participante pense em um valor que eles trazem ao seu trabalho 
como educadores e que querem que seus alunos os vejam como modelos desse valor, um 
modelo no seu crescimento como seres humanos completos. Peça que cada um escreva 
seu valor no papel, usando as canetinhas fornecidas.
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RODADA: Por favor, compartilhe conosco que valor você escolheu e que significado ele tem 
para você.

O facilitador inicia a rodada compartilhando seu valor e colocando-o, após, no centro 
do Círculo. 

Explique que a discussão dos valores é uma parte muito importante do processo 
circular. A discussão dos valores encoraja-nos a estarmos mais autoconscientes de como 
nós queremos nos mostrar e, consequentemente, nos encoraja a ficarmos mais atentos a 
nos mostrarmos assim, de acordo com os valores.

 RODADA: Conte-nos sobre um momento em que você se sentiu orgulhoso em sua carreira de 
educador.

 O facilitador poderá fazer referência de qualquer conexão observada entre os valores e 
as histórias sobre momentos de orgulho.

RODADA: Passe o objeto da palavra, convidando os participantes a responderem ou 
trazerem reflexões a respeito das histórias compartilhadas sobre momentos em que se 
sentiram orgulhosos.

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como vocês se sentiram em compartilhar 
essas experiências e pensamentos no Círculo?

ENCERRAMENTO: Explique a importância e o objetivo da cerimônia de encerramento 
do Círculo. Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de encerramentos, ou crie 
o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Módulo 1: Estabelecendo a Prática do Círculo
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• • • • • •
.Apresentação dos Círculos 

nas Escolas 

OBJETIVOS: Apresentar o objeto da palavra, começar a praticar o uso do objeto da 
palavra e a explorar o conceito de Círculo. 

MATERIAIS: Objeto da palavra e canetinhas (uma para cada pessoa no Círculo).

PREPARAÇÃO: Arrume as cadeiras em um círculo sem móveis no meio. (Podem 
também sentar-se no chão, se isso for confortável para todos). 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA / MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute 
o som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTAÇÃO O OBJETO DA PALAVRA: Explique como o objeto da palavra 
vai ser utilizado e apresente o objeto que fará esse papel, explicando sua história ou 
significado.   

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Primeira experiência com círculo para os alunos

Explique que vamos praticar uma nova maneira de estarmos juntos e de falarmos uns 
com os outros. É uma forma de conviver que será útil de tempos em tempos. Nós não 
vamos conversar sempre desta maneira, mas vamos descobrir juntos as vezes em que 
sentimos que falar assim é importante.

Apresente a ideia do objeto da palavra, explicando como funciona e qual seu objetivo. 
Algumas ideias para compartilhar a respeito: o objeto da palavra está aqui para garantir 
que cada um de vocês tenha chance de falar; para garantir que todos escutem 
atentamente quando você falar; para garantir que você fale até o fim antes que outra 
pessoa fale; para nos ajudar a falar com nossos corações.

RODADA: O que você acha que significa falar com o coração? 

Módulo 1: Estabelecendo a Prática do Círculo
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RODADA: Você lembra de outras vezes em que você senta em círculo, em casa ou com amigos? 
Pode nos contar sobre esses momentos? 

Faça a observação de que as pessoas se sentam em círculo com frequência (para fazer as 
refeições à mesa, por exemplo) e que esse processo é semelhante, porém tem algumas 
coisas que são diferentes e especiais quando estamos participando de um processo 
circular.

RODADA: Peça aos alunos que desenhem um círculo e que depois observem o que há de 
especial sobre a forma do círculo.

O que vocês veem de especial no círculo?

RODADA: Reflita sobre as ideias e observações compartilhadas pelos alunos e faça 
conexões ao processo de falar em Círculo, conforme você ache apropriado.

Como vocês se sentiram com o uso do objeto da palavra e sentando em Círculo?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio. Considere a ideia de fazer um exercício de 
alongamento em pé para os novos participantes no Círculo. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Módulo 1: Estabelecendo a Prática do Círculo
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. Apresentação do Objeto   
da Palavra

OBJETIVO: Apresentar o objeto da palavra e praticar o seu uso. 

MATERIAIS: O objeto da palavra. 

PREPARAÇÃO: Arrume as cadeiras em um círculo sem móveis no meio. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Primeira experiência fazendo uso do objeto da 
palavra 

Explique que o Círculo é uma maneira nova de conversar e, às vezes, nós vamos utilizar 
essa prática em sala de aula. Hoje nós vamos aprender como funciona, usando o objeto da 
palavra. Considere a ideia de pedir aos alunos que sugiram perguntas para essas rodadas.

RODADA: Compartilhe alguma coisa que sempre faz você rir, ou fale sobre alguém que 
sempre faz você rir. Compartilhe também por que você acha engraçado. 

RODADA: Conte-nos qual sua música preferida, ou artista, ou filme e por que é seu favorito.

RODADA: Diga-nos qual é sua refeição perfeita – que pratos você escolheria, que bebida, que 
sobremesa?

RODADA: Agora que vocês tiveram a oportunidade de ver como usamos o objeto da 
palavra, o que vocês observaram sobre como ele funciona? O que vocês notaram que é diferente 
quando se usa o objeto da palavra?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Compartilhe como você está se sentindo 
nesse momento, com uma palavra. 

ENCERRAMENTO: Escolha um encerramento no Apêndice 2, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

• • • • • •

Módulo 1: Estabelecendo a Prática do Círculo
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• • • • • •
. Círculo para Confeccionar  

um Objeto da Palavra

OBJETIVO: Conectar os participantes fisicamente para a prática do Círculo e para 
aumentar sua compreensão do papel e da importância do objeto da palavra. 

MATERIAIS: Objeto da palavra; muitos materiais para construir um objeto da palavra, 
por exemplo penas, pedaços de troncos secos recolhidos na natureza, fitas, lã, botões, 
conchas, pedras, canetas hidrocor, palitos de picolé, retalhos de feltro, de couro, cola, etc.

PREPARAÇÃO: Arrume todos os presentes em um círculo de cadeiras, sem mesas no 
centro e coloque os materiais em uma ou duas mesas fora do círculo de cadeiras.

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA /MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN: Se você fosse um tipo de tempo hoje, que tempo você seria?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Criar um objeto da palavra com significado pessoal

EXPLIQUE AO GRUPO: Vocês sabem pelos nossos Círculos anteriores que o objeto da palavra 
é uma parte muito importante do funcionamento do Círculo. Hoje, cada um de nós vai fazer 
seu próprio objeto da palavra. Um símbolo é um objeto que pode significar mais de uma coisa 
– ele pode ter vários significados. O objeto da palavra é isso. Pode ser um objeto, mas também 
pode representar outras coisas que não são tangíveis, que não são tão específicas. A maçã, por 
exemplo, é uma fruta, mas pode também simbolizar todas as frutas, ou pode simbolizar saúde, 
ou pode simbolizar educação. O seu objeto da palavra pode simbolizar algo sobre quem você é 
como indivíduo. Nós podemos falar sobre quem nós somos contando a história do nosso objeto 
da palavra, e o que significam as partes que o compõe.

Nós temos uma boa variedade de materiais ali nas mesas que vocês poderão usar para fazer 
seu objeto da palavra do jeito que vocês quiserem, ou do jeito que represente vocês. Lembrem-se 

Módulo 1: Estabelecendo a Prática do Círculo
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de que o objeto da palavra passa ao redor no Círculo, então ele precisa ser firme o suficiente 
para ser manuseado por muitas pessoas.

Vocês terão 20 minutos para trabalhar na confecção de seu objeto da palavra. Em seguida 
retornamos ao Círculo para compartilharmos os objetos da palavra que criamos. 

Ao final do tempo determinado, chame todos de volta para o Círculo.

RODADA: Agora vamos explicar nossos objetos da palavra. O que você usou para fazer o seu 
objeto e por que você escolheu esses materiais – essas fitas, contas ou cores ou madeiras? O que 
esse objeto da palavra diz sobre você? O que você usou, por que você escolheu esses elementos e 
como seu objeto da palavra está expressando alguma coisa sobre você?

RODADA: Que ideias você tem para usar esses objetos da palavra e para usar o Círculo em 
nossa sala de aula ou em qualquer outro ambiente?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Em uma palavra, compartilhem como vocês 
estão se sentindo nesse momento.

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

AGRADEÇA A TODOS POR TEREM PARTICIPADO DO CÍRCULO!

Adaptado de Círculos preparados por Nancy Riestenberg, Departmento de Educação de 
Minnesota.

Módulo 1: Estabelecendo a Prática do Círculo
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• • • • • •
. Círculo para Praticar o Uso do 

Objeto da Palavra

OBJETIVO: Praticar como conversar utilizando o objeto da palavra e a refletir em como é 
diferente; sugerir ideias para objetos da palavra possíveis para o grupo.

MATERIAIS: Objeto da palavra

PREPARAÇÃO: Arrume as cadeiras em um círculo sem móveis no meio. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará então o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responder a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Mais experiência com o uso do objeto da palavra

APRESENTAÇÃO DO OBJETO DA PALAVRA: Apresente o objeto da palavra, 
explicando que ele nos ajuda a falar e a escutar um ao outro. Lembre os alunos novamente 
como se dá o uso do objeto da palavra e explique por que você escolheu o objeto da palavra 
que você estará usando nesse Círculo.   

RODADA: Qual sua comida favorita no jantar? 
Continue com rodadas semelhantes, para continuar praticando o uso do objeto da palavra:
Qual sua sobremesa preferida? Qual seu filme favorito e por quê? Qual seu jogo preferido e por 
quê?

RODADA: Agora eu quero perguntar a vocês: O que vocês perceberam a respeito do uso do 
objeto da palavra e no que essa maneira é diferente de como nós normalmente conversamos 
quando estamos juntos? 

RODADA: Se você pudesse escolher um objeto da palavra para nossa turma, qual seria? Por quê?

O professor pode sugerir uma ocasião para usar os objetos da palavra que os alunos 
escolheram; ou o professor pode convidar os alunos a criar objetos da palavra em sala de 

Módulo 1: Estabelecendo a Prática do Círculo
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aula; ou o professor pode dar a cada aluno a oportunidade de trazer um objeto da palavra 
para quando ele/ela tiver um Círculo.

RODADA: O que você gosta nessa maneira de conversar? 

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

 Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Módulo 1: Estabelecendo a Prática do Círculo
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• • • • • •
. Círculo para Desenvolver as 

Habilidades para o Círculo

OBJETIVO: Desenvolver as habilidades dos alunos e dos professores de falar e escutar 
com o coração. 

 MATERIAIS: Objeto da palavra e sinos.

PREPARAÇÃO: Arrume as cadeiras em um círculo sem móveis no meio.

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará então o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responder a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Refletir sobre o que significa falar e escutar com o 

coração

EXPLIQUE: No Círculo nós nos esforçamos muito para escutar com o coração e a falar com o 
coração. Nem sempre nós conseguimos fazer isso, mas nós continuamos tentando.

RODADA: O que significa escutar com o coração?

RODADA: Quem você conhece que é bom em escutar com o coração?

RODADA: O que significa falar com o coração? 

RODADA: Quem você conhece que é bom em falar com o coração? 

RODADA: Para qual pessoa você consegue falar com o coração?

RODADA: Quando é difícil escutar com o coração e falar com o coração?

RODADA: O que nos ajuda a escutar com o coração e a falar com o coração?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que vocês acharam do Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de encerramentos, ou 
crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Módulo 1: Estabelecendo a Prática do Círculo
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Módulo 2: Estabelecendo e Consolidando as Normas Comunitárias  

MÓDULO 

Estabelecendo e 
Consolidando as Normas 
Comunitárias

Essa seção de modelos de Círculos está elaborada para ajudar as turmas em sala 
de aula, bem como as comunidades escolares como um todo, a explorar, articular 
e estabelecer as expectativas e padrões para a conduta de todos os membros da 
comunidade. Um dos insights poderosos da disciplina positiva é a importância de desviar 
a atenção para longe dos comportamentos negativos – os comportamentos que não 
queremos ver em nossa comunidade – e focar de maneira explícita nos comportamentos 
que nós queremos ver em nossa comunidade. Como nós queremos que as pessoas – 
alunos e adultos – ajam umas com as outras? Quanto mais concretos, claros e explícitos 
nós formos a respeito de nossas expectativas para o comportamento positivo, mais vamos 
nutrir, fomentar e promover esse comportamento no seio de nossa cultura.

O objetivo desses Círculos é trabalharmos juntos como comunidade, de forma 
intencional, a fim de responder à pergunta importantíssima: Como queremos tratar 
um ao outro e por quê? Nos modelos de Círculos nessa seção, a comunidade responde 
a essa pergunta em conjunto, à medida que exploram o que cada pessoa necessita, a fim 
de ter a sensação de pertencimento e de segurança dentro da sala de aula e dentro da 
comunidade escolar. Sempre se inicia com uma discussão de nossos valores enraizados 
em nosso desejo de estarmos em bons relacionamentos uns com os outros. A discussão 
de valores é seguida por série de discussões a respeito de como esses valores se refletem 
em ações. A partir desses Círculos, emergem as normas de comportamento que são 
importantes para o grupo. Nos referimos a essas normas como “diretrizes”, ou “acordos”.  
São esses os padrões positivos para a conduta, originando-se de uma visão compartilhada 
para um ambiente de sala de aula e escolar positivos. 

Neste guia, nós diferenciamos as diretrizes ou acordos que surgem a partir do 
consenso do grupo das “regras” estabelecidas e impostas por uma figura de autoridade. 
Nós acreditamos que seja importante que os padrões positivos de comportamento que 
nós chamamos de diretrizes sejam criadas em conjunto, de modo que todos os membros 
da comunidade sintam que estiveram envolvidos no estabelecimento desses acordos.

Um clima escolar positivo não pode ser simplesmente criado e imposto por uma 
autoridade externa. Para que os alunos se tratem bem no pátio da escola, nos corredores, 
ou quando o professor estiver de costas, devem originar-se de um comprometimento 
compartilhado para com esses valores. Os indivíduos pertencentes a essa comunidade 
devem ter esses valores internalizados. Os alunos devem fazer a escolha de comportar-se 
de acordo com esses padrões e preservá-los.

Quanto mais 
concretos, claros e 
explícitos nós formos 
a respeito de nossas 
expectativas para 
o comportamento 
positivo, mais vamos 
nutrir, fomentar 
e promover esse 
comportamento no 
seio de nossa cultura.
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Módulo 2: Estabelecendo e Consolidando as Normas Comunitárias 

Essa reflexão nos faz perceber a verdade fundamental sobre o processo circular: a fim 
de praticar o próprio Círculo de maneira bem-sucedida, os indivíduos têm de escolher 
respeitar o objeto da palavra, falar com o coração e seguir as diretrizes.

Como observamos em nossa discussão sobre poder, todos nós precisamos sentir que 
nosso poder pessoal é respeitado; ao mesmo tempo, nós todos precisamos aprender a 
cooperar e a respeitar as necessidades da coletividade maior. Para nossas crianças, estar 
consciente do impacto do seu comportamento nos outros é parte do desenvolvimento da 
capacidade de ser um adulto autônomo. Ter a experiência do respeito por suas próprias 
necessidades e voz é parte do aprendizado de como respeitar as necessidades e as vozes dos 
outros. Ao se estabelecerem as diretrizes em conjunto, as crianças vivenciam o sentimento 
de respeito mútuo e de poder compartilhado. Uma vez que essas diretrizes existem em 
uma comunidade, elas acabam por se tornar um recurso poderoso em que se apoiar 
quando surgem dificuldades, lembrando à comunidade sobre suas melhores e mais altas 
aspirações.

Além dos “acordos” que surgem a partir do desejo do grupo de estar em bons 
relacionamentos uns com os outros, existem também “regras” que são impostas por 
outros e que, geralmente, estão colocadas por razões justificadas e que estão além das 
necessidades de uma sala de aula ou de um grupo de indivíduos em especial. Todas 
as escolas e salas de aula têm regras. Alguns professores se referem a elas como não 
negociáveis, porque elas não estão abertas a modificações. Nós acreditamos, porém, 
que mesmo assim seja importante ter uma discussão a respeito dessas regras, a fim de 
desenvolver uma compreensão compartilhada a respeito do objetivo por trás delas, a 
fim de ouvir a respeito dos sentimentos e preocupações de todos em relação às mesmas 
e construir um conjunto de acordos sobre como conviver com essas regras de forma 
positiva. Nós incluímos um modelo de Círculo para discutir como chegar a acordos para 
cumprir com as regras da escola.  

Por fim, incluímos aqui dois modelos de Círculo para verificar como todos estão 
em relação a essas diretrizes e para monitorar o quanto a comunidade está cumprindo 
esses acordos. Pelo fato do clima positivo da escola ser uma conquista compartilhada 
e sempre um trabalho contínuo, torna-se essencial que os acordos comunitários sejam 
continuamente revisitados, revisados e renovados, a fim de que permaneça como uma 
força vital ajudando a dar forma ao clima escolar. Embora o trabalho do estabelecimento 
das normas comunitárias, feito geralmente no início do ano letivo, as escolas devem fazer 
verificações contínuas – pelo menos mensalmente – e reafirmar essas normas para mantê-
las frescas nas mentes e nos corações da comunidade.

Ao se estabelecerem 
as diretrizes em 
conjunto, as 
crianças vivenciam 
o sentimento de 
respeito mútuo e de 
poder.
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• • • • • •
.Círculo para Criar uma Sala de 

Aula Segura e Feliz

OBJETIVO: Explorar os valores e os comportamentos que ajudam a criar um ambiente de 
aprendizagem seguro para todos.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para a peça de centro, valores e diretrizes do Círculo, 
pequenos animais macios – um por criança – um sino ou outro objeto que produza sons.

PREPARAÇÃO: Arrume as cadeiras em um círculo sem móveis no meio. Os participantes 
podem sentar-se no chão, desde que isso seja confortável para todos.

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para a pessoa 
que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o objeto da palavra 
continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os participantes são 
convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer pergunta que tenha 
sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o objeto da palavra adiante. 

ATIVIDADE PRINCIPAL: Explorar o que faz com que os alunos sintam-se 

seguros e felizes

Distribua os animais macios, um para cada aluno, incluindo um para o professor. Diga 
às crianças que este é o primeiro dia do bichinho na escola e que ele/ela está um pouquinho 
preocupado com o fato de que não se sentirá feliz na escola porque os outros poderão não 
ser gentis ou legais com ele/ela.

RODADA: Você poderia nos dizer o que você pode fazer por seu amigo animal que o ajudaria a 
sentir-se feliz e seguro na sala de aula? 

O professor anota as sugestões no quadro ou pôster.

RODADA: Qual dessas coisas fazem você se sentir seguro e feliz na sala de aula?

RODADA: Você acha que deveríamos tentar e tratar um ao outro dessa maneira?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que vocês acharam do Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Módulo 2: Estabelecendo e Consolidando as Normas Comunitárias  
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Círculo para Planejar Nossa 
Comunidade de Sala de Aula 
para que Atenda às Nossas 
Necessidades

OBJETIVO: Explorar os valores e comportamentos que nos ajudam a criar um ambiente 
de aprendizagem seguro para todos.

MATERIAIS: Folhas de papel, folha de papel (papel pardo, por exemplo) grande e larga 
com três colunas: “Do Professor”, “ Dos Alunos”, “De mim mesmo”; muitas canetinhas.

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Expressar as necessidades e ajudar a atendê-las 

RODADA: Todos nós precisamos de apoio e de ajuda dos outros para que possamos fazer o 
nosso melhor. O objetivo deste Círculo é falar sobre o que nós precisamos de nós mesmos e dos 
outros para que possamos ser o nosso melhor. Eu, como professor(a), para ser o meu melhor 
possível eu preciso de…

EXPLIQUE: Como facilitador(a) eu sirvo de modelo para os alunos, identificando o que eu 
preciso fazer para mim mesmo(a), o que eu preciso que meus alunos façam e o que eu preciso que 
meus colegas façam para que eu seja o melhor professor possível.

Distribua folhas de papel e peça que cada aluno escreva uma maneira como eles 
precisam ser tratados pelo professor, pelos colegas e por eles mesmos a fim de fazer o seu 

Módulo 2: Estabelecendo e Consolidando as Normas Comunitárias 
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melhor. Explique aos alunos que, quando tiverem terminado, venham e escrevam no 
pôster. Exponha o pôster na parede. O facilitador lê, então, os comentários de cada seção.

RODADA: Você consegue mencionar pelo menos uma coisa identificada no pôster que você 
sente que poderia fazer para ajudar seus colegas a fazerem o seu melhor? Você consegue 
mencionar uma coisa que você poderia fazer para ajudar a si mesmo a fazer o seu melhor?

RODADA: O que você aprendeu a respeito de si mesmo, dos outros alunos e de seu professor 
fazendo esse exercício?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que vocês acharam do Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja o Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Módulo 2: Estabelecendo e Consolidando as Normas Comunitárias  
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. Círculo para Explorar Nossos 
Valores em Ação

OBJETIVO: Entender como os valores se expressam em comportamentos a fim de criar 
uma sala de aula segura, de maneira consciente.

MATERIAIS: Pratinhos de papel ou recortes de papel, canetas, objeto da palavra.

PREPARAÇÃO: Arrume as cadeiras em um círculo sem móveis no meio.

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para a pessoa 
que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o objeto da palavra 
continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os participantes são 
convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer pergunta que tenha 
sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o objeto da palavra adiante 
sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Citar valores positivos e o comportamento que os 
acompanham

Distribua os pratinhos de papel ou cartelas e canetas aos participantes. Peça aos alunos 
que escolham um valor que seja importante para eles e para a maneira como querem ser 
tratados na escola. Escreva esse valor na parte da beira do pratinho ou na parte superior da 
cartela.

RODADA: Compartilhe o valor que você escreveu e explique o que significa para você e por que 
você o escolheu. 

Peça que cada aluno escreva no centro do prato ou da cartela um comportamento ou 
uma ação que em sala de aula expressaria esse valor.

RODADA: Explique como o comportamento que você escreveu incorpora o valor que é o mais 
importante para você.

O professor junta os pratinhos de papel ou cartelas e desenvolve uma lista de valores e 
ações que são importantes para o grupo. Essa lista poderá ser usada mais tarde no “Círculo 
de Consenso para os Acordos de Sala de Aula” (2.4).

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como vocês estão se sentido ao final do Círculo 
de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de encerramentos, 
ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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.Círculo de Consenso para os 
Acordos de Sala de Aula 

OBJETIVO: Desenvolver acordos sobre como os participantes dessa sala de aula vão 
tratar uns aos outros e interagir no dia-a-dia.

MATERIAIS: Objeto da palavra, recortes de papel no formato de mãos; pôster (papel 
pardo ou outro) com um círculo bem grande desenhado; marcadores e giz de cera.

PREPARAÇÃO: Arrume as cadeiras em um círculo sem móveis no meio. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/ MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Elaborar acordos (diretrizes) baseados em 
valores e qualidades

Use uma folha de papel grande e desenhe um círculo grande. Cada participante pega 
um recorte no formato de mão. Em cada dedo, os participantes escrevem uma qualidade 
ou valor - como honestidade, respeito, partilha - que eles expressam quando estão no seu 
melhor momento.

RODADA: Após compartilhar o que você escreveu na sua “mão”, convide os 
participantes a fazerem o mesmo: Por favor, compartilhem o que vocês escreveram em suas 
“mãos” e depois coloquem o papel no centro do Círculo.

RODADA: Que acordos vocês precisam com vocês mesmos e com os outros a fim de estarem no 
seu melhor, aqui, na sala de aula? 

O facilitador anota o que for sendo dito dentro do círculo no pôster.

RODADA: Vocês concordam em tentar fazer o que está escrito no círculo nesse pôster? Vocês 
teriam dificuldade em se comprometer a manter algum desses acordos?

Módulo 2: Estabelecendo e Consolidando as Normas Comunitárias 
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Explique que acordos ou diretrizes são diferentes de regras. Acordos ou diretrizes 
são lembretes dos tipos de comportamentos que nós queremos dos outros e de nós 
mesmos. Não são impostos pelos outros no grupo, mas são decididos em conjunto. Todos 
concordam em tentar honrar esses acordos e ajudar a apoiar uns aos outros para seguirem 
essas diretrizes?

RODADA: Qual desses acordos seria o mais fácil de seguir? Qual seria o mais difícil ou 
desafiador para vocês?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como vocês estão se sentido ao final do 
Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

 Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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.Círculo para Conferir as Diretrizes (I)

Definindo Nossas Intenções

OBJETIVO: Conferir periodicamente a eficiência das diretrizes no dia a dia da sala de 
aula; encorajar os participantes a refletirem a respeito de seu comportamento, se está 
alinhado com os acordos compartilhados na sala de aula.

MATERIAIS: Objeto da palavra, caneta e papel, lista dos valores/acordos do Grupo.

PREPARAÇÃO: Arrume as cadeiras em um círculo sem móveis no meio. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN: Diga seu nome e conte-nos como você está? Você tem alguma 
coisa a compartilhar sobre o que está sentindo que seja importante que a gente saiba e que você 
se sente confortável em compartilhar com o grupo? 

ATIVIDADE PRINCIPAL: Alinhando as ações com as intenções 

Revise com o grupo os valores e as diretrizes que eles criaram nos Círculos anteriores. 
Peça que cada um anote um único valor e/ou acordo que eles realmente precisam 
praticar e honrar no dia de hoje. 

RODADA: Por favor, compartilhe seu valor e explique por que você o escolheu.

RODADA: Você pode descrever uma ação ou um comportamento que você pode realizar e que 
vai lhe ajudar a praticar esse seu valor? 

RODADA: Você pode nos dizer algo que seus colegas poderiam fazer para lhe ajudar a 
praticar esse valor?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como vocês estão se sentido ao final do 
Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

 Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

• • • • • •
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• • • • • •

Círculo para Conferir as Diretrizes (II) 

Círculo II: Medindo a 
Temperatura do Clima da Sala 
de Aula 

OBJETIVO: Refletir a respeito do sucesso do grupo em seguir os acordos feitos; 
verificar se há necessidade de mudar algum dos acordos; ajudar o grupo a novamente 
comprometer-se com esses acordos.

 MATERIAIS: Objeto da palavra, pôster, diários/agendas, canetas/lápis.

PREPARAÇÃO: Arrume as cadeiras em um círculo sem móveis no meio. Exponha as 
diretrizes onde todos possam ver.

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa a 
compartilhar sobre o que está sentindo que seja importante que a gente saiba - se você se sentir 
confortável em compartilhar com o grupo? 

ATIVIDADE PRINCIPAL: Refletir a respeito de como o grupo está 
cumprindo os acordos

Peça que cada um olhe para as diretrizes e pense sobre de que forma o grupo como um 
todo vem seguindo e vem honrando essas diretrizes nas interações do dia a dia. Enfatize 
que o objetivo não é identificar indivíduos ou incidentes em especial. Peça que cada um 
faça anotações em seu diário ou agenda, que deem uma “nota” para o grupo e que, em 
seguida, escrevam por que deram essa nota. Peça, então, que cada um escreva um valor 
ou diretriz que acredita que o grupo está seguindo bem e um valor ou diretriz que tem 
observado que o grupo está tendo dificuldade em seguir.
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RODADA: Qual é sua “nota” geral para o nosso grupo quanto a seguir as diretrizes? Pode-nos 
dizer por que escolheu essa nota?

RODADA: Você pode compartilhar a diretriz que você acha que está praticando bem? O que faz 
você pensar assim?

RODADA: Por favor, compartilhe conosco o valor ou a diretriz que você acha que o grupo está 
tendo dificuldade em praticar. O que faz você pensar assim?

RODADA: O que você acha que poderia ajudar o grupo a praticar melhor essas diretrizes? Você 
gostaria de mudar alguma coisa nessas diretrizes? Você gostaria de acrescentar alguma coisa?

RODADA: Passe o objeto da palavra e pergunte se todos estão satisfeitos com os acordos 
e se concordam em tentar praticá-los da melhor forma possível. Lembre a todos que as 
diretrizes estão ali para ajudar-nos a sermos o nosso melhor todos os dias. Contanto, que 
estejamos dispostos a tentar, estamos honrando as diretrizes.

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como vocês estão se sentido ao final do Círculo 
de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de encerramentos, 
ou crie o seu próprio.

 Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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. Círculo: Entendendo e 
Convivendo com as Regras da 
Escola 

OBJETIVO: Ajudar os alunos a refletir e a entender as razões por trás das regras da escola 
que são “inegociáveis”, e a decidirem, juntos, como seguir essas regras de forma positiva.

MATERIAIS: Objeto da palavra, regra(s) da escola no quadro ou em um cartaz.

PREPARAÇÃO: Arrume as cadeiras em um círculo sem móveis no meio.

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃOPLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o som 
do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para a pessoa 
que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o objeto da palavra 
continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os participantes são 
convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer pergunta que tenha 
sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o objeto da palavra adiante 
sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial a 
compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Ter mais consciência de por que seguir as regras 
da escola

Escolha uma política ou regra da escola estabelecida pela Direção a qual todos os 
professores e alunos devem adaptar-se. Exemplos disso: uso de celular, normas a respeito do 
que vestir, frequência, linguagem, etc. Coloque a regra onde todos possam ver.

RODADA: Qual a razão para essa regra? O que você vê como benefícios de ter essa regra em nossa 
comunidade escolar? O que você considera um peso para cumprir essa regra em nossa comunidade 
escolar?

RODADA: Para vocês, qual é a parte mais difícil no cumprimento dessa regra?

RODADA: O que lhe ajudaria a cumprir essa regra? O que você acha que ajudaria os outros a 
cumprir essa regra? O que você pode fazer para ajudar os outros a cumprirem essa regra?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como vocês estão se sentindo ao final do Círculo 
de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de encerramentos, 
ou crie o seu próprio.

 Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

• • • • • •
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MÓDULO 

Ensinando e Aprendendo    
em Círculo

Uma vez estabelecido como prática dentro da sala de aula, o Círculo ajuda o professor 
a criar um espaço seguro para a aprendizagem. Aprender é um negócio de risco. Os alunos 
precisam se sentir seguros com seu professor e com seus pares a fim de fazer perguntas, 
admitir ter confundido alguma coisa e a tentar novas habilidades. Criar uma sala de aula e 
um ambiente escolar seguros constituem-se no alicerce para a excelência acadêmica.

 Os Círculos são também um espaço excelente para desenvolver a voz do aluno: para 
articular suas ideias, pensar de forma crítica e para compartilhar seu ponto de vista. Para 
o aluno extrovertido que adora falar em sala de aula, o Círculo oferece a prática de escutar 
e aprender com o que os outros têm a dizer. Para o aluno quieto, que é mais reflexivo e 
reticente, o Círculo oferece uma estrutura previsível e confiável dentro da qual ele pode 
começar a desenvolver sua voz. Muitos professores concluem que, com o tempo, o Círculo 
promove a participação de todos os membros da sala de aula. O direito de passar a vez 
reduz o medo e o estresse que pode bloquear a função cerebral superior, dando maior 
possibilidade de participar de forma construtiva. Ironicamente, a escolha genuína de 
dizer “não” encoraja os alunos a engajarem-se, contanto que as perguntas sejam reais e 
significativas e que a oportunidade de participar esteja sempre presente.

O valor do Círculo como ferramenta pedagógica é praticamente ilimitado. Neste 
módulo oferecemos um conjunto de modelos para usar o Círculo nas seguintes situações: 

• Preparar os alunos para a aprendizagem
• Verificar se os alunos compreenderam
• Praticar habilidades, como línguas estrangeiras
• Aprender vocabulário novo
• Compartilhar reflexões sobre literatura
• Apresentar e dar dos textos escritos pelos alunos
• Identificar pontos fortes e pontos fracos em dada matéria, a fim de buscar e de  
 oferecer ajuda com os pares
• Refletir a respeito das dificuldades
• Desenvolver dicas e estratégias ao fazer tarefas de casa, para que os alunos se  
 apoiem e aprendam uns com os outros

Ironicamente, a 
escolha genuína 
de dizer “não” 
encoraja os alunos 
a engajarem-se.
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Módulo 3: Ensinando e Aprendendo em Círculo

 Nós reconhecemos que essa é só uma fração do que é possível fazer com Círculos no 
processo de ensino-aprendizagem e encorajamos vocês a aplicarem o Círculo criativamente 
para promover o aprendizado.

Apesar de valorizarmos os Círculos como ferramenta pedagógica, é de extrema 
importância que os professores não usem o Círculo quando esse formato não for adequado 
para suas necessidades pedagógicas. Se o professor não quiser dar ao aluno o direito de 
passar a vez, então o Círculo não é a metodologia certa para essa lição. No Círculo, é 
essencial que os alunos exercitem a escolha honestamente. Se eles vão ser penalizados por 
sua falta de participação, então o uso do Círculo não é adequado. Os Círculos também 
não devem ser usados para fazer avaliações dos alunos. Além disso, os Círculos não devem 
ser usados se o professor quer responder ou reagir imediatamente ao que o aluno estiver 
dizendo, sem esperar que o objeto da palavra chegue até ele. Os Círculos funcionam 
melhor dentro da comunidade, quando forem usados adequadamente e com integridade.

Professores experientes implementam estratégias adicionais que dão suporte ao 
processo circular. Por exemplo, um professor mostra as perguntas que serão feitas no 
Círculo em um Power Point, para que os alunos possam ler e escutar ao mesmo tempo. 
Outros dão as perguntas com antecedência, a fim de que os alunos consigam formular 
seus pensamentos antes do encontro de Círculo. Combinar o Círculo com a escrita de 
um diário também é um método eficiente. Alguns professores fornecem pranchetas, e os 
alunos escrevem no colo durante o Círculo. Um professor pede aos seus alunos do ensino 
médio que escrevam uma reflexão sobre os comentários que eles ouviram no Círculo 
em um blog da sala de aula. Um dos modelos de Círculo é uma prática desenvolvida por 
um professor de música para promover o foco e a atenção à medida que grupos de alunos 
passam pela sua sala de aula por períodos curtos de 25 minutos no transcorrer do dia. As 
possibilidades criativas para o uso de Círculos para a aprendizagem são infinitas.

 

Se o professor não 
quiser dar ao aluno 
o direito de passar a 
vez, então o Círculo 
não é a metodologia 
certa para essa lição.
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Módulo 3: Ensinando e Aprendendo em Círculo

.Círculo para Descobrir o     
que os Alunos Já Sabem

OBJETIVO: Gerar estímulo e curiosidade sobre um novo tópico/unidade, verificando 
com os alunos o que eles pensam, ou o que eles já sabem sobre um tópico.

MATERIAIS: Objeto da palavra, qualquer apresentação visual que o instrutor ache 
necessária para apresentar um tópico aos alunos: uma imagem, uma palavra, um objeto.

PREPARAÇÃO: Arrume as cadeiras em um círculo sem móveis no meio. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN: Como vocês estão hoje? Existe alguma coisa em especial que vocês 
achariam importante compartilhar com o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL:  Compartilhando o que você sabe e o que você quer aprender 

RODADA: Nós vamos começar a aprender a respeito de ———————— . Estamos tendo 
esse Círculo para ouvir o que cada um de vocês pensa sobre esse tópico ou o que já sabe a 
respeito dele. Pode ser que você já tenha estudado isso antes, ou que já tenha ouvido falar sobre 
isso através de outras pessoas, ou pode ser que você queira simplesmente compartilhar o que 
você pensa a respeito disso. Então, por favor, compartilhe conosco o que você pensa ou sabe a 
respeito desse tópico.

RODADA: Após ouvir o que os outros disseram, quais são as coisas que você espera aprender 
a respeito desse assunto?

RODADA: Vocês têm alguma preocupação a respeito de aprender esse tópico? O que vocês 
acham que ajudaria vocês a aprender sobre isso?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como vocês se sentiram em compartilhar 
essas experiências e pensamentos no Círculo?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

• • • • • •
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. Círculo para Verificar a 
Compreensão

OBJETIVO: Encorajar um clima de sala de aula no qual os alunos se manifestem a respeito das 
áreas confusas ou a respeito do que não entenderam bem referente a um tópico; promover o 
desenvolvimento do hábito positivo de pedir ajuda.
MATERIAIS: Objeto da palavra.
PREPARAÇÃO: Arrume as cadeiras em um círculo sem móveis no meio. 
Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o som 
do sino.
ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.
APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para a pessoa 
que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o objeto da palavra 
continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os participantes são 
convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer pergunta que tenha 
sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o objeto da palavra adiante 
sem se pronunciar.
Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial a 
compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Obter a autoavaliação dos alunos a respeito do 
que eles compreendem 

Nós vamos fazer uma rápida rodada de check-in para avaliar o quanto vocês sentem que entendem 
do material que estamos estudando a respeito de —————— . Se você levantar a mão e mostrar 
todos os seus dedos estendidos, significa que você entendeu praticamente tudo o que vimos até agora. 
A mão fechada significará exatamente o oposto: você está se sentindo perdido e confuso. Um dedo 
só vai significar que você ainda tem muitas e muitas perguntas; mostrando dois dedos significa 
que você tem menos perguntas e assim por diante. Então, quando você receber o objeto da palavra, 
simplesmente mostre sua mão.
RODADA: Agora vamos um pouco mais a fundo. Se você colocou sua mão com todos os dedos 
estendidos, pode-nos dizer o que você acha que entende melhor? Se você mostrou poucos dedos ou 
nenhum, pode compartilhar o que você acha mais confuso ou que não está bem claro?
RODADA: O que você acha que lhe ajudaria pessoalmente a conseguir chegar na “mão cheia” de 
conhecimento? O que você acha que podemos fazer como grupo para que todos os alunos tenham uma 
melhor compreensão dessa unidade?
RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como foi o Círculo de hoje?
ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de encerramentos, ou 
crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

• • • • • •
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.Círculo para Aumentar o 
Vocabulário 

OBJETIVO: Preparar os alunos para que leiam um conto ou artigo com vocabulário 
desafiador ou que não é habitual.

MATERIAIS: Cartelas com palavras do artigo/conto; papel, canetas, pranchetas ou 
diários/agendas; ou uma apresentação em Power Point com as palavras. 

PREPARAÇÃO: Arrume as cadeiras em um círculo sem móveis no meio. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial 
a compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Aprender o significado das palavras

Mostre as cartelas ou os slides do Power Point com as palavras do vocabulário a ser 
trabalhado. Peça que cada um escreva a definição do que acha que cada palavra significa. 
Estimule-os a tentar adivinhar, mesmo que eles não tenham certeza ou não façam a 
menor ideia

RODADA: Por favor, compartilhe a sua suposição. Depois de compartilhar, diga se você acha 
que a definição de outro colega está correta.

Continue a rodada.

O professor compartilha a definição mostrando um slide do Power Point preparado.

Continue as rodadas com as outras palavras do vocabulário sendo estudado.

RODADA: Agora que você ouviu o significado das palavras, você consegue imaginar 
sobre o que é o artigo/conto/poema que nós vamos ler?

• • • • • •
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RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como foi o Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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• • • • • •

.Compartilhando Textos dos 
Alunos em Círculo de Leitura

OBJETIVO: Compartilhar os textos escritos pelos alunos para construir um clima de 
confiança e de feedback construtivo entre os alunos.

MATERIAIS: Objeto da palavra, cópias dos trabalhos dos alunos, de modo que cada 
pessoa tenha uma cópia do trabalho sendo compartilhado, pranchetas, canetas, e o artigo 
de Rosanne Bane “Seven Levels of Writing Feedback” – Sete Níveis de Feedback da Escrita.

