
Olá! Neste módulo apresentaremos Círculos que foram elaborados para tratar 
de temas complexos, como: questões de exclusão, injustiças, desigualdade, 
pobreza, discriminação, opressão, violência, perda, tristeza e trauma.
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CONVERSAS DIFÍCEIS, MAS IMPORTANTES

Por serem assuntos difíceis de abordar, muitos 
adultos sentem que não têm as condições 

necessárias para falar de questões delicadas e 
conflitantes de raça, privilégio, gênero, 

sexualidade, bullying e violência. 

E quanto mais os adultos permanecem em silêncio, 
menos são abertos espaços seguros para que os 

jovens falem sobre o que eles veem, vivenciam, 
pensam e sentem a respeito dessas realidades.

Por isso, todos os Círculos neste módulo são 
direcionados a salas de aula, escolas e grupos que 

tenham tido experiência suficiente com os Círculos 
para confiar nesse processo.  

OS QUE SÃO PRIVILEGIADOS CARREGAM 
FARDOS DE CULPA, NEGAÇÃO, ALIENAÇÃO, 
DESCONFORTO, SILÊNCIO E DESCONEXÃO DOS 
OUTROS, E NÓS PRECISAMOS ENCONTRAR 
LUGARES SEGUROS PARA FALARMOS SOBRE 
ESSES ASSUNTOS.

A necessidade de segurança nesses Círculos é maior do que em 
muitos dos Círculos apresentados até agora. Consequentemente, é 

importante investir mais tempo nos valores, diretrizes e em fazer um 

check-in significativo. 

E para que seja uma conversa honesta, é essencial que 
haja uma prática bem estabelecida de honrar o uso do 

objeto da palavra e de escutar respeitosamente. 

A participação do facilitador de forma significativa reforça também a 

segurança do Círculo e serve de modelo do envolvimento respeitoso 
para falar de assuntos incômodos.

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 é possível 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. 

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.

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.


