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ENTENDENDO A DISCIPLINA RESTAURATIVA

Este guia está baseado no pressuposto de que a construção de uma comunidade forte 
e solidária seja o alicerce para uma escola saudável. Todos os Círculos apresentados até 
aqui, neste guia, estão focados na criação de um clima escolar positivo no qual todos 
os membros vivenciam o sentimento de pertencimento e de respeito. Se as escolas 
investem a maior parte de seu tempo e de energia construindo relacionamentos saudáveis, 
somente uma fração de seu tempo e energia precisará ser investido em reparar esses 
relacionamentos quando as coisas não dão certo.

A disciplina restaurativa tem suas raízes na suposição primordial de que todos 
desejam estar em bons relacionamentos com os outros e consigo. Todos querem se 
sentir respeitados, ter um senso de dignidade, sentir que os outros se importam com ele/
ela e sentir que são valorizados. Construir relacionamentos fortes e positivos dentro da 
comunidade escolar é a chave para usar a disciplina restaurativa, quando os alunos e 
os adultos cometem erros. O estabelecimento de uma cultura escolar em que todos os 
membros da comunidade são cuidados e respeitados forma o alicerce. O uso da disciplina 
restaurativa só é eficaz se houver um enfoque da escola como um todo que esteja baseado 
na aspiração compartilhada de construir uma comunidade escolar solidária.

Quando alguma coisa dá errado em um ambiente escolar, surge o questionamento: 
o que precisa acontecer para se dar uma resposta ao que deu errado? A disciplina 
restaurativa diz que o que acontece em seguida é que as partes envolvidas exploram 
maneiras de entender o dano e determinam a maneira de deixar as coisas certas. A 
estrutura restaurativa emerge a partir do princípio de que a transgressão deve ser 
examinada a partir da perspectiva de qual dano ocorreu como resultado do incidente 
específico, o que é preciso fazer para reparar o dano e o que precisa acontecer para que isso 
não volte a ocorrer.

Tanto no caso do dano envolver a infração de uma regra, ou o ato de machucar outra 
pessoa, ou perturbar em sala de aula, o foco inicial é o dano específico desse incidente. 
Para entender qual foi o dano específico, devemos trabalhar com aqueles que sofreram o 
dano: isso é imprescindível.

 Ninguém mais pode definir o dano. A instituição ou terceiros, tais como professores 
ou o diretor, não podem definir o dano. Uma resposta restaurativa busca aqueles que 
sofreram o dano devido a um incidente específico para entender como eles foram afetados. 
O foco, então, está na reparação. Quais são as obrigações para a reparação que surgem a 
partir do dano? O que o transgressor pode fazer para reparar o dano para os indivíduos 
afetados e para a comunidade da sala de aula ou da escola? O que a comunidade (amigos, 
grupo de alunos da sala de aula) pode fazer para reparar o dano a quem foi afetado? Do 
que os alunos ou adultos que foram afetados pelo dano necessitam, a fim de se sentirem 
novamente seguros na escola?

O uso da disciplina 
restaurativa só é 
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A disciplina restaurativa, portanto, demanda que se trabalhe com a pessoa afetada e com a 
pessoa que causou o dano. Essa é uma mudança grande em relação à disciplina tradicional, a 
qual tende a focar exclusivamente no transgressor. De uma perspectiva restaurativa, chegamos 
à conclusão que, se não trabalharmos com a pessoa que sofreu o dano, o transgressor não 
conseguirá entender realmente como seu comportamento machucou o outro. Sem ouvirmos a 
voz, ou as vozes, de quem foi afetado, nós também não temos base para entendimento sobre o 
que poderia ser feito para deixar a situação melhor para quem foi afetado. Mais ainda, ignorar 
as necessidades da pessoa prejudicada pode levar a dinâmicas negativas subsequentes, tais 
como machucarem a si mesmas ou aos outros.

Depois de abordar a necessidade de reparar o dano daquele incidente, uma resposta 
restaurativa explora o que é preciso acontecer para que o comportamento não se repita. 
Para isso é preciso reconhecer e atender às causas subjacentes do comportamento, que 
poderá envolver mágoas anteriores que nunca foram reconhecidas e tratadas. Uma resposta 
restaurativa busca a promoção da cura para todas as mágoas – as que foram causadas pelo 
incidente atual e as reveladas através do incidente atual. Que mudanças o transgressor precisa 
fazer para que o dano não volte a ocorrer? Que mudanças a comunidade (escola ou sala de 
aula) precisa fazer para que o dano não volte a ocorrer? Que mágoas/danos anteriores precisam 
ser tratados para prosseguir de forma saudável?

A comunidade daqueles envolvidos no incidente, incluindo colegas, amigos e família, são 
participantes-chave nesse processo. A pessoa que foi magoada precisa da comunidade para 
ajudá-la a separar sua dor de quem ela é como pessoa, assim como a pessoa que provocou o 
dano precisa da comunidade para ajudá-la a separar seu comportamento de quem ela é como 
pessoa.

A resposta restaurativa é uma resposta exploratória: a resposta à pergunta do que é preciso 
ser feito não tem resposta no início. Aqueles que foram os mais afetados ou os mais envolvidos 
na situação do dano são os que vão fazer parte da exploração. Aqueles que facilitam esse 
processo de exploração dão assistência às partes chave para explorarem a situação. Eles fazem 
perguntas que ajudam os participantes a contarem suas próprias histórias do que aconteceu, 
de como foram impactados e do que eles precisam para que a situação seja reparada. O 
pensamento restaurativo envolve o reconhecimento de que o educador não consegue 
responder às perguntas-chave para as partes envolvidas; somente as partes envolvidas 
diretamente podem ter as respostas a essas perguntas; as respostas, por sua vez, irão então 
levar a um plano de disciplina restaurativa.

As perguntas restaurativas usadas em uma variedade de processos formais e informais são:

• O que aconteceu?

• No que você estava pensando na hora?     
Como você se sentiu? No que você tem                                                                                                   
pensado desde então?                                        

• Quem foi afetado pelo que aconteceu? 

• Quais são seus pontos fortes?

• O que é preciso fazer para reparar o dano?          

• O que é preciso fazer para evitar que isso 
volte a acontecer no futuro?                                                  
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A RESPONSABILIZAÇÃO EM UMA ESTRUTURA 
RESTAURATIVA

Na estrutura restaurativa, a responsabilização significa assumir a responsabilidade 
por suas ações e tomar medidas para reparar qualquer dano advindo dessas ações. 
A responsabilização não é imposta de fora para dentro. A responsabilização vem de 
dentro, a partir do reconhecimento de que suas ações causaram danos a outros. Esse 
reconhecimento faz com que você tenha consciência de que tem uma obrigação de 
reparar o dano ou de deixar as coisas bem. A maneira mais poderosa de entender o 
impacto de suas ações é ouvir diretamente de quem sofreu o dano causado por suas 
ações. Quando apropriado, o processo frente a frente é a forma de responsabilização mais 
significativa.

Em um processo de disciplina restaurativa frente a frente, os primeiros dois elementos 
da responsabilização são alcançados pelo diálogo em si. Os outros três elementos são 
tratados no plano de disciplina que surge a partir do diálogo.

 Antes de reunir a todos em um processo frente a frente, o facilitador prepara as 
partes. A preparação pode ser simples: verbalmente, verificar com todas as partes a 
respeito de sua disposição para trabalhar na reparação do dano.  

Em casos mais sérios, a preparação poderá envolver encontros um a um com todas 
as partes afetadas para uma discussão mais aprofundada a respeito do incidente e dos 
eventos relacionados. Embora essa seja uma preparação mais intensiva, o facilitador 
estará explorando o grau do dano, as questões subjacentes relacionadas ao fato, 
histórias de traumas no passado, a capacidade de articular necessidades e sentimentos, 
assim como quaisquer preocupações quanto à segurança com cada uma das partes 
separadamente. O facilitador poderá fazer as seguintes perguntas:

• O que você quer que aconteça?
• Que resultado você quer?  
• Que papel você quer desempenhar? 

Esse é o primeiro passo para a reflexão e empoderamento. Nesses encontros, o 
facilitador evita socorrer, ignorar desejos, ou influenciar excessivamente. O objetivo dos 
encontros de preparação é ajudar o facilitador a decidir se vai em frente com o processo 

A responsabilização tem cinco dimensões em uma estrutura restaurativa:

1.  Reconhecer que você causou dano com suas ações ou seu 
comportamento.

2.  Entender como os outros foram afetados pelas suas ações.

3.  Tomar medidas para reparar o dano com quem foi prejudicado. 

4.   Retribuir à comunidade.

5.  Fazer planos para que isso não aconteça de novo. 
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frente a frente, determinar quem deve estar lá e elaborar as especificidades do processo para 
adequá-lo à situação.

Um processo restaurativo frente a frente inclui a pessoa que causou o dano, a pessoa que 
sofreu o dano, apoiadores de cada um, funcionários da escola selecionados, às vezes outros 
membros da comunidade, tais como colegas de aula e um facilitador. Cada participante 
responde às perguntas restaurativas a partir de sua perspectiva, de modo que o grupo 
possa desenvolver a compreensão do dano e as possibilidades de reparação. As respostas 
às perguntas restaurativas levam o Círculo a formular as ações que constituirão o plano de 
disciplina – o plano para fazer com que as coisas fiquem bem. A sabedoria coletiva do grupo, 
ao invés de uma figura de autoridade, determina os termos da responsabilização para que as 
coisas fiquem bem. Esses termos de responsabilização serão o acordo por escrito que todos 
os participantes assinarão.

