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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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