PREPARAÇÃO: Arrume as cadeiras em um círculo sem móveis no meio. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial 
a compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Ler textos dos colegas e dar feedback

Apresente os diferentes níveis de feedback aos alunos, lendo o artigo de Rosanne Bane, 
“Sete Níveis de Feedback da Escrita.” Ou simplesmente lembre-os desses níveis nas aulas 
subsequentes. Peça que um aluno seja voluntário e compartilhe o seu texto. 

Entregue o objeto da palavra ao aluno que se voluntariar. O aluno comunica ao grupo 
qual dos níveis de feedback ele está buscando. O aluno, então, lê seu texto em voz alta, 
enquanto os colegas fazem anotações em suas cópias do texto.

RODADA: Como escritores, nós todos recebemos insights ao escutarmos o feedback de 
nossa audiência, mas é sempre importante lembrar que, como autor, você é quem vai usar 
esse feedback de modo que faça sentido para você. ————————(nome do aluno/da 

Módulo 3: Ensinando e Aprendendo em Círculo



Círculos em Movimento76 Círculos em MovimentoCírculos em MovimentoCírculos em
Movimento

VERSÃO WEB   |   Íntegra em www.circulosemmovimento.org.br

aluna) pediu por esse tipo de feedback, então, se você tiver algo a compartilhar que preencha a 
necessidade desse(a) colega, compartilhe quando o objeto da palavra chegar até você.

O objeto da palavra continua a circular até que chegue de volta ao escritor/aluno, que 
está livre para responder ou para agradecer aos outros. O objeto da palavra passa, então, 
para o próximo autor que for compartilhar seu trabalho. Continue até que todos os alunos 
tenham compartilhado seus trabalhos. Se o tempo for curto, o Círculo deve ser encerrado 
ao final do período previsto e reaberto na oportunidade seguinte para que todos os textos 
sejam ouvidos.

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como foi o Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Esta atividade foi adaptada do trabalho de Angela Wilcox, “Teaching Writing in Circle,” in 
Riestenberg, Circle in the Square, pp. 128–35. 
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Sete Níveis na Escrita do Feedback
por Rosanne Bane

Use estes sete níveis como ponto de partida 
numa discussão de como seu grupo de escritores irá 
definir feedback.

NÍVEL 

Os que vão se manifestar devem sempre iniciar 
dando os parabéns por terem trazido o texto 
concluído. Não vamos esquecer quanto trabalho 
se tem para escrever, e não economizar em nossos 
elogios. Uma das grandes emoções de escrever 
é encontrar um público que reconhece isso. 
Agradecimentos também caem bem.

NÍVEL 

Em seguida, devem identificar o que mais lhes 
chamou a atenção. Não há julgamento implicado 
sobre o texto, porque os respondentes usam o que 
os terapeutas chamam de “linguagem eu”. Por 
exemplo, “Eu fui tocado pelos detalhes sensoriais”, 
ou “Eu entendi realmente e me identifiquei com 
o diálogo dessa parte”, ou “Eu pude sentir a dor 
do personagem”. Os leitores compartilham suas 
observações e repostas ao texto; eles não o avaliam.

NÍVEL 

Os respondentes fazem perguntas, e o escritor 
fica sabendo em que ponto do texto eles querem 
mais informações e detalhes. Perguntas sinceras 
sobre o passado e a motivação de um personagem, 
por exemplo, podem ajudar o escritor a desenvolver 
aquele personagem. A crítica velada, como “Você 
tem a intenção de fazer com que a fala de seu 
personagem seja pomposa?”, obviamente está fora 
de cogitação. “Por que o personagem fez isso?”  
poderia ser uma pergunta sincera ou uma crítica 
velada, dependendo da intenção e do tom de voz.

NÍVEL 

Para enfatizar os elementos mais fortes, os 
respondentes identificam o que eles acharam 
que foi especialmente eficaz. Os leitores são 
estimulados tanto a repetir as respostas dadas pelos 
outros para dar maior ênfase quanto a discordar e 
revelar opiniões divergentes.

NÍVEL 

Os respondentes indicam as áreas que eles 
acham que precisam ser aperfeiçoadas. “Eu acho 
que você precisa melhorar o diálogo, especialmente 
na terceira cena”, é um nível de feedback legítimo. 
Mais uma vez, a “linguagem eu” deixa claro que 
essas são opiniões, não afirmações de fato. Então, 
“Seu diálogo está pomposo” ainda está fora dos 
limites desejáveis. Os respondentes não oferecem 
sugestões de como revisar nesse nível 5; eles 
simplesmente identificam o que eles acham que 
precisa de mais atenção.

NÍVEL 

Os respondentes são convidados a dar 
sugestões de como reescrever. Isso funciona melhor 
quando colocado com perguntas que iniciam “E 
se…?”. Por exemplo: “E se você colocasse a terceira 
cena no início?”. As conversas sobre escrita mais 
estimulantes ocorrem no nível 6. Nossa imaginação 
decola e nós começamos a pensar como vamos 
enfrentar o desafio. Dizendo a alguém como 
escrever nos dá toda a satisfação de resolver o 
desafio sem trabalhar arduamente, então é claro 
que a gente quer isso. Mas, precisamos lembrar de 
quem é o texto e manter as rédeas curtas com a 
tendência de tomar conta do texto do escritor.
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NÍVEL 

Pede-se que os respondentes leiam o texto 
cuidadosamente e editem as linhas com marcas de 
editoração.

CONSTRUINDO CAMADAS

É importante observar que os sete níveis são 
camadas cumulativas, não uma escolha de “ou este, 
ou aquele”. Todo feedback deveria começar com 
Nível 1, depois continuar com o Nível 2 e assim 
por diante até o Nível solicitado. Se, por exemplo, 
você estiver pronto para ouvir o feedback a respeito 

de onde seus leitores acham que o texto precisa de 
refinamento (Nível 5), os respondentes devem em 
primeiro lugar elogiar o trabalho (Nível 1), dizer 
o que eles observaram e como reagiram (Nível 
2), fazer perguntas (Nível 3) e destacar o que eles 
acharam que foi mais eficiente (Nível 4) antes de 
detalhar onde eles acham que o texto precisa ser 
trabalhado. E, uma vez que nem o Nível 6, nem o 
Nível 7 foram solicitados, os respondentes não vão 
oferecer sugestões de como reescrever, nem vão 
editar as linhas do texto.

De quem você recebeu um bom feedback? A quem 
você nunca mais pediria que lhe desse feedback?

Blog de Rosanne Bane, The Bane of Your Resistance, © Rosanne Bane. Reimpresso com permissão. Disponível em: 
http://baneofyourresistance.com/2013/04/16/seven-levels-of-writing-feedback/. 

Módulo 3: Ensinando e Aprendendo em Círculo



Círculos em Movimento 79Círculos em MovimentoCírculos em
Movimento

VERSÃO WEB   |   Íntegra em www.circulosemmovimento.org.br

.Círculo para Praticar uma Língua Estrangeira 

Nível Iniciante e Intermediário

OBJETIVO: Praticar a língua estrangeira, falando e traduzindo uma história coletiva.

MATERIAIS: Objeto da palavra, quadro ou pôster.

PREPARAÇÃO: Arrume as cadeiras em um círculo sem móveis no meio. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial a 
compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Traduzir e falar em uma língua estrangeira   

Nível Inicial em Língua Estrangeira: Compartilhando quem somos em outra 

língua

O professor se apresenta na língua estrangeira e compartilha algo a respeito de si 
mesmo (quantas pessoas há na família, quantos irmãos e irmãs, se tem um animal de 
estimação).

RODADA: Por favor, primeiro traduza para nossa língua o que você ouviu a respeito da pessoa 
à sua direita e, depois, compartilhe sobre você mesmo em ____________ (língua estrangeira) e 
passe o objeto da palavra ao próximo participante para que traduza o que você disser. 

Continue até completar o Círculo.

• • • • • •
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Nível Intermediário: Escrever uma história coletiva. 

RODADA: O professor começa na língua estrangeira: Certa manhã, um menino de uns 
dez anos de idade e que nunca tínhamos visto antes, bateu à nossa porta. O professor passa 
o objeto da palavra ao aluno a seu lado. O aluno vai traduzir o que o professor falou e vai 
acrescentar uma frase na língua estrangeira para continuar a história. Continua-se até 
completar o Círculo.

O professor vai escrevendo as frases no quadro e, ao final, vai ler a história completa na 
língua estrangeira. Depois poderá pedir a um aluno que a traduza.

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como foi o Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Adaptado a partir do livro de Riestenberg, Circle in the Square, p. 138.
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.Círculo para Compartilhar 
Reflexões

OBJETIVO: Estimular os alunos a refletirem e a compartilharem suas reações a uma 
peça específica, tal como um conto, romance, artigo, filme, poema e a escutar as reações 
de seus colegas.

MATERIAIS: Objeto da palavra, agenda/diário (opcional).

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 
O professor deve preparar duas perguntas que levem à reflexão sobre um conteúdo 
específico. Essas perguntas funcionam melhor se forem perguntas abertas, elaboradas 
para provocar pensamentos e estimular os alunos a expressar suas próprias opiniões 
a respeito do material. Coloque as perguntas no quadro/em um cartaz/ Power Point e 
pergunte aos alunos que invistam tempo em escrever suas respostas. Essa atividade de 
escrita pode ser feita antes do Círculo, ou como parte do Círculo após o Check-in.

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial 
a compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Escrever, compartilhar e refletir a respeito do 
que foi compartilhado

RODADA: Eu convido vocês a compartilharem um pouco ou tudo do que escreveram em seus 
diários. Fiquem à vontade para ler o que escreveram ou falar a respeito do assunto. Vamos 
começar com… (primeira pergunta).

• • • • • •
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RODADA: Agora que vocês escutaram cada um compartilhar seus pensamentos, há alguma 
coisa que vocês gostariam de dizer a respeito do que ouviram dos colegas? Alguma ideia ou 
pensamento novo surgiu após vocês escutarem a todos? Fiquem à vontade para compartilhar 
mais sobre o que vocês escreveram ou pensaram.

RODADA: Repita o mesmo procedimento com a segunda pergunta. 

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como foi o Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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.Círculo: Usando Livros de 
Histórias para Ensinar Valores 

OBJETIVO: Envolver os alunos em uma reflexão sobre valores, especialmente 
em como se aplicam a situações difíceis; envolver os alunos na identificação de 
intervenções construtivas e em respostas a situações difíceis.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, livro de histórias.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro 
móvel. Escolha um livro de histórias que mostre um comportamento especialmente 
nocivo (fazer gozações, deixar alguém de fora, bullying, etc.).

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute 
o som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando 
por cada participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como 
participante, poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto 
da palavra para a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em 
que direção o objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na 
primeira rodada, os participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a 
responderem a qualquer pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível 
que o participante passe o objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa 
especial a compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Ler um livro para refletir a respeito dos 
valores e como eles nos ajudam a abordar os problemas

Leia o livro em voz alta.

RODADA: Faça uma pergunta geral que esteja relacionada com um valor-chave no 
livro (por exemplo: O que significa zombar de alguém?)

• • • • • •
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RODADA: Faça uma pergunta pessoal (por exemplo: Conte-nos sobre uma vez em que 
zombaram de você. Como você se sentiu com isso?).

RODADA: Desafie os alunos a pensarem em várias possibilidades para encontrar soluções 
para o problema sendo discutido. (Por exemplo: O que vamos fazer para que esse problema 
de zombaria termine?).

RODADA: Discuta as soluções propostas e peça aos alunos como eles planejam colocar 
esses novos comportamentos em prática.

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como foi o Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Este modelo de Círculo foi copiado do website de Jack Mangan intitulado “Using Storybooks to 
Teach Moral Values”: http://restorative.tripod.com/page0009.html. Neste site ele fornece uma lista 
ampla de livros de histórias para crianças para os anos iniciais e identifica o valor ou a habilidade que 
cada livro expressa.
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.Círculo para Falar em Tarefas 
de Casa/Estudos

OBJETIVO: Oferecer apoio e convidar os alunos a falarem sobre seus desafios / 
estratégias para fazerem as tarefas escolares e para estudarem para testes em casa; 
compartilhar ideias e ajudar a identificar dificuldades que os alunos estejam tendo; 
ajudá-los a descobrir estratégias bem-sucedidas e que funcionem para eles.

MATERIAIS: Objeto da palavra, papel, quadro ou cartaz com as perguntas abaixo.

PREPARAÇÃO: Acomode todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 
Peça que os alunos escrevam em seus diários/agendas antes do Círculo; ou faça a 
previsão de tempo para que escrevam no espaço do Círculo.

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa em 
mente hoje que é importante que saibamos? 

ATIVIDADE PRINCIPAL: Identificar bons hábitos de estudo e os hábitos 
que desviam a atenção

Escreva o seguinte em um quadro ou cartaz e peça que os alunos façam uma lista em 
sua folha de papel.

Liste três hábitos ou estratégias que ajudam você a se focar na sua tarefa ou em seu estudo, 
quando você está em casa.

Liste três hábitos ou estratégias que distraem você da sua tarefa ou do seu estudo, quando 
você está em casa.

• • • • • •
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Peça aos alunos que discutam suas listas em pares e considerem:

Quais são os hábitos ou estratégias mais importantes para focar nas tarefas e quais são os 
que mais desviam a atenção?

Você consegue limitar em um hábito para cada categoria?

RODADA:

O que você e seu parceiro decidiram que seja o hábito ou a estratégia mais útil?

O que você e seu parceiro decidiram que seja o hábito ou a estratégia que mais distrai, que 
mais atrapalha?

O professor pergunta, então, ao segundo parceiro:

Você pode explicar por que vocês escolheram essas como a mais útil e a que mais distrai?

 O professor escreve a lista no quadro/cartaz: Mais úteis x Desviam a atenção.

RODADA: Para você, pessoalmente, quais dos hábitos e estratégias dessa lista você pratica em 
casa?

RODADA: Diga-nos uma coisa que você poderia fazer para melhorar o foco nas tarefas de casa 
e diminuir as distrações?

RODADA: Diga-nos uma coisa que você poderia fazer para ajudar os outros a melhorar o foco 
e a diminuir as distrações?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como foi o Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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.Círculo dos Três Minutos de 
Foco

OBJETIVO: Ajudar os alunos a descontraírem suas mentes das distrações que surgem de 
suas interações nos corredores ou da aula anterior, de modo que sejam capazes de estar 
presentes e prontos a focar na aula em que estão agora.

MATERIAIS: Objeto da palavra; cronômetro/timer com um som melodioso. 

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

Para aumentar seu foco nessa aula, por favor fechem seus olhos e escutem calmamente o 
som e percebam sua própria respiração por um minuto.

Marque um minuto no cronômetro/timer.

RODADA: Compartilhe, em uma palavra, como você está se sentindo hoje.

 Vamos começar a aula!

Este Círculo foi adaptado do formato de Círculo usado por uma professora de música para que o 
grupo foque na aula no início do período. Veja em Riestenberg, Circle in the Square, pp. 145–46.

• • • • • •

Módulo 3: Ensinando e Aprendendo em Círculo
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MÓDULO 

Construindo Conexão
e Comunidade

Este capítulo oferece planos de aula para usar Círculos com o objetivo de construir 
e de fortalecer relacionamentos entre os membros da comunidade escolar de forma 
contínua. A prática de usar Círculos para aprofundar e fortalecer relacionamentos 
quando não há problemas, previne a ocorrência de muitos conflitos. Também possibilita 
trazer as pessoas para um Círculo mais rapidamente e de forma mais construtiva quando 
ocorrer algo de errado na questão do relacionamento.

Como discutimos anteriormente, a qualidade dos relacionamentos dentro da 
comunidade escolar afeta a qualidade da aprendizagem que acontece dentro dessa escola.  
Foi comprovado que um clima escolar positivo, um forte senso de comunidade e um 
sentimento de pertencimento à essa comunidade aumentam o sucesso acadêmico.  Por 
outro lado, pesquisas também confirmam que um clima escolar negativo, falta de senso 
comunitário e de vínculo com a escola estão todos associados ao desempenho acadêmico 
fraco para os indivíduos e para a escola como um todo.

Porém, devido à pressão para que as escolas deem ênfase ao desempenho, a construção 
de relacionamentos e de comunidade são atividades geralmente negligenciadas. Com 
muita frequência, muitos dos alunos e professores sentem-se à deriva na comunidade 
escolar. Pais, funcionários e outros membros da escola também podem sentir-se como 
se fossem invisíveis, não valorizados pessoalmente na comunidade escolar. Nós 
acreditamos que há benefícios incontáveis no investimento de tempo para construir 
relacionamentos que estimulem a conexão e criem o sentimento de pertença na 
comunidade escolar. Todos os Círculos, qualquer que seja seu objetivo, constroem 
conexões.

Os Círculos nesse módulo estão projetados para serem usados em muitos lugares 
dentro da comunidade escolar: em sala de aula, sala de professores, seções de 
aconselhamento, atividades extracurriculares, times esportivos e outras atividades na 
escola. Embora o guia ofereça Círculos específicos nos módulos seguintes para envolver 
a equipe de trabalho e os pais, muitos desses Círculos do Módulo 4 podem ser adaptados 
para construir relacionamentos entre adultos.

Uma das características comuns do Círculo é a rodada de check-in. Essa passagem 
do objeto da palavra é para permitir que os participantes compartilhem os sentimentos 
que eles estão trazendo ao Círculo nesse momento específico, antes que o grupo se lance 
em qualquer tipo de diálogo ou atividade. O objetivo dos check-ins é reconhecer que cada 
um de nós tem uma vida complexa que vai além do nosso tempo na escola. Cada um 

O objetivo do check-
in é reconhecer que 
cada um de nós tem 
uma vida complexa 
que se estende além 
do nosso tempo 
dentro da escola.

89Módulo 4: Construindo Conexão e Comunidade
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de nós pode estar carregando fardos e estresses, assim como coisas boas que derivaram 
de eventos anteriores à hora do Círculo, ou situações de nossa vida que influenciam na 
maneira em que estaremos presentes no Círculo e na sala de aula. 

Uma rodada de check-in permite que os participantes compartilhem, de maneira breve, 
esses sentimentos e reconheçam essa realidade, a qual, por sua vez, aumenta a habilidade 
de parar de pensar nela e focar-se no assunto do Círculo. A rodada de check-in também 
permite aos outros membros da comunidade saberem o que está acontecendo nas vidas 
de seus alunos e colegas, e assim podem dar apoio, ou simplesmente oferecer sua 
compreensão e compaixão. As práticas de check-in podem comunicar o estado interno 
de alguém rapidamente mostrando os dedos (um dedo erguido para dizer que não está 
nada bem, cinco dedos estendidos para dizer que está ótimo), ou a rodada pode levar mais 
tempo, se for para compartilhar o que aconteceu de positivo e de negativo na semana ou 
final de semana anterior. O primeiro modelo de Círculo oferece diversas maneiras de fazer 
um check-in que podem ser usadas rotineiramente no Círculo.

Círculos de construção de comunidade são, às vezes, simples “Círculos de check-in”. 
Eles possibilitam que os participantes compartilhem uns com os outros, de forma mais 
completa, os pontos positivos e negativos de sua semana ou final de semana. É uma prática 
comum nas escolas fazer um Círculo de check-in ao final da semana, na sexta-feira. Fazer o 
Círculo também na segunda-feira seguinte pode ajudar os alunos a fazerem a transição de 
volta para a escola após o final de semana. Fazer check-ins rotineiramente cria um espaço 
de confiança e previsível para que os alunos compartilhem acontecimentos importantes 
que estejam ocorrendo em suas vidas e que afetam seu aprendizado.

 Os Círculos seguintes dentro desse Módulo estão focados na construção de 
comunidade por meio do compartilhamento de nossas experiências em nossas famílias, 
com amigos e em outros relacionamentos importantes, compartilhando nossa 
compreensão de sucesso e compartilhando nossos objetivos e nossa visão para o futuro. 
Também são oferecidos modelos de Círculos para celebrar conquistas positivas ou etapas 
para indivíduos e para o grupo, bem como Círculos para expressar gratidão. Além disso, 
oferecemos modelos de Círculos que os times podem usar para construir conexões 
positivas e para refletir o significado de ganhar e perder.
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.Círculo de Check-In:
Práticas para Construir 
Relacionamentos

OBJETIVO: Criar um sentimento de conexão entre os que estão em sala de aula para 
compartilhar sua disposição, sentimentos e momentos de alegria e de dor; aumentar a 
conscientização do que está acontecendo com os outros em sala de aula; criar espaço para 
reconhecer e liberar tensões relacionadas a situações externas que poderiam ser motivo de 
distração.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sinos, peça de centro, valores e diretrizes da sala de aula.

PREPARAÇÃO: Organize os adultos e alunos que estiverem presentes para o Círculo.

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o som 
do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Fazer check-in

Explique aos alunos que um Círculo de check-in é uma oportunidade para falar sobre o que 
está acontecendo com eles ou o que está em suas mentes ou em seus corações.

RODADA: Passe o objeto da palavra com uma das seguintes perguntas de check-in: 
• Conte-nos sobre uma coisa positiva e uma negativa que aconteceu na vida de vocês desde   
 nosso último check-in (por exemplo, na semana que passou, no último final de semana, no  
 mês passado, no ano passado, durante o último verão, etc.).
• Ergam suas mãos com os dedos estendidos para refletir como você está se sentindo hoje   
 (nessa manhã, nessa tarde, agora). A escala é a seguinte: 5 dedos= fantástico – estou me   
 sentindo em condições de ajudar qualquer um - até somente um dedo estendido, o que   
 significa que você está se sentindo mal.
• Quais foram as rosas e os espinhos na sua vida na semana passada?
• O que os outros precisam saber a respeito de como você está se sentindo hoje?
• O que você está esperando com ansiedade que aconteça hoje ou durante essa semana?
• No que você realmente está pensando hoje?

RODADA: Passe o objeto da palavra novamente para que os alunos comentem sobre o que 
os outros falaram ou para acrescentar algo a respeito do assunto. 

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como vocês se sentiram em compartilhar essas 
experiências e pensamentos no Círculo?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de encerramentos, 
ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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. Círculo de Celebração

OBJETIVO: Construir e fortalecer relacionamentos, focando-se na energia 
compartilhada em ocasiões alegres e em conquistas positivas. Esses Círculos também 
ajudam os alunos a praticar a valorização de seus pares.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sinos, peça de centro. 

PREPARAÇÃO: Arrume as cadeiras em um círculo sem móveis no meio. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre ao grupo quais são os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial 
a compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Celebrar uma pessoa ou uma conquista e 
aqueles que ajudaram a tornar isso possível 

Círculos de celebração podem ser usados para homenagear um indivíduo, um 
grupo ou toda a sala de aula. Um Círculo de celebração pode ser usado para celebrar 
um aniversário, a finalização de uma unidade ou de um projeto da turma, um 
concerto ou peça teatral que foram bem-sucedidos, ou qualquer ocasião que justifique 
reconhecimento e consolidação. Se for para celebrar um aniversário, convide os 
participantes a oferecerem uma “palavra-presente” a essa pessoa. Explique sempre a 
ocasião que está sendo celebrada.

RODADA: Eu convido vocês a compartilharem seus sentimentos sobre esse acontecimento/ 
conquista/pessoa e a compartilharem os pensamentos positivos ou o que você deseja de bom.

• • • • • •

Módulo 4: Construindo Conexão e Comunidade
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RODADA: Nenhuma conquista é a conquista de uma só pessoa. Nós todos conseguimos ajuda 
de alguém ao longo de nosso caminho. Então, hoje, quando celebramos ________________, a 
quem vocês gostariam de agradecer por ajudar?

RODADA: Há mais alguma coisa que gostariam de acrescentar ao que já foi dito?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como vocês se sentiram no Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Módulo 4: Construindo Conexão e Comunidade
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. Círculo para Demonstrar 
Gratidão e Consideração

OBJETIVO: Construir relacionamentos por meio do reconhecimento positivo; aumentar 
as habilidades de elogiar; aumentar a conscientização a respeito dos pontos fortes. 

MATERIAIS: Objeto da palavra, sinos, peça de centro, valores e diretrizes da sala de aula.

PREPARAÇAO: Organize os adultos e alunos que estiverem presentes para o Círculo.

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

Lembre ao grupo quais são os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial a 
compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Expressar gratidão e valorização pelos outros

Escolha uma das seguintes sugestões: 

OPÇÕES DE RODADAS:

• Diga-nos uma característica boa que você vê em um de seus colegas;

• Conte-nos sobre uma coisa pela qual você se sente agradecido hoje/essa semana;

• Hoje nós queremos expressar nossa admiração por ___________ (nome da pessoa). O 
que você valoriza no (a) ____________ (nome da pessoa)?

Uma variação pode ser escrever os nomes de todos que estão no Círculo em um 
pedaço de papel e colocá-los em uma caixa/chapéu, a fim de que cada um receba um 
nome e diga algo de positivo a respeito da pessoa;

• Quando você estiver segurando o objeto da palavra, vire para a sua esquerda e diga 
àquela pessoa uma coisa que você valoriza nela;

• O que você valoriza em você mesmo(a) hoje?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como vocês se sentiram no Círculo de 
hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

• • • • • •

Módulo 4: Construindo Conexão e Comunidade
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.Círculo para Manterem-se 
Unidos

OBJETIVO: Estimular a reflexão atenta e cuidadosa sobre lealdade, construir conexões 
compartilhando perspectivas e aumentar a autoconscientização. 

MATERIAIS: Objeto da palavra, sinos, peça de centro, valores e diretrizes da sala de aula.

PREPARAÇÃO: Arrume as cadeiras em um círculo sem móveis no meio. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

Lembre o grupo de quais são os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial a 
compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Refletir a respeito de manterem-se unidos: o 
que é bom e não tão bom

RODADA: O que significa manterem-se unidos?

RODADA: Você pode compartilhar uma experiência de sua vida quando permanecer junto foi 
uma boa decisão que lhe ajudou de alguma forma?

RODADA: Você pode compartilhar uma experiência de sua vida quando permanecer junto 
não foi uma boa decisão?

RODADA: Com base em sua própria experiência e com base no que você ouviu dos outros, o 
que você aprendeu a respeito de ser leal e de permanecer junto?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como vocês se sentiram em compartilhar 
essas experiências e pensamentos no Círculo?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

• • • • • •
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. Círculo para Discutir o que é 
Amizade

OBJETIVO: Estimular a reflexão cuidadosa a respeito de amizade; aumentar a 
compreensão e a conexão entre os participantes pela partilha das perspectivas sobre um 
aspecto importante de suas vidas.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sinos, peça de centro, valores e diretrizes da sala de aula, 
materiais para desenhar. 

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial a 
compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Refletir sobre a amizade

Convide os alunos a usarem os materiais de desenho para criar uma imagem que 
represente “amizade” para eles. Determine um espaço de tempo de 10 a 15 minutos para a 
atividade.

RODADA: Eu convido vocês a compartilharem os seus desenhos e a dizerem o que significa 
para vocês.

RODADA: Por que amigos são importantes para vocês? 

RODADA: O que você mais valoriza em um amigo? 

RODADA: Que parte da amizade é difícil para você? 

• • • • • •

Módulo 4: Construindo Conexão e Comunidade



Círculos em Movimento 97Círculos em MovimentoCírculos em
Movimento

VERSÃO WEB   |   Íntegra em www.circulosemmovimento.org.br

RODADA: O que você faz quando está sendo “um bom amigo” para alguém? 

RODADA: Após escutar a todos hoje, tem alguma coisa nova que você aprendeu a respeito de 
amizade?  

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como vocês se sentiram em compartilhar 
essas experiências e pensamentos no Círculo?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Módulo 4: Construindo Conexão e Comunidade



Círculos em Movimento98 Círculos em MovimentoCírculos em MovimentoCírculos em
Movimento

VERSÃO WEB   |   Íntegra em www.circulosemmovimento.org.br

. Círculo: Projetando meu 
Futuro

OBJETIVO: Estimular a conscientização a respeito das possibilidades no futuro; construir 
conexão por meio do compartilhamento de sonhos e aspirações.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sinos, peça de centro, valores e diretrizes da sala de aula, 
materiais para desenhar. 

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial a 
compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Desenhar “Eu no meu futuro” e refletir a 
respeito dessa pessoa

Convide os alunos a criarem um desenho representando a pessoa que eles gostariam 
de ser daqui a 5 ou 10 anos. Determine um espaço de tempo de 10 a 15 minutos para a 
atividade.

RODADA: Eu convido vocês a compartilharem seus desenhos e a nos contarem o que vocês 
representaram para essa pessoa que vocês querem ser daqui a 5 ou 10 anos.

RODADA: Você sente essa pessoa dentro de você agora? Que parte de você já é como essa pessoa 
hoje? Que parte de você precisa ser desenvolvida para chegar a ser essa pessoa?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como vocês se sentiram em compartilhar esses 
pensamentos no Círculo?

• • • • • •
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ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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. Círculo: O Que Significa 
Sucesso? 

OBJETIVO: Encorajar a reflexão cuidadosa a respeito do significado de sucesso; construir 
conexões compartilhando perspectivas.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sinos, peça de centro, valores e diretrizes da sala de aula, 
materiais para desenhar. 

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial a 
compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Compartilhar histórias de sucesso e seu 
significado

RODADA: Conte-nos sobre uma vez em sua vida que você sentiu que foi muito bem-sucedido. 

RODADA: Qual foi a parte mais importante desse sucesso para você? 

RODADA: Pela sua experiência, sucesso e felicidade são a mesma coisa? 

RODADA: Pela sua experiência, ter obtido sucesso já deixou você infeliz?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como vocês se sentiram no Círculo de hoje? 

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

• • • • • •
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.

• • • • • •
Círculo de Construção de 
Relacionamento

OBJETIVO: Ajudar os membros do Círculo a se conhecerem melhor e a construírem 
confiança.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, papel de desenho, canetinhas, giz de 
cera, etc. 

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial 
a compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Compartilhar autoimagens e aprender sobre 
os outros

Convide os participantes a desenharem aquilo que gostariam que os outros 
soubessem a respeito de si mesmos. Peça que formem pares com a pessoa sentada ao 
seu lado e compartilhem seu desenho com seu par. Determine 5 a 10 minutos para 
compartilharem.

RODADA: Quando os participantes tiverem terminado de compartilhar um a um com 
seus parceiros, passe o objeto da palavra e convide-os a compartilhar seu desenho com 
todos no grupo. Eu convido vocês a compartilharem seus desenhos e a nos contarem o que eles 
dizem sobre você.
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O facilitador deve iniciar essa rodada como modelo. Depois de compartilhar sua 
história, coloque o desenho no centro do círculo e convide os participantes a fazerem o 
mesmo após se manifestarem.

RODADA: O que você valoriza na sua família, (ou comunidade, bairro, escola ou cultura) que 
ajudou a determinar quem você é hoje?

RODADA: O que você ficou sabendo sobre os colegas que deixou você interessado ou surpreso? 

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como vocês se sentiram no Círculo de hoje? 

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Este Círculo foi adaptado a partir da obra de Boyes-Watson and Pranis, Heart of Hope, pp. 70–72.
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.Círculo para Explorar 
as Dimensões de nossa 
Identidade 

OBJETIVO: Promover a conscientização de aspectos de nós mesmos que são universais; 
os aspectos que são compartilhados com os outros, mas que não são universais; os 
aspectos de nós mesmos que são só nossos como indivíduos. Um objetivo deste Círculo é 
reconhecer formas pelas quais podem ser feitas suposições baseadas na identidade de um 
grupo e que não estão corretas para os indivíduos dentro daquele grupo.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, folha de exercício com uma 
pirâmide desenhada ou papel pardo em tamanho grande, canetas ou canetinhas de ponta 
fina, cópias de um poema, ou poema escrito em um cartaz ou no quadro da sala de aula.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECK-IN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial a 
compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Classificar as características universais, 
coletivas (grupo) e pessoais

Distribua a folha com a pirâmide, ou peça aos participantes que desenhem uma 
pirâmide dividida da mesma forma em um cartaz (o professor/facilitador também faz 
isso). Na parte inferior da pirâmide, peça aos participantes que escrevam palavras que os 
descrevam e que eles acham que se aplicam a todos.

• • • • • •
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Peça-lhes depois que identifiquem um grupo ou uma cultura da qual eles se sentem 
parte (etnia, homem/mulher, jovem, etc.) e escrevam o nome desse grupo ao lado da 
divisão do meio da pirâmide. Feito isso, peça que escrevam dentro dessa segunda divisão 
as palavras que os descrevem que não são verdadeiras para todas as pessoas, mas que são 
geralmente verdadeiras para o grupo com o qual se identificam.

Na parte superior da pirâmide, peça-lhes que escrevam palavras que os descrevam, que 
eles acham que se aplicam a eles mesmos unicamente: ninguém mais é assim.

RODADA: Eu convido vocês a compartilharem o que vocês escreveram a respeito de si mesmos 
em cada camada da pirâmide. O facilitador é o primeiro a compartilhar.

RODADA: Como vocês se sentem ao olhar para si mesmos dessa forma? Vocês se veem de forma 
diferente ou se entendem de forma diferente após fazer essa atividade? 

Peça que observem sua pirâmide e prestem atenção ao nível intermediário – o grupo ou 
cultura ao qual pertencem. Peça-lhes que escrevam ao lado dessa divisão várias palavras 
que descrevam o que outras pessoas associam a esse grupo, mas que não são verdades para 
eles. Dê um exemplo retirado da pirâmide que você completou. 

RODADA: Podem compartilhar algumas palavras que vocês escreveram que estejam 
associadas ao grupo a que vocês pertencem, mas que na verdade não se aplicam a vocês 
pessoalmente. Como vocês se sentem quando as pessoas supõem que vocês sejam assim, quando 
na verdade não se aplica a vocês?

RODADA: Que outros pensamentos e ideias surgiram para vocês enquanto preenchiam essa 
pirâmide e ao ouvir o que os outros compartilharam a respeito de suas pirâmides?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Diga uma palavra que resuma como você está 
se sentindo agora.

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Este Círculo foi adaptado da obra de Boyes-Watson e Pranis, No Coração da Esperança, pp. 172–76.]

 A “Pirâmide da Identidade” foi adaptada a partir do desenho elaborado pelo Ibis Consulting Group, 
Inc.: disponível em www.ibisconsultinggroup.com. 
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PIRÂMIDE DA IDENTIDADE

Verdadeiro para mim

Verdadeiro para minha cultura ou subgrupo

Verdadeiro para todos
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.  
Círculo: A Caixa do Gênero

OBJETIVO: Explorar os estereótipos homem/mulher e as pressões dessas mensagens da 
sociedade para o sentido de individualidade.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, folha de exercícios da caixa de gênero, 
caneta para cada participante.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial a 
compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Enumerar o que está dentro e o que está fora da 
caixa para cada gênero

Entregue a cada participante uma cópia da folha de exercícios “Caixa de Gênero”. 
Cada um deve trabalhar sozinho na sua folha de exercício. Peça que preencham as caixas 
de Homem e Mulher com todas as características ou traços que eles acreditam que a 
sociedade diga a meninos e meninas como devem ser ou o que devem fazer. Na parte 
externa das caixas, devem enumerar características ou traços que eles achem que estejam 
“fora da caixa” para cada gênero. Peça que pensem de onde eles acham que essas mensagens 
surgiram. Eles ouviram isso de seus pais? De filmes? Da televisão? De músicas? Amigos?

RODADA: Eu convido cada um a compartilhar o que escreveu na sua caixa de gênero sobre 
o que é “esperado” de meninos/homens e o que é "esperado" de meninas/mulheres. Em seguida 
vamos compartilhar as características que estão “ fora da caixa” para meninos e meninas.

• • • • • •
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RODADA: Vocês conseguem pensar onde vocês ouviram essas mensagens sobre como 
deveriam ser os homens e as mulheres? Foi por meio de seus pais? Filmes? Músicas? Amigos? 
Escola?

Peça aos participantes que olhem para seu Diagrama de Gênero e reflitam sobre o 
que eles pensam que seja verdade a respeito de si mesmos que está dentro da caixa, e as 
partes de si mesmos que estão fora da caixa. Eles podem fazer um círculo em torno do 
que estiver dentro e fora da caixa de “gênero”. Ou peça que escrevam em seus diários por 
dez minutos. Há partes que estão fora da caixa para o seu gênero? Eles sentem a pressão 
para que não expressem coisas que estejam fora da caixa para seu gênero? Como reagem 
ou lidam com essas pressões?

RODADA: Vocês veem partes de vocês que estão tanto dentro como fora da caixa de gênero?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Diga uma palavra que resuma como você 
está se sentindo agora.

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Este Círculo foi adaptado da obra de Boyes-Watson e Pranis, No Coração da Esperança, pp. 
188–91. O exercício da “Caixa de Gêneros” foi criado originalmente pelo Oakland Men’s Project; 
Paul Kivel, “The Oakland Men’s Project,” http://paulkivel.com/resources/articles/item/70-the-
oaklands-men-project.
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 Características 
para homens 

fora do 
socialmente 

esperado

Características 
para mulheres 

fora do 
socialmente 

esperado 

Características 
para homens 

dentro do 
socialmente 

esperado

Características 
para mulheres 

dentro do 
socialmente 

esperado
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.Círculo: Elementos de uma 
Relação Saudável

OBJETIVO: Ajudar os participantes a pensar a respeito dos elementos de um 
relacionamento que trazem benefícios positivos para suas vidas.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, bloco de papel em um cavalete.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial 
a compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Identificar comportamentos que fazem com 
que você e os outros se sintam bem 

Peça que cada um pense por cinco minutos sobre essas duas perguntas e escreva suas 
respostas:

O que você faz em seus relacionamentos com outras pessoas em sua vida que as deixa 
felizes, tranquilas e alegres?

O que as outras pessoas fazem que lhe deixa feliz, tranquilo e alegre?

Quando todos os participantes tiverem terminado de fazer suas listas, convide-os 
a se organizarem em pares para fazerem uma lista dos ingredientes importantes de 
relacionamentos saudáveis. Junte as listas no cavalete ou no quadro, para todo o grupo ver.

RODADA: Olhando essa lista de ingredientes importantes para relacionamentos saudáveis, 
você acha que essa lista é igual para todos os tipos de relacionamentos? É diferente para um 

• • • • • •
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relacionamento romântico? E um relacionamento entre pais e filhos? Entre amigos? Entre 
colegas de trabalho?

RODADA: Você pode descrever para nós um relacionamento em sua vida que você considera 
saudável?

RODADA: Você consegue identificar o ingrediente mais importante que você sente que traz 
para esse relacionamento? 

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que você achou do Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Este Círculo foi adaptado da obra de Boyes-Watson e Pranis, No Coração da Esperança, pp. 214–18.
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.Círculo: Escolhendo Amigos 
de Confiança

OBJETIVO: Pensar sobre como escolher amigos que sejam de confiança e que serão uma 
influência positiva em suas vidas.

MATERIAIS: Objeto da palavra, peça de centro, folha de papel ou diário para os 
participantes, canetas.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial 
a compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Identificar sinais de credibilidade e de falta de 
credibilidade

Suspenda o objeto da palavra para uma sessão de “colheita de ideias”.

Primeiramente, peça aos alunos que pensem no significado da palavra “confiança” 
para eles mesmos. 

O que significa “confiança” para vocês?

Determine 5 minutos para que anotem o que eles acham que significa. Exponha todos 
os significados trazidos pelo grupo no quadro, de modo que todos possam vê-los.

Não há necessidade de chegar a um acordo nesta lista. Registre todos os significados 
que o grupo oferecer para a palavra “confiança”. Feito isso, peça aos participantes que 

• • • • • •
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pensem por que a confiança é importante. Em seguida, peça que os alunos enumerem pelo 
menos três benefícios que se obtém por confiar nos amigos.