O acompanhamento, após o acordo, é parte importantíssima do processo da disciplina 
restaurativa. O acordo deve ser monitorado para certificar-se de que os itens do acordo 
estejam sendo cumpridos. As estratégias de resolução de problemas são acionadas, 
se houver problemas com o acordo, incluindo-se aí a possibilidade de reunir o grupo 
novamente e ajustar o acordo, se esse se mostrar impraticável. Por fim, quando o acordo 
estiver terminado, é importante que haja alguma forma de celebração para homenagear a 
finalização com sucesso. Como diz Nancy Riestenberg, “Não termina enquanto não se tiver 
celebrado!”

Partes da Preparação do Processo de Disciplina Restaurativa 

Preparação para o encontro frente a frente.

Convocação do encontro frente a frente e criação de um acordo.

Acompanhamento para dar suporte à finalização do acordo.

Celebração!

A disciplina restaurativa muda de: 

Dizer o que fazer                                                             

Saber as respostas                                                          

Instituição/outros tentando restaurar
o equilíbrio  

Foco no transgressor                                                      

Coerção externa                                                              

para     escutar

para     ter curiosidade

para     aqueles que foram afetados  
               restauram o equilíbrio  

para     foco em quem sofreu o dano e      
               em quem causou dano                        

para     motivação interna
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MÓDULO 11

Aprendendo a Disciplina 
Restaurativa

Muitas pessoas consideram que os enfoques restaurativos se alinham com seu senso 
pessoal de justiça e se identificam com suas práticas dentro das famílias e escolas. Porém, 
enfoques restaurativos não são o paradigma dominante para responder a transgressões em 
uma cultura que veio a depender fortemente da imposição de punições e de ameaças de 
punição como estratégia para prevenir e dar respostas às condutas nocivas. Muitas 
mensagens dentro de nossa cultura e dentro das escolas vinculam disciplina a castigo. 
Assim, a mudança para o pensamento e enfoques restaurativos toma tempo e requer 
prática. 

Este módulo oferece três Círculos de aprendizagem para desenvolver e entender a 
disciplina restaurativa entre todos os membros da comunidade escolar e a comunidade 
em geral em seu entorno. Para fazer a mudança para uma escola restaurativa, todos os 
membros da comunidade precisam refletir a respeito de suas próprias necessidades 
quando eles sofrem danos e a respeito do que eles precisam para ficar bem. Eles também 
precisam pensar no que eles precisariam fazer para deixar as coisas certas quando eles 
causam danos. Nós conclamamos de forma incisiva às escolas a investirem tempo e 
usarem os três Círculos de aprendizagem introdutórios apresentados neste módulo, de 
maneira que todos – professores, alunos, funcionários, guardas escolares, motoristas 
de ônibus escolares, funcionários da empresa de alimentação, engenheiros civis, bem 
como os pais, voluntários e parceiros comunitários – possam aprender a respeito da 
disciplina restaurativa. Nós conclamamos as escolas a também engajarem todos os 
membros da comunidade em uma conversa franca e profunda sobre como eles gostariam 
de responder à transgressão dentro de sua comunidade.
 

Muitas mensagens 
dentro de nossa 
cultura e dentro das 
escolas vinculam 
disciplina a castigo. 
Assim, a mudança 
para o pensamento 
e enfoques 
restaurativos toma 
tempo e requer 
prática. 
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Círculo 1: Entendendo a 
Estrutura da Justiça 
Restaurativa para Lidar
com o Dano

OBJETIVO: Criar uma compreensão do fundamento dos princípios da Justiça Restaurativa 
na comunidade escolar. 

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro, 
material para escrever.

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 CHECK-IN/INICIAÇÃO: Diga-nos qual é seu nome e alguma coisa que seus 
amigos diriam sobre você. 

RODADA DE VALORES: Diga-nos um valor que é importante para você quando você enfrenta 
uma situação difícil. 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: Expressar os sentimentos e as necessidades que um   

dano causou no passado

EXPLIQUE: No Círculo de hoje nós vamos explorar os princípios da Justiça Restaurativa, 
examinando as nossas próprias experiências de vida. Howard Zehr, um líder precursor da 
Justiça Restaurativa, sugere que o primeiro princípio que a rege é de que está focada no dano. 
Com isso, ele quer dizer que a Justiça Restaurativa não está focada nas leis ou regras, mas no 
dano humano real que resulta de comportamentos nocivos.

11.1

Módulo 11: Aprendendo a Disciplina Restaurativa 
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Pense em uma ocasião em que você sofreu um dano ou foi magoado por outra pessoa. Nós 
sugerimos que você prefira focar em uma experiência de dor que não o deixa chateado hoje. 
Lembre dessa experiência, percebendo os sentimentos que afloraram em você depois desse 
incidente.

Os participantes permanecem em silêncio, concentrando-se na lembrança. Peça-lhes 
que escrevam uma lista dos sentimentos que estão associados a essa experiência de se sentir 
magoado. Podem também fazer desenhos dos sentimentos que surgiram. Reserve um tempo 
para que escrevam a lista ou criem imagens.

RODADA: Compartilhe os sentimentos que você listou ou desenhou. Pode ser que tenhamos 
todos palavras semelhantes. Não importa. Diga-nos todas as palavras que você escreveu, 
mesmo que já tenham sido ditas. A repetição dos sentimentos, à medida que o objeto da 
palavra vai passando, é boa, porque os participantes perceberão o quanto existe de comum 
entre eles. Escreva as respostas no quadro. Escreva todas as respostas para honrar os 
sentimentos de cada um.

Agora volte para a mesma lembrança na sua memória para a época em que você foi 
magoado e pense no que você precisava para sentir-se melhor depois de ter sofrido o dano. Faça 
uma lista dessas necessidades ou desenhe o que você precisava. Reserve um tempo para que 
escrevam a lista ou criem imagens.

RODADA: Compartilhe as necessidades que você escreveu ou desenhou. Escreva as respostas 
no quadro.

RODADA: Depois de ter escutado a lista de todos, conte-nos o que você percebeu a respeito 
dos sentimentos e necessidades das pessoas que sofreram danos?

RODADA: O que você acha que quer dizer quando mencionamos que o foco da Justiça 
Restaurativa é o dano?

Ao final da rodada, explique:

A Justiça Restaurativa concentra-se em deixar as coisas bem depois de haver acontecido 
algum tipo de dano. A fim de que isso seja possível, nós precisamos entender como as coisas 
deram errado. As mágoas dos que sofreram os danos são o que deu errado, então eles se tornam 
o ponto principal na busca para entender como as coisas podem ficar bem.

RODADA DE CHECK-OUT/ FINALIZAÇÃO: Vocês gostariam de acrescentar algum 
comentário sobre nossa discussão hoje antes de encerrarmos o 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 2: Entendendo 
a Estrutura da Justiça 
Restaurativa para Lidar
com o Dano

OBJETIVO: Continuar a criar uma compreensão do fundamento dos princípios da 
Justiça Restaurativa na comunidade escolar. 

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro.

ANTES DO CÍRCULO: Escreva no quadro em letras grandes:  Responsabilização 
= assumir a responsabilidade e fazer ações para reparar o dano causado pelo nosso 
comportamento.

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 CHECK-IN/INICIAÇÃO: Convido-os a dizerem seu nome e como está seu 
dia hoje.

RODADA DE VALORES: Diga-nos um valor que é importante para você quando você 
comete um erro e depois tenta corrigi-lo.

Faça uma lista desses valores, à medida que forem sendo mencionados pelos 
participantes; coloque essa lista no centro.

Revise as diretrizes básicas do Círculo.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Explorar o que significa “Assumir a 

Responsabilidade”
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EXPLIQUE: No Círculo de hoje, nós vamos continuar explorando os princípios da Justiça 
Restaurativa, examinando nossas próprias experiências de vida. O segundo princípio da 
Justiça Restaurativa, segundo Howard Zehr, é que, quando causamos dano, nós criamos a 
obrigação, ou o dever, de assumir a responsabilidade por como nosso comportamento afeta os 
outros. Zehr define responsabilização como assumir a responsabilidade e realizar ações para 
reparar o dano causado por nosso comportamento.

RODADA: O que quer dizer “assumir a responsabilidade pelo nosso comportamento”? 

RODADA: Que diferença pode haver entre “realizar ações para reparar o dano de seu 
comportamento” e “assumir a responsabilidade pelo dano causado pelo seu comportamento”?   

RODADA: Quais podem ser as necessidades de alguém que está tentando assumir a 
responsabilidade de reparar o dano ou fazer as pazes?

COMPLEMENTE: Pense em uma ocasião em que você causou dano e depois assumiu 
a responsabilidade e deixou as coisas bem. Lembre-se dessa época e perceba quais foram 
seus sentimentos. Faça uma lista desses sentimentos ou desenhe uma representação desses 
sentimentos.

Reserve um tempo para que lembrem dos sentimentos e façam a lista ou desenho.

RODADA: Que sentimentos surgiram para você ao lembrar da ocasião em que você assumiu 
a responsabilidade e deixou as coisas bem. Escreva a lista de sentimentos no quadro.

EXPLIQUE:  A responsabilização em um processo de Justiça Restaurativa não é fácil. Pode-se 
dizer que é bastante difícil assumir a responsabilidade, reconhecer que causamos danos para 
outra pessoa. É preciso coragem. No entanto, no processo de responsabilização nós crescemos 
e nos tornamos seres humanos melhores, mais alinhados com nosso melhor eu (best self). 
Quando assumimos a responsabilidade, tiramos um grande peso de nossos ombros. 

RODADA DE CHECK-OUT/ FINALIZAÇÃO: Você gostaria de acrescentar algum 
comentário sobre nossa discussão, hoje, antes de encerrarmos o Círculo?   

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

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

11.3 Círculo: O Que Vai Deixar as 
Coisas Bem? 

OBJETIVO: Aumentar nossa compreensão das implicações das ações da estrutura da 
Justiça Restaurativa, explorando as necessidades daqueles que sofreram o dano e as ações 
possíveis para deixar as coisas bem depois do dano.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro e 
fotocópias de casos.

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 CHECK-IN/INICIAÇÃO: Convido-os a dizerem seu nome e a compartilhar 
algo inesperado que aconteceu com vocês recentemente. 

RODADA DE VALORES: Diga-nos um valor que é importante para você, quando você quer 
ter um bom relacionamento com alguém.

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: Refletir sobre danos e o que envolverá “Deixar 

as Coisas Bem”

EXPLIQUE AOS PARTICIPANTES: Nosso Círculo hoje vai explorar como aplicar os 
princípios da Justiça Restaurativa em nossa comunidade quando acontece um dano.
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RODADA: Compartilhe de forma breve um exemplo de uma ação que você fez para deixar as 
coisas bem, após ter feito algo que magoou alguém ou que provocou dano. Nós não precisamos 
saber os detalhes da situação. Simplesmente um exemplo de como deixar as coisas bem de novo. 

LEIA: Selecione um dos casos da folha de casos que seja apropriado para a idade desse grupo.

RODADA: Quem foi afetado nessa situação? Que tipo de mágoas eles vivenciaram? Liste as 
respostas no quadro. 

RODADA: Quem tem a responsabilidade por tentar deixar as coisas bem de novo?  Liste as 
respostas no quadro. 

RODADA: Vocês acham que esquecemos de alguém ao pensar sobre quem foi afetado e quem 
tem a responsabilidade? Quem mais pode ter sido afetado pela situação? Quem mais pode ser útil 
para buscar soluções? Acrescente qualquer informação a mais às listas no quadro.

RODADA: Que tipos de ações podem fazer com que as coisas fiquem bem de novo? Liste as 
respostas no quadro. 

EXPLIQUE: Quando algo dá errado entre seres humanos, a Justiça Restaurativa foca-se na 
compreensão dos danos e na determinação de qual a melhor maneira de reparar esses danos ou 
curar as mágoas. Nós estamos, todos, aprendendo juntos a entender o dano causado por nossas 
ações e qual a melhor maneira de repará-lo. Obrigado por explorarem essas ideias, juntos, hoje!

RODADA DE CHECK-OUT/ FINALIZAÇÃO: Você gostaria de acrescentar algum comentário 
sobre nosso Círculo hoje?   

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

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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Exemplos de Situações para o Círculo 11.3 

O Que Vai Deixar as Coisas Bem?

SITUAÇÃO 1

Jessica está sentada em seu lugar na sala de aula, 
desenhando com canetinhas colorida. Quando ela 
levanta para perguntar alguma coisa à professora, 
Kimberly vai até sua mesa, pega uma canetinha 
vermelha e faz um risco grande no desenho de 
Jessica.

SITUAÇÃO 2

Alex está caminhando no corredor da escola 
quando Anderson dá um encontrão proposital para 
derrubar o livro que Alex levava. Um grupo de 
jovens começam a rir, quando veem isso acontecer. 
Quando Alex vai juntá-lo, Anderson chuta o 
livro para longe, o que faz os jovens rirem ainda 
mais. Continuam gargalhando enquanto Alex vai 
desajeitadamente recuperar seu livro. 

SITUAÇÃO 3

Melissa chega na aula atrasada e deixa seus 
livros caírem sobre a classe, ruidosamente, 
enquanto o professor está dando as instruções para 
a classe. O professor pede à Melissa que seja mais 
discreta. Melissa levanta e grita “F&*#-se!” e sai da 
sala de aula como um furacão.

SITUAÇÃO 4

Rafael e Ivan estão jogando bolinhas de papel 
mascado um no outro, no fundo da sala de aula, 
sempre que o professor está de costas para a turma 
escrevendo problemas de Matemática no quadro. 
Eles continuam a brincadeira durante a maior 
parte do tempo da aula, distraindo os outros alunos 
que estão ansiosos para ver se eles serão pegos. O 
professor percebe que a turma está ficando cada 
vez mais barulhenta, mas não sabe o que está 
acontecendo, até que quase ao final da aula ele vê 
Rafael no ato de atirar uma bolinha.

SITUAÇÃO 5

No refeitório, um grupo de alunos do 8º ano 
está de bagunça, atirando colheradas de comida nos 
colegas sentados do outro lado da mesa. Uma das 
“munições” é atirada em uma mesa ao lado e, em 
seguida, os alunos das duas mesas estão se jogando 
comida. Não se passa muito tempo até que todos 
no refeitório estejam participando da guerra de 
comida, ignorando as instruções dos monitores do 
almoço para que parem imediatamente. Quando o 
diretor entra no refeitório, o chão e as paredes estão 
cobertos de comida, os adultos estão vermelhos 
de raiva, e várias crianças mais novas estão 
amontoadas em um canto chorando.
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Disciplina Restaurativa em Círculo

As escolas podem usar técnicas diferentes 
para implementar o processo da disciplina 
restaurativa. Conferências restaurativas, mediação 
restaurativa, conversas restaurativas informais, 
são todas elas maneiras eficientes de lidar com 
transgressões. Todas essas técnicas estão baseadas 
nos princípios fundamentais que as seis perguntas 
suscitam (questões trabalhadas no capítulo 
anterior). Este livro não detalha esses processos, 
mas, nós apresentamos recursos no Apêndice 
4 para maiores informações. Nós encorajamos 
as escolas a experimentarem o uso de formatos 
diferentes para a disciplina restaurativa, porém 
nós também encorajamos as escolas a sempre 
manterem uma prática forte de Círculos dentro da 
comunidade escolar, com o enfoque na construção 
de relacionamentos saudáveis. Este capítulo do guia 
detalha o uso do processo circular para a disciplina 
restaurativa.

As seis perguntas restaurativas listadas 
anteriormente constituem o centro da investigação 
restaurativa. No Círculo, as perguntas restaurativas 
aparecem no terceiro e no quarto quadrantes do 
processo circular (Veja o diagrama na Parte I: Os 
Elementos Básicos, “O Equilíbrio no Processo”). 
Antes dessas perguntas restaurativas serem 
feitas, porém, os participantes têm tempo para 
se conhecer, desenvolver valores e diretrizes, 
compartilhar histórias ou interesses das vidas de 
todos os participantes. Essas partes do processo são 
elaboradas para construir empatia e um sentimento 
de conexão. A construção de relacionamentos, 
dessa forma, reduz a sensação de isolamento ou 
alienação que podem tornar difícil para as partes 
ouvirem uns aos outros e entender as perspectivas 
uns dos outros. Após o estabelecimento das 
diretrizes e da construção do sentimento de 

conexão entre os participantes, o foco de um 
Círculo Restaurativo pode mudar para tratar do 
incidente do dano.

As perguntas restaurativas foram elaboradas 
para ajudar os participantes a analisarem quem 
foi afetado e a entenderem o que é preciso fazer 
para reparar o dano. A sequência das perguntas 
é de extrema importância. É essencial que se crie 
empatia e conexões antes de discutir o dano. Feito 
isso, é importante explorar o dano de maneira 
aprofundada antes de passar para a fase do acordo. 
Embora o objeto da palavra seja passado em ordem 
pelo Círculo, no caso específico de um Círculo 
focado no dano, pode ser que facilite a conversa se 
entregarmos o objeto da palavra a um participante 
que não esteja sentado ao lado do facilitador para 
que inicie uma determinada rodada. Depois que 
essa pessoa responder, ele/ela passa o objeto para 
a pessoa seguinte para continuar a rodada com as 
respostas dos outros participantes. 