Acrescente esses ao quadro.

Em terceiro lugar, peça que pensem como eles podem julgar se alguém que seja amigo 
deles, ou namorado(a), é uma pessoa em quem podem confiar. Quais são alguns pequenos 
sinais que nos dizem que alguém é de confiança? Quais são alguns sinais ou pequenos sinais que 
nos dizem que alguém não é de confiança? 

Como facilitador, ofereça exemplos, como: A pessoa aparece quando ela diz que vem? A 
pessoa devolve o dinheiro que pegou emprestado? Sinais de que alguém não é de confiança 
podem ser quando uma pessoa promete que vai ligar, mas não liga, ou quando não fala a 
verdade a respeito de onde ela está ou do que está fazendo.

Junte estes sinais no quadro:

Pequenos Sinais de que Alguém é de Confiança.

Pequenos Sinais de Alguém que Não É de Confiança.

Volte a usar o objeto da palavra.

RODADA: Em nossas vidas, não escolhemos nossa família, mas escolhemos nossos amigos 
e nossos parceiros. Alguns desses “sinais” lhe ajudariam a decidir se você quer ser amigo de 
alguém, ou quer começar a namorar alguém? 

RODADA: Você acha que deveria começar um relacionamento com alguém que dá sinais de 
não ser de confiança?

RODADA: Existem coisas que você pode fazer para ser de mais confiança como amigo e 
parceiro?

RODADA: Baseado em suas próprias experiências, qual a lição mais importante a respeito de 
escolher amigos de confiança que você poderia compartilhar com os outros?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que você achou do Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Este Círculo foi adaptado da obra de Boyes-Watson e Pranis, No Coração da Esperança, pp. 220–23.
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.Construção de uma Equipe Esportiva

Círculo de Relacionamentos

OBJETIVO: Aumentar o sentimento de conexão entre os colegas de time; aumentar a 
conscientização das experiências e perspectivas diversas dos colegas de time; construir 
relacionamentos.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro relacionados ao esporte, diretrizes-
padrão, pratinhos de papel/cartelas, canetinhas.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial 
a compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Refletir sobre valores ao praticar um esporte e 
ao fazer parte de um time

RODADA: Você pode compartilhar o valor que você escreveu e o que ele significa para você? 

RODADA: Quando e por que você começou a praticar esse esporte?

RODADA: Por que você continua envolvido nesse esporte?

RODADA: Nos conte a respeito de um momento de orgulho na sua carreira nesse esporte.

RODADA: Que habilidades você aprendeu praticando esse esporte que lhe ajuda em outras 
áreas de sua vida? 

RODADA: O que você valoriza na sua equipe? 

• • • • • •
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RODADA: Pegue um dos valores que nós temos no centro do Círculo e conte-nos a respeito de 
uma ocasião quando você viu um colega de time demonstrar esse valor.

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que você achou do Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo! 
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.Construção de uma Equipe Esportiva

Círculo: Aprofundando 
Relacionamentos 

OBJETIVO: Conhecer-se melhor na equipe e compartilhar mais a respeito de nós 
mesmos fora do esporte.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens relacionados ao esporte para o centro, valores do 
Círculo anterior e diretrizes padronizadas.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial 
a compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Conhecer os membros do time de forma mais completa

RODADA: Para você, o que significa fazer parte dessa equipe?

RODADA: Qual é a importância de nos conhecermos fora do esporte? Você acha que conhece 
seus colegas de time fora da prática esportiva?

RODADA: Você pode contar aos seus colegas alguma coisa que eles provavelmente não 
saibam a seu respeito e que você gostaria que soubessem? 

RODADA: Alguma coisa que seus colegas disseram surpreendeu você? 

RODADA: O que você poderia fazer para conhecer seus colegas melhor? 

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que você achou do Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

• • • • • •
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. Círculo Para Refletir a 
Respeito de Vencer e Perder

OBJETIVO: Aumentar a compreensão emocional de vencer e perder e aumentar a 
resiliência frente a contratempos e/ou adversidades.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens relacionados ao esporte para o centro, valores do 
Círculo anterior e diretrizes padronizadas.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial a 
compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Compartilhar experiências de ganhar e perder

RODADA: Para você, o que significa ganhar? Como você se sente quando ganha?

RODADA: O que significa perder? Como você se sente quando perde?

RODADA: Você pode compartilhar a respeito de uma vez que você teve uma experiência difícil 
quando perdeu? 

RODADA: Você pode compartilhar uma vez em que você perdeu, mas se sentiu bem consigo 
mesmo? 

RODADA: Que responsabilidades vêm junto com a vitória? 

RODADA: Ao final do jogo, que sensação você gostaria que desaparecesse, independentemente 
de ter ganhado ou perdido?

• • • • • •
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RODADA: Quem é um modelo para você e como essa pessoa enfrenta a vitória e a derrota? 

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que você aprendeu a respeito de ganhar e 
perder neste Círculo? 

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo! 
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. Círculo de Reflexão após um 
Jogo

OBJETIVO: Refletir a respeito do que cada um fez bem ou do que poderia fazer melhor; 
refletir sobre o que o time fez bem ou poderia fazer melhor; reconhecer e valorizar os 
esforços e habilidades do outro time.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens relacionados ao esporte para o centro, valores do 
Círculo anterior e diretrizes padronizadas.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial a 
compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Avaliar pontos fortes e áreas a melhorar

RODADA: O que você acha que fez bem no jogo de hoje? 

RODADA: O que você acha que poderia ter feito melhor? 

RODADA: O que você acha que o time fez bem no jogo de hoje? 

RODADA: O que você acha que o time poderia ter feito melhor? 

RODADA: O que você percebeu que o outro time fez bem hoje?

RODADA: Qual o seu compromisso para quando treinarmos/jogarmos de novo? 

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como você se sente com o Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo! 

• • • • • •
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.Círculo de Boas-Vindas após 
Ausência da Sala de Aula

Cada vez que um membro da comunidade estiver ausente por mais de dois dias, voltar 
pode ser esquisito ou desconfortável. Por exemplo, se um aluno está doente e perde 
vários dias de aula, esse aluno provavelmente vai achar que muita coisa aconteceu em sua 
ausência e pode sentir que não se ajusta ao retornar. Um Círculo rápido no seu retorno 
para reconectar esse aluno pode suavizar a transição da volta e funcionar como uma 
revisão do material para a turma toda.

OBJETIVO: Integrar o aluno que esteve fora, de volta à comunidade da sala de aula; 
fortalecer relacionamentos.

MATERIAIS: Objeto da palavra, peça de centro, valores e diretrizes para a sala de aula.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial 
a compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Dar as boas-vindas ao aluno que esteve 
ausente e deixá-lo a par do que foi visto em sua ausência 

Queremos dar as boas-vindas a____________(nome do aluno) de volta à nossa sala de aula.

RODADA: Convido vocês a dizerem como estão se sentindo e a cumprimentar 

____________ (nome do aluno).

• • • • • •
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RODADA: Vamos compartilhar com ____________ (nome do aluno) alguma coisa que 
fizemos como turma enquanto ele/ela esteve fora, ou alguma coisa que aprendemos que seja 
importante que____________ saiba.

RODADA: Vocês têm mais alguma coisa a compartilhar que acham importante que 

__________ saiba para ficar atualizado(a) sobre o que fizemos?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como você se sente com o Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo! 

Veja também 12.5 Círculo de Boas-Vindas após uma Suspensão, que foi elaborado 
especificamente para um aluno que volta após período de suspensão. 
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Módulo 5: Aprendizagem Social e Emocional 

MÓDULO 

Aprendizagem Social e 
Emocional

Os Círculos são uma oportunidade para praticarmos habilidades sociais e emocionais 
à medida que os participantes aprendem a compartilhar seus pensamentos, sentimentos 
e experiências uns com os outros. Escutar os outros de forma profunda é uma das 
habilidades sociais importantes desenvolvida dentro do espaço do Círculo. Enquanto 
os adultos e os alunos escutam, eles desenvolvem empatia, perspectiva e consciência das 
necessidades, sentimentos e experiências de vida dos outros. Os Círculos nesse módulo 
estão focados no desenvolvimento da alfabetização social e emocional. Nós oferecemos 
nove Círculos elaborados especialmente com o intuito de ajudar os participantes a 
refletirem e a falarem sobre sentimentos em muitos contextos diferentes. As pesquisas 
mostram que a alfabetização social e emocional é tanto uma capacidade importantíssima 
para o sucesso na vida quanto um conjunto de habilidades que melhoram com a prática. 
Habilidades emocionais fundamentais incluem:

• Reconhecer e controlar suas próprias emoções
• Ler as emoções dos outros e reagir a elas
• Desenvolver empatia e consideração com os outros
• Tomar decisões de forma responsável
• Estabelecer e manter relacionamentos saudáveis

Principalmente para os adolescentes, a aprendizagem e a prática intencional 
envolvendo habilidades importantes de autocontrole emocional e tomada de decisões, 
de forma responsável, fortalecem no cérebro as vias em desenvolvimento na região do 
neocórtex. Lembramos, mais uma vez, que todos os Círculos, qualquer que seja o tópico, 
possibilitam essa prática; porém, os que apresentamos nesse módulo oferecem a prática 
intencional elaborada para ajudar os jovens a estarem conscientes a respeito de seus 
sentimentos e a aprenderem a controlá-los de modo eficaz. Existem cursos excelentes 
para desenvolver o aprendizado social e emocional, e acreditamos que muitas das 
atividades desses cursos podem ser adaptadas facilmente para serem compartilhadas 
no formato de Círculo apresentado neste guia. Uma diferença significativa entre o que 
é comumente oferecido por esses cursos e a prática circular apresentada neste guia é a 
participação ativa do facilitador em todos os Círculos, incluindo os que fazem parte deste 
módulo. Em muitos Círculos, o facilitador compartilha primeiro, para servir de modelo 
para o resto do grupo. Se houver um exercício envolvendo desenho, fazer um texto, ou 
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uma folha de exercícios como parte do Círculo, o facilitador também deve cumprir essas 
atividades.

É sinal de respeito que o facilitador ofereça seus sentimentos e esteja disposto a 
demonstrar vulnerabilidade. Os facilitadores nunca devem fazer uma pergunta que eles 
não estejam dispostos a responder. Tenha em mente que cada participante deve sentir-
se à vontade para compartilhar somente no nível em que se sintam confortáveis e que 
sempre tem a possibilidade de passar a vez. Especialmente nos Círculos que focam no 
desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, o facilitador adulto é encorajado a 
compartilhar seus próprios sentimentos e a se envolver de forma honesta e sincera com 
o material, lembrando que o processo que eles estão facilitando é seguro para todos. Os 
adultos precisam falar de seus sentimentos e servir de modelo, demonstrando habilidade 
de fazer isso de maneira responsável e respeitosa. Agindo assim, os adultos dão conta de 
sua responsabilidade de cuidar do bem-estar das crianças sendo um modelo positivo na 
expressão e no controle de seus sentimentos.

Os adultos precisam 
falar de seus 
sentimentos e 
servirem de modelo, 
demonstrando a 
habilidade de fazer 
isso de maneira 
responsável e 
respeitosa.
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• • • • • •
.Círculo para Escutar

o Silêncio 

OBJETIVO: Aumentar a competência emocional ampliando a habilidade de ficar quieto 
e conscientizar-se do seu estado interior.

MATERIAIS: Objeto da palavra, peça de centro, sinos, valores e diretrizes da sala de aula, 
materiais de desenho se você for usar a atividade opcional.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial 
a compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Escutar o silêncio e refletir sobre a experiência

Leia o trecho abaixo bem devagar:

Nós vamos explorar a experiência de ficarmos em silêncio. O que observamos quando 
escutamos o silêncio de ninguém falando? Inspire profundamente e solte o ar devagar. Quando 
você termina de soltar o ar, feche os olhos e preste atenção nos seus ouvidos. Continue a respirar 
profundamente, foque sua atenção em seus ouvidos. Perceba seus ouvidos. Coloque toda sua 
atenção em seus ouvidos. Escute. Escute. Eu vou parar de falar e nós vamos ficar em silêncio 
por um minuto. Observe o que você escuta, mesmo quando ninguém está falando. Um minuto 
de silêncio… Agora eu convido vocês a abrirem seus olhos.

RODADA: O que você observou com seus ouvidos quando não havia ninguém falando?
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Leia o trecho abaixo bem devagar:

Dessa vez, nós vamos ouvir o nosso próprio corpo e mente. Fechem seus olhos. Coloquem sua 
atenção no seu interior – no interior de seu corpo e no interior de suas mentes. Com os olhos 
fechados, perceba seu coração, sinta-o bater, perceba seus pulmões, sinta-os respirar, perceba 
seus sentimentos. Eu vou parar de falar por um minuto e nós todos vamos ficar em silêncio 
observando o que está acontecendo dentro de nós. Um minuto de silêncio… Agora eu convido 
vocês a abrirem os olhos.

RODADA: O que você notou sobre o seu interior quando estávamos todos quietos? 

OPCIONAL: Faça um desenho do que você percebeu do seu interior quando estávamos em 
silêncio.

RODADA: Passe o objeto da palavra e convide os participantes a compartilharem seus 
desenhos. 

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como você se sentiu com o Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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.Quem e o Que Nos Faz Sentir 
Bem

OBJETIVO: Aumentar a competência emocional, aumentando a conscientização a 
respeito do que contribui para fazer com que nós mesmos e os outros se sintam bem.

MATERIAIS: Objeto da palavra, peça de centro, sinos, valores e diretrizes da sala de aula, 
materiais de desenho.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial 
a compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Fazer um desenho representando quem nos 
faz sentir bem

Respirem profundamente, fechem os olhos e pensem em alguém que faz vocês se sentirem 
bem. Percebam quem é que faz vocês se sentirem bem. Reparem em como seu corpo se sente, 
como seu coração se sente. Respirem profundamente e, então, abram seus olhos… Agora 
desenhem a pessoa que faz vocês se sentirem bem.

Determine um tempo suficiente para que o desenho seja feito.

RODADA: Convido vocês a compartilharem seu desenho e a dizer-nos o que essa pessoa faz 
para que você se sinta bem. 

RODADA: O que você acha que faz para ajudar outras pessoas a se sentirem bem?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Você tem mais alguma coisa que gostaria de 
dizer a respeito do Círculo de hoje? 

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

• • • • • •
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• • • • • •

. Lidando com as Dores 
Internas e Externas

OBJETIVO: Aumentar a competência emocional, trazendo uma estrutura para falar das 
dores que não são as físicas.

MATERIAIS: Objeto da palavra, peça de centro, valores e diretrizes da sala de aula.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial a 
compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Descobrindo maneiras de ajudar quando nosso 
coração dói 

EXPLIQUE: Dores diferentes nos atingem. Algumas dores são físicas como cortes, hematomas, 
ou dores de cabeça. Algumas dores têm a ver com nossos corações e sentimentos. 

RODADA: A quem você recorre quando se machuca fisicamente? A quem você recorre quando 
está machucado por dentro – seus sentimentos, seu coração? 

RODADA: Que tipo de dor machuca nossos corações?

RODADA: O que ajudou você a sentir-se melhor quando você sentiu seu coração magoado? 

RODADA: O que você poderia fazer para ajudar alguém que está magoado? 

COMENTE: Muito obrigada pelas boas ideias que vocês tiveram a respeito de como ajudar 
alguém que esteja magoado.
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RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Você tem mais alguma coisa que gostaria de 
dizer a respeito do Círculo de hoje? 

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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• • • • • •
. O Que Te Provoca Raiva? 

OBJETIVO: Aumentar a competência emocional, trabalhando com a habilidade de 
reconhecer e de falar sobre sentimentos de raiva. 

MATERIAIS: Objeto da palavra, sinos, peça de centro, valores e diretrizes da sala de aula.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial a 
compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Explorando o sentimento de raiva e como 
expressá-la de formas benéficas

EXPLIQUE: Hoje nós vamos explorar sentimentos fortes em nosso Círculo.

RODADA: Que situações fazem com que você ria muito? 

RODADA: Em que situações você fica muito bravo?

RODADA: O que você faz com sentimentos de raiva? 

RODADA: Em sua vida, a raiva alguma vez foi útil? A raiva já lhe deu problemas ou foi nociva?

RODADA: Como você pode expressar raiva de uma maneira que não lhe cause problemas ou 
que torne as coisas piores?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Você tem mais alguma coisa que gostaria de 
dizer a respeito do Círculo de hoje? 

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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• • • • • •
.O Que Te Preocupa?

OBJETIVO: Aumentar a competência emocional ampliando a conscientização a respeito 
das ansiedades e da habilidade de falar sobre elas.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sinos, peça de centro, valores e diretrizes da sala de aula, 
materiais para escrita e/ou materiais de desenho

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial 
a compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Explorar esperança, preocupações e como 
aliviar o estresse das preocupações

EXPLIQUE: Neste Círculo nós vamos explorar o que nos dá esperança e o que nos causa 
preocupações. 

RODADA: O que te dá esperança? 

Convide os participantes a usarem seus diários/agendas para responder à pergunta: O 
que te preocupa? Eles poderão escrever ou desenhar. Dê-lhes tempo suficiente para que 
escrevam/desenhem. 

RODADA: Convido vocês a compartilharem alguma coisa a respeito de suas preocupações 
sobre as quais escreveram, ou mostre-nos seu desenho e explique o que significa para você.

RODADA: Como é que se pode saber se uma pessoa está preocupada ou muito estressada?

RODADA: O que você pode fazer para aliviar o estresse causado por suas preocupações?

RODADA: Conte-nos mais a respeito do que te traz esperança, especialmente quando você 
está preocupado(a). 

Módulo 5: Aprendizagem Social e Emocional



Círculos em Movimento130 Círculos em MovimentoCírculos em MovimentoCírculos em
Movimento

VERSÃO WEB   |   Íntegra em www.circulosemmovimento.org.br

Agradeça a todos pelas ideias sobre como enfrentar o estresse ou preocupações.

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Você tem mais alguma coisa que gostaria de 
dizer a respeito do Círculo de hoje? 

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Módulo 5: Aprendizagem Social e Emocional



Círculos em Movimento 131Círculos em MovimentoCírculos em
Movimento

VERSÃO WEB   |   Íntegra em www.circulosemmovimento.org.br

• • • • • •

.Previsão Diária do Tempo 
Emocional 

OBJETIVO: Auxiliar os participantes a ficarem mais conscientes a respeito das emoções 
e pensamentos que estão por trás de seus comportamentos; aumentar a habilidade dos 
participantes de reconhecerem, nomearem e modularem seus sentimentos.

MATERIAIS: Objeto da palavra, cópias da folha de atividades “Previsão do Tempo 
Emocional”.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial 
a compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Fazer um inventário de nossos sentimentos: o 
que os desencadeou e a reação de nossos corpos

Apresente o que segue: Antes mesmo de chegar ao Círculo hoje, você provavelmente 
interagiu com muitas pessoas. Talvez você tenha tido experiências positivas, ou talvez 
algumas desagradáveis. Pode ser que você não tenha o hábito de pensar, ou até mesmo de 
lembrar, a respeito dos sentimentos que você teve. Pode ser que você não faça isso diariamente. 
Mas grande parte de assumir-se o controle pelo nosso comportamento é primeiramente ver 
que sentimentos estão por trás desse comportamento. Para fazer isso, nós trouxemos uma 
atividade chamada de Previsão Diária do Tempo Emocional.

Distribua as folhas de exercício (para o facilitador, inclusive). Reveja a lista 
de emoções e explique o significado de qualquer palavra com que não estejam 
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familiarizados. Convide os participantes a completarem a folha do exercício. Disponibilize 
um bom tempo para que trabalhem nisso. 

RODADA: Qual foi a experiência de preencher essa folha de atividade? Você conseguiu 
relacionar emoções e pensamentos relacionados a uma situação específica?

RODADA: Nesta rodada, eu os convido a compartilhar alguns sentimentos ou sensações que 
vocês identificaram na folha de atividades.

RODADA: Ter preenchido essa “previsão do tempo” mudou seu jeito de pensar a respeito de 
como reagir a situações em sua vida? Há algum jeito de sentir que você escolheria algo que fosse 
diferente?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Você tem mais alguma coisa que gostaria de 
dizer a respeito do Círculo de hoje? 

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Esta atividade foi adaptada da obra de Casarjian and Casarjian, Power Source Facilitator’s Manual, 
pp. 74–75. (Veja Apêndice 4: Recursos, Seção I). Essa atividade também está na obra de Boyes-
Watson e Pranis, No Coração da Esperança, pp. 108–114.
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Folha de Atividades:
Previsão Diária do Tempo Emocional

1. Faça uma descrição geral de seu “tempo” emocional.

2. O que fez com que você se sentisse assim? Seja específico(a). Enumere pessoas, atividades, 
acontecimentos, pensamentos, qualquer coisa que lhe tenha acontecido.

3. Que sentimentos foram desencadeados? E o que você estava sentindo por dentro?

Circule ou sublinhe as palavras que descrevem seus sentimentos:

Abandonado
Abençoado
Agitado
Aliviado
Amargo
Amedrontado
Animado
Ansioso
Apavorado
Arrependido
Bobo
Bravo
Briguento
Calmo
Cansado
Capaz

Ciumento
Confuso
Contente
Culpado
Derrotado
Desamparado
Desconectado
Desejoso
Desesperado
Desprezível
Diminuído
Divertido
Dolorido
Em pânico
Enfurecido
Enganado

Enlouquecido
Enrolado
Entediado
Envergonhado
Esgotado
Esperançoso
Exasperado
Exausto
Excluído
Explodindo
Exuberante
Feliz
Ignorado
Impotente
Impressionado
Incomodado

Indiferente
Infantil
Inquieto
Inseguro
Inspirado
Intimidado
Invejoso
Irritado
Isolado
Magoado
Melancólico
Menosprezado
Nervoso
Ofendido
Orgulhoso
Perseguido

Perturbado
Preocupado
Pressionado
Rejeitado
Reprimido
Satisfeito
Sobrecarregado
Solitário
Sozinho
Submisso
Tenso
Terno
Tolo
Triste
Vacilante
Vazio

Continua na próxima página
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 Você teve alguma outra sensação? 

6. Como você reagiu?

7. Na situação que lhe trouxe esses sentimentos, qual era o problema na verdade? 

Complete o seguinte:

O problema é (foi) ___________________________________________________________________________________

O problema na verdade é (foi)________________________________________________________________________

O problema realmente é (foi)________________________________________________________________________

Continue completando a frase acima até que você não tenha mais respostas. Seja aberto. Examine o 
assunto profundamente. E valorize-se por ter a coragem e tirar tempo para fazer isso.

8. Você poderia ter feito alguma de forma diferente? Se a resposta for afirmativa, o que seria?

9. O que você aprendeu com isso? 

4. Que pensamentos surgiram? 

5. Que sensações físicas ou sinais físicos de estresse você teve? 
Tensão muscular 
Dor de cabeça
Suor 
Dificuldade para respirar
Insônia
Coração batendo forte
Formigamento

Dormência
Fadiga
Inquietação
Super agitação
Problemas digestivos
Enjoo
Visão turva

Lágrimas nos olhos
Dor física
Sensação da pressão 
aumentando
Corpo ficou frio/quente

Continuação da página anterior
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• • • • • •
.Quem Sou Eu de Verdade?

OBJETIVO: Promover a autorreflexão em um nível mais profundo do que o normalmente 
vivenciado; ajudar a aumentar a autoconscientização.

MATERIAIS: Itens para o centro, objeto da palavra, folha de atividade “Quem sou eu de 
verdade”? para cada participante, caneta ou lápis para cada um. 

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial a 
compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Explorar quem nós somos

Distribua a folha de exercícios “Quem sou eu de verdade?” a todos os participantes, 
inclusive ao facilitador, ou facilitadores. Peça aos participantes que completem a folha, 
escrevendo respostas para cada linha. Observe que a pergunta é repetida deliberadamente, 
como forma das pessoas irem além das suas respostas de sempre e verem o que elas 
descobrem. Peça que os participantes preencham essa folha em silêncio, a fim de que 
possam ouvir suas próprias respostas vindas de dentro deles mesmos. Se o espaço físico for 
suficiente, convide-os a acharem o melhor espaço para focar-se em sua tarefa. Determine o 
tempo de cinco minutos para que completem a tarefa. Traga-os de volta ao Círculo.

RODADA: Como foi completar esse exercício?  

RODADA: Compartilhe uma das respostas da sua folha de exercício que você acha que vai 
surpreender os outros e, depois, explique por que você acha que poderá surpreendê-los.
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RODADA: Compartilhe a resposta da sua folha a respeito da qual você pessoalmente se sente 
melhor.

 Peça aos participantes que examinem suas respostas e marquem S para aquelas que são 
verdadeiras o tempo todo (Sempre) e que marquem as que são verdadeiras parte do tempo 
com a letra P (Parcialmente).

RODADA: Você pode compartilhar uma resposta que você acha que é sempre verdadeira para 
vocês (S) e uma resposta que que é verdadeira a seu respeito parte das vezes (P)?

RODADA: Você aprendeu alguma coisa a respeito de você mesmo que você não tinha percebido 
antes de fazer o exercício? 

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Você tem mais alguma coisa que gostaria de 
dizer a respeito do Círculo de hoje? 

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Essa atividade foi adaptada da obra de Casarjian and Casarjian, Power Source Facilitator’s Manual, p 
48. Essa atividade também está na obra de Boyes-Watson e Pranis, No Coração da Esperança, pp. 82-86.
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Quem Sou Eu de Verdade?
Se alguém pedir a você para descrever a si próprio, o que você diria?

Eu sou ___________________________________________________________________________________________

Eu sou ___________________________________________________________________________________________

Eu sou ___________________________________________________________________________________________

Eu sou ___________________________________________________________________________________________

Eu sou ___________________________________________________________________________________________

Eu sou ___________________________________________________________________________________________

Eu sou ___________________________________________________________________________________________

Eu sou ___________________________________________________________________________________________

Eu sou ___________________________________________________________________________________________

Eu sou ___________________________________________________________________________________________

Eu sou ___________________________________________________________________________________________

Eu sou ___________________________________________________________________________________________

Eu sou ___________________________________________________________________________________________
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• • • • • •
. Círculo do Espaço Seguro

OBJETIVO: Identificar as condições que ajudam as pessoas a se conectarem ao seu melhor 
eu/self.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para a peça de centro, papel para desenho, 
canetinhas, giz de cera, etc.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para a 
pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o objeto da 
palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os participantes 
são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer pergunta que 
tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o objeto da palavra 
adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial a 
compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Imaginar e desenhar um lugar seguro; refletir a 
respeito desse lugar

Respire profundamente várias vezes… perceba sua respiração, o ar entrando e saindo… 
Feche seus olhos, se você se sentir confortável em fechá-los, e imagine um lugar onde 
você se sinta completamente aceito por ser quem você é – um lugar onde você mais pode 
ser você mesmo… Observe quem está ao seu redor nesse lugar… Observe o que você vê, 
sente, ouve, sente o cheiro e o sabor … Quando você conseguir enxergar esse lugar em sua 
mente, use os materiais de arte para criar alguma coisa que represente esse lugar.

RODADA: Eu convido a todos para compartilharem seus desenhos e a explicarem o que esse 
desenho significa para vocês.  

RODADA: Olhando para seu desenho, o que você aprendeu a respeito de você mesmo e quais 
são suas necessidades?
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RODADA: O que você poderia fazer para criar mais espaços em sua vida onde você possa ser 
você mesmo de maneira mais completa?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Você tem mais alguma coisa que gostaria de 
dizer a respeito do Círculo de hoje? 

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Essa atividade também está na obra de Boyes-Watson e Pranis, No Coração da Esperança.
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• • • • • •
. Vencendo Montanhas

OBJETIVO: Aumentar a competência emocional por meio do desenvolvimento da 
habilidade de articular e reconhecer desafios; aumentar a autoconscientização a respeito 
dos pontos fortes que ajudam a desenvolver resiliência em face desses desafios.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sinos, peça de centro, valores e diretrizes da sala de aula, 
materiais de desenho.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial a 
compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Usar a metáfora da montanha para refletir sobre 
vencer desafios

EXPLIQUE: Neste Círculo, nós vamos falar sobre desafios ou coisas difíceis que precisamos 
encarar em nossas vidas. Esses desafios ou coisas difíceis, às vezes, se parecem com montanhas 
que estão bloqueando nossos caminhos. Qual é a maior montanha que você sente que está à sua 
frente? Use os materiais de arte para desenhar essa montanha. Pense de que cor ela é, que forma 
tem e o que existe nessa montanha que faz com que a escalada seja difícil.

Dê um tempo para que desenhem essa montanha.

RODADA: Como é que foi desenhar essa montanha? 

PRÓXIMO PASSO: Agora, desenhe a si mesmo chegando ao outro lado da montanha. 

Dê um tempo para que desenhem.
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CONVIDE À REFLEXÃO: Pense em duas ou três coisas a respeito de você mesmo que o 
ajudaram a chegar ao outro lado dessa montanha. Que qualidades em você fizeram com que 
você conseguisse superar o desafio dessa montanha? Para chegar ao outro lado da montanha 
você: passou por cima dela, em volta dela ou através dela? 

RODADA: Eu convido vocês a compartilharem seus desenhos que mostram como chegaram 
ao outro lado da montanha. Que habilidades os ajudaram a chegar ao outro lado? Quem e o 
que o ajudou a chegar ao outro lado?

Agradeça a todos pelas reflexões e pela força que eles trazem para superar os desafios 
em suas vidas.

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Você tem mais alguma coisa que gostaria de 
dizer a respeito do Círculo de hoje? 

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Esse Círculo foi inspirado por Roffey, Circle Time for Emotional Literacy, p. 128.
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Módulo 6: Conversas Difíceis, mas Importantes

MÓDULO 

Conversas Difíceis, mas 
Importantes

Este módulo oferece Círculos que foram elaborados para nos permitir conversar a 
respeito de questões que são extremamente importantes para nós, porém frequentemente 
evitadas porque são difíceis. Questões de exclusão, injustiças, desigualdade, pobreza, 
discriminação, opressão, violência, perda, tristeza e trauma: todas têm um impacto 
profundo nas vidas dos alunos e adultos no seio da comunidade escolar. Essas questões 
formatam nossa visão de mundo, nosso comportamento, nossas escolhas, percepções e 
relacionamentos de maneira profunda - e são com frequência a fonte de conflitos, mal-
entendidos e comportamentos negativos dentro da comunidade escolar.

Apesar da importância que têm, esses assuntos são também dolorosos, complexos; é 
difícil falar sobre eles. Muitos adultos sentem que eles não têm as condições necessárias 
para falar sobre questões delicadas e conflitantes de raça, privilégio, gênero, sexualidade, 
bullying e violência. E eles estão certos. Nossa sociedade luta para confrontar de maneira 
honesta as questões complexas que estão por trás de muitos dos problemas que afetam 
crianças e famílias. Ainda assim, quando os adultos permanecem em silêncio, nós não 
oferecemos um espaço seguro para que os jovens falem sobre o que eles veem, vivenciam, 
pensam e sentem a respeito dessas realidades. Nós também não abrimos espaços para 
discussões compartilhadas a respeito de como nós todos encaramos de formas saudáveis 
e não saudáveis essas realidades em nossas vidas no dia a dia. 

Como espaço compartilhado, o Círculo é único em sua capacidade de abrigar emoções 
fortes e verdades desconfortáveis de forma segura. Todos os Círculos nesse módulo são 
direcionados a salas de aula, escolas e grupos que tenham tido experiência suficiente com 
os Círculos para confiar nesse processo. Os rituais do Círculo nos fazem lembrar que todos 
compartilhamos como seres humanos, especialmente que todos compartilhamos o desejo 
de estar em bom relacionamento. O Círculo nos encoraja a sermos o nosso melhor e a ver 
o melhor de cada um. No contexto desse entendimento, nós podemos, então, conseguir 
olhar de forma mais honesta e direta as verdades duras sobre a nossa habilidade de causar 
dano uns aos outros.

A necessidade de segurança nesses Círculos é maior do que em muitos dos Círculos 
apresentados até agora, neste livro. Consequentemente, é importante investir mais tempo 
nos valores, diretrizes e em fazer um check-in significativo. Para que seja uma conversa 
honesta a respeito dessas questões desafiadoras, é essencial que haja uma prática bem 
estabelecida de honrar o uso do objeto da palavra e de escutar respeitosamente. Se o grupo 
não for capaz de manter um espaço respeitoso, é melhor que, calmamente, sem culpar 

Nossa sociedade luta 
para confrontar de 
maneira honesta as 
questões complexas 
que estão por trás 
de muitos dos 
problemas que 
afetam crianças e 
famílias.
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ninguém, encerrar o Círculo e voltar ao assunto mais adiante, quando os participantes 
estejam mais capacitados a manterem um espaço respeitoso no Círculo. A participação 
do facilitador de forma significativa – ao responder às mesmas perguntas e ao fazer as 
mesmas atividades que os alunos – reforça a segurança do Círculo e serve de modelo do 
envolvimento respeitoso para falar nos assuntos incômodos.

Quando a rodada convida à vulnerabilidade, é importante que o facilitador seja o 
primeiro a compartilhar para ser o modelo de colocar-se em posição de vulnerabilidade. 
Nos Círculos desta seção, é aconselhável passar o objeto da palavra uma segunda vez 
após cada pergunta, pois assim permite-se que os participantes tenham mais tempo para 
refletir e mais oportunidade de organizar seus pensamentos.

Muitos dos Círculos, neste módulo, abordam a injustiça e o dano que surgem a partir 
da natureza desigual de nossa sociedade. Alunos e professores vivem com fardos de 
desigualdade baseados na raça, religião, orientação sexual, gênero, riqueza e habilidade, 
tanto física como mental. Os que são privilegiados carregam fardos de culpa, negação, 
alienação, desconforto, silêncio e desconexão dos outros. Nós precisamos encontrar 
lugares seguros para falarmos sobre esses assuntos, para olhar de maneira honesta como 
essas realidades impactaram nossos relacionamentos uns com os outros, para entender 
como nosso comportamento é formatado por essas realidades. Feito isso podemos pensar 
em explorar escolhas alternativas para lidar com essas questões, se o que estamos fazendo 
agora estiver causando danos aos outros ou a nós mesmos. Nós precisamos explorar como 
podemos construir relações positivas baseadas em nossa escolha de ver um ao outro como 
seres humanos, nossos semelhantes. Esses modelos de Círculos estão elaborados para 
permitir que tenhamos essas conversas importantes, mesmo que difíceis. 

Pode ser que haja muitas outras conversas importantes, mas difíceis, que você gostaria 
de ter com sua equipe de trabalho, com pais ou alunos. Você pode elaborar seus próprios 
Círculos a respeito dos assuntos que forem mais imperiosos para sua comunidade escolar. 
São essas conversas que vão nos levar como cultura para além da análise intelectual 
de nossas dificuldades e permitirão que nossos corações e espíritos nos levem a novos 
lugares, juntos.
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• • • • • •
.O que motiva você?  

OBJETIVO: Ajudar os alunos a refletir a respeito das lutas e das fontes de sua motivação, 
especialmente para os objetivos a longo prazo, como ir para a universidade. O objetivo 
deste Círculo é aprender com as experiências dos outros, e ajudar os alunos a encontrar 
as maneiras de pedir a ajuda e o apoio de que necessitam.

MATERIAIS: Objeto da palavra, papel e canetas.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje: fisicamente, emocionalmente e 
espiritualmente?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Identificar o que sustenta a motivação positiva e 

como conseguir apoio

EXPLIQUE: O dicionário define “motivação” como a força ou o impulso que faz com que 
alguém aja para alcançar alguma coisa. Outra definição é o motivo, ou motivos, que se tem 
para agir ou comportar-se de determinada maneira.

CONTINUE EXPLICANDO QUE:  O objetivo deste Círculo é falar sobre como cada um de 
nós encontra a motivação para fazer as tarefas de casa ou estudar para um teste – bem como 
para outras tarefas necessárias – mesmo que sejam difíceis ou desagradáveis. Como fazemos 
para convencermos a nós mesmos a fazer o que sabemos que precisa ser feito, quando outras 
partes de nós mesmos prefeririam ir dormir, assistir TV, jogar videogames, ou falar ao telefone 
com nossos amigos? 

Peço a vocês que marquem de um lado da folha as “Influências que me ajudam e me motivam”, 
e do outro lado da folha, as “Influências que me atrapalham”. Façam uma lista das coisas que 
os influenciam para cada categoria.

 Dê tempo aos participantes para que desenvolvam suas listas.
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RODADA: Por favor, compartilhe conosco: Quais são as forças ou influências que ajudam 
você a fazer suas tarefas de casa quando você gostaria de estar fazendo outra coisa? E quais são 
algumas forças que o atrapalham? 

RODADA: Pense agora em outras obrigações ou objetivos da sua vida. Como você se “motiva” a 
fazer coisas físicas, como exercitar-se, ir à academia? Como você se “motiva” a comer de maneira 
saudável? A cuidar de seu corpo?  

RODADA: Você consegue identificar aquilo de que você precisa que o ajudaria a ficar mais 
motivado? Você consegue identificar o que você precisaria dos outros?  O que você precisaria de 
você mesmo? 

RODADA: Quais são as três coisas que você poderia fazer para conseguir o apoio e a ajuda que 
você necessita para continuar motivado na escola?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que você pode levar desse Círculo?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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• • • • • •
.Sentir-se Excluído 

OBJETIVO: Falar sobre a experiência de exclusão social para desenvolver a 
conscientização da dinâmica social da exclusão - comum, porém dolorosa; ajudar o 
grupo a desenvolver as práticas sociais que previnem essa situação.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para a peça de centro, valores e diretrizes da sala 
de aula, o livro infantil Puppies for Sale de Dan Clark (Veja Recursos II), sino ou outro 
instrumento de som.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial 
a compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Refletir a respeito de experiências de ter sido 
excluído

O facilitador lê a história em voz alta, enquanto o grupo acompanha; ou o grupo lê a 
história em voz alta. 

RODADA: Na sua experiência, qual é o sentimento de ser deixado de fora?

RODADA: Você pode compartilhar uma história de quando você foi deixado de fora?

RODADA: Você consegue pensar em algo que você poderia fazer na próxima vez que você 
presenciar que alguém está sendo excluído?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que você pode levar desse Círculo?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Esta atividade foi adaptada do trabalho de Jack Mangan com Círculos nas escolas. Veja seu website, 
Restorative Measures in Schools, no Apêndice 4: Recursos, Seção 1, Websites.
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• • • • • •
. Vamos falar de Bullying 

OBJETIVO: Aumentar nossa compreensão do impacto dos comportamentos de bullying; 
aumentar a capacidade de reconhecer bullying; trabalhar a habilidade dos espectadores de 
darem apoio aos que sofrem bullying.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para a peça de centro, sino ou outro instrumento de 
som.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Se você fosse um tipo de tempo hoje (sol, chuviscando, temporal), 
como estaria esse tempo?

 ATIVIDADE PRINCIPAL: Refletir a respeito de comportamento de bullying e 

nossas opções de reação

RODADA: Como é sofrer bullying?  

RODADA: Que tipos de ação fazem você sentir que está sofrendo bullying?

RODADA: Por que você acha que alguém pratica bullying? 

RODADA: Lembre de uma ocasião em que você viu alguém sofrendo bullying. Qual foi a 
sensação, o sentimento?