Nós fornecemos uma planilha específica para 
Círculos que abordam o dano, os quais podem 
ser adaptados para se adequarem ao incidente 
específico e às características dos participantes. Na 
sequência, temos inúmeros modelos de perguntas 
que podem ser apropriadas para as diferentes partes 
do Círculo de disciplina restaurativa baseados 
na Roda da Medicina, que ensina a respeito do 
equilíbrio no processo. Escolha as perguntas que 
sejam relevantes e que sejam significativas para 
a situação, ou faça suas próprias modificações. A 
natureza do Círculo prevê que o objeto da palavra 
seja passado em toda a volta do mesmo para cada 
pergunta; assim, espera-se que todos no Círculo 
respondam a cada uma das perguntas, a não ser 
que escolham passar o objeto da palavra sem 
manifestar-se.
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1º Quadrante

CONHECER-SE

Perguntas para apresentar os participantes 
entre si

• Você pode se apresentar e compartilhar o que 
você espera que se consiga fazer no Círculo de 
hoje?
• Você pode se apresentar e dizer-nos um valor 
que você traz para o Círculo hoje?
• Você pode se apresentar e dizer-nos há 
quanto tempo você está envolvido com esta 
comunidade escolar e uma coisa que você 
aprecia nesta comunidade?
• Você pode se apresentar e dizer-nos como um 
amigo descreveria você?
• Você pode se apresentar e contar-nos sobre 
uma coisa positiva que lhe aconteceu na 
semana passada?
• Que valor seria o mais importante para você 
hoje?
• Que acordos nós precisamos fazer para que 
tenhamos uma conversa respeitosa hoje?  

2º Quadrante

CONSTRUIR RELACIONAMENTOS

Perguntas para criar confiança e 
desenvolver empatia

Todos nós temos pontos fortes e pontos fracos; 
todos nós temos momentos em que agimos mal e 
momentos em que agimos de maneira positiva.

• Você pode compartilhar uma experiência 
positiva com (nomes das pessoas mais 
afetadas) e depois dizer-nos quais os pontos 
fortes que você vê em (repita os nomes)?
• Você pode compartilhar uma experiência 
de quando você era adolescente passando por 
dificuldades e o que foi que o ajudou nessa 
época?
• Você pode compartilhar uma experiência de 
ter cometido um erro e depois ter deixado as 
coisas bem de novo?

• Você pode compartilhar um ponto forte que 
você traz para o Círculo que poderá nos ajudar 
hoje?
• Você pode compartilhar uma experiência 
de um momento em que você não se sentiu 
incluído?
• Você pode compartilhar um momento em 
sua vida em que você se sentiu orgulhoso?
• Você pode nos contar a respeito de uma 
conquista sua que você acreditava que nunca ia 
conseguir realizar?
• Quais são seus pontos fortes?
• Quais são os pontos fortes de sua família?

3º Quadrante

ABORDAR AS QUESTÕES/
EXAMINAR O DANO

Perguntas para contar a história do 
incidente

• O que aconteceu?
• O que você estava sentindo/no que você 
estava pensando na hora que aconteceu o 
incidente, ou quando você ficou sabendo sobre 
o que aconteceu?
• Como você esteve envolvido no incidente?
• O que passou pela sua cabeça quando isso 
aconteceu ou quando você ficou sabendo sobre 
o que aconteceu?
• No que você pensa desde que tudo isso 
aconteceu?
• Como está essa situação agora?

Perguntas para examinar o impacto do 
incidente

• Como isso afetou você?
• Quem mais você acha que foi afetado? De 
que maneira foi afetado?
• Qual foi a pior coisa de tudo isso para você?
• Qual é a coisa mais difícil para você nessa 
situação?
• Como sua família e seus amigos reagiram 
quando eles ficaram sabendo do incidente?
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• O que mudou para você como resultado desse 
incidente?
• Esse incidente trouxe mudanças para sua vida, 
em casa ou na escola?
• Quais são as questões principais para você?
• O que mais preocupa você?
 

A ordem destas partes do Círculo está 
programada para ajudar as pessoas a expressarem 
emoções negativas fortes de uma forma respeitosa. 
Os dois primeiros quadrantes criam um ambiente 
de respeito, e o terceiro quadrante convida os 
participantes a contarem sua história, expressarem 
seus sentimentos e liberar suas emoções de maneira 
honesta. A dinâmica entre os participantes no espaço 
do Círculo é que vai modificar como as pessoas se 
sentem a respeito do incidente. À medida que o Círculo 
se desenvolve, os sentimentos dos participantes 
podem mudar ao ouvirem e verem a resposta dos 
outros no Círculo. É muito importante que não 
se apresse essa fase do processo: os facilitadores 
devem prestar atenção à “temperatura emocional” 
no Círculo e continuar examinando o dano até que 
haja a sensação de que todos tenham dito o que 
precisavam dizer. 

É bastante provável que essa seja uma fase muito 
emocional do Círculo, com os participantes falando 
sobre sentimentos gerados pelo incidente. Raiva, 
tristeza, perda, mágoa, vergonha, constrangimento, 
frustração, remorso e confusão são emoções comuns 
que surgem com os participantes no quadrante 3. 
A linguagem corporal e expressão facial também 
refletem as emoções sentidas pelos participantes. O 
facilitador não tem necessidade alguma de reparar 
ou responder a qualquer emoção. A expressão de 
sentimentos é importantíssima para a dinâmica 
emocional do processo restaurativo.

Essas perguntas foram elaboradas para facilitar 
a liberação das emoções para todas as partes. 
Liberar as emoções significa que as partes de todos 
os lados do dano sentem-se liberadas das emoções 
desgastantes e conseguem avançar sem ficarem 
presos à negatividade. O objetivo da liberação das 
emoções depende das pessoas expressarem como 
se sentem em um encontro frente a frente dentro da 
segurança estruturada do Círculo.

É importante que todos os participantes 
expressem seus sentimentos sobre o que aconteceu e 
como foram afetados, antes de abordar o que precisa 
ser feito para reparar o dano. Se toda a informação 
não vier à tona, espere, conte até dez, e passe o 
objeto da palavra novamente, ou espere e, depois de 
contar até cinco, pergunte: “O que mais?” Continue 
passando o objeto da palavra até que você tenha 
escutado a maior parte do que esperava escutar. 
Como facilitador, você não completa a informação 
para os outros. Você pode falar a respeito de seus 
próprios sentimentos e sua própria experiência, 
mas cuide para resistir à tentação de basear-se nas 
experiências dos outros.
 
4º Quadrante

FAZER ACORDOS / DESENVOLVER 
PLANOS / DECLARAR APOIO E 
ESTABELECER SENTIMENTO DE 
UNIÃO

Uma vez que a fase de examinar o dano tenha 
sido completamente explorada, o facilitador deve 
passar, então, para a fase de Fazer Acordos. Aqui, 
é importante que o facilitador anote enquanto 
as pessoas falam sobre o que gostariam de ver 
acontecer. Em vários momentos, o facilitador pode 
resumir o que foi sugerido para ver se há mais 
alguma coisa que os participantes gostariam de ver 
acontecer. 

Perguntas para reparar o dano

• Do que você precisa para que as coisas fiquem 
bem, a fim de que você possa seguir com sua vida?
• O que precisa acontecer para que as coisas 
fiquem bem?
• O que você gostaria de ver acontecer para que 
o dano fosse reparado?
• O que você quer que aconteça como resultado 
deste Círculo para que você se sinta mais seguro?
• O que mais precisa acontecer para que as 
coisas fiquem melhores?
• O que mais você gostaria de ver acontecer?
• O que é preciso fazer para ter certeza de que 
isso não vá acontecer de novo?
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Perguntas para fazer acordos

• Contando com nossos pontos fortes, o 
que poderia acontecer agora para atender às 
necessidades e reparar os danos?
• O que cada um de vocês está disposto a 
fazer para reparar o dano ou a apoiar outros na 
reparação do dano?
• O que mais precisa ser feito para que isso não 
aconteça de novo?
• Que mudanças você se compromete a fazer?
• Como deve ser nosso plano?
• O que os acordos deveriam conter?
• Isso lhes parece justo?
• Existe mais alguma coisa que alguém ache 
que não seja justo?
• Você concorda com esse plano?
• Você pode assinar concordando com esse 
plano?
•  Quem deveria ser responsável por certificar-
se de que os acordos sejam cumpridos?
• O que deveríamos fazer se houver problemas 
com o acordo?

O PAPEL DAS DESCULPAS E DO 
PERDÃO

A dinâmica emocional do Círculo cria 
condições em que o ofensor frequentemente 
expressa um pedido de desculpas genuíno ou 
faz uma declaração dizendo que sente remorsos. 
Isso pode ser expresso ou vir acompanhado 
por sinais não verbais – lágrimas, o rosto fica 
vermelho, gagueira, cabeça baixa – que expressam a 
autenticidade desses sentimentos. Essas expressões, 
porém, não podem ser forçadas. Os participantes 
podem expressar um desejo ou uma necessidade 
de um pedido de desculpas, mas, para que isso seja 
emocionalmente satisfatório, o ofensor deve fazer 
isso de forma voluntária e autêntica. A liberação 
emocional depende da interação emocional 
entre as partes dentro do espaço do Círculo. Os 
facilitadores com experiência aprenderam a confiar 
no processo e a deixar que os próprios participantes 
façam o trabalho.