RODADA: O que você pode fazer da próxima vez que presenciar alguém sofrendo bullying?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que você está levando desse Círculo que 
poderia ajudar a você ou a outra pessoa no futuro?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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• • • • • •
.O Impacto da Fofoca 

OBJETIVO: Aumentar a compreensão do impacto da fofoca; aumentar nossa capacidade 
de resistir à tentação de fofocar; fortalecer os relacionamentos.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para a peça de centro, sino ou outro instrumento 
de som.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje: fisicamente, mentalmente e 
emocionalmente?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Refletir a respeito de fofoca, seus efeitos e 
como fazer a opção por ficar de fora

RODADA: Conte-nos em uma ou duas palavras o que lhe vem à mente quando você escuta a 
palavra “ fofoca”. 

Registre as palavras no quadro. Peça aos participantes que pensem em uma ocasião na 
qual alguém compartilhou fofocas sobre eles. Peça-lhes que percebam os sentimentos que 
surgem quando pensam nessa ocasião. Convide-os a anotar de três a cinco sentimentos 
sobre alguém fazendo fofoca sobre eles.

RODADA: Que sentimentos você anotou? 

Registre os sentimentos no quadro.

Agora pensem em uma ocasião na qual você espalhou uma fofoca sobre outra pessoa. Que 
sentimentos você percebe dentro de você mesmo, quando pensa nessa ocasião. Anote esses 
sentimentos.

RODADA: Que sentimentos você percebeu quando lembrou daquela ocasião em que você 
espalhou uma fofoca? 

Registre os sentimentos no quadro.

RODADA: Que tipos de fofoca você considera como sendo as mais nocivas?

RODADA: Que experiência de dano pessoal você viveu ou observou por causa de fofoca? 

RODADA: Existe algum benefício que vem da fofoca?
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RODADA: Quando é que compartilhar alguma coisa que aconteceu, ou contar uma história a 
respeito de alguém não é considerado fofoca?

RODADA: Qual é a coisa mais difícil quando alguém vem compartilhar uma fofoca com você? 

RODADA: Que estratégias você desenvolveu para sair fora da conversa que envolve fofoca? 

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que você está levando desse Círculo que 
poderia ajudar a você ou a outra pessoa no futuro?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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.Luto: Lidando com a Dor da 
Perda

OBJETIVO: Propiciar um espaço para que a comunidade se reúna e compartilhe os 
sentimentos após a perda de um membro dessa comunidade.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro relacionados à situação, valores e 
diretrizes, sino ou outro instrumento de som. 

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

RODADA DE VALORES: Diga-nos um valor importante que você aprendeu de alguém que 
você admira. Escreva a lista de valores, à medida que os participantes forem nomeando-
os. Ao findar a rodada, coloque a lista desses valores no centro.

Revise as diretrizes básicas para o Círculo.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje: fisicamente, mentalmente e 
emocionalmente?

 ATIVIDADE PRINCIPAL: Processar a perda, juntos

Identifique a perda que é o objetivo deste Círculo. Explique que é muito comum que 
as pessoas tenham muitos sentimentos diferentes quando passam pela experiência da 
perda. Explique que sentimentos são pessoais e que podem ser diferentes de uma pessoa 
para a outra.

RODADA: Para fazer o check-in, por favor compartilhe um, dois ou três sentimentos que você 
está tendo agora, usando uma frase.  

RODADA: Onde você estava quando ouviu a notícia (dessa perda)? Como você se sentiu? 
Onde você sentiu em seu corpo? 

RODADA: Do que você mais vai sentir falta em relação a essa pessoa?  

RODADA: Compartilhe conosco uma lembrança positiva ou engraçada que você tem dele/dela.

RODADA: Qual é a coisa positiva dessa pessoa que você quer levar consigo para honrá-la? 

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como foi participar desse Círculo hoje?

• • • • • •
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ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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• • • • • •

.Resposta ao Trauma da 
Comunidade

OBJETIVO: Criar um espaço para reconhecer o trauma da comunidade e seu impacto; 
expressar emoções; acessar os efeitos curativos de conectar-se com os outros para fazer 
frente ao trauma.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro relacionados à situação, sino ou 
outro instrumento de som. 

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

RODADA DE VALORES: Diga-nos um valor que seja importante para você quando 
enfrenta situações difíceis. Escreva a lista de valores, à medida que os participantes forem 
nomeando-os. Ao findar a rodada, coloque a lista desses valores no centro.

Revise as diretrizes básicas para o Círculo.

RODADA DE CHECKIN: Qual é a força, o que de positivo você traz para o Círculo?

 ATIVIDADE PRINCIPAL: Refletir a respeito do trauma na comunidade, 
seu impacto e naquilo que pode ajudar   

Identifique o trauma na comunidade (por exemplo, a morte de um jovem em um 
tiroteio, assassinato/ suicídio na família, incêndio de grande proporção, acidente com 
um ônibus escolar, ciclone, inundação – qualquer evento local que tenha causado 
desorientação, medo, confusão, raiva a nível de comunidade.).

EXPLIQUE: Nós vamos usar o Círculo para nos darmos a chance de falar sobre como fomos 
afetados por esse acontecimento e para nos ajudarmos em nossa luta para colocar nossas vidas 
de volta ao normal.

RODADA: Quais são seus sentimentos a respeito do que aconteceu?

RODADA: Qual foi a coisa mais difícil para você por causa do que aconteceu? 

RODADA: Que medos você tem em relação ao futuro por causa do que aconteceu? 

RODADA: Quem o ajuda a sentir-se melhor quando você fica deprimido por causa do que 
aconteceu? 

RODADA: Que atividades físicas o ajudam a se sentir melhor?
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RODADA: Que pontos positivos você vê em você mesmo e nos outros ao enfrentar essa situação? 

RODADA: O que lhe dá esperança em tempos difíceis? 

Escolha as perguntas que lhe pareçam mais relevantes, se não houver tempo para 
todas as perguntas. Passe o objeto da palavra novamente após cada rodada de resposta às 
perguntas, se você sentir que há mais a dizer.

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como você vai cuidar de si mesmo ao sair 
desse Círculo?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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• • • • • •

. 
Lidando com as Perdas

OBJETIVO: Identificar as perdas nas vidas dos participantes e o impacto em suas vidas.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, materiais de desenho (papel, 
canetinhas, giz de cera, lápis de cor), cópias da folha de atividade “Perdas que algumas 
crianças/jovens têm de enfrentar”; lista de “Comportamentos contra si mesmo” 
e “Comportamentos contra os outros” em um cartaz ou em uma cópia; lista das 
Necessidades em um cartaz ou em uma cópia, e um sino ou outro instrumento de som.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

RODADA DE VALORES: Compartilhe um valor que você conseguiu praticar essa semana. 
Escreva a lista de valores, à medida que os participantes forem nomeando-os. Ao findar a 
rodada, coloque a lista desses valores no centro.

Revise as diretrizes básicas para o Círculo.

RODADA DE CHECKIN: Diga-nos uma coisa pela qual você sente gratidão em sua vida.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Explorar as necessidades e sentimentos a 
respeito de perdas

Compartilhe a folha de atividade “Perdas que algumas crianças/jovens têm de 
enfrentar”, a “Lista de Necessidades” e a lista de “Comportamentos Voltados Contra Mim 
mesmo/ Contra os Outros”. Convide os participantes a identificar uma perda importante 
em suas vidas (não precisa estar na lista) e a desenharem uma imagem/figura que 
represente essa perda.

RODADA: Por favor, compartilhe seu desenho, explicando a perda em sua vida e os 
sentimentos que você tem a respeito dessa perda. 

RODADA: Que necessidades estão por trás desses sentimentos que você enumerou – 
necessidades que não foram atendidas ou que não estejam sendo atendidas. 

RODADA: No seu passado, você teve comportamentos contra si mesmo ou contra os outros 
para lidar com essas perdas?

RODADA: Você consegue identificar como você poderia ter tido suas necessidades atendidas 
de uma maneira mais saudável? 
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RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que você pode levar do Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de encerramentos, 
ou crie o seu próprio. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Esta atividade foi adaptada de Boyes-Watson e Pranis, No Coração da Esperança, pp. 123–26, 140–46. 
Também adaptada de STAR, When Violence and Trauma Impact Youth: Facilitator’s Training Manual. 
Veja o website para o Programa STAR no Centro para Construção da Paz e Justiça, Eastern Mennonite 
University, Harrisonburg, Virgínia.
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LISTA DE NECESSIDADES

AUTONOMIA  
• Escolher seus próprios sonhos, valores,   
 objetivos 
• Escolher seus próprios planos para realizar   
 seus sonhos, objetivos, valores

CELEBRAÇÃO
• Celebrar a criação da vida e os sonhos   
 realizados
• Celebrar perdas: seres amados, sonhos, etc.   
 (luto)

INTEGRIDADE
• Autenticidade
 • Criatividade
 • Significado
• Autovalorização 

INTERDEPENDÊNCIA
 • Aceitação 
• Valorização
• Proximidade 
• Comunidade 
• Consideração
• Contribuição para o enriquecimento da   

vida (exercer seu poder pelo ato de dar o que   
contribui para a vida)

• Segurança Emocional 
 • Empatia 
• Honestidade (a honestidade empoderadora   

que nos capacita a aprender a partir de nossas  
limitações)

• Amor 
• Tranquilização
• Respeito
• Apoio
• Confiança
• Compreensão
• Aconchego

NUTRIÇÃO FÍSICA
• Ar 
• Alimento
• Movimento, exercício 
• Proteção contra formas de vida que colocam a  

vida em risco: vírus, bactérias, insetos, animais   
predadores (especialmente seres humanos)

 • Descanso
 • Expressão Sexual
 • Abrigo
 • Toque
 • Água

BRINCAR

COMUNHÃO ESPIRITUAL
 • Beleza
 • Harmonia
 • Inspiração
 • Ordem
 • Paz

Marshall Rosenberg, Centro para a Comunicação         
Não-Violenta,  www.cnvc.org
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Perdas que algumas crianças/jovens 
têm de enfrentar

• Um dos pais abandona você ou você nunca soube quem são seus pais.

• Seus pais se divorciaram/separaram.

• Um de seus pais morreu.

• Ser removido de sua casa e colocado em um abrigo ou adotado.

• Sofrer de uma doença que o impede de participar das atividades que seus colegas estejam 
envolvidos; essa é uma perda relacionada à saúde.

• Mudar-se de um lugar para outro e ter de recomeçar em escolas novas e a fazer novos amigos; esta é 
uma perda de estabilidade e segurança.

• Frequentar escolas ruins ou com falta de segurança onde você não conseguia o tipo de educação 
que o prepararia para o futuro.

• Ter um dos pais viciado em drogas ou álcool, você perdendo assim sua atenção, amor e apoio.

• As pessoas que são criadas em bairros perigosos e que não podem sair de casa e ficar com amigos 
por falta de segurança; essa é uma perda de liberdade. 

 • Um amigo ou familiar morre por causa da violência em seu bairro.

• Ser abusado ou molestado fisicamente, sexualmente; essa é uma perda da integridade pessoal, 
significando o seu direito de ter seus limites pessoais respeitados. Isso também pode machucar seu 
autorrespeito e autoestima. Você pode se sentir quebrado, prejudicado, ou que perdeu sua sensação 
de ser “inteiro”, “completo”. 

• Ser preso em um centro de detenção, ou em centro de tratamento. Nesses locais, você perde sua 
habilidade de fazer escolhas para si mesmo, como quando comer, para onde ir, até mesmo quando 
tomar banho.

• Perder sua crença de que você tem um futuro positivo e construtivo à sua frente. Perder a esperança 
de que as coisas possam ser diferentes daquele jeito que foi no passado.

• O mundo não faz sentido para você, ou de repente esse mundo parece injusto e frio.
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Comportamentos contra você 
mesmo e comportamentos contra  
os outros
Adaptado de Youth STAR — When Violence and Trauma Impact Youth — Youth 
Handbook (Quando a Violência e o Trauma Impactam a Juventude – Manual da 
Juventude)

COMPORTAMENTOS CONTRA 
VOCÊ MESMO:
• Abuso de álcool e drogas
• Trabalhar demais
• Desordens alimentares
• Depressão (tristeza, desesperança) 
• Sentimentos de culpa, torpor, ansiedade, 

vergonha 
• Dores, dor de cabeça, fraqueza, etc.

COMPORTAMENTOS CONTRA OS 
OUTROS:
• Conflito com a lei 
• Agressão, culpar os outros, irritabilidade
• Inflexibilidade, intolerância
• Incapacidade de demonstrar empatia para com 

os outros
• Comportamento de alto risco, abuso de 

substâncias tóxicas ou atividade sexual não 
apropriada

• Bullying 
• Conflitos repetitivos 

Módulo 6: Conversas Difíceis, mas Importantes



Círculos em Movimento160 Círculos em MovimentoCírculos em MovimentoCírculos em
Movimento

VERSÃO WEB   |   Íntegra em www.circulosemmovimento.org.br

• • • • • •

. Círculo: Mascarando o 
Sofrimento

OBJETIVO: Conscientizar-se a respeito das emoções naturais do sofrimento e reconhecer 
de que maneiras as máscaras podem esconder esses sentimentos.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, sino ou outro instrumento 
de som, cópias da folha de atividades “Máscaras” uma cópia da atividade “As 
Máscaras que Eu Uso”, poema de Charles C. Finn (original em inglês no website: 
http://www.poetrybycharlescfinn.com/), cópias da folha de atividades “Máscaras”, 
pratinhos de papel, papel dobradura, papelão leve, canetinhas, lã, tesouras, cola, 
perfurador de papel, materiais de artes diversos.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

RODADA DE VALORES: Compartilhe um valor que você conseguiu praticar essa semana. 
Escreva a lista de valores à medida que os participantes forem nomeados. Ao findar a 
rodada, coloque a lista desses valores no centro.

Revise as diretrizes básicas para o Círculo.

RODADA DE CHECKIN: Conte-nos alguma coisa que pesa na sua mente hoje e uma coisa 
leve que passa pela sua cabeça hoje.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Refletir a respeito do sofrimento e as máscaras 
que usamos para escondê-lo

Peça aos participantes que reflitam sobre o significado da palavra “sofrimento”. Que 
palavras lhes vêm à mente? Escreva as palavras em um cartaz ou no quadro.

RODADA: Que sentimentos fazem parte do sofrimento? O facilitador anota as palavras e 
quando o objeto da palavra chegar de volta até ele, ele lê essa lista.

EXPLIQUE AOS PARTICIPANTES: Nós, às vezes, escondemos nossos verdadeiros 
sentimentos da dor, do sofrimento, atrás de máscaras de emoção; muitas vezes tentamos tapar 
nossos sentimentos de perda agindo com raiva, sendo agressivos ou durões. 

Distribua a folha de atividades “Máscaras” que contém a lista de máscaras que as 
pessoas às vezes usam.
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Peça aos participantes que escolham qual o tipo de máscara que eles acham que usam 
para esconder o sofrimento. Eles podem ter uma máscara diferente, que não esteja listada 
na folha. Convide-os, então, a criar uma das máscaras usadas por eles com os materiais de 
arte. Peça que usem os materiais para refletir os sentimentos/atitudes/emoções que eles 
demonstram quando usam a máscara. Quando tiverem terminado de confeccioná-las, 
traga-os de volta ao Círculo.

RODADA: Por favor, conte-nos dos sentimentos que acompanham a máscara que você usa 
para esconder o sofrimento, e depois diga-nos quais os sentimentos que você acha que não estão 
visíveis porque a máscara os disfarça.

RODADA: Como você age quando está com essa máscara? 

RODADA: O que o ajudaria a tirar essa máscara e a mostrar as verdadeiras emoções que 
estão por trás dela? 

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que você pode levar do Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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Máscaras

Abaixo está uma lista de máscaras que nós, às vezes, usamos. As máscaras geralmente são uma 
tentativa de encobrir certo tipo de sentimento que nós não queremos estar sentindo. Alguma dessas 
máscaras é conhecida de vocês?

• Máscara de Raiva

• Máscara de Sei Tudo

• Máscara Tô Nem Aí

• Máscara de Bandido

• Máscara de Palhaço

• Máscara de Drogado

• Máscara de Mau Menino /Menina Má

• Máscara de Perdedor

• Máscara de Nada me Incomoda

• Máscara de Solitário

• Máscara de Distraído, no Mundo da Lua

• Máscara de Hiperativo ou Descontrolado

Como você age quando está usando essa máscara?
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• • • • • •
.Compreendendo o Trauma 

OBJETIVO: Descobrir e reconhecer a sabedoria dos jovens a respeito de trauma, com 
base em suas experiências de vida ou observações das experiências dos outros.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, sino ou outro instrumento de som, 
papel ou diários/cadernos, canetas, lápis, valores/diretrizes.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial 
a compartilhar com o grupo hoje?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Refletir sobre experiências traumáticas e 
sentimentos envolvendo trauma 

Exponha em um lugar bem visível a seguinte definição de trauma: “Trauma é uma 
ferida profunda que acontece quando alguma coisa fora do normal, chocante, dolorosa 
ou prejudicial ocorre e nos deixa com sentimento de opressão e derrota”. Leia a definição 
para os participantes. Peça que lhe deem exemplos de traumas. Esclareça que nem todo 
acontecimento assustador ou perturbador é trauma. Trauma não é o mesmo que estresse. 
Estresse pode ser uma prova pela frente ou uma entrevista de emprego, mas esses são 
acontecimentos normais.

Convide os participantes a anotarem no papel uma ocasião em que eles ou outra 
pessoa que conheçam teve um estresse; em seguida, que escrevam uma ocasião em que 
eles ou alguém que conheçam teve uma experiência traumática. Peça-lhes que escrevam 

Módulo 6: Conversas Difíceis, mas Importantes



Círculos em Movimento164 Círculos em MovimentoCírculos em MovimentoCírculos em
Movimento

VERSÃO WEB   |   Íntegra em www.circulosemmovimento.org.br

livremente sobre os sentimentos que resultaram do trauma. Como é ter uma experiência 
traumática, ou conhecer alguém que tenha tido uma experiência assim?

Dê tempo para que o grupo escreva. 

RODADA: Convido vocês a compartilharem o acontecimento que vocês consideraram 
estressante e o acontecimento que vocês consideraram traumático.

RODADA: Convido vocês a compartilharem o acontecimento que vocês associaram ao trauma. 
Como é passar por uma experiência traumática?

RODADA: Quais são os pensamentos sobre como vocês ou os outros sofrem o impacto do 
trauma?

RODADA: Todos nós temos a sabedoria que vem de nossa própria experiência de vida. O que 
você teria a compartilhar, com alguém mais jovem do que você, da sua sabedoria a respeito de 
trauma, com base em sua própria experiência de vida?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que você pode levar do Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Esta atividade foi adaptada da obra de Boyes-Watson e Pranis, No Coração da Esperança.
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• • • • • •
.Testemunhando Violência

OBJETIVO: Compartilhar experiências de ter sido testemunha de violência e explorar o 
impacto que essa exposição à violência teve sobre os participantes.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, sino ou outro instrumento de som, 
papel ou diários/cadernos, uma lista de três tipos de violência (veja a folha de atividades 
“Tipos de Violência”).

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

RODADA DE VALORES: Diga um valor que é importante para você quando se discute um 
assunto difícil. Anote esses valores à medida que os participantes se manifestam e coloque 
essa lista no centro.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Qual é a força que você traz para o Círculo hoje?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Refletir sobre a violência testemunhada e 
como lidar com isso   

EXPLIQUE: Existem muitos tipos de violência em nossa sociedade, e a nossa exposição à 
violência depende de muitos fatores. Revise com os participantes os tipos de violência que 
constam na lista.

Peça aos participantes que usem seus diários/cadernos para refletirem sobre os 
tipos de violência que eles já testemunharam: na semana que passou, no mês passado 
ou durante este ano de suas vidas. Peça-lhes que descrevam pelo menos um ou 
mais incidentes em seus diários e que reflitam como se sentiram enquanto estavam 
testemunhando o incidente.
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RODADA: Eu convido vocês a compartilharem os pensamentos e sentimentos que escreveram 
sobre sua experiência de testemunhar violência.

RODADA: Você fez alguma coisa em resposta à violência que você presenciou, e como você se 
sente a respeito do que você fez? Se você não fez nada, existe alguma coisa que você queria poder 
ter feito?

RODADA: Qual a força que tem ajudado você a seguir adiante após ser testemunha de 
violência? Como você lida com o estresse da violência à sua volta?

RODADA: O que você aprendeu com o Círculo de hoje a respeito do impacto de ter 
testemunhado diferentes tipos de violência e a respeito das maneiras como as pessoas lidam com 
a violência em torno delas?

RODADA: Que conselho você daria a alguém mais jovem sobre como lidar quando for 
testemunha de violência?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que lhe dá esperança, mesmo quando as 
coisas estão difíceis?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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Tipos de Violência
Tipo de Violência ou Abuso Definição Exemplos

Abuso/Violência física O uso intencional de força física 
com potencial para causar 
morte, incapacidade, lesão ou 
dano.

Arranhar, empurrar, jogar, 
agarrar, morder, sufocar, sacudir, 
esbofetear, socar, queimar, uso 
de arma, usar o corpo, tamanho 
ou força contra outra pessoa.

Violência/Abuso sexual Qualquer ato sexual que seja 
perpetrado contra a vontade da 
outra pessoa, qualquer atenção, 
contato ou atividade sexual 
indesejada. 

Estupro, contato coercivo 
indesejado, pressionar para 
fazer sexo, comentários 
vulgares, toque ou carícia contra 
a vontade, abuso ou assédio 
sexual sem contato, envio 
de mensagens sexualmente 
explícitas, principalmente por 
meio de celulares 

Abuso/Violência emocional Palavras ou ações com a 
intenção de fazer a outra pessoa 
se sentir inútil ou idiota.

Chamar de nomes, culpar, 
criticar, envergonhar, insultar, 
rejeitar, isolar, humilhar, 
intimidar, ameaçar, invadir a 
privacidade.

Abuso/Violência psicológica/
mental

Uma ação ou conjunto de ações 
que prejudica a integridade 
psicológica da vítima, 
geralmente cometida por abuso 
verbal e físico.

Jogos mentais, distorcer as 
coisas para criar uma vantagem, 
ameaça de violência para 
ganhar controle, assédio/
perseguição criminosa, usar 
pressão indevida para obrigar 
uma pessoa a agir contra seus 
interesses ou desejos, tratar 
uma pessoa competente 
como criança ou empregado, 
distorcer a realidade para 
fazer a pessoa pensar que está 
enlouquecendo.

Abuso/Violência espiritual Usar as crenças espirituais 
das pessoas para manipular, 
dominar ou controlar.

Impor ao outro uma prática 
espiritual ou religiosa; 
ridicularizar as crenças ou 
práticas espirituais dos outros; 
não permitir que alguém siga 
suas tradições e costumes.
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Essa planilha foi compilada a partir de informações de dois websites: (1) Violence Prevention Initiative, Government of 
Newfoundland and Labrador, “Defining Violence and Abuse” (Iniciativa de Prevenção à Violência, Governo de Newfoundland 
e Labrador, “Definindo Violência e Abuso”) em: http://gov.nl.ca/VPI/types/index.html#1 e (2) Just for Teens: Promoting 
Alternatives to Violence through Education, “6 Types of Abuse” (Só para Adolescentes: Promovendo Alternativas à Violência 
por meio da Educação, “Seis Tipos de Abuso”) em: http://www.projectpave.org/6-types-abuse.

Tipo de Violência ou Abuso Definição Exemplos

Abuso/Violência estrutural/
cultural

Qualquer uso de violência física, 
psicológica ou sexual contra 
um grupo de pessoas com base 
em sua raça, orientação sexual, 
religião ou crenças e valores 
culturais.

Crimes de ódio, guerra, 
genocídio, terrorismo, 
perseguição religiosa, cometer 
crimes “de honra” contra 
mulheres, linchar.

Abuso verbal Usar linguagem, escrita ou 
falada, para causar dano à 
pessoa.

Gritar, interromper, bullying 
virtual, insultar, xingar, 
comandar, dizer à pessoa que 
é uma inútil ou que só causa 
problemas, debochar, espalhar 
boatos perniciosos, insultar.

Abuso/Violência econômica Usar poder e manipulação para 
manter o controle dos recursos 
financeiros de alguém; impedir 
o acesso da pessoa ao dinheiro; 
proibir a frequência à escola ou 
ao emprego.

Reter dinheiro, negar acesso à 
educação; controlar a escolha da 
profissão; cometer fraudes e dar 
golpes; fazer mau uso de fundos 
por meio de mentiras e logros; 
pegar fundos sem permissão; 
envergonhar a pessoa pela 
maneira como gasta seu 
dinheiro.

Negligência Não prover cuidado 
adequado ao dependente 
ou idoso quando tem essa 
responsabilidade.

Não atender as necessidades 
de uma pessoa que não é capaz 
de atender essas necessidades 
sozinha; abandonar, não ficar 
com a pessoa que precisa de 
ajuda.

Injúria Moral Prejudicar a moral de uma 
pessoa, quando alguém que 
detém autoridade legítima 
induz ao erro em uma situação 
de grande importância.

Olhar para o outro lado para não 
ver bullying acontecendo; não 
agir para corrigir injustiças por 
aqueles (incluindo a si mesmo) 
que tem o poder para fazer isso.
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• • • • • •

.Raízes da Violência Juvenil 

OBJETIVO: Explorar juntos o entendimento do grupo a respeito das causas subjacentes à 
violência juvenil. 

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, sino ou outro instrumento de som, 
folha de atividades “Raízes da Violência” para os participantes e uma versão maior da 
imagem em um cartaz.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

RODADA DE VALORES: Diga um valor que é importante para você quando se discute um 
assunto difícil. Anote esses valores à medida que os participantes se manifestam e coloque 
essa lista no centro.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Conte-nos sobre um momento recente de tranquilidade em sua vida.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Rastrear as raízes da violência e considerar 
ações para reagir a ela

Peça aos participantes que pensem em tipos comuns de violência juvenil.  

RODADA: Convido vocês a citarem diferentes tipos de violência. 

Escreva esses tipos de violência em seu cartaz, na parte superior da árvore, onde ficam 
as folhas.

RODADA: Existem outros tipos de violência que podemos acrescentar a essa árvore? 

Continue escrevendo no cartaz até que todos os tipos de violência estejam na 
folhagem. 
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Exemplos incluiriam: briga de socos, violência no relacionamento, andar com faca ou 
arma de fogo, ameaçar alguém com faca ou arma de fogo, estupro, assédio sexual, pais 
batendo em filhos, jovem batendo em pais, violência de gangue, abuso de idosos.

Divida os participantes em pequenos grupos e peça-lhes que escrevam nas raízes da 
árvore em sua folha de atividades quais são as causas subjacentes de cada tipo de violência. 
Diga-lhes que cada causa, por sua vez, pode ter raízes mais profundas. Peça-lhes que 
continuem pensando e escrevendo as causas nas raízes, até que tenham listado todas as 
possibilidades.

RODADA: Por favor, compartilhem alguma coisa que você acha importante daquilo que vocês 
preencheram.

RODADA: O que você aprendeu a partir de seus próprios pensamentos e do que você escutou 
dos outros a respeito das causas da violência?

RODADA: Existe alguma coisa que você queira fazer como resultado de ver essas causas da 
violência?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que você pode levar desse Círculo que 
poderia reduzir a violência em sua vida? 

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Essa atividade foi baseada no trabalho “Root Causes” (Causas na Raiz) elaborado por The Mikva 
Challenge (O Desafio de Mikva), apresentado na obra de Kaba, Mathew e Haines, Something Is 
Wrong Curriculum (Algo Está Errado), pp. 39–42. 
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RAÍZES DA VIOLÊNCIA
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. O Impacto das Hierarquias 
Sociais sobre Mim

OBJETIVO: Conscientizar a respeito das hierarquias sociais baseadas nos aspectos de 
identidade; reconhecer o dano causado por essas hierarquias; aumentar a conscientização 
de que a maioria das pessoas têm essa experiência, tanto sendo privilegiadas como não 
privilegiadas em momentos diferentes de suas vidas.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, cópias da folha de atividades “A 
Roda da Identidade Social”, papel ou diários/cadernos, lápis ou canetas, sino ou outro 
instrumento de som.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa especial a 
compartilhar e que se sente confortável em colocar para o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Explorar qual é o seu lugar na hierarquia social e 
os sentimentos que acompanham

LEMBRE AOS PARTICIPANTES QUE… O verdadeiro eu em cada um de nós é bom, sábio, 
forte, independente do que aconteça na vida. Porém, apesar desse eu verdadeiro presente em 
cada um, a sociedade cria classificações que valorizam algumas pessoas mais do que outras 
por aspectos de sua identidade que não são intrinsicamente mais valiosas. Essa hierarquia de 
valor dá mais poder e mais privilégios àqueles classificados como melhores ou mais importantes. 
Nossa sociedade tem hierarquias relacionadas a vários aspectos de identidade, incluindo cor da 
pele, gênero, idade, orientação sexual, renda e religião. 

• • • • • •
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Peça aos participantes que identifiquem, em um diálogo aberto, quais grupos têm 
privilégios ou poder em relação à cor da pele, e quais os grupos que não têm privilégios 
ou poder em relação à cor da pele.

Peça-lhes que identifiquem quem tem privilégio ou poder em relação ao gênero e 
quem não tem. Quem tem privilégio ou poder em relação à classe socioeconômica e 
quem não tem. Distribua as cópias da atividade “A Roda da Identidade Social”. Para cada 
seção da roda, peça aos participantes que decidam se eles estão classificados como tendo 
alto privilégio na sociedade naquele aspecto de quem eles são, ou se estão classificados 
como tendo baixo privilégio e lhes falta privilégio naquele aspecto. Convide-os a marcar 
cada seção com A (alto) ou B (baixo) para refletir como a sociedade os classifica naquela 
dimensão de sua identidade.

Distribua os materiais para escrever e peça aos participantes que escrevam a respeito 
dos sentimentos que eles têm quando a hierarquia social os desvaloriza. 

RODADA: Identifique um aspecto de sua vida em que você escreveu B na classificação e 
compartilhe experiências específicas de como você foi prejudicado(a) por estar naquela 
classificação da hierarquia social.

RODADA: Que sentimentos você teve a partir dessa experiência de ser desvalorizado pela 
sociedade?

RODADA: Identifique um aspecto de sua vida no qual você é um dos que têm privilégio (uma 
seção que você tenha marcado A na roda). 

Se os participantes tiverem dificuldade para identificar uma área de privilégio, 
pergunte-lhes se eles têm irmãos mais jovens ou se há crianças sobre as quais eles 
exerçam autoridade: esse seria um privilégio associado à idade.

RODADA: Esses privilégios são justos?

RODADA: Compartilhe uma experiência de quando você não gostou de alguém porque essa 
pessoa pertencia a um grupo que não é valorizado, e depois você descobriu que essa pessoa é 
alguém de quem você realmente gosta.

RODADA: Por favor, compartilhe quaisquer outros pensamentos ou respostas que você tem 
sobre o que os outros falaram.

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como você se sente a respeito do Círculo de 
hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Esta atividade foi adaptada da obra de Boyes-Watson e Pranis, No Coração da Esperança, pp. 178–82.  
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Reimpresso com a permissão de Dr. Jesus Trevino, Vice-Presidente da Diversidade, Universidade da Dakota do Sul, que criou essa 
Roda da Identidade Social. Online: https://awnastas.expressions.syr.edu/wp-content/uploads/2011/12/Social-Identity-Wheel.pdf.

RODA DA IDENTIDADE SOCIAL
Adaptado de “Voices of Discovery” – Vozes da Descoberta - Intergroup Relations Center, Arizona State 
University.

Raça       Etnia      Classe Socioeconômica  
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1. Identidades sobre as quais você pensa 
com mais frequência.

2. Identidades sobre as quais você pensa 
com menos frequência.

3. Suas próprias identidades sobre as quais 
você gostaria de saber mais.

4. Identidades que têm o efeito mais forte 
em como você se vê como pessoa.
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• • • • • •
Falando sobre Desigualdade, 
Privilégio e Opressão   

OBJETIVO: Criar um diálogo sobre a experiência de privilégio e opressão nas vidas 
dos participantes; aumentar a conscientização sobre como a desigualdade estrutural se 
manifesta no dia a dia de todos nós.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, cópias da folha de atividades 
“Privilegiado ou Oprimido?”, e da folha de atividade “Entendendo a Opressão”, sino ou 
outro instrumento de som.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

RODADA DE VALORES: Diga um valor importante para você considerando como as 
pessoas o tratam. Escreva uma lista desses valores à medida que os participantes os vão 
enumerando. Coloque essa lista no centro do Círculo.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje: fisicamente, mentalmente e 
emocionalmente?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Enumerar privilégios e desvantagens devido à 
nossa posição na sociedade 

EXPLIQUE AOS PARTICIPANTES: Em qualquer sociedade ou grupo com desigualdade 
social, aqueles que são privilegiados pela sociedade desfrutam dos benefícios e das vantagens 
que são tidos como certos e que são invisíveis para eles, ao passo que aqueles com menos poder 
e privilégio enfrentam obstáculos e privações que são bem óbvios e dolorosos para eles.

.
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Nós temos vantagens em ser do sexo masculino, ou branco, ou hétero, ou fisicamente apto, 
mesmo sem assumir qualquer ação pessoal contra uma mulher, uma pessoa de cor, um gay, uma 
lésbica ou bissexual, ou uma pessoa com alguma incapacidade. O objetivo desta atividade é nos 
conscientizarmos, para que possamos agir de modo a dar apoio à igualdade social.

Distribua a folha de atividades “Privilegiado ou Oprimido?” e peça aos participantes 
que a preencham identificando os lugares onde eles desfrutam de privilégios e lugares 
onde seu status faz com que não tenham privilégio.

RODADA: Por favor, compartilhe o que está em sua folha de atividade. Que sentimentos 
surgiram à medida que você foi preenchendo essa folha? 

Peça aos participantes que virem a folha e escrevam atrás dela: Enumere os privilégios 
que se tem por se fazer parte de um grupo dominante; enumere as desvantagens e os obstáculos 
que se tem por ser membro de um grupo oprimido.

RODADA: Convido vocês a compartilharem algumas das ideias que vocês escreveram a 
respeito dos privilégios e das desvantagens relacionadas às desigualdades sociais.

RODADA: Onde, na sua vida, você tem privilégios? Como isso deixa sua vida mais fácil?

RODADA: Quais são alguns dos pontos fortes que se tem por ser membro de um grupo 
oprimido?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Quais são alguns dos sentimentos que 
surgiram em você durante essa discussão? O que você aprendeu com o exercício de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Veja também Las Caras Lindas, Youth LEAD Institute, LEAD Core Program Curriculum, 
especialmente pp. 17–19. Disponível em: http://www.tandemspring.com/wp-content/
uploads/ LCL-Core-Program-Curriculum_Full-2013.pdf.
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Privilegiado ou Oprimido?

Governo   

Orientação 
Sexual

Indústria da 
Saúde

Comunidade

Escolar Raça

Local de 
Trabalho

Idade

Religião

Classe
Social

Status da 
Família

Gênero
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Tipos de Opressão Variável Grupo não-alvo Grupo-alvo

Racismo Raça Branca Pessoas de cor 
(africanas, asiáticas, 
indígenas, latinas)

Sexismo Gênero Homens Mulheres

Classismo Classe socioeconômica Classe alta e média Pobres, classe operária

Elitismo Nível educacional

Lugar na hierarquia

Educados formalmente, 
Administradores, 
membros de 
corpo acadêmico, 
privilegiados

Educados 
informalmente, 
empregados de 
escritórios, estudantes, 
não privilegiados

Opressão Religiosa Religião Cristãos e Protestantes Muçulmanos e outros

Antissemitismo Religião Cristãos Judeus

Discriminação com 
base na idade

Idade Jovens adultos Idosos (acima de 65)

Adultismo Idade Adultos Crianças e adolescentes

Heterossexismo Orientação sexual Heterossexuais Gays, lésbicas, 
bissexuais, transexuais

Capacitismo Habilidade física ou 
mental

Pessoas 
temporariamente com 
capacidade física

Pessoas com deficiência 
física ou mental

Xenofobia Status de imigrante Nascidos no Brasil Imigrante (com ou sem 
documentação legal)

Opressão Linguística Língua Português Português como 
segunda língua

Não-falante da língua 
portuguesa

Especismo Especismo Espécie humana Plantas e animais (flora 
e fauna)

Entendendo a Opressão

De Mariame Kaba, do Curso: Tem Alguma Coisa Errada, “Understanding Oppression (versão mais longa),” por Mariame Kaba, 
com atividades adaptadas de Anne Bishop, 33. Reproduzido com permissão.

Nota do tradutor: essa tabela foi adaptada ao contexto brasileiro. 
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.O que Sabemos a Respeito de 
Raça?

OBJETIVO: Explorar o significado de raça entre os participantes do Círculo; abrir um 
diálogo que possa apresentar novas possibilidades para entender o significado de raça.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, cópias da leitura “Raça – o Poder 
de uma Ilusão, entrevista com Alan Goodman”, sino ou outro instrumento de som, 
diretrizes.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

RODADA DE VALORES: Diga um valor importante que ajuda você a participar de um jeito 
bom quando está discutindo um assunto difícil. Escreva uma lista desses valores à medida 
que os participantes os vão enumerando. Coloque essa lista no centro do Círculo.

Reveja com os participantes as diretrizes básicas do Círculo.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Que talento você traz ao nosso 
Círculo hoje?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Explorar o que sabemos e nossa experiência de raça

Estamos começando, juntos, uma jornada para falar de raça. Raça tem uma presença enorme 
em nossa sociedade, porém temos poucas oportunidades de conversarmos uns com os outros 
sobre o que raça significa para cada um de nós. É preciso coragem para falar de raça de uma 
maneira honesta e respeitosa. Estamos em uma jornada de coragem. Muito obrigado por 
estarem presentes nessa jornada do melhor jeito que vocês conseguem.

Módulo 6: Conversas Difíceis, mas Importantes



Círculos em Movimento180 Círculos em MovimentoCírculos em MovimentoCírculos em
Movimento

VERSÃO WEB   |   Íntegra em www.circulosemmovimento.org.br

RODADA: O que significa raça para vocês? A raça é uma parte importante de sua identidade 
no dia-a-dia?

RODADA: Quando é que você tem mais consciência da sua raça? Compartilhe uma 
experiência de quando você esteve especialmente consciente de sua raça.

RODADA: Em que ocasiões você tem mais consciência da raça dos outros? 

Distribua uma cópia da leitura sobre raça, “Raça – o Poder de uma Ilusão, entrevista 
com Alan Goodman” para cada participante e leia o texto em voz alta. Deixe alguns 
minutos de silêncio para que os alunos assimilem as palavras, ou para que releiam o texto 
para si mesmos.

RODADA: Alguma coisa nesse texto é atraente ou surpreendente para vocês? Conte-nos o que 
atraiu sua atenção e por quê.

RODADA: Você tem mais algum pensamento a respeito do texto ou a respeito do que os outros 
expressaram aqui no Círculo?

RODADA: O que mais você gostaria de aprender a respeito de raça?

RODADA: Como você poderia aprender mais?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que você pode levar do Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Convide os participantes a se levantarem e a sacudirem seu corpo 
completamente a fim de liberar o desconforto ou a tensão que possa ter-se acumulado. 
Feito isso, compartilhe uma leitura apropriada para o grupo, buscando no Apêndice 2, ou 
crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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Raça — o Poder de uma Ilusão, 
entrevista com Alan Goodman
 PBS Online, transcrição editada 

Qual a dificuldade de rejeitar a ideia 
de raça como biologia? 

Para entender por que a ideia de raça é um mito 
biológico requer uma mudança de paradigma 
importante – uma mudança absoluta de paradigma, 
uma mudança de perspectiva. E para mim, é o mesmo 
pensar em como deve ter sido entender que o mundo 
não é plano. O mundo parece plano aos nossos olhos. 
E talvez eu possa convidar você a ir ao topo de uma 
montanha ou a uma planície, e você pode olhar o 
horizonte pela janela, e você diz “Ah! O que eu achei 
que era plano, agora eu vejo uma curva”. E que a raça 
não está baseada na biologia, mas que a raça é uma 
ideia que atribuímos à biologia. 

Isso é um choque bastante grande para muitos 
indivíduos. Quando você olha e você acha que vê raça, 
e lhe dizem que não, você não vê raça, você só acha que 
vê raça, sabe, está baseado nas lentes da sua cultura – 
isso é um desafio incrível.

 O que é muito animador é que tantos alunos 
meus adoram isso. Eles se sentem libertados quando 
começam a entender que, de fato, a branquitude é 
uma construção cultural, que raça é uma construção 
cultural, que somos na verdade fundamentalmente 
iguais. É a nossa política, é a economia política, é uma 
velha ideologia que tende a nos separar, a nos dividir. 
São instituições que nasceram com a ideia de raça e 
racismo que tendem a nos separar.

Hoje, crianças pequenas, adolescentes, pela minha 
experiência, amam a ideia de que podemos ter uma 
humanidade comum, que podemos nos unir como 

um, que essa ideia de raça biológica é um mito que nos 
está separando. Eles adoram a ideia de que realmente 
existe um muro que pode ser derrubado e que isso 
pode ajudar a nos unirmos…

Por que é importante derrubar a ideia 
de raça como biologia?

Nós vivemos em meio a uma fumaça racial. Este 
é um mundo de fumaça racial. Nós não conseguimos 
evitar de respirar essa fumaça. Todos a respiram. Mas 
o que é bacana é que você consegue reconhecer que 
você está respirando essa fumaça, e esse é o primeiro 
passo.

Nós todos vivemos em uma sociedade racializada. 
E indivíduos de cor estão expostos a isso de maneira 
mais óbvia, com mais virulência, mais força, do que 
qualquer outro.

Porém, o que é importante é que raça é um 
conceito histórico e social saliente, uma ideia social 
e histórica. E essa ideia moldou instituições, moldou 
nosso sistema legal, molda interações nos escritórios 
de advocacia, na habitação, nas escolas de medicina, 
nos consultórios dentários. Molda isso. E eu acho que 
retirando a biologia disso, removendo a ideia de que 
raça esteja de alguma forma baseada na biologia, nós 
mostramos o imperador nu, nós mostramos a raça 
pelo que ela é: é uma ideia que está sendo reinventada 
constantemente, e só depende de nós como nós 
queremos inventá-la e seguir em frente e reinventá-la. 
Mas depende de nós fazer isso.

Alan Goodman, euroamericano, é professor de antropologia biológica no Hampshire College e co-editor de Genetic Nature / Culture: 
Anthropology and Science Beyond the Cultural Divide and Building a New Bio-Cultural Synthesis (Natureza Genética/ Cultura: Antropologia 
e Ciência para além da Divisão Cultural e Construção de uma nova Síntese Bio-Cultural). Esta entrevista está disponível em: http://www.
pbs.org/race/000_About/002_04-background-01-07.htm 

RACE—The Power of an Illusion(RAÇA – O Poder de uma Ilusão) é um documentário de 3 episódios da PBS , produzido por  California 
Newsreel em 2003. Esse documentário está disponível em: http://www.pbs.org/race/000_General/000_00-Home.htm
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. Círculo: Que Diferença Faz a 
Raça? 

OBJETIVO: Criar um espaço para uma conversa honesta sobre a realidade do construto 
social de raça; permitir aos jovens que reflitam a respeito das realidades que eles observam 
que podem não ser reconhecidas se não houver essa reflexão.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, sino ou outro instrumento de som, 
diretrizes, papel ou diários/cadernos, canetas ou lápis.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

RODADA DE VALORES: Diga um valor importante que ajuda você a participar de um jeito 
bom quando estiver discutindo um assunto difícil. Escreva uma lista desses valores à medida 
que os participantes os vão enumerando. Coloque essa lista no centro do Círculo.

Reveja com os participantes as diretrizes básicas do Círculo.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para a 
pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o objeto da 
palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os participantes 
são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer pergunta que 
tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o objeto da palavra 
adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Conte-nos sobre uma coisa 
positiva que você fez nas últimas 24 horas.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Refletir a respeito do impacto da raça na 
sociedade e em nossas vidas

RODADA: Por favor, compartilhe conosco uma experiência que foi dolorosa em sua vida na 
qual você se sentiu excluído ou desrespeitado.

Nós vamos falar agora sobre o papel que a raça desempenha em nossa sociedade – as 
maneiras como a raça deixa as pessoas de fora ou lhes oferece oportunidades. Isso pode ser uma 
conversa emocionalmente difícil. Apesar desse desafio, nós achamos que é muito importante 
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reconhecer a realidade da raça em nossas vidas. Cada vez que você receber o objeto da palavra, 
você pode querer respirar profundamente duas vezes antes de falar, para ajudar a cuidar de 
você mesmo nesta conversa difícil. E lembre-se: sempre é possível passar a vez.

RODADA: Onde a raça faz diferença nesta sociedade?

RODADA: Onde mais a raça faz diferença nesta sociedade?

RODADA: Quanto você tem de pensar sobre as diferenças que a raça faz no seu dia a dia?  

RODADA: Como você lida com as dificuldades que a raça cria para você ou para as outras 
pessoas com quem você se importa? 

RODADA: Você gostaria de dizer mais alguma coisa antes de encerrarmos nosso Círculo? 

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que você pode levar do Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Convide os participantes a se levantarem e a sacudirem seu corpo 
completamente a fim de liberar o desconforto ou a tensão que possa se ter acumulado. 
Feito isso, compartilhe uma leitura apropriada para o grupo, buscando no Apêndice 2, ou 
crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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. Explorando Nossos 
Sentimentos sobre Raça 

OBJETIVO: Perceber e refletir como nossos corpos, mentes, corações e espíritos reagem 
ao tópico “raça”; conscientizar a respeito do poder daquilo que não é falado em torno da 
questão raça.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, sino ou outro instrumento de som, 
diretrizes, papel ou diários/cadernos, canetas ou lápis.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

RODADA DE VALORES: Diga um valor importante que ajuda você a participar de um jeito 
bom quando estiver discutindo um assunto difícil. Escreva uma lista desses valores, à medida 
que os participantes os vão enumerando. Coloque essa lista no centro do Círculo.

Reveja com os participantes as diretrizes básicas do Círculo.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa a 
compartilhar com o Círculo hoje?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Explorar nossas emoções envolvendo raça 
– a palavra, uma experiência, sentimentos e sabedoria a partir da 
experiência

Escreva a palavra “RAÇA” no quadro ou em um cartaz em letras grandes.

Convide os participantes a escreverem de 5 a 10 palavras que lhes vêm à mente quando 
eles veem ou escutam a palavra “RAÇA”.

RODADA: Por favor, compartilhe com o Círculo algumas das palavras que você pensou.
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Pense em uma ocasião em que raça teve um impacto em sua vida. Lembre dessa 
experiência por um momento. Agora, sentem-se em silêncio por um minuto (com os olhos 
fechados, ou olhando para baixo), percebendo o que estava acontecendo dentro de vocês – no 
corpo, na mente, no coração e no espírito. Eu convido vocês a escreverem livremente sobre o 
que vocês perceberam. Vocês podem escrever palavras, frases, sobre aquilo que vocês sentiram 
mentalmente, fisicamente, emocionalmente e em seu espírito, ou vocês podem desenhar 
imagens que reflitam os sentimentos que vocês perceberam.

RODADA: Como vocês se sentem ao lembrarem dessa experiência? Como vocês sentem isso 
no seu corpo? E na sua mente? Como o seu espírito sente isso? Como seu coração sente isso?

RODADA: Por favor, compartilhem mais algum pensamento que vocês têm sobre como vocês 
se sentem ao ouvir a palavra “raça”.

RODADA: Qual a coisa mais difícil quando se fala em raça? 

RODADA: Existem lugares em suas vidas onde vocês podem falar sobre os sentimentos que 
vocês têm a respeito do assunto raça? Se tiverem, onde ficam esses lugares?

RODADA: Nós todos temos a sabedoria que vem de nossas próprias experiências de vida. 
Qual a sabedoria que vocês têm sobre o tópico raça com base em suas próprias experiências de 
vida e que vocês gostariam que os adultos na escola entendessem?

RODADA: Vocês gostariam de dizer mais alguma coisa antes de fazermos a rodada de 
encerramento de nosso Círculo?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que você pode levar do Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Convide os participantes a se levantarem e a sacudirem seu corpo 
completamente a fim de liberar o desconforto ou a tensão que possa ter-se acumulado. 
Feito isso, compartilhe uma leitura apropriada para o grupo, escolhida do Apêndice 2, ou 
crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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. Explorando o Privilégio 
Branco  

OBJETIVO: Criar espaço para uma conversa honesta sobre a realidade do construto social 
de raça; permitir que os jovens reflitam sobre as realidades que eles observam que podem 
não ser reconhecidas sem essa reflexão.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, sino ou outro instrumento de som, 
papel ou diários/cadernos, lápis ou canetas, duas leituras de Tim Wise, diretrizes.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

RODADA DE VALORES: Diga um valor importante que ajuda você a participar de um jeito 
bom quando estiver discutindo um assunto difícil. Escreva uma lista desses valores, à medida 
que os participantes os vão enumerando. Coloque essa lista no centro do Círculo.

Reveja com os participantes as diretrizes básicas do Círculo.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para a 
pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o objeto da 
palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os participantes 
são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer pergunta que 
tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o objeto da palavra 
adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Conte-nos sobre alguma coisa 
positiva que você fez nas últimas 24 horas.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Identificar o privilégio branco em experiência e 
refletir a respeito das palavras de Tim Wise

RODADA: Para você, o que quer dizer o termo “privilégio branco”?

RODADA: Você percebe privilégio branco no mundo à sua volta? Se percebe, você pode nos 
dizer onde você vê isso?
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Distribua as duas leituras do prefácio do livro de Tim Wise, Branco como Eu. Leia em 
voz alta. Deixe um ou dois minutos de silêncio para os alunos assimilarem as palavras 
ouvidas, ou para que releiam o texto em silêncio.

RODADA: Existe alguma coisa reveladora ou surpreendente para você nesses textos? Se 
houver, conte-nos sobre o que chamou sua atenção e por quê.

RODADA: Você tem mais algum pensamento ou ideia sobre os textos ou sobre o que os outros 
participantes expressaram?

RODADA: Para você, qual a ideia mais importante dos textos?

RODADA: O que você acha que Tim Wise quer dizer, quando ele diz: “Tudo que digo, eu digo 
a partir de um lugar de amor”?

RODADA: Você gostaria de dizer mais alguma coisa antes da rodada de encerramento de 
nosso Círculo? 

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que você pode levar do Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Convide os participantes a se levantarem e a sacudirem seu corpo 
completamente a fim de liberar o desconforto ou a tensão que possa ter-se acumulado. 
Feito isso, compartilhe uma leitura apropriada para o grupo, retirada do Apêndice 2, ou 
crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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Tim Wise a respeito de Raça e Branquitude 

 “Nós Estamos Todos Tendo a 
Experiência da Raça”

Sendo um homem branco, nascido e criado 
em uma sociedade que sempre me agraciou com 
privilégios e vantagens que deliberadamente 
recusou às pessoas de cor, não era de se esperar 
que eu pensasse como penso, eu imagino, muito 
menos agir de acordo com essas crenças. Afinal, ser 
privilegiado, ter vantagens, é uma posição cobiçada 
na sociedade; então, por que, muitos perguntam, eu 
buscaria mudar um conjunto de condições sociais 
que funcionam em meu benefício?…

Embora os americanos brancos, muitas vezes, 
pensem que tivemos poucas experiências em 
primeira mão com raça –, porque a maioria de 
nós está isolada de pessoas de cor em nossas vidas 
diárias – a realidade é que esse isolamento é nossa 
experiência com raça. Nós, todos estamos tendo a 
experiência da raça, porque desde o início estamos 
vivendo em uma sociedade racializada, onde a 
cor da nossa pele significa alguma coisa, mesmo 
que continue sendo uma questão de irrelevância 
biológica e genética. Raça pode ser uma ficção 
científica, mas é um fato social: um fato do qual 
nenhum de nós escapa, não importando se falamos 
muito ou pouco a respeito…

Mas, apesar do fato do privilégio branco 
desempenhar um papel diferente para diferentes 

pessoas, …o fato continua sendo que, quando todos 
os fatores são iguais, o fato de ser branco traz consigo 
grande vantagem. Então, por exemplo, embora 
brancos sejam frequentemente pobres, sua pobreza 
não altera o fato de que em relação às pessoas de cor 
pobres e operárias, eles geralmente estão um passo 
à frente. Nenhum sistema de privilégios supera 
todos os outros o tempo todo, mas não importa as 
maneiras pelas quais os indivíduos brancos possam 
enfrentar obstáculos com base em fatores não 
raciais, nossa raça continua a elevar-nos acima das 
pessoas de cor na mesma situação…

Acima de tudo, e isso está dirigido principalmente 
à minha família, mas talvez de um jeito estranho 
para qualquer pessoa lendo isso, por favor entendam 
que tudo que digo, digo a partir de um lugar de 
amor: amor verdadeiro, que não é nem irrefletido, 
nem acrítico, mas que é, acima de tudo, honesto. 
Assim como vocês têm de lidar agora com a minha 
honestidade, eu estou preparado para lidar com a sua 
em reação a isso, o que quer que isso possa significar.

—  Tim Wise, em White Like Me: Reflections on Race from a 
Privileged Son (Branco como Eu – Reflexões sobre Raça de um 
Filho Privilegiado), pp. viii–xi.
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“Lições Chave a respeito de 
Branquitude - sobre a qual Estou em 
Processo de Aprendizagem”

Eu dividi o livro [White Like Me (Branco como 
Eu)] em seis seções refletindo as lições-chave a 
respeito de branquitude, que eu estou em processo 
de aprendizagem. A primeira delas é que nascer 
branco é “nascer para pertencer”. Esse é um termo 
que eu ouvi pela primeira vez sendo usado pela 
minha amiga e aliada Mab Segrest; embora ela o 
tenha usado em um contexto diferente, eu sempre 
achei que captava a essência da branquitude. Ser 
branco é ter nascido em um ambiente onde sua 
legitimidade tem muito menos chance de ser 
questionada do que a legitimidade de uma pessoa 
de cor, seja em termos de onde mora, onde trabalha, 
onde frequenta a escola, e praticamente tudo o mais. 
Ser branco, mais do que tudo, é ter nascido dentro 
de um sistema que foi estabelecido para o benefício 
de pessoas como você e, como tal, dá uma vantagem 
inicial àqueles que reivindicam serem sócios desse 
clube dominante.

A segunda lição é: ser branco não só significa que 
alguém irá normalmente herdar certas vantagens 
do passado, mas que também continuará a colher os 
benefícios continuados do privilégio racial, que por 
si só é o inverso da discriminação contra as pessoas 
de cor.

A terceira: brancos podem escolher resistir ao 
sistema de racismo, e privilégio injusto, mas fazer 

isso nunca é fácil. Na verdade, o medo de alienar 
amigos e família, e a relativa falta de exemplos de 
quem você possa ter orientações, faz com que a 
resistência seja rara e, mesmo quando praticada, 
é muitas vezes ineficaz, independentemente da 
importância que possa ter.

A quarta lição: quase sempre, mesmo em nossa 
resistência, nós inadvertidamente colaboramos com 
o racismo e reforçamos a dominação e subordinação 
racial – em outras palavras, temos de estar sempre 
atentos contra nossos próprios estragos. 

Quinta lição: os brancos têm custos enormes a 
fim de acessar os privilégios que vêm de um sistema 
de racismo: custos que são intensamente pessoais e 
coletivos, e que deveriam nos inspirar a lutar contra 
o racismo para nosso próprio bem.

E, finalmente, na luta contra a injustiça, contra 
o racismo, existe a possibilidade de redenção… 
O truque é obter, a partir do lugar de privilégio, 
colaboração, negação e perda da resistência e 
redenção, de maneira que possamos começar a 
pertencer a uma sociedade mais justa e sustentável 
do que a que temos agora.

Tim Wise, no Prefácio de White Like Me (Branco como 
Eu), p. xi.  
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• • • • • •

. Explorando o Impacto da 
Desigualdade Social 

OBJETIVO: Entender a conexão entre desigualdade social e resultados negativos nas 
vidas das pessoas, como saúde fraca; conscientizar os participantes a respeito dos efeitos 
cumulativos e, muitas vezes, ocultos do impacto da desigualdade social.

MATERIAIS: Objeto da palavra, cópias da “História de Tommy,” diário/caderno. 

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

Relembre aos participantes a respeito dos valores e as diretrizes que são 

importantes para o Círculo.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje: fisicamente, mentalmente e 
emocionalmente?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Ler a “História de Tommy” e refletir sobre por 
que ele morreu

Distribua cópias da “História de Tommy”. O facilitador lê em voz alta ou o grupo lê 
junto em uma rodada. 

Peça aos participantes que respondam a seguinte questão em seus diários: Quem é 
responsável pela morte de Tommy?

RODADA: Passe o objeto da palavra e peça que compartilhem o que escreveram, lendo ou 
comentando sobre o que pensam. 

RODADA: Passe o objeto da palavra para perguntar aos participantes o que eles estão 
levando do Círculo de hoje. 

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Veja ideias e opções no Apêndice 1.   

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Esta atividade foi adaptada de “Tommy’s Story: Understanding the Roots of Violence (A História de 
Tommy: Entendendo as Raízes da Violência)” de Mariame Kaba que, por sua vez, se baseou no trabalho 
da Health Organizing through Popular Education (H.O.P.E.) (Organização da Saúde através da 
Educação Popular). Apresentado em Kaba, Mathew e Haines, Something Is Wrong Curriculum, 69–73.
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A História de Tommy

Entendendo as Raízes da Violência 

Esta é a história de um menininho chamado Tommy, 
que morreu repentinamente aos 9 anos de idade de um 
ataque de asma. Ele estava brincando no pátio dos fundos 
da casa quando o ataque aconteceu de maneira rápida e 
agressiva. Embora ele estivesse com um resfriado fraco nos 
últimos dias e tivesse sentido que um ataque poderia estar 
por acontecer, ele não vinha prestando muita atenção ao 
leve chiado no peito. Ele tentou ignorar o chiado porque 
não queria chatear seus pais mais ainda. As coisas andavam 
tão tensas na casa, com tanta gritaria, que ele preferia ficar 
fora do caminho. Parecia que as brigas só deixavam seu 
chiado pior ainda. 

Tommy poderia dizer que todos os problemas 
começaram quando seu pai foi demitido do emprego. 
O pai era um metalúrgico e trabalhava para uma 
empresa fabricante de automóveis. Às vezes ele e o pai 
se debruçavam na passarela para pedestres na rodovia e 
ficavam olhando os carros passarem em alta velocidade por 
baixo de onde estavam. O pai contava vantagens sobre os 
modelos de carros que ele havia ajudado a fabricar. Tommy 
sentia orgulho dos braços musculosos e das costas fortes 
que moldavam aqueles carros esportivos e as vans. Ele 
nunca pensou sobre a poluição sendo lançada no ar pelos 
canos de descarga desses carros. A mãe de Tommy era 
cabeleireira e trabalhava em um salão de beleza perto de 
casa; ela frequentava a universidade local um período do 
dia. Ela estava estudando para formar-se em administração 
e tinha a esperança de algum dia abrir seu próprio negócio. 
Tommy sentia muito orgulho de sua mãe por ela estar se 
dedicando tanto para se formar na universidade.

Mas aí o fabricante de automóveis resolveu reduzir 
o tamanho da empresa e demitiu alguns milhares de 
trabalhadores em sua cidade. A empresa resolveu fabricar 
esses carros no México, onde a mão de obra era mais barata 
e as restrições ambientais eram menos rígidas. Os operários 
da fábrica se enfureceram com o governo local por não 
oferecer mais incentivos para manter os empregos na região. 
O pai de Tommy ficou desapontado com a liderança do 

sindicato que disse que eles haviam feito tudo que podiam 
para evitar as demissões.

De repente o salário do pai de Tommy, que era 
de US$15,65 por hora, sumiu. Seu plano de saúde, de 
aposentadoria e outros benefícios também se foram. 
O dinheiro da indenização e do seguro-desemprego 
mantiveram a família por um tempo, enquanto o Sr. J 
procurava outro emprego. Porém, o que ele ficou sabendo 
foi que, apesar de sua boa saúde e um currículo de trabalho 
excelente, ele tinha poucas habilidades para o mercado 
atual, e outro emprego na indústria estava difícil de 
conseguir. Só com o diploma do Ensino Médio, ele estava 
excluído das oportunidades de emprego em qualquer 
área técnica. Ele pensou em se inscrever em um programa 
de treinamento, mas ele não tinha condições de pagar as 
mensalidades, e agora ele precisava do dinheiro para pagar 
as contas. 

A mãe diminuiu as cadeiras na universidade, a fim de 
trabalhar mais horas no salão de beleza. O Sr. J começou 
a trabalhar em dois empregos – os dois com salário baixo, 
os dois praticamente sem benefícios. De manhã cedo e à 
tardinha ele era motorista de ônibus escolar. US$35,00 por 
dia, sem benefícios. Entre as rotas de ônibus, ele trabalhava 
em um restaurante fast-food. Dois empregos, mais horas 
por dia e ele sentia que o tempo inteiro estava sempre a um 
passo de precisar de empréstimos.

O que mais preocupava a família era não terem plano 
de saúde. O restaurante oferecia plano médico, mas só para 
o funcionário. Ele teria de pagar o custo de cobertura para 
o resto da família. Só que, francamente, eles não tinham 
condições econômicas para poder pagar por isso. Além de 
tudo, eles ainda estavam tentando terminar de pagar uma 
conta de hospital de alguns meses antes, quando Tommy 
teve um ataque de asma sério e precisou de tratamento 
respiratório intensivo. 

Assim, os pais decidiram tentar ficar saudáveis tanto 
quanto possível. Eles foram pegos bem no meio: pobres 
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demais para plano de saúde particular, ricos demais para 
serem atendidos pelo sistema de saúde pública. 

Era em ocasiões assim que a mãe de Tommy sentia 
arrependimento por não ter amamentado, porque ela ouviu 
dizer que poderia ter ajudado Tommy a ser mais saudável. 
O primeiro ataque de asma aconteceu quando ele tinha só 
3 anos. A família toda ficou assustada, mas a respiração de 
Tommy melhorou com a primeira injeção que foi dada no 
pronto atendimento local. As visitas de acompanhamento 
com o clínico geral foram muito positivas. Eles ficaram 
sabendo a respeito da asma, como lidar com a doença, o 
que fazer para evitar ataques, e o que fazer quando o chiado 
começasse.

O pai de Tommy conseguiu parar de fumar, a mãe 
tinha todo o cuidado para trocar de roupa antes de ir para 
casa, por medo de que perfumes e produtos químicos 
poderiam estar nos produtos para cabelo que ela usava no 
trabalho. Eles se mudaram para um apartamento em um 
prédio mais novo. O aluguel era mais alto, mas havia menos 
preocupação com o mofo, o que é mais comum em prédios 
mais antigos. Tommy ainda sofria ataques ocasionalmente, 
mas na maior parte do tempo sua asma estava sob controle.

Pelo menos foi assim até que seu pai perdeu o 
emprego na fábrica de automóveis, quando então o pai 
ficou rabugento e cansado, e sua mãe nervosa e irritável. 
Os ataques de asma aumentaram, em frequência e em 
intensidade. Eles não podiam mais pagar as consultas 
com o pediatra particular e começaram a buscar ajuda 
em diferentes clínicas comunitárias e prontos-socorros. 
Rostos diferentes, estilos de tratamento diferentes. Alguns 
funcionários da saúde eram atenciosos, outros eram ruins 
e xingavam os pais de Tommy por uma coisa ou outra. 
Como aconteceu quando eles tiveram de esperar tanto 
tempo que a irmãzinha de Tommy começou a fazer birra. O 
funcionário gritou com a mãe de Tommy até que ela ficou 
prestes a chorar. Eles voltaram para casa tão esgotados que 
juraram nunca mais voltar àquela clínica. Quando havia 
um novo ataque de asma, eles tentavam controlar em casa o 
máximo possível. Mas nem sempre isso podia ser feito.

A vida começou a ficar difícil para todos. Gritaria, 
xingamentos, choro, a mãe e o pai trabalhando tanto, tão 
pouca comida na mesa, sem idas ao McDonald’s, sem 
passeios ao shopping. Os pais não conseguiam mais pagar 
o aluguel alto e tiveram de mudar-se para um apartamento 

em um porão, o qual pertencia à chefe da mãe. A umidade 
e o mofo não fizeram nada bem ao Tommy. Nem a fumaça 
azeda dos cigarros do Sr. J, que tinha voltado a fumar, e 
fumar muito. Não só isso, mas o apartamento ficava ao lado 
de um terreno contaminado em uma comunidade com 
muitas fábricas. Muitas vezes o ar ficava com uma fumaça 
escura. 

Talvez fosse a comida que Tommy vinha comendo 
que estava causando problemas. Com a casa em tumulto 
e com tão pouco dinheiro, ficava difícil manter controle 
da nutrição e da dieta. O banco de alimentos ajudava, 
mas haviam dito à mãe que não servisse tanta comida 
industrializada. Mas quem consegue comprar frutas e 
verduras frescas, galinha ou peixe? Tommy tinha tido 
alguns períodos de chiado, e toda sua medicação já tinha 
acabado. Os pais estavam esperando receber o próximo 
salário para comprar os medicamentos de que Tommy 
necessitava.

Quando começou o ataque de asma, era à tardinha, e 
Tommy e Ann, a irmã menor, estavam em casa sozinhos. 
A mãe estava trabalhando a alguns quarteirões dali, e o pai 
estava dirigindo o ônibus escolar. Ann correu para a casa 
de vizinhos para ligar para sua mãe, que veio correndo para 
casa. Ela se sentiu impotente diante da situação.

Não havia nada em casa para dar para Tommy e 
ele estava lutando para conseguir respirar. A vizinha 
chamou o 911, e, graças a Deus, os paramédicos chegaram 
rapidamente. Eles atenderam Tommy, deram-lhe oxigênio 
e medicamentos, o estabilizaram e o levaram até o pronto-
socorro mais próximo.

No hospital, Tommy foi examinado. Sua respiração 
estava mais calma, mas ele precisava ser internado. O 
hospital, porém, não podia aceitar interná-lo, porque a 
família não tinha plano médico. Tommy foi transferido para 
o hospital municipal. A caminho desse hospital, Tommy 
sofreu mais um ataque sério que não pôde ser revertido. Ele 
faleceu logo após chegar ao hospital público.

“Tommy’s Story,” cortesia da Health Organizing 
Through Popular Education (H.O.P.E.), Chicago, 
1996. em Kaba, Mathew e Haines, Something Is Wrong 
Curriculum, pp. 70–73.
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.Pensando sobre Gênero e 
Violência 

OBJETIVO: Ajudar os participantes a refletirem sobre suas próprias hipóteses e valores 
a respeito do privilégio do sexo masculino, direito de posse sexual e violência contra as 
mulheres.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, sino ou outro instrumento de som, 
cópias da história “A Ponte Levadiça”, diários/cadernos, caneta.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

RODADA DE VALORES: Diga um valor importante que ajuda você a participar de um jeito 
bom quando estiver discutindo um assunto difícil. Escreva uma lista desses valores à medida 
que os participantes vão enumerando-os. Coloque essa lista no centro do Círculo.

Reveja com os participantes as diretrizes básicas do Círculo.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo hoje? Você tem alguma coisa na sua 
mente que o Círculo deveria saber e que você se sente confortável em compartilhar?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Ler “A Ponte Levadiça” e refletir a respeito de 
responsabilidade e gênero

Distribua cópias do texto “A Ponte Levadiça” e leia em voz alta para os participantes. 

Peça aos participantes que respondam as seguintes perguntas em seus diários/
cadernos, com base em seus próprios valores morais:

• Quem você acredita que seja o maior responsável pela morte da baronesa?
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• Lembre de cada um dos participantes da história. Você acredita que eles tenham 
alguma responsabilidade pela morte da baronesa?

• Como você classificaria cada um dos participantes como o mais responsável até o 
menos responsável pelo que ocorreu?

RODADA: Por favor, compartilhem sua escala de responsabilidade e diga-nos: Por que você 
classificou dessa maneira, principalmente a pessoa que você considera como a mais responsável 
pelo ocorrido?

RODADA: Quais os sentimentos que surgiram para você, tanto quando estava lendo a história 
quanto ao escutar o que os outros acham a respeito da responsabilidade nessa história.

RODADA: O que você aprendeu com esse exercício sobre nossas atitudes culturais em relação à 
sexualidade, gênero e violência contra mulheres?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como você se sente ao final do Círculo de hoje? 
Existe alguma coisa de que você precisa ao sair daqui?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Esta atividade foi adaptada de “A Ponte Levadiça” da obra de Katz, White Awareness 
(Consciência Branca), pp. 70–72. 

Veja também o uso e aplicação do exercício da Ponte Levadiça em “Power and Violence 
(Poder e Violência)” de Mariame Kaba, com uma atividade desenvolvida pelo Sargento 
Charles Howard, Fort Lee, Virginia em Kaba, Mathew e Haines, Something Is Wrong 
Curriculum, pp. 53–59. Disponível em: http://www.project-nia.org/docs/Something_Is_
Wrong-Curriculum.pdf.
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A Ponte Levadiça

Ao sair para uma visita aos distritos nos 
arredores, o barão ciumento advertiu sua linda 
esposa: “Não saia do castelo enquanto eu estiver 
fora, ou eu a punirei severamente quando eu 
retornar”!

Porém, à medida que as horas passavam, a 
baronesa foi ficando solitária e, apesar do aviso de 
seu marido, ela decidiu ir visitar seu amante, que 
morava na área rural ali perto. O castelo situava-
se em uma ilha num rio largo e caudaloso. Uma 
ponte levadiça unia a ilha à terra firme no ponto 
em que o rio era mais estreito. “Com certeza meu 
marido não vai retornar antes de mim”, ela pensou, 
e ordenou ao serviçal que baixasse a ponte levadiça 
e a deixasse baixada até que retornasse. Depois de 
passar várias horas agradáveis com seu amante, a 
baronesa voltou à ponte levadiça. Só que, ao chegar 
à ponte, essa estava bloqueada por um guardião da 
ponte brandindo violentamente uma faca longa e 
ameaçadora.

 “Não tente cruzar essa ponte, Baronesa, ou eu 
terei de matá-la” ele gritou. “O Barão me deu ordens 
para que assim agisse”.

Temendo por sua vida, a baronesa voltou ao seu 
amante e lhe pediu ajuda. “Nosso relacionamento 
é só um relacionamento romântico”, disse ele. “Eu 
não vou ajudar”. A baronesa procurou então um 
barqueiro no rio, explicou seu infortúnio e pediu-lhe 
que a levasse para o outro lado do rio em seu barco.

“Eu o farei, mas só se me pagares a quantia de 
cinco marcos”.

 “Mas eu não tenho dinheiro aqui comigo…” 
protestou a baronesa. 

 “Que pena! Sem dinheiro, sem travessia” disse o 
barqueiro de forma definitiva.

 Cada vez com mais medo, a baronesa correu 
chorando para a casa de uma amiga e, após explicar 
sua situação desesperadora, suplicou que lhe desse 
dinheiro suficiente para pagar o barqueiro.

 “Se você não tivesse desobedecido ao seu 
marido, isso não teria acontecido”, disse a amiga. 
“Não vou lhe dar dinheiro algum”.

Ao aproximar-se o amanhecer, e com seu último 
recurso exaurido, a baronesa retornou à ponte em 
desespero e esperou para atravessá-la e chegar ao 
castelo. Mas foi assassinada pelo guardião da ponte.

Após ler o texto, classifique os personagens de 1 a 6.
1 = o mais responsável pela morte da baronesa, 6 = o menos responsável

Esteja preparado para explicar e discutir sua classificação.

 “The Drawbridge” em Katz, White Awareness: Handbook for Anti-Racism Training (Consciência Branca: Manual para 
Treinamento Antirracismo), pp. 70–72.

Personagens Classificação Individual Classificação do Grupo
Barão

Baronesa

Guardião da Ponte

Barqueiro

Amiga

Amante
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• • • • • •

. Pensando a respeito da 
Desigualdade de Gênero 

OBJETIVO: Refletir sobre nossas atitudes, valores e comportamentos culturais em relação 
à gravidez na adolescência. 

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, sino ou outro instrumento de som, 
letra da música de Tupac “Brenda’s Got a Baby (Brenda teve um Bebê)”, diários/cadernos, 
canetas.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

RODADA DE VALORES: Diga um valor importante que você gostaria de passar para seus 
filhos, se você um dia os tiver. Escreva uma lista desses valores, à medida que os participantes 
vão enumerando-os. Coloque essa lista no centro do Círculo.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Reveja as diretrizes básicas do Círculo.

RODADA DE CHECKIN: O que você traz como ponto forte para o Círculo hoje?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Ler versão da letra de “Brenda’s Got a Baby” e 
refletir sobre por que ela morreu

Leia em voz alta a letra do rap “Brenda’s Got a Baby”. Peça aos participantes que 
respondam em seus diários/cadernos a seguinte pergunta: Por que Brenda morreu?

RODADA: Por favor, compartilhe seus pensamentos sobre por que Brenda morreu.

RODADA: Quais são seus sentimentos em relação a essa situação?

 RODADA: Você acha que essa situação tem relação com a desigualdade de gênero? Por que 
sim? Por que não?
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RODADA: O que você aprendeu com a nossa discussão hoje?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como você se sente ao final do Círculo de hoje? 

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Esta atividade foi adaptada de “It’s Not Just One Thing’—Young Women’s Oppression and 
Liberation” (Não é só uma coisa: Opressão e Libertação de Jovens Mulheres), desenvolvido 
por Rogers Park Young Women’s Action Team com o apoio da aliada adulta, Mariame Kaba. 
Publicado em Kaba, Mathew, e Haines, Something Is Wrong Curriculum, pp. 61–62.

Mais informações em https://pt.wikipedia.org/wiki/Brenda’s_Got_a_Baby

Brenda’s got a baby 
Letra traduzida

Brenda teve um bebê 
Brenda teve um bebê 
Me disseram que a Brenda teve um bebê,
Mas a Brenda, quase nem cérebro tem,
É uma pena
A menina mal sabe escrever seu nome
(Não é problema nosso, isso é lá com a família dela)
Bom, deixa eu mostrar como é que isso afeta toda a 
comunidade
Pois a Brenda nunca conheceu a mãe, e o pai era um drogado
E morreu nos braços dela, que triste
Porque eu aposto que a Brenda nem sabe
Que só porque você está no gueto, não quer dizer que você não 
possa crescer
Mas, ah, esse é só um pensamento, minha própria revelação
Faça o que for preciso para resistir à tentação
Brenda arranjou um namorado
O namorado era primo dela, agora vamos ver a alegria acabar
Ela tentou esconder a gravidez da família
Que na verdade não se importava em ver,
Ou não estava nem aí se ela
Fosse embora e tivesse um bando de filhos
Contanto que quando o cheque chegasse eles fossem os 
primeiros a aproveitar
Agora a barriga da Brenda está crescendo
Mas ninguém parece notar a mudança nela
Ela tem 12 anos e está tendo um bebê

Apaixonada pelo abusador, que abusa dela doidamente
E ainda assim, ela acha que ele vai ficar com ela pra sempre
E sonha com um mundo em que os dois vão estar juntos,
Para o que der e vier
Ele a abandonou e ela teve o bebê sozinha, ela o teve no chão 
do banheiro
E ela não sabia, não sabia o que jogar fora e o que guardar
Ela enrolou o bebê e o jogou no monte de lixo
Eu acho que ela pensou que estaria bem
Que ela não ouviria o choro
Ela não percebeu
Quanto a bebê parecia com ela, tinha seus olhos
Agora a bebê está no latão do lixo
 Mamãe não pode ajudá-la, mas dói ouvi-la chamar
Brenda quer fugir, correr pra longe
Mama diz, você está me fazendo perder o pagamento, a 
assistente social vem aqui todo dia
Agora Brenda tem de se virar sozinha 
Não pode ficar com a família, eles não deixam ela ficar
Sem dinheiro, sem babá, não consegue emprego
Ela tentou vender crack, mas acabou sendo roubada
E agora? Não sobrou nada para vender
Então, ela vê no sexo a chance de sair do inferno
Dá para pagar o aluguel, então ela não pode se queixar 
Prostituta, encontrada, encontrada morta, Brenda é seu nome, 
Ela tem um bebê.
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Círculo (para Meninas): 
Pensando e Conversando a 
respeito dos NOSSOS Limites 

OBJETIVO: Envolver as meninas adolescentes a pensar sobre os tipos de comportamento 
– tanto físico como não físico – que causam dano a elas porque violam seu próprio senso 
de segurança, dignidade e autonomia; explorar e praticar maneiras de se expressar quando 
os outros ultrapassam esses limites.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, sino ou outro instrumento de som, 
diários/cadernos, canetas.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

RODADA DE VALORES: Diga um valor importante que você gostaria de passar para 
sua filha, se você um dia tiver filhos. Escreva uma lista desses valores, à medida que os 
participantes vão enumerando-os. Coloque essa lista no centro do Círculo.

Reveja as diretrizes básicas do Círculo.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN: O que você está sentindo hoje, fisicamente, emocionalmente, 
mentalmente?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Explorar nossos limites e como reagir quando 
alguém os ultrapassa

RODADA: Vamos fazer um levantamento de ideias sobre o significado da palavra “limite”. O 
que significa para você?
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Escreva no quadro ou em um cartaz a definição de limite: O limite é uma linha que 
marca as divisas de uma área ou uma linha divisória. Refere-se também aos limites do que 
definimos como comportamento aceitável.

EXPLIQUE: Cada um de nós tem seu próprio sentido de nossos limites – físicos, verbais, 
emocionais – e pode ser que precisemos expressar para os outros como nos sentimos quando 
esses limites são violados.

Escreva as seguintes situações hipotéticas em um cartaz ou no quadro (ou escreva 
como uma folha de exercícios) e peça aos participantes que escrevam em seus diários/
cadernos a respeito de como se sentiriam se fossem tratados assim.

• Você está entrando no ônibus e alguém o empurra para passar na frente.

• Um aluno tira um lápis da sua mão sem pedir licença.

• Um aluno o abraça sem pedir permissão. 

• Um aluno beija você no rosto sem pedir licença. 

• Um aluno faz um comentário sobre a roupa que você está usando. 

 • Alguém assobia quando você passa.   

• Alguém coloca um braço em volta de você sem sua permissão.  

• Alguém dá um tapinha no seu bumbum sem sua permissão. 

RODADA: Quais desses comportamentos viola seu sentido de limites pessoais? Qual seria seu 
sentimento se isso acontecesse?

RODADA: Imagine que você se sinta à vontade para se expressar. O que você gostaria de dizer 
à pessoa que violou seus limites pessoais?