 Muitos desses mesmos pontos podem ser 
aplicados em relação a sentimentos de perdão 
e reconciliação. A mesma dinâmica emocional 
que poderá motivar um ofensor a expressar 
remorso de forma genuína, pode também levar à 
expressão autêntica de sentimentos de perdão por 
parte daqueles que sofreram o dano. Queremos 
novamente enfatizar que nenhum desses 
sentimentos pode ser forçado, nem deve haver 
qualquer pressão ou expectativa sobre os que 
sofreram o dano para que se sintam assim. Essas 
mudanças emocionais dependem dos indivíduos 
envolvidos e fazem parte de sua própria jornada. 
Os facilitadores com experiência devem aprender 
a desvincular-se e deixar que os participantes 
trabalhem. Um facilitador com muita experiência 
em Círculos nas escolas nos diz: “Eu não busco 
por um pedido de desculpas, demonstração de 
vergonha, de culpa. Eu quero é saber que ações 
podem ser feitas para reparar o dano”.
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Módulo 12: Disciplina Restaurativa e Círculos de Conflito

MÓDULO 12

Disciplina Restaurativa e 
Círculos de Conflito

O Módulo 12 oferece um formato de modelo de Círculo para usar quando as coisas 
dão errado no decorrer do dia a dia. Como seres humanos, todos cometemos erros. 
Parte do nosso crescimento e desenvolvimento é entender como nosso comportamento 
afeta os outros e aprender a assumir a responsabilidade e restaurar a qualidade positiva 
do relacionamento. A disciplina restaurativa busca a construção de uma comunidade 
mais forte, pelo envolvimento de toda a comunidade escolar na busca da solução positiva 
para aquilo que não deu certo. O processo restaurativo usa o conflito como oportunidade 
para fortalecer os relacionamentos existentes. Quando ocorre um transtorno, resolver 
o dano traz lições importantes – não só para quem cometeu o dano, mas para todos os 
membros da comunidade.

Já que este guia é sobre Círculos, nós oferecemos um modelo simples para fazer as 
perguntas restaurativas dentro do formato do Círculo. Assim que se estabelecer a prática 
de Círculos dentro de uma comunidade, o uso do formato do Círculo para a disciplina 
restaurativa acaba por se tornar o lugar natural para se ter uma conversa significativa a 
respeito de algo que realmente interessa.

Os valores e diretrizes já estabelecidos dentro do grupo durante os Círculos de 
Construção de Comunidade são recursos essenciais para restaurar e reparar o dano 
quando alguma coisa não dá certo. O primeiro modelo é um formato simples que pode 
ser usado quando acontecem transtornos no dia a dia, envolvendo uma transgressão 
clara de uma parte afetando a outra.

No Módulo 12 nós incluímos seis modelos de Círculos para resolver conflitos. Um 
deles é um Círculo para usar quando houve uma briga ou conflito entre duas partes e 
ambas são igualmente responsáveis por causar danos entre si. O segundo Círculo é uma 
variação do primeiro. O terceiro usa o silêncio e a escrita para lidar com o conflito usando 
os princípios restaurativos. O Círculo seguinte é para acolher um aluno após uma 
suspensão e os dois últimos lidam com dificuldades comuns que ocorrem em sala de aula.

Quando ocorre um 
transtorno, resolver 
o dano traz lições 
importantes – não só 
para quem cometeu 
o dano, mas para 
todos os membros da 
comunidade.
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Modelo para um Círculo de 
Disciplina Restaurativa

OBJETIVO: Conversar a respeito de um incidente que causou danos dentro da sala de aula 
ou na comunidade escolar e encontrar uma resposta para esse dano.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro, 
recortes de papel para escrever os valores, quadro ou cartaz para escrever as diretrizes, 
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: Veja no Apêndice 2, ou elabore você mesmo.

EXPLIQUE POR QUE ESTAMOS AQUI: Nós estamos em Círculo, hoje, para encontrar 
a maneira de deixar as coisas bem de novo depois de (resuma o incidente ao qual tem de dar 
uma resposta). Nosso objetivo no Círculo é entender como cada um sofreu o impacto pelo que 
aconteceu e que coisas podemos fazer para reparar o dano que ocorreu devido a esse incidente. 
Nós vamos também tentar compreender o que nós precisamos fazer para evitar que isso ocorra 
novamente. Eu quero agradecer a cada um de vocês pela disposição de fazerem parte da busca 
de uma boa solução para sairmos dessa situação difícil.

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: Quando você está o melhor possível, que valor define você? Peça aos participantes 
que escrevam o valor no papel e, depois de o terem compartilhado com o Círculo, que o 
coloquem no centro.

OFEREÇA AS DIRETRIZES BÁSICAS DO CÍRCULO: Verifique com os participantes, 
perguntando-lhes se há outras diretrizes que eles gostariam de acrescentar para este 
Círculo.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Usar o processo restaurativo com o objetivo de 

elaborar um plano para reparar o dano 

 

12.1

• • • • • •
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Módulo 12: Disciplina Restaurativa e Círculos de Conflito

RODADA: Vocês concordam em seguirmos essas diretrizes em nosso Círculo, hoje? 

RODADA: Apresente-se e conte-nos sobre uma coisa em que você é bom.

RODADA: Nossas experiências de vida são uma fonte de sabedoria para lidarmos com 
situações difíceis. Nós vamos buscar as nossas próprias histórias para que nos orientem. Conte-
nos sobre uma vez em que você precisou de muita coragem para fazer a coisa certa.

RODADA: Com base no que sabemos, o que aconteceu nesse incidente? Comece a passar o 
objeto da palavra pela pessoa que sofreu o dano e, depois, ela passa adiante em volta do 
Círculo normalmente.

RODADA: Quais foram seus sentimentos e pensamentos quando isso aconteceu, ou quando 
você ficou sabendo sobre o que aconteceu? 

RODADA: Quem foi afetado pelo que aconteceu e como? 

RODADA: O que está sendo mais difícil para você?

RODADA: Quais são seus sentimentos e pensamentos a respeito do incidente agora?

RODADA: Quais são seus pontos fortes? Quais são os pontos fortes de sua família?

RODADA: Do que você precisa para que as coisas fiquem bem e você possa seguir adiante 
depois desse incidente? Comece a passar o objeto da palavra a partir da pessoa que sofreu o 
dano e depois ela passa adiante em volta do Círculo normalmente.

RODADA: Contando com nossos pontos fortes, o que poderia acontecer agora para atender às 
necessidades e reparar o dano? Anote ideias e sugestões. 

RODADA: O que mais precisa acontecer para termos certeza de que isso não se repita? Anote. 

RODADA: Como deveria ser nosso plano? Comece a passar o objeto da palavra a partir da 
pessoa que causou o dano e depois ela passa adiante em volta do Círculo normalmente.

RODADA: Leia o resumo dos acordos. Vocês concordam com esse plano? Você pode assinar 
esse acordo? 

RODADA: O que você pode fazer para ter certeza de que esses acordos sejam cumpridos?

RODADA DE CHECK-OUT/ FINALIZAÇÃO: Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa?

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

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Esta atividade baseia-se no trabalho feito por Nancy Riestenberg no Departamento de Educação de 
Minnesota e adaptado por Kay Pranis, The Little Book of Circle Processes (Processos Circulares) e do 
trabalho da organização Transforming Conflict. Veja Apêndice 4: Recursos, Seção I, Websites). 

 



Círculos em Movimento304 Círculos em MovimentoCírculos em MovimentoCírculos em
Movimento

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

• • • • • •

12.2 Modelo para um Círculo sobre 
um Conflito

OBJETIVO: Conversar a respeito de um incidente que causou dano dentro da sala de aula 
ou na comunidade escolar e encontrar uma resposta para esse dano.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro, 
recortes de papel para escrever os valores, quadro ou cartaz para escrever as diretrizes, 
canetinhas. Você pode também usar as diretrizes e os valores de um encontro anterior a esse.

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.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Usar o processo restaurativo com o objetivo de 

elaborar um plano para reparar o dano  

EXPLIQUE POR QUE ESTAMOS AQUI: Nós estamos em Círculo hoje para encontrar a 
maneira de deixar as coisas bem de novo entre (de maneira breve, nomeie as partes envolvidas 
no conflito). Nosso objetivo no Círculo é entender como cada um sofreu o impacto pelo que 
aconteceu e que coisas podemos fazer para reparar o dano que ocorreu devido a esse incidente. 
Nós vamos também tentar compreender o que nós precisamos fazer para evitar que isso ocorra 
novamente. Eu quero agradecer a cada um de vocês pela disposição de fazerem parte da busca 
de uma boa solução para sairmos dessa situação difícil.

RODADA: Apresente-se e conte-nos há quanto tempo você está nesta escola e nesta 
comunidade.

RODADA: Que valor você pode trazer que nos ajudaria a trabalhar com esse conflito com 
sucesso? Peça aos participantes que escrevam o valor no papel e, depois de o terem 
compartilhado com o Círculo, que coloquem seu valor no centro.
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OFEREÇA AS DIRETRIZES BÁSICAS DE UM CÍRCULO: Verifique com o grupo para 
ver se há mais alguma diretriz que eles gostariam de acrescentar à lista.

RODADA: Vocês concordam em tentar seguir essas diretrizes em nosso Círculo hoje?

RODADA: Fale-nos a respeito de uma pessoa que você admira e que acha que ela lida com os 
conflitos de uma maneira boa.

RODADA:Quais foram seus sentimentos e pensamentos quando isso aconteceu, ou quando 
você ficou sabendo sobre o que aconteceu? 

RODADA: Com base no que você sabe sobre essa situação, o que aconteceu?

RODADA: O que está sendo mais difícil para você?

RODADA: Você fez alguma coisa que deixou a situação pior?

RODADA: O que você pode fazer para deixar a situação melhor?