RODADA: O que você acha que pode fazer por você mesma ou pelos outros para que os 
limites pessoais sejam respeitados em sua comunidade?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que você aprendeu no Círculo de hoje que 
poderia ser útil para você?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Esta atividade foi adaptada de Pittsburgh Action Against Rape, Teens and Primary Prevention of 
Sexual Violence: Where to Start! (Ação de Pittsburgh Contra o Estupro, Adolescentes e Prevenção 
Primária da Violência Sexual: Por Onde Começar!).
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• • • • • •
. Assédio Sexual e o Espectador

OBJETIVO: Pensar em formas comuns de assédio sexual; explorar como esses 
comportamentos afetam os outros; considerar maneiras pelas quais os alunos poderiam 
intervir em nome da pessoa que está sendo alvo de assédio.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, sino ou outro instrumento de som, 
escrever as situações em um cartaz ou no quadro, 3 cópias de “Escolha uma Situação” para 
cada participante.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

RODADA DE VALORES: Diga um valor que é importante para você quando está enfrentando 
uma situação difícil. Escreva uma lista desses valores, à medida que os participantes vão 
enumerando-os. Coloque essa lista no centro do Círculo.

Reveja as diretrizes básicas do Círculo.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para a 
pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o objeto da 
palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os participantes 
são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer pergunta que 
tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o objeto da palavra 
adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN: Conte-nos o que está pesando em sua mente hoje, e conte-nos uma 
coisa leve que está em sua mente hoje.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Refletir sobre situações de assédio e opções de 
reação

Leia as seguintes situações, que você escreveu em um cartaz ou no quadro.

SITUAÇÃO : Você está caminhando pelo corredor e vê alguém agarrando o bumbum de uma 
menina. Você vê que a menina ficou chateada, mas ela não faz nada.

SITUAÇÃO : Você vê um colega empurrar um(a) aluno(a) mais novo(a) para dentro do 
banheiro dos meninos ou das meninas e segurando a porta para ele(a) não conseguir sair. Você 
consegue ouvir a pessoa trancada gritando e chutando a porta.
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SITUAÇÃO : Seus amigos planejam erguer a saia de uma menina que eles não gostam na 
frente de outras pessoas.

SITUAÇÃO : Você está sentado(a) com um grupo de amigos. Alguém desafia outra pessoa 
no grupo a baixar as calças de outro aluno.

SITUAÇÃO : Alguém lhe envia uma foto de um colega nu, ou uma colega nua em seu 
telefone celular.

SITUAÇÃO : Você escuta um boato a respeito de um amigo, envolvendo sexo.

SITUAÇÃO : Você viu um comentário sexual a respeito de um amigo, ou amiga, no Facebook 
de um colega ou outra mídia social.

Distribua 3 cópias para cada participante da atividade “Escolha uma Situação”. Peça 
aos alunos que escolham três situações e preencham a folha para cada situação.

RODADA: Escolha uma situação e compartilhe como você acha que a pessoa que sofreu 
assédio se sentiu, como você se sentiria se tivesse presenciado a cena e quais as opções para 
ajudar a pessoa alvo.

RODADA: Alguma dessas situações já aconteceu com você? Você pode compartilhar uma 
experiência pessoal quando seus limites foram violados? O que você sentiu? O que você disse ou 
fez? O que os outros disseram ou fizeram?

RODADA: Você já presenciou alguma dessas situações? O que você sentiu? O que você disse 
ou fez? O que você queria ter dito ou feito?

RODADA: Pense sobre as opções que foram sugeridas para ajudar. Você acredita que essas 
opções são realistas? Quais são os obstáculos que você vê nessas opções?

RODADA: De que você precisa para pôr em prática essas opções como espectador(a) e ir em 
defesa de alguém que está sofrendo assédio?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que você pode levar desse Círculo para 
ajudar os outros?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Esta atividade foi adaptada de Pittsburgh Action Against Rape, Teens and Primary Prevention of 
Sexual Violence: Where to Start! (Ação de Pittsburgh Contra o Estupro, Adolescentes e Prevenção 
Primária da Violência Sexual: Por Onde Começar!)
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Escolha uma Situação
Escolha uma situação e compartilhe como você acha que a pessoa alvo se sentiu, como você se sentiria se 

você estivesse presenciando isso, e as opções para ajudar a pessoa alvo da situação.

Escreva sua situação no espaço abaixo:

Como você acha que a pessoa 
se sentiu?

Como você se sentiria se fosse 
um espectador dessa cena?

O que você poderia fazer para 
ajudar essa pessoa?
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• • • • • •
Amor e Casamento

OBJETIVO: Explorar as perspectivas a respeito de amor; compartilhar nossos pontos de 
vista sobre o que significa casamento; explorar como nossos pontos de vista a respeito de 
casamento têm impacto em nossa crença de casamento entre pessoas do mesmo sexo.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, sino ou outro instrumento de som, 
canetinhas/lápis, cartelas, barbante/lã, perfurador.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

RODADA DE VALORES: Diga um valor que é importante para você quando está 
enfrentando uma situação difícil. Escreva uma lista desses valores, à medida que os 
participantes vão enumerando-os. Coloque essa lista no centro do Círculo.

Reveja as diretrizes básicas do Círculo.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, 
os participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a 
qualquer pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante 
passe o objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN: Convido vocês a compartilharem três palavras que descrevam 
como vocês estão se sentindo emocionalmente hoje.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Explorar sentimentos e atitudes em relação a 
casamento e ao amor

Explique que existem muitos pontos de vista a respeito de casamento e de que 
cada pessoa merece amor. Faça o reconhecimento de que diferenças de opinião sobre 
o casamento estão muitas vezes baseadas em crenças profundamente enraizadas. 
Lembre a todos que é extremamente importante respeitar os pontos de vista a respeito 
de casamento que os outros possam ter. Respeitar não significa concordar. Significa a 
disposição para escutar uma opinião diferente sem descartar o valor da outra pessoa 
como ser humano.

.
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Convide os participantes a escreverem em uma cartela qual valor eles precisam mais 
atualmente para conversar a respeito de amor e casamento. Peça aos participantes que 
façam um “colar” para pendurar no pescoço usando a cartela, o perfurador e o cordão, a 
fim de que todos os participantes do Círculo possam ver o valor específico que cada um 
escolheu.

RODADA: Por favor, compartilhe o valor que você escreveu e por que você o escolheu.

RODADA: O que é amor? Existem diferentes tipos de amor?

RODADA: Qual você acha que deveria ser a relação entre casamento e amor? 

RODADA: Casamento é importante? Por quê?

RODADA: Que pensamentos ou sentimentos surgem sobre a seguinte frase: 

Eu acredito que casamento não seja 
entre homem e mulher,
mas entre amor e amor.

 – Frank Ocean, cantor, liricista e rapper.

RODADA: Quais são seus maiores medos a respeito das atitudes da sociedade em relação a 
casamento?

RODADA: Você acha que é adequado casamento entre duas mulheres ou dois homens?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Reflita sobre o que você escutou hoje e nos 
conte por que o valor que você escolheu foi importante para essa discussão.

ENCERRAMENTO: Peça que todos os participantes se deem as mãos e fechem os olhos 
por um minuto para lembrar e refletir sobre a ideia de que somos todos iguais. Dando-
se as mãos eles se conectam uns aos outros e, nesse momento, estão todos no mesmo 
nível, não interessando quais são suas crenças. Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio 
encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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.Círculo: Quando Somos 
Diferentes ou Quando 
Estamos em Conflito com a 
Sociedade 

OBJETIVO: Falar sobre como a pessoa se sente quando sua identidade está em conflito 
com as expectativas da sociedade; entender melhor as identidades que vão contra as 
normas da sociedade; aumentar a habilidade de ter conversas reflexivas a respeito de 
assuntos potencialmente difíceis.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, sino ou outro instrumento de som, 
papel cartolina ou outro papel firme para dobrar longitudinalmente em forma de uma 
tenda, um para cada participante, canetinhas.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA SUGERIDA:  

Não esqueça nunca de quem você é, porque o mundo com certeza não esquecerá.   
Faça disso a sua força, assim nunca será sua fraqueza.
Entre nessa couraça, e ser quem você é nunca será usado para o machucar.

— George R.R. Martin, romancista e contista euroamericano. 

Reveja as diretrizes básicas do Círculo.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN: Qual é o ponto forte que você traz para o Círculo hoje?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Refletir a respeito de diferenças, expectativas e 
as tensões entre elas
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Distribua as tendas de papel e as canetinhas.

RODADA: Que valor você gostaria de trazer para a nossa conversa a respeito de diferença? 
Por favor, escreva esse valor nos dois lados da sua “tenda”. Quando o objeto da palavra chegar 
até você, diga-nos qual o valor e por que ele é importante para você. Coloque, então, a tenda no 
chão, à sua frente.

RODADA: Quais são algumas das maneiras em que as pessoas são diferentes das expectativas 
da sociedade?

RODADA: Você alguma vez se sentiu diferente do que a sociedade esperava de você?

RODADA: Como você se sente quando não se encaixa com as pessoas próximas de você (amigos 
e família)? Você já se sentiu assim? 

RODADA: Do que as pessoas precisam como apoio quando elas se sentem diferentes?

RODADA: Como você age quando se sente diferente dos outros? 

RODADA: Como você poderia ajudar aqueles que podem se sentir diferentes e que podem estar 
em conflito com sua identidade? 

RODADA: Quando o objeto da palavra chegar até você nesta rodada, eu o convido a responder 
àquilo que você ouviu dos colegas do Círculo. Que pensamentos ou que ideias surgiram enquanto 
ouvia as experiências dos participantes com a diferença?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como você se sente ao final desse Círculo?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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Módulo 7: Trabalhando Juntos como Equipe de Trabalho

MÓDULO 

Trabalhando Juntos como 
Equipe de Trabalho

Os Círculos são para todos. São um recurso importante dentro de qualquer comunidade 
para criar uma sensação de conexão saudável entre seus membros. De todas as maneiras 
que os Círculos são valiosos para os alunos, eles são igualmente importantes para a equipe 
de trabalho. Tem a ver com nos cuidarmos e nos desenvolvermos como seres humanos. 
Todos precisamos praticar como falar de coração e a desenvolver nossa competência social 
e emocional. Todos nós precisamos ter um sentimento de pertença e a sentir que os outros 
valorizam os talentos que trazemos. Todos nós precisamos de que os outros se importem 
com nossos problemas e que estejam disponíveis para nós, quando estamos lutando com 
as vicissitudes da vida. Todos nós precisamos nos envolver em conversas difíceis, porém 
importantes, para que possamos superar os danos do passado. Todos nós precisamos uns 
dos outros para ajudar a expor o nosso melhor.

 Em muitas escolas, os primeiros Círculos praticados são com a equipe de trabalho. 
Como mencionamos anteriormente, os professores normalmente querem ter a 
experiência de Círculo antes de decidir se é apropriado para sua sala de aula. Treinar para 
facilitar um Círculo também acontece por meio da experiência de participar de um Círculo. 
Sendo assim, uma abordagem comum para trazer os Círculos para dentro de uma 
comunidade escolar, é realizar Círculos com a equipe de trabalho para apresentar a prática 
aos adultos antes de realizar Círculos com os alunos. No Módulo 1, nós oferecemos um 
modelo de um Círculo de Apresentação com a equipe de trabalho, que foca nos valores e 
desafios em seus papéis como educadores. 

Este Módulo oferece mais doze modelos de Círculos para usar com a equipe de 
trabalho. Por equipe de trabalho, nos referimos aqui a todos os adultos contratados dentro 
da comunidade escolar. Incluem-se, então, os que trabalham na administração, no apoio, 
na orientação, na limpeza, no transporte, assim como os professores. Quanto mais fortes 
forem as conexões entre os adultos e os responsáveis pelo bem-estar das crianças e 
adolescentes, mais forte será a comunidade em sua capacidade para cuidar deles. Um dos 
princípios centrais desse guia é que todos os recursos de que precisamos para cuidarmos 
bem uns dos outros já estão presentes em nossa comunidade. Nós acreditamos firmemente 
que haja recursos inexplorados dentro dos corações e mentes da equipe, dos pais e dos 
alunos da comunidade. Quanto mais nós cultivamos os talentos em nosso meio, mais 
desencadeamos nosso potencial criativo para atender às necessidades de todas as nossas 
crianças e adolescentes. 

Quanto mais 
nós cultivamos 
os talentos em 
nosso meio, mais 
desencadeamos 
nosso potencial 
criativo para atender 
às necessidades 
de todas as 
nossas crianças e 
adolescentes.



Círculos em Movimento208 Círculos em MovimentoCírculos em MovimentoCírculos em
Movimento

VERSÃO WEB   |   Íntegra em www.circulosemmovimento.org.br

Módulo 7: Trabalhando Juntos como Equipe de Trabalho

O módulo inicia com um Círculo para explorar valores e criar diretrizes. O 
alicerce para uma comunidade forte é a clareza em torno dos valores fundamentais e 
um comprometimento intencional para viver esses valores nas ações. Como adultos, 
nós precisamos do espaço e do tempo para explorar nossos valores compartilhados, 
para priorizar, para entender o que nossos valores significam e como estão em 
nossas vidas no dia a dia, a fim de criar sistemas e processos que apoiem nossa ação 
desejada. Esse é um processo criativo contínuo de construção de comunidade, e é 
uma das atividades mais importantes no que se refere à coletividade. É também uma 
das atividades mais negligenciadas dentro da maioria das comunidades escolares. 
Numa interminável corrida contra o tempo, os adultos nas escolas raramente têm o 
luxo de se sentarem juntos para estabelecer a conexão, expressar seus valores mais 
sinceros, reconhecer as lutas, pedir ajuda e expandir o apoio. O espaço para esse tipo 
de reciprocidade é difícil de encontrar em um dia típico cheio de aulas e no calendário 
acadêmico.

Nós sugerimos que investir o tempo e o espaço nesses tipos de conversas em Círculo 
como uma rotina ocasional, porém básica, terá um profundo impacto na qualidade dos 
relacionamentos, e isso, por sua vez, irá reforçar o aprendizado e a vivência para todos 
os membros. Criar uma cultura escolar positiva é uma atividade coletiva. Não pode ser 
imposta de cima para baixo, ou cumprida por meio de leis e políticas. É o resultado de 
milhares de gestos, palavras, sorrisos, atos de bondade, consideração e cuidado. Esses 
gestos, pequenos e grandes, surgem das incontáveis decisões individuais tomadas a cada 
segundo, todos os dias.  Se o objetivo é um clima positivo na escola - que apoie o bem-
estar e o sentimento de pertencimento dos alunos - então os adultos precisam criar e 
passar pela experiência deste tipo de clima também. Nós não conhecemos jeito melhor 
do que ocasionalmente, mas de forma rotineira, sentar em Círculo e refletir sobre todas 
as questões importantes de como tratamos uns aos outros dentro da comunidade. 

Fundamentalmente, construir uma escola restaurativa tem a ver com valores e com a 
intenção de pôr esses valores em prática, todos os dias. Políticas, estruturas, calendários 
e sistemas devem também apoiar e refletir esses valores, de modo que o comportamento 
que está sendo encorajado e recompensado esteja alinhado com essas prioridades. Esse 
é um trabalho difícil, é um trabalho de muitos, não só de alguns. Porém, o Círculo nos 
faz lembrar que todos nós escolhemos como nos comportamos. Nós somos os únicos 
verdadeiramente no controle de como escolhemos nos comportar em relação aos outros 
e em relação a nós mesmos. As crianças e adolescentes dentro de qualquer comunidade 
precisam que os adultos permaneçam fiéis aos seus valores e que vivam esses valores de 
forma clara e intencional. Nossas ações ensinam nossas crianças mais do que qualquer 
outra coisa.

As crianças e 
adolescentes 
dentro de qualquer 
comunidade 
precisam que os 
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e que vivam esses 
valores de forma clara 
e intencional.
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.Círculo: Estabelecendo 
Diretrizes para a Equipe de 
Trabalho

OBJETIVO: Desenvolver um conjunto de acordos sobre como os adultos vão trabalhar 
juntos na escola, de modo que apresentem um modelo efetivo e respeitoso de interação 
para os alunos.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, sino ou outro instrumento de som, 
tiras de papel (cinco para cada participante), várias tiras de papel mais compridas, canetas 
e canetinhas. 

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

Reveja as diretrizes básicas do Círculo.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA DE VALORES:  Diga um valor que é importante para você em seu relacionamento 
com os alunos. Escreva uma lista desses valores, à medida que os participantes vão 
enumerando-os. Coloque essa lista no centro do Círculo.

RODADA DE CHECKIN: Como você está? Existe alguma coisa em particular que você acha 
que seja importante que saibamos?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Desenvolver as diretrizes entre os que fazem parte 

da equipe de trabalho

EXPLIQUE: No Círculo de hoje nós queremos desenvolver um conjunto de diretrizes para 
nós, como equipe de trabalho. Esses serão os acordos a respeito de como trabalhamos juntos e 
como tratamos uns aos outros. Com o nosso comprometimento para com essas diretrizes, nós 
estaremos sendo o modelo para nossos alunos sobre como nós esperamos que eles tratem uns aos 
outros e a nós.

Módulo 7: Trabalhando Juntos como Equipe de Trabalho
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Entregue cinco tiras de papel a cada um. Peça aos participantes: Escreva cinco coisas de 
que você precisa dos colegas para que consiga trabalhar com sua maior disposição. Escreva uma 
em cada tirinha.

RODADA: Eu convido vocês a lerem o que escreveram em uma das tiras de papel, explicando por 
que é importante para vocês, e depois que as depositem no centro. Se a necessidade for semelhante 
a alguma que alguém já expôs, coloque a sua junto às semelhantes.

Repita a rodada cinco vezes para que compartilhem todas as necessidades.

 RODADA: O que você percebe a respeito das necessidades que foram expressadas? O que 
surpreendeu você?

Suspenda o objeto da palavra brevemente para agrupar as necessidades em conjuntos 
de necessidades relacionadas. Divida o grupo em grupos menores – um para cada conjunto 
de necessidades relacionadas entre si. Peça que cada grupo menor transforme seu conjunto 
de necessidades em uma diretriz, completando a frase: “Para trabalhar da melhor forma 
possível quando estamos juntos, nós vamos…” Essa frase deve ser, então, escrita em uma tira 
maior de papel. 

Traga o grupo de volta ao Círculo. Convide cada grupo a apresentar a sua diretriz e a 
colocá-la no centro.

RODADA: Vocês podem concordar com essas diretrizes para nós como equipe de trabalho em 
nossas interações diárias? Nós entendemos que somos seres humanos e que vamos cometer erros. 
A ideia das diretrizes é a de que estamos dispostos a assumirmos a responsabilidade um para com 
o outro, quando falharmos em seguir essas diretrizes. Você consegue se comprometer com essas 
diretrizes?

 Se houver objeções a qualquer uma das diretrizes, passe o objeto da palavra para 
explorar que necessidade aquela diretriz está tentando atender e que necessidade faz com 
que seja difícil de aceitá-la. Trabalhe com a linguagem que está sendo usada e com as 
necessidades subjacentes para buscar uma base comum, a fim de criar diretrizes que possam 
ser aceitáveis para todos. Uma diretriz em torno da qual não haja consenso, pode ser deixada 
de lado para uma conversa futura enquanto as diretrizes restantes são adotadas. 

Agradeça a todos pelo trabalho que fizeram hoje com o objetivo de construir uma cultura 
positiva para os alunos. Essas diretrizes podem ser revisadas a qualquer tempo se não 
estiverem funcionando para nós.

RODADA: Quais são seus pensamentos sobre este Círculo? 

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Exponha as diretrizes de consenso e traga-as aos Círculos de Equipe de Trabalho 
subsequentes.

Adaptado de Vaandering e VanderVennen, “Putting Restorative Justice into Practice” (Colocando a Justiça 

Restaurativa em Prática).
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.Círculo de Reflexão Semanal 
com a Equipe de Trabalho

OBJETIVO: Para apoiar a continuidade da autorreflexão e do crescimento com os 
membros da equipe de trabalho; construir relacionamento entre os membros da equipe de 
trabalho.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro, 
valores e diretrizes de Círculos anteriores. 

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja no Apêndice 2, ou crie a sua própria.

Lembre o grupo dos valores e das diretrizes que criaram para Círculos anteriores.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Refletir a respeito da semana

Escolha rodadas a partir das seguintes perguntas, de acordo com o tempo disponível e 
das circunstâncias. 

RODADA: Qual foi a melhor coisa nesta semana? 

RODADA: Qual foi o maior desafio nesta semana?

RODADA: O que você gostaria de ter feito de maneira diferente?

RODADA: Se você pudesse dizer alguma coisa para os alunos/turma de sala de aula, o que seria? 

RODADA: Conte-nos uma coisa pela qual você se sente agradecido(a) essa semana.

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que você vai fazer por você mesmo(a) neste 
final de semana para cuidar de si mesmo(a) e poder começar a semana renovado(a)?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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. Círculo de Construção de 
Equipe

OBJETIVO: Fortalecer os relacionamentos e o sentido de objetivo compartilhado na 
equipe de trabalho.

 MATERIAIS: Itens para o centro relacionados ao trabalho da equipe (por exemplo: 
missão da escola, objetivos, ferramentas de trabalho, símbolos dos resultados desejados), 
objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, bola de lã ou barbante forte.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA SUGERIDA: Um dos exercícios com bola de fio de lã ou barbante. Veja o 
Apêndice 2, Seção III.

Lembre aos participantes a respeito dos valores e das diretrizes que criaram em 

Círculos anteriores.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para a 
pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o objeto da 
palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os participantes 
são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer pergunta que 
tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o objeto da palavra 
adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN: Como você está hoje? Você tem alguma coisa em mente que acha 
que seja importante que o grupo saiba e que você se sente à vontade em compartilhar?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Refletir sobre a experiência de trabalho de 
forma positiva

RODADA: Eu convido vocês a compartilharem por que estão nesse trabalho, e o que este 
trabalho significa para vocês.  

RODADA: Convido vocês a compartilharem uma experiência de vida fora do trabalho, e que 
ajudou a prepará-los para o trabalho que vocês fazem hoje. 

RODADA: O que vocês acham que essa equipe faz bem feito? 

RODADA: Que parte do trabalho é a mais difícil, e o que a torna difícil?
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RODADA: Que tipo de apoio você gostaria de ter que o ajudaria a fazer seu trabalho?

RODADA: Qual a força ou talento que você pode oferecer para apoiar os outros da sua equipe? 

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como você se sente a respeito do Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Baseado em Boyes-Watson & Pranis, No Coração da Esperança, pp. 278 - 80.
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. Por Que Relacionamentos São 
Importantes na Escola

OBJETIVO: Criar um espaço de reflexão para explorar a importância dos relacionamentos 
na aprendizagem; apoiar a equipe de trabalho em reservar tempo para fazer o trabalho de 
relacionamento com os alunos e uns com os outros; construir uma cultura que valorize 
relacionamentos.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro, 
valores e diretrizes de Círculos anteriores, papel e caneta.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA SUGERIDA: Um dos exercícios com bola de fio de lã ou barbante Veja o 
Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

Lembre aos participantes a respeito dos valores e das diretrizes que criaram em 

Círculos anteriores.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN: Como você está hoje? Você tem alguma coisa em mente que acha 
que seja importante que o grupo saiba e que você se sente à vontade em compartilhar?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Refletir a respeito de quem e o quê ajuda aos 
outros e a nós 

EXPLIQUE: O Círculo nos ajuda a acessar a sabedoria coletiva de todos nós. Nossa experiência 
de vida é uma fonte de sabedoria e de percepção quanto aos desafios que enfrentamos hoje. Nós 
vamos explorar nossas próprias experiências de vida referentes a relacionamentos para nos 
ajudar a auxiliar as crianças e os adolescentes.

RODADA: Compartilhe uma experiência de seu próprio trabalho como educador(a) em que 
você foi capaz de encorajar e influenciar alguém que queria desistir.
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RODADA: Quem o influencia a seguir em frente quando você pensa em desistir? Por que você 
é influenciado(a) por essa pessoa? 

Convide os participantes a usarem papel ou seus cadernos para escrever os nomes de 
cinco pessoas que lhes servem de exemplo em suas vidas. Ao lado dos nomes, escreva 
uma ou mais características que eles demonstram, as quais são importantes para você.

RODADA: Compartilhe as características das pessoas que são seus modelos. Registre as 
características em uma lista. 

RODADA: O que você percebeu em sua lista? Qual parece ser a natureza de nossa conexão 
com as pessoas que são nossos modelos? A conexão é física, emocional, mental ou espiritual? 

RODADA: Qual é a sua experiência sobre a importância dos relacionamentos em seu 
trabalho – tanto com os alunos como com seus colegas?

RODADA: Quais são as estratégias mais eficientes que você descobriu para construir 
relacionamentos em uma sala de aula? 

Agradeça ao grupo por compartilharem as experiências de suas próprias vidas para 
nos ajudar a ver como podemos fortalecer nossa cultura escolar para o sucesso de todos.

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Você gostaria de dizer mais alguma coisa ao 
encerrarmos o Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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. Apoiando Um ao Outro 
Quando o Trabalho é Difícil

OBJETIVO: Criar um espaço de apoio e reflexão para a equipe escolar, e para a equipe 
criar resiliência.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro, 
valores e diretrizes de Círculos anteriores, papel e caneta, texto “Quem Dobrou seu 
Paraquedas?” - encontrado no Apêndice 2, Seção I, subtítulo “Trabalhando Juntos por um 
Mundo Melhor”.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

Lembre aos participantes os valores e as diretrizes que criaram em Círculos 

anteriores.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para a 
pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o objeto da 
palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os participantes 
são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer pergunta que 
tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o objeto da palavra 
adiante sem se pronunciar.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Ler “Quem Dobrou seu Paraquedas?” e refletir 
sobre apoio

RODADA: Como vocês estão? Compartilhem um ponto alto da semana que passou.

RODADA: O que está sendo difícil em seu trabalho de educador nesse momento?

RODADA: O que lhe inspira a seguir em frente quando o trabalho é desanimador?

RODADA: Eu vou passar o objeto da palavra para mais uma rodada para vocês acrescentarem 
alguma coisa ou para responderem ao que os outros trouxeram. 

Leia em voz alta “Quem Dobrou seu Paraquedas?”

RODADA: Quem dobra seu paraquedas?
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RODADA: De que você precisa dos colegas para se sentir apoiado em momentos difíceis?

RODADA: O que você pode oferecer a seus colegas para apoiá-los em momentos difíceis? 

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Você gostaria de dizer mais alguma coisa ao 
encerrarmos o Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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. Círculo de Autocuidado

OBJETIVO: Estimular o cuidado de si mesmo em todas as dimensões.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, sino ou outro instrumento de som, 
papel (20 x 30 cm ou maior), canetinhas, canetas. 

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

Lembre aos participantes os valores e as diretrizes que criaram em Círculos 

anteriores.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN: Convido vocês a compartilharem alguma coisa que lhes deu alegria 
recentemente.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Avaliar o equilíbrio do autocuidado em nossas vidas 

Convide os participantes a desenharem um círculo grande em uma folha de papel e 
depois dividir o círculo em quatro partes iguais, dando o nome a uma seção de ‘mental’, 
uma ‘física’, uma ‘emocional’ e uma ‘espiritual’. Peça aos participantes que escrevam em 
cada seção o que eles fazem para cuidar de si mesmos naquela dimensão de suas vidas. 
Quando tiverem terminado, convide-os a pensar se eles gostariam de estar tendo mais 
cuidado de si mesmos em alguma dessas dimensões. Convide-os, então, a criar uma meta 
para maior autocuidado em cada quadrante e escrever essa meta ao lado do quadrante.

RODADA: Por favor, compartilhem suas reações ao processo de avaliar seu autocuidado dessa 
forma, bem como suas percepções ou suas metas.

RODADA: Eu convido vocês a acrescentar outras percepções que tenham tido, ou o que 
perceberam após escutarem os participantes do Círculo. 

RODADA: Qual é o maior desafio para você cuidar de si mesmo(a)?
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RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Você gostaria de dizer alguma coisa ao 
encerrarmos o Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Esta atividade foi adaptada de Boyes-Watson & Pranis, No Coração da Esperança.
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. Avaliação da Aula pelo 
Professor e Alunos

OBJETIVO: Fortalecer o trabalho pedagógico da sala de aula e oferecer um modelo de 
como se envolver na avaliação do trabalho de sala de aula e dos relacionamentos de forma 
construtiva.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, sino ou outro instrumento de som, 
valores e diretrizes dos Círculos anteriores.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

Lembre aos participantes os valores e as diretrizes que criaram em Círculos 

anteriores.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN: Como você está? Existe alguma coisa em particular que você acha 
que seja importante que saibamos?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Avaliar o que está funcionando e o que poderia 
melhorar em sala de aula 

RODADA: O que está funcionando bem em seus relacionamentos nesta sala de aula entre 
alunos e professor e com os alunos entre si?

RODADA: Onde nós temos desafios nos relacionamentos nesta sala de aula? 

RODADA: O que o professor está fazendo bem no ensino e na aprendizagem nesta sala de aula? 

RODADA: O que os alunos estão fazendo bem no ensino e na aprendizagem nesta sala de aula? 

RODADA: O que é confuso ou difícil no ensino e na aprendizagem nesta sala de aula?
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RODADA: Que sugestões vocês têm para continuar a crescer em nossos relacionamentos e em 
nosso ensino e aprendizagem? 

RODADA: O que você, pessoalmente, pode fazer para apoiar o crescimento em nossos 
relacionamentos e para o sucesso no ensino e na aprendizagem? 

Resuma as ideias e qualquer comprometimento que tenha sido assumido.

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como você se sente ao final do Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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. Reunião de Pais e Mestres

OBJETIVO: Empoderar os pais a participarem do processo como iguais; acessar a 
sabedoria dos pais quanto ao aluno; fortalecer o relacionamento entre a família e a escola.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

Lembre aos participantes os valores e as diretrizes que criaram em Círculos 

anteriores.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para a 
pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o objeto da 
palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os participantes 
são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer pergunta que 
tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o objeto da palavra 
adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN: Como você está se sentindo neste exato momento?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Avaliar os pontos positivos, dificuldades e 
opções para apoio que os alunos têm  

RODADA: Quais são os pontos positivos de (nome da criança/adolescente)? O que ele/ela tem 
de especial?

RODADA: O que você considera que está indo bem para (nome da criança/adolescente) na 
escola?

RODADA: Você tem alguma coisa a acrescentar ou algo que queira dizer a respeito do que os 
outros participantes disseram? 

RODADA: (nome da criança/adolescente) está tendo alguma dificuldade na escola? 

RODADA: Você tem alguma coisa a acrescentar ou algo que queira dizer a respeito do que os 
outros participantes disseram? 

RODADA: Que sugestões você tem para que (nome da criança/adolescente) tenha mais sucesso?

RODADA: Você tem alguma ideia para aumentar o sucesso de (nome da criança/adolescente)?
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RODADA: Há mais alguma coisa sobre a qual você gostaria de falar?

Esclareça as expectativas de todas as partes. Identifique qualquer questão que não foi 
resolvida e como se vai lidar com ela.

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que você mais valoriza quando a família e 
a escola trabalham juntas?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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. Como Estão as Crianças?  

OBJETIVO: Estimular a reflexão profunda sobre a situação das crianças; engajar os 
adultos no comprometimento em melhorar a situação das crianças.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro, 
bichinhos de pano para um malabarismo em grupo, valores e diretrizes de um Círculo 
anterior e o texto “Como Estão as Crianças”.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Malabarismo em grupo com os bichinhos de pano (veja no Apêndice 2, 
Seção IV) ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

Lembre aos participantes os valores e as diretrizes que criaram em Círculos 

anteriores.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para a 
pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o objeto da 
palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os participantes 
são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer pergunta que 
tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o objeto da palavra 
adiante sem se pronunciar.

RODADA: O que a atividade de malabarismo em grupo lhe faz lembrar?

COMENTE: Como muitos de vocês notaram, a agitação de nossas vidas faz com que tenhamos 
de fazer malabarismos com muitas coisas. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos – nós 
precisamos uns dos outros. E a brincadeira, o humor e a risada são muito importantes para 
nosso bem-estar e para o bem-estar de nossos filhos, de nossas crianças. Essa atividade nos faz 
lembrar de brincadeira, e brincadeiras são atividades importantíssimas para o desenvolvimento 
de uma criança e um adulto saudável.

Lembre aos participantes os valores e as diretrizes que criaram em Círculos 

anteriores.

RODADA DE CHECKIN: Como foi o seu dia até agora?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Avaliar o bem-estar coletivo das crianças e 
adolescentes em uma classe na escola
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Leia o texto “E Como Estão as Crianças?” (Veja Apêndice 2, Seção I: Crianças & 
Ancestrais).

Estabeleça um momento de silêncio para que o sentido da leitura seja absorvido.  

RODADA: Como você responderia à pergunta de “Como Estão as Crianças”, em relação às 
crianças e adolescentes que estão nesta escola? 

RODADA: Eu vou passar o objeto da palavra novamente para que vocês acrescentem mais 
alguma coisa, ou para que comentem sobre as observações que os outros fizeram. 

RODADA: Numa escala de 1 a 10 – considerando-se 1 que as crianças estão em perigo e 
10 que as crianças estão completamente bem e avançando – que número você daria para as 
crianças/adolescentes desta escola ou de sua classe? 

RODADA: O que você poderia fazer para aumentar um número nessa escala (por exemplo, 
de 3 para 4, ou de 5 para 6) para pelo menos algumas dessas crianças ou alguns desses 
adolescentes? 

RODADA: O que podemos fazer como comunidade escolar para ajudar a manter essa 
pergunta “Como estão as crianças” no centro de nosso trabalho? 

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Você tem alguma coisa a acrescentar a 
respeito de nosso Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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. Explorando Nossos 
Pressupostos Básicos

OBJETIVO: Refletir sobre nossas crenças profundas; conscientizarmo-nos das nossas 
crenças que não estão aparentes para que possamos ser mais intencionais em nossos 
comportamentos; explorar as diferenças quanto a crenças profundas.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro, 
valores e diretrizes de Círculos anteriores, folha de atividades dos Pressupostos Básicos.

ANTES DO CÍRCULO: Distribua cópias da atividade dos Pressupostos Básicos aos 
participantes, peça-lhes que leiam e preencham a atividade antes do Círculo.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o som 
do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

Lembre aos participantes os valores e as diretrizes que criaram em Círculos 

anteriores.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para a pessoa 
que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o objeto da palavra 
continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os participantes são 
convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer pergunta que tenha 
sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o objeto da palavra adiante 
sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN: Como está sendo seu dia até agora? 

ATIVIDADE PRINCIPAL: Refletir a respeito de nossos pressupostos básicos 
e seu papel em nossas vidas

RODADA: Ao ler e pensar sobre os pressupostos básicos, você teve alguma reação física? Reação 
emocional? Reação mental? Reação espiritual? Como foi trabalhar com isso? 

RODADA: Escolha um dos pressupostos básicos e conte-nos da sua reação. Ele faz sentido 
para você ou parece não ser a sua verdade? Que imagens surgem para você relacionadas a esse 
pressuposto? O que você quer dizer a respeito desse pressuposto?
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RODADA: Nesta rodada, ao receber o objeto da palavra, eu convido você a compartilhar 
mais algum pensamento ou a responder às observações feitas pelos outros participantes.

RODADA: Que outros pressupostos, que não estão nessa lista, o orientam em seu trabalho 
com as crianças e os jovens?

RODADA: Você acha útil investir tempo pensando em pressupostos básicos?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Você tem alguma coisa a acrescentar a 
respeito de nosso Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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Pressupostos Básicos

Aqui estão os pressupostos básicos deste livro, 
Círculos em Movimento. Convidamos você a ler 
cada um deles para depois avaliar o grau em que 
combinam ou não com suas próprias crenças em 
uma escala de 1 a 5, na qual 1 significa que NÃO 
CONCORDA ABSOLUTAMENTE e 5 significa 
que CONCORDA PLENAMENTE. Ao final, 
nós convidamos você a identificar seus próprios 
pressupostos básicos que sejam diferentes destes.

. O eu verdadeiro é bom, sábio e   
poderoso

Nós acreditamos que todos têm um eu (self) 
que é bom, sábio e poderoso e que está sempre lá, 
sempre presente. Todos têm um eu fundamental/
essencial. Está em você, está em seus alunos e nos 
adultos com quem você trabalha. A natureza do eu 
essencial é sábia, bondosa, justa, boa e poderosa. O 
eu essencial não pode ser destruído. Não importa o 
que alguém tenha feito no passado, e não importa 
o que lhe aconteceu no passado, o eu essencial 
permanece bom, sábio e poderoso como no dia em 
que nasceu. Esse modelo de eu (self) distingue o 
ser do fazer. O que nós fazemos não é o todo que 
somos. Os nossos “eus” essenciais não estão sempre 
refletidos em nossas ações ou sentimentos. Porém, 
por baixo dos atos e máscaras que nós humanos 
adotamos, existe um eu mais saudável. 

 1 2 3 4 5
discorda concorda 

COMENTÁRIO________________________________

_______________________________________________

. O mundo está profundamente 
interconectado

Segundo a teoria do caos, quando uma 
borboleta bate suas asas na América do Sul, os 
padrões de vento mudam na América do Norte, 
o que aponta para a interconexão das forças 
naturais em torno do globo. A mudança climática 
é outra lembrança visível da interconexão com 
a natureza. Pode ser que nem sempre estejamos 
conscientes do impacto de nossas ações sobre 
o meio ambiente, mas no final vamos perceber 
que nossas ações têm consequências. Em nossos 
relacionamentos humanos, estamos da mesma 
forma profundamente interconectados. Quando os 
povos nativos dizem que “somos todos parentes”, 
eles querem dizer que os seres humanos estão 
conectados a todas as criaturas vivas e fazem parte 
do mundo natural. O povo tradicional africano usa 
o termo “ubuntu” para expressar a ideia de que cada 
um de nós é, fundamentalmente, uma parte do 
todo, logo parte um do outro. A tradução é: “Eu sou 
porque nós somos”. 

 1 2 3 4 5
discorda concorda 

COMENTÁRIO________________________________

_______________________________________________

. Todos os seres humanos têm o 
desejo profundo de estar em bom 
relacionamento

Nós acreditamos que todas as pessoas 
querem amar e ser amadas e que todas as pessoas 
querem ser respeitadas. Pode ser que não seja 
isso que demonstrem em seu comportamento, 
especialmente quando não tenham sido amadas 
e respeitadas pelos outros. Mas, no fundo, todos 
desejamos estar em bom relacionamento com 
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os outros. Nel Noddings nos lembra que as 
crianças e adolescentes “escutam as pessoas que 
são importantes para elas e para quem elas são 
importantes.”   

 1 2 3 4 5

discorda concorda 

COMENTÁRIO________________________________

_______________________________________________

. Todos os seres humanos têm dons, 
e todos são necessários por aquilo 
que trazem

Segundo alguns ensinamentos indígenas, 
cada criança nasce com quatro dons únicos dados 
pela Mãe Terra. É responsabilidade dos adultos 
reconhecer esses quatro dons e ajudar as crianças 
a cultivá-los, de maneira que possam crescer para 
realizarem seu propósito individual na vida e usar 
esses dons para ajudar os outros. De acordo com 
um provérbio Suaíli, o maior presente que podemos 
dar um ao outro não é compartilharmos nossas 
riquezas com os outros, mas revelar suas próprias 
riquezas para eles mesmos. Nós acreditamos 
que, nas sociedades humanas, todos os dons são 
indispensáveis para o bem-estar do todo. Essa é 
uma verdade tanto para as famílias como para as 
organizações. Diferentes pessoas são necessárias 
porque diferentes pessoas veem e fazem coisas de 
forma diferente. Nós precisamos da contribuição 
de talentos, personalidades e perspectivas diversas 
para encontrar soluções criativas e inovadoras para 
atender às nossas necessidades. 