RODADA: O que você precisa fazer para reparar o dano deste conflito para poder seguir 
adiante depois desse incidente?  

RODADA: O que você precisa dos outros para que possa seguir adiante depois desse incidente?  

Faça um resumo das ideias que parecem ter ampla aprovação para deixar o conflito 
para trás.

RODADA: Você concorda em apoiar essas ideias para resolver a situação de conflito?

RODADA: Como você vai saber que as coisas estão ficando melhores?

Se considerar adequado, escreva os acordos e solicite que os participantes o assinem.

RODADA DE CHECK-OUT/ FINALIZAÇÃO: Compartilhe a sabedoria que você aprendeu 
com 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 do trabalho da Oakland Unified School District (Distrito Escolar 

Unificado de Oakland).
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12.3

• • • • • •

Modelo para um Círculo 
de Silêncio como Resposta 
Imediata a um Conflito

Este Círculo é apropriado para uma resposta imediata a um grupo de anos finais do 
Ensino Fundamental ou Ensino Médio, quando brigam ou têm uma discussão acalorada 
nos corredores da escola ou em sala de aula.

PREPARAÇÃO: Convide todos os alunos para irem a uma sala vazia. Peça-lhes que 
organizem as cadeiras em um Círculo e que se sentem nesse espaço. Forneça aos 
participantes material para escreverem, papel e lápis ou caneta.

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

ATIVIDADE PRINCIPAL: Usar a escrita para dissipar/resolver o conflito

Diga aos alunos que teremos um Círculo em silêncio. Peça aos alunos que escrevam 
o número da questão e seus pensamentos em resposta à pergunta e seus pensamentos a 
respeito do que foi perguntado. Palavras, frases, tudo é válido. As perguntas podem ser 
escritas no quadro.

PERGUNTA  1: O que vem acontecendo nas últimas semanas que o deixou com raiva ou 
chateado?  

Permita um tempo para que os alunos escrevam. Quando parecer que a maioria está 
pronta, faça a segunda pergunta. 

PERGUNTA  2: O que você fez que contribuiu para os problemas?

Permita um tempo para que os alunos escrevam. Quando parecer que a maioria está 
pronta, faça a terceira pergunta. 

PERGUNTA  3: O que você pode fazer para deixar as coisas melhores nas próximas duas 
semanas?

Permita um tempo para que os alunos escrevam. Quando parecer que a maioria está 
pronta, recolha os papéis. Leia para os alunos, uma pergunta por vez, aquilo que eles 
escreveram, sem identificá-los.

RODADA: Depois de ler todas as respostas para os participantes, passe o objeto da 
palavra perguntando: Com base em sua própria sabedoria e reflexões, que compromissos 
vocês podem assumir uns para com os outros? Nesta rodada, vocês responderão em voz alta.
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Anote os compromissos. Pergunte aos alunos se gostariam de uma cópia dos 
compromissos. Pergunte aos participantes se eles acham que têm necessidade de mais 
um Círculo.

Agradeça aos alunos pelo seu engajamento e comprometimento na situação.

FECHAMENTO SUGERIDO: Conduza um exercício breve de respiração com os alunos.

Esta atividade foi baseada em Riestenberg, Circle in the Square, pp. 170–71.

Módulo 12: Disciplina Restaurativa e Círculos de Conflito



Círculos em Movimento308 Círculos em MovimentoCírculos em MovimentoCírculos em
Movimento

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

12.4

• • • • • •

Círculo em Sala de Aula para 
Responder ao Dano sem Foco 
no Ofensor

Este Círculo pode ser usado para discutir a respeito de um dano, sem colocar a pessoa 
que causou o dano no foco das atenções. Pode também ser usado em situação em que o 
dano ocorreu, mas a pessoa que o causou não tenha sido identificada.

OBJETIVO: Envolver todo o grupo da sala de aula na discussão do dano para aumentar a 
conscientização de como o comportamento afeta os outros; fortalecer os relacionamentos 
na sala de aula, trabalhando juntos para resolver a dificuldade.

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 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.

Leia os valores da sala de aula e as diretrizes.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Abordar o dano com enfoque positivo

EXPLIQUE: Aconteceu uma coisa triste (no parquinho, ou no corredor, ou em sala de aula, …) 
e nós queremos trabalhar juntos para que as coisas fiquem melhores. Nosso objetivo não é culpar 
ninguém, ou deixar todos se sentindo mal, mas queremos entender como cada um foi afetado pelo 
que aconteceu e o que podemos fazer para que essa sala de aula seja um lugar bom para todos.

RODADA: Escolha um de nossos valores em que você estava pensando hoje e conte-nos sobre 
um momento em que você viu alguém da nossa sala demonstrar ou expressar esse valor.

RODADA: O que vocês acham que nós fizemos bem feito hoje?
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RODADA: O que aconteceu hoje que não deu muito certo? Ou… O que aconteceu hoje que 
magoou um colega/colegas?

RODADA: Como você está se sentindo a respeito do que aconteceu?

RODADA: Como você pode demonstrar apoio ao colega que foi magoado? 

RODADA: O que cada um de nós pode fazer para tornar nossa sala de aula segura e alegre e 
para cuidarmos uns dos outros?

RODADA DE CHECK-OUT/ FINALIZAÇÃO: Existe mais alguma coisa que precisamos 
discutir em outro Círculo?

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

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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12.5 Círculo de Acolhida após uma 
Suspensão

Se um aluno esteve fora da escola como resultado de uma ação disciplinar, esse aluno 
precisa se reconectar com a comunidade escolar de maneira positiva. Isso pode incluir 
a abordagem de questões não resolvidas que fizeram com que o aluno fosse excluído. 
Os participantes podem incluir outros alunos que foram afetados pela situação, pais, 
funcionários da escola, voluntários da comunidade, apoiadores do aluno e o próprio aluno.

OBJETIVO: Reduzir a ansiedade quanto ao retorno do aluno à escola, compartilhando 
perspectivas e preocupações; confirmar as conexões do aluno com vários membros da 
comunidade escolar; nutrir a sensação de união na busca pelo sucesso para todos.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro, 
papel para escrever os valores, 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: 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.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Reintegrar o aluno de maneira positiva, 

abordando também o que aconteceu

RODADA: Apresente-se e conte-nos como você conhece (nome do aluno).

RODADA: Convido vocês a pensarem em um valor que seja importante para o bem-estar 
de (nome do aluno) e para a comunidade escolar. Escreva o valor no papel. Quando o objeto 
da palavra chegar até você, compartilhe o valor que você escreveu e por que é importante; em 
seguida, deposite o seu valor no centro.

Apresente as diretrizes básicas do Círculo e pergunte se todos estão dispostos a aceitá-las.
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RODADA: Quais são os pontos fortes ou capacidades de (nome do aluno/da aluna) que ele/
ela pode trazer para a escola? 

RODADA: Que ponto forte ou dom cada um de vocês traz para apoiar o sucesso de (nome do 
aluno/da aluna) na escola?

RODADA: Ainda há preocupações sobre as quais precisamos falar quanto ao que aconteceu 
antes de (nome do aluno/da aluna) ser suspenso?

Faça mais uma rodada se surgirem preocupações.

RODADA: Existe algum dano que precise ser reparado envolvendo essa situação?

RODADA: Que passos são necessários para que (nome do aluno/da aluna) e a comunidade 
escolar andem juntos da maneira que nossos valores descrevem? 

Faça mais uma rodada se achar necessário.

RODADA: Quais são seus desejos e esperanças para (nome do aluno/da aluna) e o que você 
pode fazer nas próximas duas semanas para transformar essas esperanças em realidade?

RODADA DE CHECK-OUT/ FINALIZAÇÃO: Quais são seus pensamentos ao 
encerrarmos nosso Círculo?

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

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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12.6 Círculo com a Turma que 
Arrasou com o Professor 
Substituto

OBJETIVO: Mudar a cultura da escola quanto ao comportamento dos alunos quando um 
professor substituto assume uma classe; aumentar a conscientização entre os alunos do 
impacto que seu comportamento tem sobre os adultos que trabalham com eles; promover 
a reflexão sobre responsabilização pelo comportamento e sobre as opções para um 
comportamento melhor no futuro.

ANTES DO CÍRCULO: Convide o professor substituto para voltar no dia seguinte e 
participar do Círculo com os alunos. Explique o processo do Círculo e o objetivo desse 
encontro.

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 SUGERIDA: Veja no Apêndice 2, ou elabore você mesmo.

Lembre o grupo a respeito das diretrizes e dos valores 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.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Conversar a respeito de como o grupo tratou o 

professor substituto

RODADA: Convido vocês a nos dizerem seus nomes e a contarem alguma coisa boa sobre vocês.

RODADA: Escolha um valor que você gostaria de demonstrar para (nome do professor 
substituto) em nosso Círculo de hoje e conte-nos por que você escolheu esse valor.
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Convide o professor substituto para falar sobre a experiência de estar com este 
grupo na aula de ontem: como foi estar com eles? Como se sentiu ao final do dia? Como 
interagiu com os outros por causa do seu dia ruim? Qual foi a parte mais difícil dessa 
experiência?

RODADA: O que aconteceu ontem?

RODADA: O que você fez para piorar ou para melhorar as coisas?

RODADA: No que você estava pensando ou o que você estava tentando demonstrar com seu 
comportamento?

Alguém foi magoado em nossa escola ontem. Um convidado saiu de nossa escola sentindo-se 
(triste, só, ofendido, …).

RODADA: O que você vai fazer diferente na próxima vez que houver um professor substituto?

RODADA: Mais alguma coisa que vocês queiram dizer? 

RODADA DE CHECK-OUT/ FINALIZAÇÃO: Quais são seus pensamentos ao encerrarmos 
nosso Círculo?

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

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Este círculo foi adaptado da página eletrônica de Mangan, Restorative Measures in Schools (Medidas 
Restaurativas nas Escolas). Veja Apêndice 4: Recursos, Seção I. Páginas Eletrônicas.
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MÓDULO 13

Círculos Complexos e de 
Múltiplos Processos para 
Incidentes com Dano Sério

Em um processo circular elaborado para lidar com questões mais sérias, nós investimos 
mais tempo em cada uma das etapas do processo. Investimos mais tempo antes da realização 
do Círculo, planejando e preparando, especialmente no convite e na preparação das 
pessoas que vão participar. Nós também investimos mais tempo no Círculo para criar 
empatia e conexão entre todas as partes. É provável que também planejemos uma série 
de Círculos – Círculos diferentes, por motivos diferentes, para grupos de participantes 
diferentes – que ocorrerão durante um tempo determinado. Nós tomamos esse cuidado 
para termos certeza de estarmos atendendo às necessidades de todas as partes envolvidas.

O Módulo 13 oferece uma estrutura para uma série de Círculos mais complexos em 
casos de danos, transgressões e conflitos sérios. Nessas situações, o comportamento pode 
ter causado um dano que requeira tratamento considerável, que muitas vezes estão 
enraizados em ciclos de dano e vitimização mais profundos. Essas questões incluem 
bullying, faltar às aulas habitualmente, armas, violência, desrespeito e mau comportamento 
persistentes. Nós damos orientação aqui para Círculos que envolverão muitos 
participantes mais: pais, conselheiros, assistentes sociais e administradores, além dos 
alunos e professores. Estes Círculos envolverão um investimento de tempo bem maior 
na preparação e planejamento; a maior parte deles serão Círculos mais demorados e 
consistirão em uma série de Círculos.

Há necessidade de ter um processo que aborde tanto o fato em si como as questões 
que estão por trás do que aconteceu, porque os incidentes mais sérios estão conectados 
a problemas mais profundos. Nós acreditamos que o Círculo seja a intervenção 
particularmente adequada a esses tipos de caso, e discutimos que formas ele poderá 
tomar. Apresentamos também uma estrutura para o uso de Círculos para abordar casos de 
bullying.

A IMPORTÂNCIA DA PREPARAÇÃO E TRABALHO ANTES 
DA REALIZAÇÃO DO CÍRCULO

A preparação, ou pré-círculos, com todas as partes é essencial em resposta aos 
incidentes de danos sérios. Incidentes sérios se apresentam de diferentes modos; portanto, 
precisam de respostas restaurativas dadas de maneiras diferentes. Os facilitadores 
precisam entender a história toda, o impacto de comportamentos problemáticos, por meio 
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de encontros com vítimas e suas famílias, transgressores e suas famílias, funcionários, outros 
alunos e testemunhas. É importante que esses encontros sejam presenciais, especialmente 
com os que estão diretamente envolvidos. Os Círculos devem ser realizados em lugar e 
horário que possibilitem o máximo da sensação de conforto e segurança para as partes 
afetadas.

Nesses encontros as perguntas norteadoras são exatamente as mesmas perguntas 
restaurativas explicitadas acima.

1. O que aconteceu?
2. O que você estava sentindo ou pensando na ocasião?
3. Como as pessoas foram afetadas?
4. Quais são seus pontos fortes?
5. O que é preciso para reparar o dano?
6. O que precisa ser feito para evitar que isso aconteça novamente?

Ao fazer essas perguntas a todos os participantes nos pré-encontros, o facilitador 
conseguirá entender coisas importantes no caso, descobrir quem mais pode ter sido afetado 
e que, portanto, também tem de estar envolvido. O facilitador perceberá quais são algumas 
das questões subjacentes que precisam ser abordadas.

Esses encontros também proporcionam aos participantes uma oportunidade valiosa de 
expressarem suas próprias necessidades e preocupações. Para as vítimas, a oportunidade de 
serem ouvidas e de articularem do que necessitam para ficarem bem inicia-se no encontro de 
preparação. Esse encontro é de valor restaurativo inerente, mesmo que não ocorram outros 
Círculos na sequência.

Para os transgressores e suas famílias, a oportunidade de pensar sobre quem foi 
afetado e considerar maneiras de reparar o dano pode mitigar a tendência de se colocar 
na defensiva ou temer que seu filho ou filha seja rotulado ou envergonhado. Em uma 
resposta restaurativa, a demonização do transgressor é evitada: o objetivo é promover a 
responsabilização genuína, dando-se aos transgressores uma oportunidade de entenderem 
como eles afetaram os outros e dando-lhes uma chance para que reparem o que seu 
comportamento causou. 

Com base nesses encontros, os facilitadores podem decidir realizar um único Círculo 
restaurativo, se o incidente se configurar como menos grave e sem recorrência com o passar 
do tempo. Por outro lado, se o incidente for complexo, o padrão de comportamento for 
crônico, ou a criança/adolescente tenha sofrido bullying, os facilitadores podem considerar a 
realização de uma série de Círculos, como mostrado abaixo.

Também é possível que um facilitador sugira que haja aconselhamento ou outros tipos 
de apoio à vítima. Assim, pode ser uma sugestão sábia que haja aconselhamento também 
para o transgressor que precisa abordar as questões subjacentes ou que necessita de apoio 
continuado, a fim de que aprenda como se relacionar com os outros de forma positiva.

Não existe uma fórmula pronta de como planejar um processo restaurativo sensível e 
construtivo. Os princípios norteadores são os valores da Justiça Restaurativa: dignidade, 
respeito e cuidado.

Os princípios 
norteadores são os 
valores da Justiça 
Restaurativa: 
dignidade, respeito e 
cuidado.
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CÍRCULOS DE ACOMPANHAMENTO

É aconselhável realizarem-se Círculos de apoio, quando houve uma sequência 
de Círculos associados a um incidente sério ou a um problema crônico, uma vez 
que os acordos estejam feitos. Esses estão elaborados para dar apoio à mudança de 
comportamento que estiver acontecendo e para verificar periodicamente o progresso 
no cumprimento dos acordos. Os Círculos de acompanhamento podem ser com um 
subconjunto de participantes do Círculo que se reúne como grupo de apoio para qualquer 
uma das partes, ou pode ser com todo o grupo se reunindo novamente para verificar se 
os acordos estão sendo cumpridos. É de extrema importância que o acompanhamento 
não seja negligenciado, uma vez que um elemento importante para todos quanto à 
responsabilização é ver os acordos cumpridos e uma mudança de comportamento genuína 
com o passar do tempo. O acompanhamento muitas vezes é importantíssimo para aqueles 
que sofreram o dano. Também é verdade que a mudança de comportamento possa 
demandar apoio continuado. Na Parte II, Módulo 10, nós apresentamos vários modelos 
para Círculos de apoio intensivo continuado.

CÍRCULOS DE CELEBRAÇÃO

Na Parte II, Módulo 10, nós também oferecemos um modelo de Círculo para celebrar 
o sucesso. Um Círculo de Celebração pode ser realizado como um Círculo final. Todos 
reconhecem o progresso alcançado. Os participantes reconhecem no Círculo as realizações 
e o que isso significa para os diferentes membros da comunidade. Uma celebração pode 
também fazer parte dos Círculos de apoio continuado: passos do progresso podem ser 
confirmados e elogiados, ao mesmo tempo em que são reconhecidas e abordadas as 
áreas de desafio e dificuldades. É especialmente importante para todos os envolvidos 
que não deixemos de reconhecer o bem que surge a partir de um incidente de dano. Com 
frequência, essa é a maior esperança que os participantes têm após o dano, e nós devemos 
dedicar tempo para refletir sobre as mudanças positivas, valorizando-as com alegria.

PROCESSOS DE CÍRCULOS MÚLTIPLOS PARA DANOS 
SÉRIOS

Em todos os processos restaurativos, as necessidades das vítimas são a preocupação 
prioritária. Nós propomos Círculos de apoio separados para confirmar apoio às vítimas, 
tanto com a família como com os colegas. As necessidades dos transgressores 
– especialmente para entender o dano que causaram e para que lhes seja dada a 
oportunidade de repararem – também são primordiais. Nós, então, propomos Círculos 
separados com o transgressor e sua família, com os alunos e funcionários para ajudarem a 
apoiar sua autorresponsabilização e para dar apoio e assistência intensivos na abordagem 
de quaisquer questões subjacentes. Um processo de Círculos múltiplos para danos sérios 
incluiria os Círculos abaixo com focos diferenciados:

1. Um Círculo de apoio para a pessoa que sofreu o dano e sua família, focado na 
compreensão total do impacto do dano, na escuta de sua história, na afirmação de 
que eles não têm culpa, no desenvolvimento de um plano de apoio social para eles.
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2. Um Círculo de apoio para a pessoa que causou o dano junto com membros 
da comunidade escolar, alunos e funcionários, para dar aos transgressores a 
oportunidade de contar sua história, aliviar a vergonha associada à vitimização, e dar 
à comunidade a oportunidade de expressar seus próprios sentimentos a respeito do 
comportamento, assumir a responsabilidade e expressar apoio à pessoa que sofreu o 
dano.