 1 2 3 4 5

discorda concorda 

COMENTÁRIO________________________________

_______________________________________________

. Tudo de que precisamos para fazer 
mudanças positivas já se encontra 
aqui

Nós acreditamos que tudo de que precisamos 
para fazer mudanças positivas dentro de nossa 
comunidade escolar já está aqui, porque a 
criatividade humana e o comprometimento 
humano são nossos maiores tesouros e nossa maior 
esperança. Nós acreditamos que as comunidades 
escolares possuem reservatórios muito ricos de 
talento e de sabedoria que estão esperando para 
serem acessados. Nós precisamos aprender a 
explorar a sabedoria e a energia criativa de todos 
os nossos recursos humanos: alunos, professores, 
pais, família extensa, administradores, secretários, 
equipe de segurança, assistentes escolares e 
muitos outros que estão presentes dentro de 
nossa comunidade. Fazendo isso, nós liberamos 
o potencial de nosso poder coletivo para criar o 
mundo que desejamos. Nós somos aqueles por 
quem estávamos esperando.

 1 2 3 4 5

discorda concorda 

COMENTÁRIO________________________________

_______________________________________________

. Seres humanos são holísticos

Na língua inglesa, as palavras “saúde” (health) 
e “inteiro” (whole) vêm da mesma raiz. Nossas 
mentes, corpos, emoções e espíritos estão em tudo 
o que fazemos. Essas partes de nós são igualmente 
importantes como seres humanos que somos – 
cada parte fornece modos de conhecer e fontes de 
conhecimento e de sabedoria. A aprendizagem é 
um processo holístico que envolve corpo, coração, 
espírito e a mente num processo integrado. As 
pesquisas atuais sobre o cérebro nos dizem que as 
informações com conteúdo emocional ficam mais 
profundamente gravadas em nossa memória do 
que as informações sem esse conteúdo. Diz-se com 
frequência que as crianças e adolescentes não se 
importam com o que você sabe até que elas saibam 
que você se importa com elas.
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Nesse enfoque de criarmos escolas saudáveis, 
nós buscamos engajar todas as partes de nós 
mesmos: nosso intelecto, espírito, corpo e nossas 
emoções. Nós buscamos atender às necessidades de 
cada uma dessas partes de nós mesmos, de forma 
que possamos nutrir as inteligências múltiplas 
que fazem parte de nossas capacidades como seres 
humanos.

 1 2 3 4 5
discorda concorda 

COMENTÁRIO________________________________

_______________________________________________

. Nós precisamos de práticas que 
desenvolvam hábitos de viver a 
partir do eu verdadeiro

Nós acreditamos que precisamos de práticas 
que nos ajudem a nos conectarmos com nosso eu 
verdadeiro, para que possamos viver alinhados 
com nossos valores e para que possamos construir 
relacionamentos saudáveis nas salas de aula e 
nas comunidades escolares. A qualidade dos 
relacionamentos entre alunos e adultos dentro da 
comunidade escolar é uma questão de intenção: se 
nós escolhermos nutrir relacionamentos positivos, 
eles irão florescer. Os Círculos neste guia oferecem 
muitos meios que foram testados diversas vezes 
para nos reconectarmos com nosso eu verdadeiro 
e para nutrirmos relacionamentos positivos dentro 
do ambiente escolar. O Círculo de construção de 
paz tem uma afinidade natural com práticas que 
alimentam e nutrem “o lobo bom” dentro de cada 
um de nós. A mágica do Círculo é praticar o Círculo. 

  1 2 3 4 5
discorda concorda 

COMENTÁRIO________________________________

_______________________________________________

MEUS PRÓPRIOS PRESSUPOSTOS 
BÁSICOS

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

OUTROS COMENTÁRIOS
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• • • • • •

Avaliando nosso Progresso 
no Avanço em Direção a uma 
Cultura Escolar Restaurativa 

OBJETIVO: Refletir a respeito dos modos como a mudança para uma cultura restaurativa 
torna-se visível na comunidade escolar; refletir sobre os sucessos e desafios no avanço 
em direção a uma cultura escolar restaurativa; apoiar o crescimento contínuo e a 
autorreflexão na equipe de trabalho.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro, 
valores e diretrizes de Círculos anteriores. 

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja no Apêndice 2, ou crie a sua própria. 

Lembre o grupo dos valores e das diretrizes que criaram para Círculos anteriores.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN/APRESENTAÇÃO: Compartilhe um momento de conexão 
gratificante com um aluno ou com um colega.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Avaliar os passos positivos e abordar as 
frustrações para fazer a mudança

RODADA: O que você procura no comportamento dos alunos que indica que estão aplicando 
um enfoque restaurativo em seus relacionamentos?

RODADA: Nós vamos fazer mais uma rodada para que vocês possam acrescentar alguma 
coisa ao que já disseram e para dar uma chance de responder ao que os colegas colocaram.

RODADA: O que você procura no comportamento dos adultos que indica que estão aplicando 
o enfoque restaurativo em seus relacionamentos?
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RODADA: Onde você está vendo alguns sinais dessa mudança em direção a uma cultura 
restaurativa em nossa escola? Convido a compartilharem um exemplo ou uma história.

RODADA: Há espaços em que você está sentindo frustração ao tentar implementar essa 
mudança?

RODADA: O que seria saudável para você a fim de manter sua energia e comprometimento 
com essa mudança?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que você pode levar desse Círculo que foi 
útil para você?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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• • • • • •
.O Desafio da Mudança

OBJETIVO: Reduzir o estresse da mudança; aumentar o potencial positivo da mudança; 
aumentar a resiliência em face da mudança; construir relacionamentos.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro, 
valores e diretrizes de Círculos anteriores, vários bichinhos de pelúcia para a abertura.  

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA SUGERIDA: Veja no Apêndice 2, "Malabarismo em Grupo", Seção IV ou 
crie a sua própria. 

Lembre o grupo dos valores e das diretrizes que criaram para Círculos anteriores.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN/APRESENTAÇÃO: Compartilhe qual é uma fonte de alegria e 
uma fonte de estresse, atualmente, em sua vida.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Refletir a respeito da mudança – seus 
benefícios, desafios e pedidos de apoio 

RODADA: Quais são as maiores mudanças que você está vivenciando em sua escola? 

RODADA: O que é empolgante ou revigorante nessa experiência?

RODADA: O que lhe deixa triste a respeito dessa mudança? Que perda existe com essa 
mudança?

RODADA: Quando a mudança lhe dá a sensação de sobrecarga, quais são suas estratégias 
para enfrentar essa sensação?

RODADA: O que podemos fazer como comunidade para apoiarmos uns aos outros nesse 
processo de mudança? 
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Em qualquer uma dessas rodadas, o facilitador pode passar novamente o objeto da palavra 
para trazer ideias complementares.

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como foi este Círculo para você?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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Módulo 8: Envolvimento dos Pais e da Comunidade em Geral

MÓDULO 

Envolvimento dos Pais e da 
Comunidade em Geral

Criar uma escola restaurativa envolve não só a escola, mas também as famílias dos 
alunos e a comunidade em geral do seu entorno. As escolas operam no contexto desses 
relacionamentos e, como sugere o Pressuposto Básico 2, tudo está interconectado. A 
qualidade desses relacionamentos causa impacto na eficácia da escola.

Uma parceria saudável entre a escola e os pais contribui para assegurar o sucesso 
escolar para o aluno. Parcerias saudáveis são relacionamentos de igualdade baseados no 
respeito. Como foi observado quando discutimos o Princípio Básico 4, “Nós acreditamos 
que, nas sociedades humanas, todos os talentos são indispensáveis para o bem-estar do 
todo. A interdependência é essencial para a sobrevivência”. Nós precisamos dos talentos 
de todos para cumprir a tarefa de nutrir e ensinar bem nossas crianças e adolescentes. 
Não existe uma pessoa ou uma instituição que consiga fazer isso sozinha.

Em muitas escolas, existem barreiras importantes dificultando essa parceria família-
escola. Alguns pais estão lutando diariamente para atender as necessidades básicas e têm 
pouco tempo para dedicar a essa parceria. Algumas famílias sentem-se intimidadas pelas 
escolas, devido a sentimentos negativos a partir de suas próprias experiências escolares, 
as quais desencadeiam uma sensação de inadequação. Muitos pais subestimam a 
importância de sua própria sabedoria a respeito da criança ou adolescente e da influência 
que têm sobre eles.

O Círculo abre um espaço para a voz dos pais, que tantas vezes falta na comunicação 
entre pais e escola, apesar dos grandes esforços feitos pelas instituições para que suas 
vozes sejam incluídas. A capacidade que o Círculo tem de empoderar os participantes 
e dar-lhes voz é profunda. Os Círculos criam um espaço para que sejam construídos 
relacionamentos saudáveis entre os pais e a escola, bem como para empoderar os pais 
para trazerem todos os seus talentos e conhecimento ao processo de educar seus filhos. 
Os Círculos também oferecem o espaço para que os pais construam relacionamentos 
entre si para apoiá-los no trabalho desafiador que é criar os filhos.

A escola e a comunidade em geral também precisam dos talentos que cada uma traz. 
As escolas têm impacto direto na força de uma comunidade e na qualidade de vida dentro 
dessa comunidade. Por sua vez, a comunidade tem também um impacto direto na escola. 
Os Círculos abrem a possibilidade para que tanto a escola quanto a comunidade sejam mais 
conscientes, a fim de assegurar que esses impactos sejam positivos em ambas as direções.
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O envolvimento tanto dos pais quanto da comunidade em geral nos Círculos reforça 
o uso dos processos circulares na escola. Quando os alunos veem o Círculo sendo usado 
fora da escola e com adultos, recebem a mensagem de que essa prática é um processo 
fundamental para a vida, não só para escolas. Os pais e os membros da comunidade 
envolvidos nos Círculos com a escola vão aprender habilidades que eles poderão usar 
em outras áreas de suas vidas. Os efeitos “cascata” desse trabalho na comunidade 
fortalecerão a mesma, a qual, por sua vez, fortalecerá a escola, em um ciclo contínuo de 
aprendizagem e de crescimento.

Os Círculos seguintes são só um início para desenvolver a prática circular entre 
os pais e membros da comunidade. O crescimento dessa prática, provavelmente, 
acontecerá a partir dos pais e da comunidade identificando suas próprias necessidades e 
interesses ao usarem os Círculos.

Os pais e os membros 
da comunidade 
envolvidos nos 
Círculos com a 
escola vão aprender 
habilidades que eles 
poderão usar em 
outras áreas de suas 
vidas.
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• • • • • •

Círculo para Pais

Apresentação ao Processo 
Circular

OBJETIVO: Propiciar uma oportunidade de aprendizagem para que os pais vivenciem e 
entendam o processo de Círculos; construir relacionamentos entre os pais.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro, 
pratinhos de papel/cartelas e canetinhas.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

EXPLIQUE: Os Círculos sempre iniciam com uma abertura com a finalidade de nos ajudar 
a focar em estarmos completamente presentes, para deixarmos de lado as distrações que não 
estejam relacionadas com nosso objetivo aqui e para desacelerarmos o ritmo de vida frenético.

ABERTURA SUGERIDA: Medite, respirando profundamente e relaxando… Agora imagine 
cada um de seus filhos no dia do nascimento. Lembre dos sentimentos que você teve quando 
você segurou seu bebê no colo pela primeira vez… Lembre como foi com cada um de seus filhos 
e filhas… Respire lentamente, mantendo essa lembrança… Agora traga sua atenção para este 
tempo e lugar, ainda sentindo o carinho daquele momento.

APRESENTE O OBJETO DA PALAVRA: Explique detalhadamente como se usa o 
objeto da palavra, bem como o significado do objeto que você escolheu para este Círculo.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA: Conte-nos quem você é e como escolheu esta escola ou esta comunidade.

Peça aos participantes que pensem em um valor que eles gostariam de passar para 
seus filhos – um valor que seja importante para eles da maneira como eles vão viver suas 
vidas. Peça-lhes que escrevam o valor em letras grandes no pratinho de papel/cartela que 
se encontra debaixo de suas cadeiras.
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 RODADA: Convido vocês a compartilharem o valor que escreveram e a nos dizer o que 
significa para vocês e por que é importante passar esse valor para seus filhos e filhas. Depois de 
falar, coloque o seu valor no centro para que todos possam vê-lo. 

Ao final da rodada, agradeça a todos por terem compartilhado seus valores.

EXPLIQUE: Esses valores são o fundamento, o alicerce do processo circular. Eles nos ajudam a 
estarmos juntos de um modo bom, pensando no bem-estar de nossas crianças e adolescentes.

EXPLIQUE: Além dos valores que vocês trouxeram para o Círculo, nós gostaríamos de oferecer 
essas diretrizes para nosso espaço em conjunto:

1. Respeitar o objeto da palavra

2. Falar e escutar com respeito

3. Falar e escutar com o coração

4. Estar presente

5. Honrar a privacidade

Escreva essas diretrizes em um quadro ou cartaz. 

RODADA: Você está de acordo com essas diretrizes? Você quer acrescentar algum item a essas 
diretrizes para nos ajudar a termos uma boa conversa? 

Acrescente as sugestões que surgirem à lista e verifique com o grupo para ver se todos 
concordam com as diretrizes acrescentadas.

EXPLIQUE: Cada vez que nos encontrarmos em Círculo, nós vamos trazer esses valores e 
essas diretrizes de volta para nos ajudar a trabalharmos bem juntos pelas nossas crianças e 
adolescentes.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Conhecer as crianças e adolescentes a partir das 

reflexões que seus pais fazem a respeito delas

EXPLIQUE: O motivo de estarmos juntos é pelas nossas crianças e adolescentes; vamos ter, 
então, a chance de cada um de nós apresentarmos nossos filhos e filhas para esse grupo.

RODADA: Conte-nos a respeito de sua família, quantos filhos você tem, nomes e idades, e quais 
deles estão nesta escola. 

RODADA: Conte-nos alguma coisa especial sobre cada um de seus filhos e filhas – qual é sua 
característica preferida de cada um?

RODADA: Conte-nos sobre alguns dos desafios que seu filho, ou filha, enfrentou em seu 
desenvolvimento.

RODADA: Conte-nos de que maneira seus filhos(as) foram professores para vocês.

RODADA: Conte-nos uma história engraçada que aconteceu com seus filhos ou filhas.

AGRADEÇA A TODOS: Obrigado por apresentarem seus filhos e filhas a todos nós. O 
Círculo é um lugar especial para conversar a respeito das coisas que são mais importantes para 
nós. Nós nos importamos profundamente com seus filhos, e é muito especial conhecermos seus 
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filhos através de vocês. Os Círculos são um espaço para refletir profundamente, prestar atenção 
aos nossos valores e também é um espaço para o humor. Nós tivemos tudo isso neste Círculo hoje. 

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Quais são seus pensamentos finais a respeito 
desse Círculo?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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Círculo para Pais

Construindo Apoio em 
Pequenos Grupos

OBJETIVO: Criar pequenos grupos de pais que se encontrem regularmente e que possam 
apoiar uns aos outros dentro e fora do Círculo; fortalecer a habilidade dos pais de se 
envolverem com a escola de maneira eficaz.

ANTES DO CÍRCULO: Recrute pais interessados em se envolver em um processo de 
pequeno grupo com outros pais. Organize os interessados em grupos de oito ou dez 
participantes. Convide os pais que estejam vindo ao Círculo para que tragam um objeto 
que simbolize a família para eles. Esse objeto será colocado no centro durante o Círculo.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro, 
pratinhos de papel/cartelas e canetinhas.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

EXPLIQUE: Os Círculos sempre iniciam com uma abertura com a finalidade de nos 
ajudar a estar completamente presentes, para deixarmos de lado as distrações que não 
estejam relacionadas com nosso objetivo aqui e para desacelerarmos do nosso ritmo de 
vida frenético.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE O OBJETO DA PALAVRA: Explique detalhadamente como se usa o objeto 
da palavra, bem como o significado do objeto que você escolheu para este Círculo.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA: Conte-nos quem você é, há quanto tempo está envolvido com a escola e quem são 
seus filhos (nomes, idades, ano escolar).

Peça aos participantes que pensem em um valor que eles gostariam que este grupo 
tivesse – um valor que seja importante para eles em como eles se relacionam com os 
outros. Peça-lhes que escrevam esse valor no pratinho de papel/cartela em letras grandes.
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RODADA: Convido vocês a compartilharem o valor que escreveram e a dizer-nos o que 
significa para você e por que é importante para o grupo. Depois de falar, coloque seu valor no 
centro para que todos possam vê-lo.

Explique que, além dos valores que trouxeram para o Círculo, nós gostaríamos de 
oferecer algumas diretrizes para o grupo:

Escreva essas diretrizes no quadro ou em um cartaz. 

RODADA: Você está de acordo com essas diretrizes? Você quer acrescentar algum item a essas 
diretrizes para nos ajudar a termos uma boa conversa? 

Acrescente à lista as sugestões que surgirem e verifique com o grupo para ver se todos 
concordam com as diretrizes acrescentadas.

EXPLIQUE: Cada vez que nos encontrarmos em Círculo, nós vamos trazer esses valores 
e essas diretrizes de volta para nos ajudar a trabalhar bem juntos pelas nossas crianças e 
adolescentes.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Refletir a respeito da responsabilidade como 
pais e mães e sobre o apoio que os pais necessitam

RODADA: Se vocês trouxeram um objeto que simboliza a família, convido-os a nos falar a 
respeito dele. Aqueles que não trouxeram um objeto, poderiam pensar em algo que poderiam 
ter trazido e nos falar sobre ele?

RODADA: Conte-nos o que significa ser pai/mãe para você?

RODADA: Conte-nos no que seus filhos são parecidos com você e no que eles são diferentes.

RODADA: Conte-nos sobre uma ocasião em que você ajudou alguém que estava com 
dificuldades em ser pai ou mãe.

RODADA: Conte-nos sobre uma ocasião em que você precisou da ajuda de alguém para ser 
um pai ou uma mãe melhor.

RODADA: De que maneira você acha que este grupo de pais poderá ajudar um ao outro em 
seu papel de pai/mãe?

RODADA: Quais seriam os próximos passos para vocês como grupo? 

Resuma os planos ou ideias apresentadas. Esclareça as expectativas sobre quais serão 
os próximos passos.

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Quais são seus pensamentos finais a respeito 
desse Círculo?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

1. Respeitar o objeto da palavra; 
2. Falar e escutar com respeito; 
3. Falar e escutar com o coração; 
4. Estar presente; 
5. Honrar a privacidade. 
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. Círculo para Pais 

Feedback para a Escola

OBJETIVO: Reforçar a comunicação pais-escola; oferecer aos pais uma oportunidade de 
dar feedback sobre a experiência escolar para seus filhos; construir relacionamento entre os 
pais.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro, 
fitas para a abertura, pratinhos de papel e canetinhas.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 
Coloque as fitas (podem ser de 0,5 cm de largura e um metro de comprimento) em cada 
cadeira. Coloque os pratinhos de papel/cartelas e uma canetinha em cada cadeira.

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA SUGERIDA: Veja o Apêndice 2, Seção III onde se encontra a atividade das 
fitas.

APRESENTE O OBJETO DA PALAVRA: Explique detalhadamente como se usa o objeto 
da palavra, bem como o significado do objeto que você escolheu para este Círculo.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para a 
pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o objeto da 
palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os participantes 
são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer pergunta que 
tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o objeto da palavra 
adiante sem se pronunciar.

RODADA: Conte-nos quem você é, há quanto tempo está envolvido com a escola e quem são 
seus filhos (nomes, idades, ano escolar).

Peça aos participantes que pensem em um valor que eles tentam ensinar a seus filhos 
por meio de seu próprio exemplo – um valor que seja importante para eles na forma de se 
relacionarem com os filhos. Peça-lhes que escrevam esse valor no pratinho de papel em 
letras grandes.

RODADA: Convido vocês a compartilharem o valor que escreveram e a nos dizer o que significa 
para você e por que é importante para o grupo. Depois de falar, coloque seu valor no centro para 
que todos possam vê-lo.

EXPLIQUE: Além dos valores que vocês trouxeram para o Círculo, nós gostaríamos de oferecer 
essas diretrizes para o grupo:
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Escreva essas diretrizes no quadro ou em um cartaz. 

RODADA: Você está de acordo com essas diretrizes? Você quer acrescentar algum item a essas 
diretrizes para nos ajudar a termos uma boa conversa? 

Acrescente à lista as sugestões que surgirem e verifique com o grupo para ver se todos 
concordam com as diretrizes acrescentadas.

EXPLIQUE: Nós estamos neste Círculo pelas crianças e adolescentes. Os mentores que nós 
lembramos na abertura deste espaço são modelos para nós de como queremos ser para nossos 
filhos. Nossos valores são a luz que nos ajuda a enxergar o caminho na missão que temos com 
eles. Vamos falar agora sobre como estão as crianças/adolescentes.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Compartilhar o que está dando certo e o que não 

está dando certo para as crianças/adolescentes

RODADA: O que está funcionando bem na escola para seu filho ou sua filha?

RODADA: Vocês gostariam de acrescentar alguma coisa a respeito do que está dando certo? 

RODADA: O que não está funcionando bem, ou qual é a dificuldade que seu filho ou sua filha 
enfrenta na escola? 

RODADA: Vocês gostariam de acrescentar alguma coisa a respeito do que não está dando 
certo? 

RODADA: Qual é o passo que você gostaria de dar para ajudar seu filho ou sua filha na 
escola? 

RODADA: Qual é o passo que você gostaria de ver a escola dando para ajudar seu filho ou 
sua filha? 

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Vocês gostariam de acrescentar mais alguma 
coisa a respeito do Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

1. Respeitar o objeto da palavra; 
2. Falar e escutar com respeito; 
3. Falar e escutar com o coração; 
4. Estar presente; 
5. Honrar a privacidade. 
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. Envolvimento Família-Escola

OBJETIVO: Apoiar o desenvolvimento de relacionamentos fortes entre escola-família, 
a fim de maximizar o sucesso das crianças e adolescentes na escola; aumentar a clareza 
quanto aos papéis desempenhados pela família e pela equipe escolar. 

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro, 
pratinhos de papel/cartelas, canetinhas.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA SUGERIDA: Atividade da teia (Veja Apêndice 2, Seção III). 

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para a 
pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o objeto da 
palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os participantes 
são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer pergunta que 
tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o objeto da palavra 
adiante sem se pronunciar.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Compartilhar as necessidades das duas partes – 
pais e equipe escolar

RODADA: Conte-nos quem você é, há quanto tempo está associado à escola e o que você espera 
desse Círculo.

Convide a todos para que pensem em um valor que eles achem que seja muito 
importante no relacionamento família-escola e que escrevam esse valor no pratinho de 
papel/cartela que encontraram em suas cadeiras.

RODADA: Convidamos vocês a compartilharem o valor que escreveram – um valor que você 
considera como muito importante no relacionamento família-escola, e por que esse valor é 
importante. Quando você tiver terminado de explicar o seu valor, por favor coloque-o no centro. 
Eu vou iniciar…

Quando a rodada for completada, leia todos os valores e agradeça a todos por terem 
trazido esses valores para o Círculo.

EXPLIQUE: Além dos valores que vocês trouxeram para o Círculo, nós gostaríamos de oferecer 
essas diretrizes para o grupo:
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Escreva essas diretrizes no quadro ou em um cartaz. 

RODADA: Você está de acordo com essas diretrizes? Você quer acrescentar algum item a 
essas diretrizes para nos ajudar a termos uma boa conversa? Acrescente à lista as sugestões 
que surgirem e verifique com o grupo para ver se todos concordam com as diretrizes 
acrescentadas.

EXPLIQUE: Esses valores e diretrizes criam um alicerce muito forte para nosso trabalho 
em conjunto por todas as nossas crianças e adolescentes. Quando vemos as coisas de modos 
diferentes, esses valores e diretrizes nos ajudarão a escutar, cuidadosamente, e achar o caminho 
em meio às nossas diferenças.

RODADA: Por que é importante que haja o envolvimento da família com a escola?

RODADA: Peço que agora só os pais respondam: O que vocês precisam da escola para apoiar 
seu envolvimento de verdade na educação de seu filho ou de sua filha? Faça anotações no 
quadro ou em um caderno.

RODADA: Nesta rodada, convido a todos para responderem. Os pais podem acrescentar 
mais alguma coisa ao que foi dito e a equipe escolar pode responder àquilo que ouviram dos 
pais. Continue a anotar as ideias importantes. 

RODADA: Nesta rodada, peço que só a equipe da escola responda: Do que vocês precisam da 
família para apoiar seu trabalho com os alunos? Continue anotando.

RODADA: Nesta rodada, convido a todos que respondam. A equipe escolar pode acrescentar 
mais pensamentos a respeito do que necessitam, e os pais podem responder ao que ouviram da 
equipe. Continue anotando.

RODADA: Onde você vivencia dificuldades ou desafios na relação família-escola? Quais são 
as barreiras na relação família-escola?

Se você sentir que há muita energia ou se você perceber que há mais coisas a dizer, 
passe o objeto da palavra mais uma vez.

RODADA: Identifique um passo que você pode dar que ajudará a diminuir uma das barreiras 
na relação família-escola.

Anote as ideias. Reveja as ideias-chave compartilhadas e as ações propostas.

RODADA: Que rumo você gostaria que essa conversa tomasse?

Resuma as sugestões; esclareça o que acontecerá a partir do Círculo.

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Vocês gostariam de acrescentar mais alguma 
coisa a respeito do Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

1. Respeitar o objeto da palavra; 
2. Falar e escutar com respeito; 
3. Falar e escutar com o coração; 
4. Estar presente; 
5. Honrar a privacidade. 
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Considerando nosso próprio 
Relacionamento com a Escola

OBJETIVO: Aumentar a conscientização a respeito do impacto da experiência dos pais na 
escola; melhorar os relacionamentos entre a escola e os pais; construir relacionamentos 
entre os pais. 

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

APRESENTE O OBJETO DA PALAVRA: Explique detalhadamente como se usa o objeto 
da palavra, bem como o significado do objeto que você escolheu para este Círculo.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para a 
pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o objeto da 
palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os participantes 
são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer pergunta que 
tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o objeto da palavra 
adiante sem se pronunciar.

RODADA: Conte-nos quem você é e qual seu envolvimento com a escola.

RODADA: Convido vocês a pensarem em um valor que seja importante para vocês quando 
estão discutindo a respeito de seus filhos e filhas.

Escreva uma lista dos valores à medida que os participantes os forem nomeando e, no 
final da rodada, coloque a lista no centro.

Revise as diretrizes básicas do Círculo.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Relembrar nossa própria experiência de escola

EXPLIQUE: O Círculo nos ajuda a acessar a sabedoria coletiva de todos nós. A nossa própria 
experiência de vida é uma fonte de sabedoria e de percepções quanto às mudanças com que 
podemos nos deparar hoje. Nós vamos explorar nossas próprias experiências de vida na escola 
para que possamos ajudar melhor as crianças e adolescentes.
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RODADA: Quando você entra em uma escola como adulto, como seu corpo reage 
fisicamente? Que sensações você percebe em seu corpo ao entrar no prédio escolar?

RODADA: Quando você era criança na escola, qual foi a melhor parte de sua experiência 
escolar?

RODADA: Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre o que deu certo para você 
na escola?

RODADA: Quando você era criança na escola, o que não deu certo? O que foi difícil para 
você?

RODADA: Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre o que não foi bom para 
você na escola?

RODADA: Você acredita que a experiência de seu filho ou filha na escola é semelhante ou 
diferente do que foi para você?

RODADA: Você vê algumas maneiras de usar a sabedoria da experiência neste Círculo para 
apoiar seu filho ou filha na escola?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Vocês gostariam de acrescentar mais 
alguma coisa a respeito do Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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. Parceria entre Comunidade e 
Escola

OBJETIVO: Apoiar o desenvolvimento de relacionamentos fortes entre a comunidade e 
a escola para maximizar o sucesso das crianças e adolescentes; fortalecer a comunidade 
através da integração da escola com a comunidade.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, quebra-cabeça infantil 
grande com quantidade de peças suficiente para o número de pessoas que possa ter no 
Círculo, pratinhos de papel/cartelas, canetinhas, papel e canetas/lápis.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para a 
pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o objeto da 
palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os participantes 
são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer pergunta que 
tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o objeto da palavra 
adiante sem se pronunciar.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Usar a metáfora do quebra-cabeça para 
fortalecer a parceria escola-comunidade

ABERTURA: Coloque as peças do quebra-cabeça dentro de uma cesta ou caixa. Passe a 
cesta pelo Círculo, convidando cada participante a retirar uma peça. Continue passando a 
cesta até que todas as peças tenham sido retiradas.

APRESENTE O OBJETO DA PALAVRA: Explique detalhadamente como se usa o objeto 
da palavra, bem como o significado do objeto que você escolheu para este Círculo.

RODADA: Olhem para as peças do quebra-cabeça que você tem e diga-nos o que você vê.

 Convide todos para chegarem ao centro do Círculo com suas peças e montarem o quebra-
cabeça.

RODADA: Convidamos cada um a se apresentar, dizendo-nos há quanto tempo faz parte dessa 
comunidade e contando-nos como se sentiu ao montar o quebra-cabeça.
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CONVIDE A TODOS: Pense em um valor que você considera muito importante na 
parceria comunidade-escola. Por favor, escrevam esse valor no papel que está debaixo de 
suas cadeiras. 

RODADA: Convido cada um a compartilhar o valor escrito – um valor que você considera 
muito importante na parceria comunidade-escola e por que esse valor é importante. Depois de 
falar, por favor coloque o valor no centro do Círculo.

Quando a rodada estiver completa, leia todos os valores. Agradeça a todos por 
trazerem esses valores para nosso trabalho em conjunto.

RODADA: Como você vê seu papel na comunidade? E como você vê seu papel na escola?

CONVIDE OS PARTICIPANTES a escreverem cinco palavras que descrevam como cada 
um gostaria que fosse o relacionamento comunidade-escola.

RODADA: Convido todos a compartilhar as cinco palavras que vocês escreveram. 

Registre as palavras no quadro ou em um cartaz.

OBSERVE: Esta é a nossa visão para a parceria da comunidade com a escola.

RODADA: Compartilhe uma experiência que ocorreu aqui ou em outra comunidade, na qual 
uma parceria comunidade-escola beneficiou os estudantes.

RODADA: O que podemos aprender a partir dessas experiências? Que condições deram o 
suporte para que a parceria fosse eficaz?

RODADA: Quais são os pontos fortes desta comunidade que podem beneficiar os alunos?

RODADA: Quais são os pontos fortes desta escola que podem beneficiar a comunidade?

RODADA: Qual é a sua peça do quebra-cabeça para criar parcerias comunidade-escola fortes?

RODADA: Como podemos tecer nossos valores, nossa visão de parcerias comunidade-escola, 
e nossas forças para atingir o bem-estar de todos nós? 

Resuma as ideias e os próximos passos mencionados durante as rodadas. 

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Vocês gostariam de acrescentar mais alguma 
coisa a respeito do Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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. Construindo Pontes para 
uma Nova Comunidade de 
Imigrantes

OBJETIVO: Construir relacionamentos com adultos em uma nova comunidade de 
imigrantes, com o objetivo de fortalecer os laços entre família e escola; aprender a respeito 
da cultura e das circunstâncias da comunidade de imigrantes a fim de apoiar de maneira 
efetiva as crianças e adolescentes na escola.

ANTES DO CÍRCULO: Recrute alguns membros na comunidade de imigrantes para que 
ajudem a organizar e a conduzir o Círculo. Peça conselhos quanto à abertura, peça de 
centro e objeto da palavra para o Círculo. Peça conselhos também sobre como convidar 
os membros da comunidade de imigrantes para um diálogo com a escola. Pergunte-lhes 
a respeito de algum protocolo cultural que possa ser incorporado nas boas-vindas e na 
cerimônia de abertura do Círculo.  Faça os convites aos demais participantes. Providencie 
tradução, se necessário.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Escolha uma abertura com base nas conversas tidas com os membros da 
comunidade de imigrantes.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para a 
pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o objeto da 
palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os participantes 
são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer pergunta que 
tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o objeto da palavra 
adiante sem se pronunciar.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Aprender com os membros da comunidade de 
imigrantes para construir relacionamentos respeitosos

RODADA: Convido vocês a se apresentar e a nos contar sobre seus filhos e filhas e mencionar 
também se outros familiares moram com vocês.

Módulo 8: Envolvimento dos Pais e da Comunidade em Geral



Círculos em Movimento 251Círculos em MovimentoCírculos em
Movimento

VERSÃO WEB   |   Íntegra em www.circulosemmovimento.org.br

RODADA: Diga-nos um valor que seja importante para você quando estivermos falando a 
respeito de seus filhos e filhas.

Escreva uma lista desses valores à medida que os participantes os forem enumerando; 
ao final da rodada, coloque essa lista no centro.

Revise as diretrizes básicas para o Círculo. 

RODADA: Contem-nos sobre o lugar de onde vieram. Quais são as coisas boas de morar lá?

RODADA: Que circunstâncias fizeram com que fosse necessário deixar o país?

RODADA: Quais são as coisas mais difíceis de entender agora neste país?

RODADA: Qual foi sua experiência nas escolas no seu país de origem?

RODADA: O que é importante que as escolas daqui saibam para conhecer ou entender seus 
filhos e filhas?

RODADA: O que vocês gostariam que a escola fizesse para ser respeitosa com a sua cultura?

RODADA: Vocês têm interesse em um diálogo continuado com a escola? Em caso afirmativo, 
qual seria a melhor maneira de se fazer isso?

Resuma as intenções para serem acompanhadas.

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como vocês se sentiram com este Círculo de 
hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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. Círculo PEI (Programa de 
Educação Individualizado)

A inclusão é a chave para o processo de PEI, tanto para o aluno quanto para planejar o 
programa educacional individual. Muitas vezes pais e professores sentem-se excluídos 
pelos “especialistas em educação especial”, mesmo sendo os que passam a maior parte 
do tempo com a criança ou adolescente. A premissa de inclusão no Círculo se encaixa 
perfeitamente aqui: ninguém se sente excluído.

— Joan Henke, Planos de Educação Individualizados Usando o Processo Circular

OBJETIVO: Promover a inclusão de todas as vozes com igual participação no 
desenvolvimento do PEI e fazer com que as partes-chave se sintam titulares do PEI.

ANTES DO CÍRCULO: Solicite aos pais que tragam para o encontro um objeto que 
represente seu filho ou sua filha. 

MATERIAIS: Itens para o centro, incluindo algum trabalho feito pela criança ou pelo 
adolescente, sino ou outro instrumento de som, pratos de papel/cartelas e canetinhas, 
objeto da palavra para o caso de os pais terem esquecido de trazer. 

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Escolha uma abertura no Apêndice 2, ou crie uma você mesmo.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para a 
pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o objeto da 
palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os participantes 
são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer pergunta que 
tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o objeto da palavra 
adiante sem se pronunciar.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Juntar informações para saber como o PEI 
poderá servir melhor à criança ou ao adolescente

Explique como funciona o objeto da palavra. 

Peça aos pais que expliquem o objeto da palavra que trouxeram.
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RODADA: Diga-nos seu nome, sua relação com (nome da criança/adolescente) e o que você 
mais gosta nele/nela.

PEÇA AOS PARTICIPANTES: Pensem em um valor que seja muito importante para você 
em sua relação com (nome da criança/adolescente). Escreva esse valor no papel, usando a 
canetinha. 

RODADA: Compartilhe seu valor e diga-nos o que significa para você e por que é tão 
importante em sua relação com (nome da criança/adolescente). Depois de compartilhar, por 
favor coloque seu valor no centro do Círculo. 

Ofereça diretrizes básicas para o Círculo. Pergunte se alguém gostaria de acrescentar 
mais alguma.

RODADA: Quais são os pontos fortes de (nome da criança/adolescente)?

RODADA: Em que áreas (nome da criança/adolescente) apresentou progresso desde nosso 
último encontro de PEI?

RODADA: Que objetivos específicos do PEI você acha que foram alcançados? 

RODADA: Quais objetivos você acha que são adequados para o futuro e onde eles se 
encaixam no PEI? 

Continue as rodadas para explorar as diferentes perspectivas a respeito dos objetivos 
futuros e para entender as preocupações, até que os participantes alcancem o consenso 
quanto aos objetivos.

Complete os procedimentos restantes do PEI.

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como vocês se sentiram com este Círculo de 
hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Baseado em Joan Henke, Individualized Education Plans Using the Circle Process (Planos de 
Educação Individualizados Usando o Processo Circular), disponível no website de Jack Mangan, 
Restorative Measures in Schools, http://restorative.tripod.com/.
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Módulo 9: Círculos Liderados por Jovens e pelos Pares

MÓDULO 

Círculos Liderados por Jovens 
e pelos Pares

DESENVOLVENDO JOVENS PARA SEREM LÍDERES DE 
CÍRCULOS  

O desenvolvimento de habilidades de liderança vem entrelaçado em cada Círculo. 
Cada membro do Círculo é responsável pela criação coletiva dos valores e das diretrizes 
do mesmo, uma responsabilidade de liderança muito importante. Cada membro do 
Círculo tem responsabilidade pela manutenção do ambiente seguro e respeitoso no 
encontro. Cada membro é um líder quando está com o objeto da palavra.

O Círculo e a liderança jovem são companheiros naturais. Todos nós precisamos ser 
líderes em nossas próprias vidas. Os jovens, em seu desenvolvimento natural, têm a 
necessidade de assumir cada vez mais responsabilidades em suas próprias vidas, à medida 
que vão ficando mais velhos. Eles também sentem a necessidade de contribuir para suas 
famílias e comunidade. O Círculo nutre de maneira orgânica essa assunção de 
responsabilidade e a busca pelo bem coletivo – duas características muito importantes 
de um líder. O Círculo engloba também a responsabilidade coletiva para com a tarefa 
da realização do encontro, de forma que o “líder” não tem o controle do Círculo e não 
governa os outros participantes. Os Círculos desenvolvem a liderança com base no 
“poder com” ao invés de “poder sobre”. Os jovens sentem-se empoderados, sem tirar o 
poder do outro. 

 Como ponto de partida para compartilhar mais a liderança dos Círculos com os 
jovens, podemos dar aos alunos a oportunidade de tomar decisões importantes quanto 
a etapas do Círculo. Os alunos podem escolher ou trazer objetos da palavra. Podem 
escolher o que colocar no centro do Círculo. Podem fazer aberturas e encerramentos. 
Podem também decidir a respeito de perguntas importantes a serem discutidas. Isso 
pode ser realizado com alunos de qualquer idade. 

É muito importante compartilhar a liderança com todos os tipos de alunos, não só 
com os que são bem-comportados ou que se destacam nas notas. Os Círculos podem 
canalizar habilidades de liderança, potencialmente negativas, para experiências de 
liderança construtiva. A oportunidade de liderança jovem nos Círculos tem mais impacto 
na cultura da escola se estiver amplamente disponível e não estiver relacionada a sistemas 
de castigo ou de recompensa.

Os jovens têm em 
seu desenvolvimento 
natural a necessidade 
de assumir 
cada vez mais 
responsabilidades em 
suas próprias vidas, 
à medida que vão 
ficando mais velhos. 