3. Um Círculo de responsabilidade para o transgressor e a família com membros da 
comunidade escolar, funcionários e alunos, para entender melhor os pensamentos 
e sentimentos associados ao comportamento, explorar o impacto sobre os outros, 
encontrar maneiras de reparar, desenvolver um plano para o futuro. O objetivo do 
Círculo é aprofundar a conscientização do transgressor sobre a sua responsabilização 
e ajudar a todos a entenderem as questões subjacentes que necessitem ser abordadas.

 4. Um Círculo de responsabilização que traga os participantes das duas partes 
interessadas – os que sofreram o dano e os que causaram o dano – juntamente com 
membros da comunidade escolar, alunos e funcionários. O foco está na reparação do 
dano e na elaboração de acordos.

5.  Círculos de apoio intensivo continuado dão apoio a mudanças de comportamento 
a longo prazo. Esses Círculos reúnem uma comunidade de cuidado para um indivíduo 
que assumiu o compromisso de fazer mudanças de comportamento significativas.

6. Círculos de celebração reconhecem o cumprimento das obrigações, a realização de 
objetivos e o alcance de crescimento e desenvolvimento importantes.

O USO DE CÍRCULOS EM INCIDENTES DE BULLYING

Hoje reconhece-se que o maior esforço antibullying para as escolas é investir tempo e 
energia na construção de um clima escolar respeitoso e seguro. A maior parte das crianças 
e adolescentes não participam nem se tornam alvos diretos do comportamento de bullying. 
Essa é uma notícia muito boa. A crueldade continuada praticada pelos fortes contra os fracos 
não é a norma entre as crianças e adolescentes ou entre adultos, e quanto mais esse fato se 
torna conhecido dentro de uma comunidade escolar, maior a probabilidade de que esse 
comportamento não seja tolerado nem por crianças e adolescentes, nem por adultos. 

 O bullying floresce em contextos nos quais existam recompensas sociais para esse 
comportamento - recompensas essas vindas de colegas - e também contextos onde há 
poucos limites impostos pelos adultos e pelos pares que desaprovam esses atos. O trabalho 
de construir uma cultura de empatia e de respeito por meio do uso regular dos processos 
circulares é um caminho para a criação de um clima no qual tal comportamento não seja 
nem recompensado nem aceitável. O uso regular dos Círculos é também uma maneira 
de desenvolver uma capacidade robusta dentro de sua comunidade para responder com 
cuidado e preocupação para com todas as partes quando ocorrer o comportamento de 
bullying. 

A maior parte do material apresentado neste manual foi elaborado para apoiar uma 
cultura de prevenção. A melhor defesa contra o bullying é cultivar a inteligência emocional 
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em um ambiente no qual crianças/adolescentes e adultos são vistos, ouvidos e valorizados. 
Com a criação de uma comunidade onde todos se conhecem e praticam os valores do 
respeito e da consideração de forma intencional, a probabilidade é de que espectadores 
expressem desaprovação ao comportamento de bullying, neutralizando dessa forma seu valor 
social. Os Círculos que têm como foco conversar sobre diferenças – particularmente quanto 
à orientação sexual, mas também quanto à etnia, raça, nacionalidade, estrutura familiar, 
religião, normas de gênero e outros aspectos da identidade – promovem uma cultura de 
aceitação e não só de tolerância. Todo o trabalho do Círculo neste guia, independentemente 
de seu objetivo explícito, contribui para a criação desse clima, de forma tranquila, mas muito 
significativa. 

A indagação e a resposta restaurativa que nós esboçamos na Parte III são tão relevantes 
ao dano causado pelo bullying quanto o são para outros tipos de danos, com algumas 
ressalvas somente. Como todos os incidentes de danos sérios, é importante dedicar tempo 
para passar por todos os quadrantes do processo circular: apresentar-se, contar histórias, 
abordar o problema e fazer acordos. Como observamos acima, quanto mais sério o dano, 
mais lento deve ser o processo. A abordagem de danos sérios usando-se os Círculos requer 
um facilitador experiente, uma comunidade apoiada em valores e uma prática de Círculos 
sólida. Um clima escolar saudável torna-se o alicerce dessa comunidade. O uso de Círculos 
para abordar o comportamento de bullying não é tarefa rápida. Os Círculos não deveriam ser 
usados para casos de bullying a não ser que haja um comprometimento de inclusão de longo 
prazo, não-dominação e um respeito profundo por cada pessoa no Círculo. 

O uso de uma intervenção restaurativa no Círculo, quando um padrão de bullying 
ocorrer, é uma forma de intervenção séria. Isso requer consideração e planejamento 
conscientes e um alto nível de habilidade e experiência com a preparação e facilitação. Nós 
recomendamos com muita ênfase que as escolas busquem facilitadores experientes ou se 
comprometam a providenciar treinamento aprofundado para a equipe da escola, a fim de 
usar Círculos como forma de intervenção e casos de bullying.

O QUE É BULLYING E O QUE NÃO É

A primeira pergunta é o que se considera comportamento de bullying e como é diferente 
de outros tipos de conflitos, má conduta, agressão ou comportamentos de zombaria. 
A definição clássica, dada por Dan Olweus nos ajuda. Para que o comportamento seja 
classificado como bullying, deve preencher três critérios:

1. Existe a intenção de causar dano;
2. o comportamento é repetido;
3. há um desequilíbrio de poder entre as partes.

O comportamento maldoso não é algo que deva ser ignorado dentro de uma comunidade 
escolar, mas para que o comportamento se eleve à categoria de bullying deve ser parte de um 
padrão de comportamento que persiste com o passar do tempo. Pode ser comportamento 
verbal ou físico, pode ocorrer frente a frente na escola ou indiretamente por meio de ligações 
telefônicas, mensagens de texto, ou, mais comum, pela da mídia social.
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SUGESTÃO DE CÍRCULOS QUE PODEM SER ÚTEIS EM 
CASOS DE BULLYING 

1. Um Círculo de apoio para a pessoa que sofreu o dano e sua família, para realmente 
entender o dano e para elaborar um plano de apoio para essa pessoa.
2. Um Círculo de apoio para a pessoa que sofreu o dano e seus pares, para apoio e 
responsabilização da comunidade, com o desenvolvimento de um plano de segurança 
para a pessoa que sofreu o dano.
3. Círculos em sala de aula para falar sobre bullying de uma forma mais geral (Veja 
modelo de Círculo 6.3.) 
4. Um Círculo de responsabilidade para a pessoa que causou o dano e sua família, 
para uma melhor compreensão compartilhada do comportamento problemático e das 
questões subjacentes.
 5.  Um Círculo de responsabilização, se for adequado juntar as partes, para reparar o 
dano e fazer acordos.
6. Círculos de apoio continuado para a pessoa que sofreu o dano.
 7. Círculos de apoio continuado para a pessoa que causou o dano, para fazer mudanças 
nos padrões de comportamento.
8. Círculo(s) da comunidade para falar sobre a responsabilidade da comunidade na 
promoção de uma cultura que não recompense nem aceite bullying praticado por 
adultos.

O comportamento de bullying, embora se manifeste como poder em excesso, é com 
frequência um sintoma de sentimentos de impotência. Conforme discutimos no início deste 
guia, todos os seres humanos precisam vivenciar poder pessoal saudável. Os Círculos são, 
particularmente, eficazes ao possibilitar uma experiência de poder pessoal que não é obtido 
às custas do poder do outro. Como resultado, a necessidade de exercer poder sobre os outros 
fica reduzida. Além disso, o profundo respeito pactuado com todos no Círculo reduz a 
necessidade daquele que pratica bullying de comandar o respeito por meio do poder.

Os padrões de comportamentos crônicos não são mudados facilmente, mesmo quando 
há o desejo de mudar. Por definição, bullying é uma forma de comportamento crônico. 
Consequentemente, um comprometimento para participar de múltiplos Círculos é muito 
importante. O amplo envolvimento também é essencial, porque o bullying depende do 
silêncio ou do segredo para continuar.

Os Círculos contêm um potencial imenso para transformar problemas de bullying 
em oportunidades de entender o estresse ou trauma subjacentes nas vidas dos que foram 
afetados. Existe também o potencial de causar dano se o processo circular não estiver 
profundamente calçado nos valores e guiado pelos princípios fundamentais que se 
encontram no início deste guia. A atitude do facilitador do Círculo é tão importante quanto 
a técnica. Os adultos que usam o Círculo para abordar precisam ter autoconscientização 
– consciência dos seus valores, do seu estilo de comunicação, da sua linguagem corporal e 
efeito, e conscientes de suas próprias tendências e preconceitos e o que os desencadeia. Esta 
é uma jornada que requer coragem e coração. Talvez, cada Círculo que lida com bullying 
poderia começar com a leitura dos pressupostos básicos para lembrar a cada um do que existe 
de bom dentro de todos nós.
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