Os Círculos podem 
canalizar habilidades 
de liderança 
potencialmente 
negativas para 
experiências de 
liderança construtiva. 
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Proporcionar o envolvimento dos alunos em papéis de liderança no Círculo reforça a 
apropriação do processo e o comprometimento em se engajar de forma construtiva. É 
importante avançar com mais e mais liderança de alunos no Círculo, logo após terem 
aprendido o processo. A liderança estudantil institucionalizará a mudança de poder dos 
Círculos. Sem a liderança de alunos, existe o risco importante de que os adultos, 
inconscientemente, deslizem de volta para seus papéis de autoridade ou de controle.

Os alunos podem também planejar e facilitar Círculos. Os alunos poderiam liderar 
a maior parte dos Círculos neste livro se eles tiverem tido experiências em Círculos e 
tiverem passado pelo treinamento para facilitadores. Realizar treinamento conjunto com 
alunos e profissionais da escola funciona muito bem. Algumas escolas utilizam Círculos 
facilitados por pares para abordar conflitos entre alunos ou problemas comportamentais. 
A confiança produzida pelos adultos compartilhando o poder nesse nível com os alunos 
tem um impacto extraordinário na cultura escolar. Os jovens desempenhando o papel de 
facilitadores de Círculos tornam-se co-criadores com os adultos, atuando de forma ativa 
para uma cultura escolar restaurativa.

Além disso, a experiência de jovens como facilitadores incorpora o Círculo em seu 
conjunto de habilidades, que reforça a probabilidade de que usem Círculos em suas famílias, 
igreja, com os vizinhos, multiplicando o impacto positivo da escola na comunidade.

Em qualquer escola, os jovens têm uma cultura entre eles que causa impacto na cultura 
da escola. Círculos facilitados pelos jovens são uma maneira poderosa de transformar a 
cultura aluno-aluno. Quando os alunos são encorajados pelos adultos na escola a aprender 
a facilitar Círculos, eles conquistam a confiança para iniciar Círculos entre seus pares, por 
vezes sem o envolvimento de adultos. Com frequência usam suas novas habilidades de 
liderança para evitar conflitos entre os pares também de maneiras menos formais. Quando 
os jovens veem seus pares desempenhando o papel de facilitadores, todos os jovens 
sentem-se mais competentes. Os jovens aprendem a confiar na sua própria capacidade de 
encontrar soluções para problemas e dificuldades.

À medida que aprendem o poder da resolução de conflitos baseada no diálogo e na não 
violência, eles aprendem a usar essas habilidades fora do Círculo. À medida que aprendem 
a autorreflexão no Círculo, tornam-se mais capazes de administrar suas emoções fora do 
Círculo. Toda escola e toda comunidade precisa da sabedoria e da criatividade dos jovens. 
A condução de Círculos pelos jovens cria espaço para que a sabedoria e a criatividade 
venham à tona, fortalecendo os próprios jovens e todos os envolvidos em suas vidas.

Muitos dos Círculos neste livro podem ser facilitados por jovens. Porém, incluímos 
vários modelos de Círculos pensados especificamente para serem conduzidos por jovens.

Círculos facilitados 
pelos jovens são uma 
maneira poderosa de 
transformar a cultura 
aluno-aluno.
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Círculo: O que os Adultos 
Precisam Entender a Respeito 
de Nossas Vidas

OBJETIVO: Criar espaço para que os jovens se comuniquem com os adultos a respeito 
de assuntos importantes; aumentar a conscientização dos adultos a respeito do que os 
jovens estão vivenciando; construir relacionamentos.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro, 
valores e diretrizes de Círculos anteriores.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

PARTICIPANTES: Adultos e jovens; facilitado por jovens.

As perguntas estão formuladas para os jovens no Círculo. Os adultos podem 
simplesmente passar o objeto da palavra e escutar, ou eles podem trazer suas reflexões a 
respeito do que os jovens estejam trazendo.

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA SUGERIDA: Veja o Apêndice 2, Seção III, onde se encontra a atividade das 
fitas.

Lembre ao grupo os valores e as diretrizes que foram criados por eles em 

Círculos anteriores.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA: Apresente-se e conte-nos sobre alguma coisa em sua vida pela qual você se sente 
agradecido.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Jovens expressando o que adultos entendem e o 

que não entendem a respeito deles

RODADA: Que coisas os adultos precisam entender sobre a sua cultura e a de seus amigos?

RODADA: O que você acha que é a coisa mais difícil dos adultos entenderem sobre você?
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RODADA: O que lhe dá esperança quanto aos adultos? 

Faça uma segunda rodada para qualquer das perguntas acima quando houver muita 
energia, ou quando você perceber que há mais para ser dito pelos participantes.

 RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que você pode levar desse Círculo que vai 
ser útil para você?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Módulo 9: Círculos Liderados por Jovens e pelos ParesMódulo 9: Círculos Liderados por Jovens e pelos Pares
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.Círculo: Criando a Visão de 
uma Vida Boa

OBJETIVO: Ajudar os participantes a expressarem sua noção de um futuro desejável e 
assisti-los no reconhecimento de maneiras de ir nessa direção.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro, 
um rolo grande de papel, revistas, tesouras, cola, canetinhas, objetos para artes em geral.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

PARTICIPANTES: Adultos e jovens; facilitado por jovens.

As perguntas estão formuladas para os jovens no Círculo. Os adultos podem 
simplesmente passar o objeto da palavra e escutar, ou eles podem trazer suas reflexões a 
respeito do que ouviram.

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Leia lentamente a seguinte visualização:

Respire profundamente… Continue a respirar profunda e lentamente de forma 
confortável… Pode fechar os olhos ou buscar um foco na parede à sua frente ou no chão. 
Perceba sua respiração: o ar que entra e o ar que sai… Cada vez que você solta o ar, permita 
que seu corpo relaxe um pouco mais… Os ombros relaxam… o pescoço relaxa… braços e 
mãos relaxam… Pernas e pés relaxam… O rosto relaxa. Continue a respirar profunda e 
lentamente de forma confortável. Perceba o ar entrando e saindo. 

Imagine agora que nós estamos dez anos adiante em nosso futuro. Você tomou boas 
decisões em sua vida e está vivendo de um jeito que é bom para você. Você está conectado 
com seu eu interior e consegue ver o eu interior dos outros. Enxergue a si mesmo nessa vida 
futura… Perceba a imagem que chega até você de como é sua vida nesse futuro. Perceba 
alguma parte em especial dessa vida…  

Agora traga sua atenção de volta à sua respiração… Perceba o ar que entra e o ar que 
sai… Perceba a cadeira em que você está sentado… e perceba os outros que estão neste espaço 
com você… Gradualmente, traga sua consciência de volta para o espaço aqui e agora neste 
momento do tempo… Abra seus olhos quando se sentir pronto.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
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participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA: Apresente-se e conte-nos sobre alguma coisa em sua vida pela qual você se sente 
grato.

RODADA: Diga-nos um valor que você quer que guie sua vida no futuro.

Revise as diretrizes básicas de um Círculo.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Desenhar uma imagem de futuro e refletir a 
respeito

Desenrole uma boa quantidade de papel (tenha dois pedaços grandes de papel se o grupo 
for numeroso). Convide cada participante a escolher uma parte do papel para trabalhar, 
permitindo que haja espaço suficiente para que não se amontoem nessa tarefa. Convide-
os a usar os materiais artísticos que você trouxe e a voltarem à visualização que foi feita, 
criando, então, uma imagem de onde eles gostariam de estar daqui a dez anos. Convide-os 
a criar imagens que capturem as partes mais importantes de suas vidas nesse futuro. 

Disponibilize tempo suficiente para que trabalhem nessas imagens. Quando estiverem 
prontos, convide-os a caminharem em volta do papel, apreciando as imagens uns dos 
outros. Chame-os de volta ao Círculo.

RODADA: Convido vocês a compartilharem sentimentos ou pensamentos que vocês têm após 
realizar essa atividade. Como se sentiram imaginando o futuro?  

RODADA: O que vocês perceberam de semelhante e de diferente em suas visualizações?

RODADA: Vocês conhecem alguém que tenha o tipo de vida que vocês visualizaram? Se 
conhecerem, contem quem é essa pessoa e explique se essa pessoa é um exemplo para você. 

RODADA: Quais são os benefícios ou coisas boas do tipo de vida que você visualizou? 

RODADA: Você consegue identificar uma mudança que você pode fazer em sua vida que lhe 
levaria em direção a essa visão?

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como foi o Círculo de hoje para você?

ENCERRAMENTO: Crie o seu próprio encerramento, ou leia uma citação de Gunilla 
Norris: “Eu quero dar à luz um amanhã que já me ame”. Gunilla Norris é uma 
psicoterapeuta euroamericana e autora de livros infantis, poesias e espiritualidade.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Esta atividade foi baseada na obra No Coração da Esperança, Boyes-Watson & Pranis.
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• • • • • •

Grupos de Alunos com 
Enfoque em um Problema ou 
uma Política da Escola

OBJETIVO: Envolver os alunos na participação significativa nos assuntos da escola; 
gerar a discussão entre os alunos a respeito de um problema ou política importante da 
escola; desenvolver as habilidades de liderança dos alunos.  

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro. 

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel.

 Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, 
os participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a 
qualquer pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante 
passe o objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA: Apresente-se e diga-nos um valor que você considera importante quanto à 
contribuição dos alunos nas decisões da escola.

Revise as diretrizes básicas de um Círculo.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Fazer o levantamento dos pontos de vista a 
respeito de um problema ou política da escola

Esclareça a questão do problema ou da política a ser abordada no Círculo. 

Informe aos participantes que, se estiverem de acordo com a ideia, as informações 
ou preocupações do Círculo serão compartilhadas com a direção e funcionários, sem 
identificar quem disse o quê, de maneira que os alunos tenham participação no processo 
de tomada de decisão da escola. Diga aos participantes que você verificará novamente 
com eles ao final do Círculo.
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Esclareça que este Círculo não tomará decisões quanto ao assunto abordado, porém os 
alunos terão a oportunidade de compartilhar suas perspectivas.

RODADA: O que você sabe sobre…(o problema ou a política abordada)?

RODADA: Você tem preocupações quanto a… (o problema ou a política abordada)? Se você 
tiver, fale sobre essas preocupações. 

RODADA: Qual seu maior medo?

RODADA: Que necessidades você vê que a equipe de profissionais da escola têm quanto a… (o 
problema ou a política abordada)?

RODADA: O que você acha que seria um jeito criativo e respeitoso de lidar com… (o problema 
ou a política abordada) que vai ao encontro de suas preocupações e das necessidades da equipe 
da escola?

RODADA: Quem mais tem boas ideias a respeito de…(o problema ou a política abordada)?

RODADA: Você tem algum comentário final a respeito do que discutimos? 

Verifique novamente para ver se os participantes do Círculo se sentem à vontade para 
que as ideias e as preocupações-chave sejam compartilhadas com a equipe da escola. 

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Como você se sente sobre o Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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• • • • • •
Explorando a Capacidade de 
Resposta Cultural na Escola

OBJETIVO: Dar um retorno à equipe de profissionais da escola quanto à experiência dos 
alunos ao se considerar a capacidade de resposta cultural; criar um espaço seguro para os 
alunos discutirem suas preocupações quanto à aceitação cultural; desenvolver liderança 
jovem nos Círculos.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro, 
pratinhos de papel/cartelas, canetinhas coloridas.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel.

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja no Apêndice 2, ou crie sua própria.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA INICIAL: O que motivou você a levantar da cama hoje? 

RODADA: Pense em dois valores que são importantes quando se está aprendendo a respeito 
da cultura de outra pessoa. Escreva esses dois valores no pratinho de papel/cartela. 

RODADA: Compartilhe os valores que você escreveu e conte-nos por que são importantes. 
Coloque, então, seus valores no centro.

Revise as diretrizes básicas de um Círculo.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Reflexão sobre o respeito a outras culturas, 
seus filhos, seus jeitos de ser

RODADA: A sua identidade cultural é uma parte importante de quem você é? 

RODADA: Você sente que sua cultura é respeitada pelos outros alunos? 

RODADA: Você sente que sua cultura é respeitada pela equipe de profissionais na escola? 
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RODADA: Você pode nos dar um exemplo de uma experiência na escola em que você sentiu que 
sua cultura foi respeitada? 

RODADA: O que você precisa da equipe de profissionais da escola para sentir que sua cultura 
está sendo respeitada e aceita?   

RODADA: O que você precisa dos outros alunos da escola para sentir que sua cultura está 
sendo respeitada e aceita?   

RODADA: O que mais você gostaria que os outros soubessem sobre o que é importante para 
você em relação a como as outras pessoas reagem à sua cultura? 

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que você aprendeu no Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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Módulo 10: Círculos de Apoio Intensivo 

MÓDULO 

Círculos de Apoio Intensivo

Espera-se que as escolas sirvam a todas as crianças e jovens. Assim, os inúmeros 
desafios dentro das famílias e das comunidades se mostram na escola. Muitos desses 
desafios interferem na aprendizagem. Alguns jovens precisam de apoio intenso para que 
consigam vir à escola regularmente e ser bem-sucedidos. O processo circular propicia 
uma maneira efetiva de criar uma estrutura de apoio intensivo. Reunindo um grupo de 
pessoas que podem dar apoio a esse jovem, o Círculo distribui a responsabilidade de 
maneira que nenhuma pessoa fique sobrecarregada. O processo tira também vantagem 
da sabedoria coletiva e recursos diversos disponíveis dentro da comunidade. É bom 
lembrar de todos os recursos disponíveis encontrados com os pais, alunos, membros da 
comunidade, bem como junto à equipe profissional da escola.

O uso do Círculo para apoio intensivo normalmente envolverá encontros em Círculo 
durante um período de tempo. Podem ser usados para trabalhar com alunos que faltam 
às aulas constantemente, alunas grávidas, alunos sofrendo de problemas de saúde mental, 
sem-teto, que foram presos recentemente ou que estejam enfrentando outros desafios 
incomuns sem apoio suficiente. Embora esses Círculos organizem e implementem uma 
rede de apoio forte, como todos os Círculos o fazem, eles também precisam que cada 
membro do Círculo assuma responsabilidades um para com o outro e para com os 
objetivos do Círculo.

CONSTRUINDO UMA COMUNIDADE DE CUIDADO

O uso do Círculo para apoio intensivo começa com entrevistas com o aluno e com as 
pessoas-chave em sua vida, a fim de entender os desafios que enfrenta. Com base nessas 
informações, o facilitador recruta pessoas para que sejam membros do Círculo de apoio. 
Os participantes são recrutados entre os que fazem parte da casa, da comunidade e da vida 
escolar do aluno.

 Para participar do Círculo de apoio poderiam ser incluídos pais, irmãos, família 
extensa, o pastor, o treinador, colegas de aula, o professor favorito, o conselheiro, amigos, 
quem o cuidou na infância, um colega de trabalho. Qualquer pessoa que se importe com 
esse jovem e que possa se comprometer a um relacionamento continuado é um participante 
potencial no Círculo de apoio.

Os participantes do Círculo de apoio não precisam ser cidadãos modelo. Eles precisam 
se importar com o aluno e se comprometer a apoiar resultados positivos do aluno. No 
processo do Círculo de apoio, o primeiro trabalho é construir relacionamentos, confiança 
e desenvolver uma visão de sucesso.  Esses Círculos iniciais também identificam os pontos 
fortes do aluno e dos membros do Círculo, criando um mapa dos apoios sociais.
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Módulo 10: Círculos de Apoio Intensivo 

À medida que o processo avança, o Círculo identifica as barreiras ao sucesso e sonda 
o que está por trás das questões apresentadas, a fim de entender as causas subjacentes 
para as barreiras. O Círculo cria então um plano de ação para os primeiros passos em 
direção à superação dessas barreiras. Os participantes do Círculo continuam a se 
encontrar regularmente para verificar o plano e para achar soluções para problemas, no 
caso de o plano não estar funcionando, e acompanhar esse plano à medida que o aluno 
vai, passo a passo, se encaminhado para a visão de sucesso. Durante esse tempo, o Círculo 
também continua a aprofundar os relacionamentos entre seus membros.

Este módulo oferece modelos de Círculos para explorar os pontos fortes dentro da 
comunidade e da família do aluno; para montar um plano; para averiguar o progresso e 
para celebrar. Estes Círculos estão enraizados no comprometimento positivo para com 
o jovem e para ajudá-lo a descobrir seus dons e seus talentos. O espírito desses Círculos 
é fornecer um equilíbrio de apoio e responsabilização numa visão positiva desse jovem 
e seu futuro. Em conjunto, a comunidade de cuidado dentro do Círculo guia esse jovem 
na direção do seu desenvolvimento como elemento valioso que contribui para a sua 
comunidade. Começa com uma visão, mas é executado passo a passo. A cada passo do 
caminho, o jovem é responsável perante sua comunidade de cuidado, da mesma forma que 
a comunidade de cuidado é responsável por atender seu comprometimento de apoiar esse 
jovem a cada passo e em todos os passos. Cada passo em frente é uma oportunidade para 
reconhecimento e celebração. É extremamente importante reservar tempo para valorizar e 
honrar o crescimento e o desenvolvimento do jovem dentro do espaço do Círculo.

Círculos de Apoio Intensivo, 10.1 a 10.5, foram planejados para serem usados em 
sequência, na ordem em que estão, durante um período de tempo. O objetivo é que esse 
aluno tenha apoio a longo prazo, a fim de que essa prática leve a uma verdadeira mudança 
na sua vida. O Círculo de Apoio Intensivo 10.4: Check-In – pode ser repetido muitas vezes 
enquanto o Círculo implementa o plano de mudanças. O Círculo de Apoio não termina 
enquanto não pudermos celebrar! 

Dois Círculos mais nesta seção – 10.6 e 10.7 – podem ser usados com um grupo de 
alunos para ajudá-los a identificar a como fortalecer seus próprios sistemas de apoio. Estes 
Círculos não estão focados em um único indivíduo e não fazem parte dessa sequência.

Perguntas para identificar possíveis membros do Círculo de apoio:

. Com quem você se sente seguro? Na   
comunidade? Na escola?

. Em quem você buscava ajuda quando 
você era mais jovem?

. Quem era seu professor favorito na escola 
fundamental?

. Quem é um modelo de pessoa para você?

. Quem busca seu apoio, conselho ou ajuda?

. Quem escuta você de verdade?

. Quem sabe tudo a respeito da situação em  que 
você está?

. Quem entende você e os desafios que você 
enfrenta?

. Quem você quer ao seu lado numa situação nova?
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.Círculo de Apoio 
Intensivo: Construindo 
Relacionamentos

OBJETIVO: Construir relacionamentos mais profundos entre os apoiadores do aluno e 
gerar um comprometimento compartilhado para uma visão positiva para esse aluno. 

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro, 
pratinhos de papel/cartelas, canetinhas coloridas, cartolina ou quadro para escrever as 
diretrizes.

ANTES DO CÍRCULO: Convide os participantes a trazerem um objeto que represente 
seus sonhos e esperanças em relação a (aluno/aluna) para colocar no centro do Círculo.  

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel.

FACILITADOR: Bem-vindos! Muito obrigado por estarem aqui hoje! Nós estamos iniciando 
nosso processo de construir uma estrutura de apoio para (aluno/aluna) e ajudá-lo(a) a 
ultrapassar os desafios que enfrenta para que consiga ter sucesso na escola. Sua presença aqui 
é um sinal forte de seu comprometimento para com (aluno/aluna). Esse processo não é uma 
solução rápida. Então, neste primeiro Círculo, nós vamos nos focar em nos conhecermos e 
construir o comprometimento para uma perspectiva positiva, de maneira que tenhamos um 
alicerce forte para encarar os desafios que teremos. Em Círculos futuros nós vamos traçar 
planos específicos para lidar com esses desafios. Mas primeiro, nós vamos formar juntos uma 
rede para fazermos esse trabalho.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja no Apêndice 2, ou crie sua própria.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

ATIVIDADE PRINCIPAL : Criar a base para desenvolver bons relacionamentos 

RODADA: Conte-nos quem você é e há quanto tempo você conhece (aluno/aluna) e um 
pouco sobre sua relação.

• • • • • •
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RODADA: Convido-os a pensar em um valor que você acredita que seria importante para nós, 
como grupo, que nos guie em nosso trabalho com (aluno/aluna). Escreva esse valor no papel.  
Quando o objeto da palavra chegar até você, compartilhe esse valor com o grupo, dizendo-nos 
por que você o considera importante. Coloque então esse valor no centro.

EXPLIQUE: Além dos valores, nós queremos criar alguns acordos sobre como vamos trabalhar 
juntos para apoiar (aluno/aluna). Esses acordos serão nossas diretrizes que vamos usar a cada 
encontro.

RODADA: Existem acordos que vocês acham que seriam importantes para nos guiar em 
relação à maneira como vamos tratar uns aos outros e como vamos falar uns com os outros neste 
processo?

 Registre as sugestões de diretrizes em um cartaz. Leia a lista das diretrizes sugeridas.

RODADA: Vocês estão satisfeitos com esses acordos? Vocês conseguem se comprometer a tentar 
praticar esses acordos enquanto estivermos em Círculo? 

Se houver objeções a qualquer das diretrizes, passe o objeto da palavra para explorar 
qual necessidade essa diretriz está tentando atender e que necessidade faz com que 
haja objeções à mesma. Trabalhe com a linguagem sendo usada e com as necessidades 
subjacentes para encontrar o ponto comum a fim de criar uma diretriz que possa ser aceita 
por todos. Uma diretriz em torno da qual não haja consenso pode ser deixada de lado e 
ser retomada a conversa a respeito da mesma no futuro, enquanto as demais diretrizes são 
adotadas. 

RODADA: Convido vocês a compartilharem o objeto que trouxeram para representar seus 
sonhos e esperanças para (aluno/aluna).  Conte-nos o que o objeto significa e coloque-o então no 
centro.

EXPLIQUE: A experiência de vida é a fonte primária de sabedoria em um Círculo.  Então, nós 
vamos investir algum tempo explorando nossas próprias histórias. Essas histórias nos ajudam 
a nos conhecermos melhor e, muitas vezes, as histórias nos oferecem ideias que podem ser úteis 
quando começarmos a buscar soluções mais adiante em nosso processo. 

RODADA: Contação de histórias: Escolha uma das perguntas sugeridas abaixo, ou desenvolva 
uma pergunta que esteja mais de acordo com as pessoas que estão no Círculo. 

1. Conte-nos sobre quando você era adolescente e você se esforçava para se sentir parte da 
turma.

2. Conte-nos sobre quando você era adolescente e fez algo de que se sentiu orgulhoso.

3. Que ponto forte você vê em (aluno/aluna)?  Conte-nos quando você viu esse ponto forte 
em (aluno/aluna), ou por que você considera que (aluno/aluna) tem esse ponto forte?

4. Conte-nos sobre um ponto forte que você traz para o objetivo desse Círculo e como esse 
ponto forte ajudou em sua vida.

5. Onde você consegue imaginar (aluno/aluna) daqui a cinco anos?
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RODADA: De onde você tira a motivação quando enfrenta desafios difíceis? 

EXPLIQUE: Nós vamos falar mais sobre motivação em nosso próximo Círculo. Peço-lhes 
que continuem a pensar em motivação e que percebam o que vocês já sabem a partir de suas 
próprias experiências de vida.

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: O que você está levando desse Círculo que 
será útil para você?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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. Círculo de Apoio Intensivo: 

Mapa de Recursos

OBJETIVO: Construir relacionamentos e apoio mais profundos; identificar a rede de 
apoio em potencial para o aluno.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro, 
valores e diretrizes do Círculo anterior.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel.

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA SUGERIDA: Exercício de Encorajamento com Fita (Veja no Apêndice 2, 
Seção III).

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para a 
pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o objeto da 
palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os participantes 
são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer pergunta que 
tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o objeto da palavra 
adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN/INICIAL: Como vocês estão? Vocês têm alguma coisa em mente 
que gostariam de compartilhar com o Círculo? Se houver alguém novo no Círculo, faça uma 
breve apresentação junto com essa rodada.

Revise as Diretrizes Básicas de um Círculo. Se houver novos participantes no 
Círculo, convide-os a acrescentar um valor e pergunte-lhes se há alguma coisa que eles 
sintam que precisam acrescentar às diretrizes.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Identificar a motivação do aluno e sua rede de apoio

RODADA: O que você pensou desde nosso último Círculo sobre de onde vem a motivação? O 
que sua vida lhe ensinou a respeito de motivação? 

RODADA: Conte-nos sobre uma experiência na qual você pensou que não conseguiria fazer 
alguma coisa e, depois, conseguiu?  

Em um cartaz ou no quadro, escreva o nome do aluno ou da aluna no centro.

RODADA: Convido vocês a identificarem as fontes de apoio para (aluno/aluna). 
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 Mapeie esses recursos sugeridos em torno do nome do/da jovem e desenhe uma linha 
desde o nome no centro até o recurso ou a fonte de apoio.  

RODADA: Esquecemos de alguma fonte de apoio importante? Vocês poderiam acrescentar 
mais alguma coisa ao nosso mapa de recursos? 

 Suspenda o objeto da palavra e peça aos participantes para identificarem conexões 
entre os recursos e desenharem linhas representando essas conexões. Esta imagem é a de 
uma rede de apoio. Pergunte ao aluno ou aluna:

Quem você chamaria se ficasse sem carona e precisasse ir para casa?

Quem você chamaria se não tivesse comida em casa?

Quem você chamaria se precisasse achar um lugar para morar ou um emprego?

Quem você chamaria se precisasse de ajuda com um irmão menor? 

Quem você chamaria se precisasse de um conselho para resolver um problema?

Acrescente esses recursos ao mapa se já não tiverem sido identificados. 

RODADA: O que você acha dessa rede de apoio? Como você se sente vendo essa rede?

FACILITADOR: Nós estabelecemos uma fundação, um alicerce de pontos positivos e de 
recursos aos quais recorrer e construímos conexões neste Círculo. Quando nos encontrarmos 
no próximo Círculo, vamos identificar os passos que nós todos podemos dar. Nós vamos tentar 
também identificar as barreiras ao sucesso para (nome do aluno ou aluna) e identificar o que 
precisa acontecer para superar essas barreiras. 

RODADA DE CHECKOUT/FINALIZAÇÃO: Convido vocês a compartilhar, usando três 
palavras que descrevam como estão se sentindo ao final deste Círculo?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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. Círculo de Apoio Intensivo: 

Elaborando um Plano  

OBJETIVO: Elaborar um plano que aborde as responsabilidades e as necessidades do 
aluno/da aluna; identificar os apoios que serão dados pelos outros membros do Círculo; e 
construir relacionamentos.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro, 
valores e diretrizes, mapa de apoio elaborado no Círculo anterior.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel.

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA SUGERIDA: Veja no Apêndice 2, ou elabore você mesmo.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para a 
pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o objeto da 
palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os participantes 
são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer pergunta que 
tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o objeto da palavra 
adiante sem se pronunciar.

Revise os valores e as diretrizes básicas criadas no primeiro Círculo de Apoio.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Elaborar um plano que atenda às necessidades e 
responsabilidades do aluno

RODADA: Compartilhe com o Círculo como você está se sentindo.

RODADA: Compartilhe uma situação contando como (nome do aluno) realizou algo bem feito 
ou no que ele teve sucesso desde nosso último encontro em Círculo.

RODADA: Compartilhe de forma breve sobre outras atividades ou ações realizadas com 
referência a (nome do aluno/da aluna). 

RODADA: Quais são suas maiores preocupações com referência ao sucesso de (nome do aluno/
da aluna)?

Registre as ideias em um cartaz ou no quadro.

RODADA: Convido vocês a compartilharem suas reflexões quanto à lista de preocupações em 
geral e o que você pode sugerir para qualquer item em especial.
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RODADA: Quais itens da lista são mais importantes e como você pode oferecer ajuda?

Exponha o mapa de apoio e lembre os participantes desses recursos.  

RODADA: Quem mais pode oferecer ajuda para alguma dessas preocupações? Com base em 
nossa discussão de hoje a respeito das preocupações, e dos recursos possíveis, que itens devem 
fazer parte de um plano que seja exequível, realizável, durante as próximas duas semanas? E 
durante o mês que vem?  

Registre as sugestões e o nome da pessoa que seria a líder dessas sugestões. Resuma as 
sugestões para o plano. 

RODADA: Passe o objeto da palavra para verificar se há consenso a respeito das ideias no 
plano – inclusive o aluno/a aluna. Isso pode demorar várias rodadas.

Esclareça o plano: somente os elementos que todos aceitam farão parte do plano. 

RODADA: Qual é a sua responsabilidade para fazer com que esse plano funcione? O que você 
precisa que outros façam para que você consiga levar a termo suas responsabilidades?

Escreva um plano com as responsabilidades de (nome do aluno/da aluna) e dos 
membros do Círculo; passe o plano em volta do Círculo a fim de que todos assinem. 
Esclareça os passos: quem vai monitorar o funcionamento do plano e quando o Círculo 
vai se reunir para verificar o progresso realizado.

RODADA DE CHECKOUT/ FINALIZAÇÃO: Como você se sente a respeito do trabalho 
que realizamos hoje em Círculo?   

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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. Círculo de Apoio Intensivo: 

Check-In 

Depois do Círculo de Apoio ter criado um plano, o Círculo vai se reunir regularmente 
– a frequência é determinada pelos membros do Círculo – a fim de verificar o progresso na 
implementação do plano. Os Círculos de Check-In podem modificar o plano para adequá-
lo às circunstâncias que se modificaram ou devido a novas informações. Esses Círculos 
revisam os desenvolvimentos desde o último encontro, continuam a identificar os pontos 
fortes e os recursos e decidem se há necessidade de ajustar o plano. Os Círculos de Check-
In também continuam a construir relacionamentos no grupo, pois compartilham histórias 
de vida dos membros do Círculo as quais têm relação com a situação.

OBJETIVO: Revisar o progresso do plano para (nome do aluno/da aluna); revisar as 
responsabilidades de todos os participantes; ajustar o plano, se necessário; construir 
relacionamentos.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro, 
valores e diretrizes, mapa de apoio, plano elaborado no Círculo anterior.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel.

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA SUGERIDA: Veja no Apêndice 2, ou elabore você mesmo.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para a 
pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o objeto da 
palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os participantes 
são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer pergunta que 
tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o objeto da palavra 
adiante sem se pronunciar.

Revise os valores e as diretrizes básicas criadas no primeiro Círculo de Apoio.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Juntar feedback sobre o funcionamento do plano e 

fazer ajustes

RODADA: Vamos iniciar compartilhando como estamos nos sentindo.

 RODADA: Compartilhe uma situação contando como (nome do aluno) realizou algo bem feito 
ou no que ele/ela teve sucesso desde nosso último encontro em Círculo.
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RODADA: Compartilhe de forma breve sobre outras atividades ou ações realizadas com 
referência a (nome do aluno/da aluna). 

RODADA: Compartilhe seus pensamentos e suas reações ao que foi relatado nessa última 
rodada.

RODADA: O que parece estar funcionando bem?

RODADA: Selecione uma pergunta do Apêndice 1, Contação de Histórias. Por 
exemplo: ‘Compartilhe uma história de sua vida, quando você teve uma mudança de hábitos 
significativa’. 

RODADA: Nós queremos discutir possíveis ajustes em nosso plano. Temos alguma coisa 
que não está funcionando em nosso plano que precisamos ajustar, ou estamos prontos para 
assumir novos desafios?

RODADA: O que você pensa a respeito das ideias sugeridas na última rodada?

Determine se há consenso para que haja alguma mudança no plano.

RODADA: Qual o seu comprometimento específico para as próximas duas semanas?

RODADA: O que você gostaria de dizer a (nome do aluno/da aluna) antes de encerrarmos o 
Círculo?

Esclareça os próximos passos e quando os participantes terão o próximo Círculo de 
Apoio Intensivo.

RODADA CHECKOUT/ FINALIZAÇÃO: Como você se sente a respeito do trabalho que 
realizamos hoje em Círculo?   

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Módulo 10: Círculos de Apoio Intensivo 



Círculos em Movimento276 Círculos em MovimentoCírculos em MovimentoCírculos em
Movimento

VERSÃO WEB   |   Íntegra em www.circulosemmovimento.org.br

• • • • • •
. Círculo de Apoio Intensivo: 

Celebração

OBJETIVO: Celebrar as conquistas parciais ou a concretização das etapas do plano; 
reconhecer o sucesso; fortalecer os relacionamentos para sustentar o sucesso.

ANTES DO CÍRCULO: Peça ao aluno/aluna que traga um objeto da palavra e que planeje 
uma abertura e um encerramento para o Círculo. 

MATERIAIS: Objeto da palavra escolhido pelo aluno/pela aluna, sino ou outro 
instrumento de som, itens para o centro, valores e diretrizes do Círculo anterior.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel.

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA SUGERIDA: Abertura realizada pelo aluno/aluna, ou veja no Apêndice 2, ou 
elabore você mesmo.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para a 
pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o objeto da 
palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os participantes 
são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer pergunta que 
tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o objeto da palavra 
adiante sem se pronunciar.

Revise os valores e as diretrizes básicas criadas no primeiro Círculo de Apoio.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Expressar o reconhecimento e a valorização do 
trabalho do círculo

RODADA: Escolha um de nossos valores que está no centro e fale-nos de uma ocasião em 
que você sentiu que uma pessoa do Círculo demonstrou esse valor, ou que todos no Círculo o 
demonstraram. 

RODADA: Expresse seu reconhecimento por algo feito por (nome do aluno/da aluna).

RODADA: Expresse seu reconhecimento por algo feito por outros participantes do Círculo que 
nos possibilitaram chegar a este momento de celebração.

RODADA: Compartilhe o que faz você se sentir bem pela sua contribuição ao progresso do 
Círculo.
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RODADA: Quais são suas esperanças para (nome do aluno/da aluna).

RODADA: Que presente você considera que recebeu por fazer parte desse Círculo e que você 
acha que vai ajudá-lo em outra parte de sua vida? 

RODADA DE CHECKOUT/ FINALIZAÇÃO: Como está se sentindo?

ENCERRAMENTO: Conduzido pelo aluno/aluna. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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. O Que Deu Certo em Sua 
Família

OBJETIVO: Focar a atenção nos aspectos positivos da infância, que são fonte de sabedoria 
e de força na formação de uma vida com mais satisfação.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro, 
materiais de arte (cartolina, papéis coloridos, tesouras, cola, canetas, adesivos, lã, canudos, 
etc.).

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel.

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA SUGERIDA: Veja no Apêndice 2, ou elabore você mesmo.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN/INICIAÇÃO: Como você está se sentindo hoje?

RODADA DE VALORES: Diga-nos um valor que era importante para você na sua infância 
e que continua sendo importante hoje. Faça uma lista desses valores, à medida que forem 
sendo mencionados pelos participantes, e coloque essa lista no centro.

Revise as diretrizes básicas do Círculo.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Relembrar o que deu certo na infância e as 
dádivas recebidas por isso

EXPLIQUE: George Vaillant escreveu: “O que dá certo na infância prediz o futuro muito 
melhor do que o que dá errado.” 

RODADA: O que deu certo na sua infância? Eu convido vocês a usarem o material de artes 
para criar uma imagem ou um desenho que represente o que foi bom em sua infância.

RODADA: Eu convido vocês a compartilharem suas criações sobre o que foi bom em sua 
infância, o que deu certo, e a falar sobre o que a imagem significa.
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 RODADA: Que ponto positivo você traz hoje por ter tido coisas boas em sua infância?

 RODADA: Como você compartilha esse presente, essa dádiva, com o mundo?

 RODADA DE CHECKOUT/ FINALIZAÇÃO: O que você pode levar desse Círculo que vai 
lhe ser útil?   

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Esta atividade foi adaptada da obra de Boyes-Watson and Pranis, No Coração da Esperança.
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• • • • • •

. Círculo para Identificar as 
Fontes de Apoio

OBJETIVO: Ajudar os participantes a identificarem as pessoas em suas vidas com quem 
podem contar para diferentes tipos de apoio social.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro, 
papel em branco, lápis, canetinhas nas cores vermelha, verde e amarela.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel.

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA SUGERIDA: Veja no Apêndice 2, ou elabore você mesmo.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para a 
pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o objeto da 
palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os participantes 
são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer pergunta que 
tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o objeto da palavra 
adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECKIN/INICIAÇÃO: Conte-nos em poucas palavras sobre algo bom na sua 
vida hoje.

RODADA DE VALORES: Diga-nos um valor que é importante para você, em sua infância, nos 
relacionamentos com as pessoas que lhe dão apoio. 

Faça uma lista desses valores, à medida que forem sendo mencionados pelos 
participantes, e coloque essa lista no centro.

Revise as diretrizes básicas do Círculo.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Fazer um inventário de nossas redes de apoio

Solicite aos participantes que façam uma lista em resposta a cada um dos seguintes 
cenários, um por vez, numa folha de papel em branco.

1. Imagine que você tivesse uma consulta médica importante, mas no dia marcado, você 
descobre que seu carro não está funcionando e você não tem como chegar ao consultório. 
Faça a lista de pessoas em sua vida a quem você poderia chamar para lhe dar uma carona.
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2. Imagine que você acabou de brigar com seu namorado/sua namorada, ou que teve 
um dia horrível na escola ou no trabalho, e você quer ter alguém com quem possa falar 
abertamente da sua frustração ou preocupações. Faça a lista das pessoas em sua vida 
com quem você pode chorar as mágoas ou conversar a respeito de seus problemas de 
escola ou trabalho.   

3. Você acaba de descobrir que o emprego que você ia iniciar na semana seguinte foi 
cancelado. Faça a lista de todas as pessoas a quem você poderia ligar para ver se sabem 
de uma vaga para você trabalhar.

Distribua outra folha em branco e peça-lhes para escreverem seu nome no centro, em 
letras grandes. Peça-lhes que mapeiem cada uma dessas pessoas das suas listas nesta nova 
folha. 

Usando a caneta amarela, desenhe uma seta entre você e a pessoa que você identificou 
na lista 1; usando a caneta vermelha, desenhe uma seta entre você e todas as pessoas que 
você identificou na lista 2; e usando uma caneta verde, desenhe uma seta entre você e as 
pessoas identificadas na lista 3.

Desenhe um triângulo em volta dos nomes das pessoas que são membros da sua 
família; desenhe um quadrado em volta dos nomes dos amigos; desenhe um círculo em 
volta dos nomes dos vizinhos e colegas de trabalho/escola. Por fim, una os nomes das 
pessoas (tanto podem estar dentro dos triângulos, quadrados como dos círculos) que se 
conhecem.

EXPLIQUE: Agora todos têm um mapa visual da sua rede de apoio social. Todos nós 
precisamos de apoios diferentes: emocional (vermelho), informacional (verde) e prático 
(amarelo). Observe o mapa e perceba: Onde há espaços vazios? Você tem bastante apoio 
emocional, mas não tem muitos contatos informacionais? De onde vem a maior parte de seu 
apoio: amigos, família ou vizinhos? Existe alguma forma de você aumentar a rede de apoio em 
sua vida?

RODADA: O que você aprendeu com seu mapa a respeito de sua rede de apoio? De onde vem 
a maior parte de seu apoio? 

RODADA: O que mais você percebeu a respeito de sua rede de apoio? 

RODADA: Existem maneiras de aumentar os diferentes tipos de apoio em sua vida?

RODADA DE CHECKOUT/ FINALIZAÇÃO: Quais são seus pensamentos ao 
finalizarmos este Círculo?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Esta atividade foi adaptada da obra de Boyes-Watson and Pranis, No Coração da Esperança.
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