
Olá! Esta seção de modelos de Círculos foi elaborada para ajudar o grupo a 
explorar, articular e estabelecer as expectativas e padrões para a conduta de 
todos os membros da comunidade. 

Quanto mais concretos, claros e explícitos formos a respeito de nossas 
expectativas para o comportamento positivo, mais vamos nutrir, 

fomentar e promover esse comportamento no seio de nossa cultura.

NESSE SENTIDO, O OBJETIVO DESSES 
CÍRCULOS É TRABALHARMOS JUNTOS 

COMO COMUNIDADE A FIM DE RESPONDER
 À PERGUNTA: COMO QUEREMOS 

TRATAR UM AO OUTRO E POR QUÊ? 

Nos modelos dessa seção, o Círculo 
sempre se inicia com uma discussão 

dos valores enraizados em nosso 
desejo de estarmos em bons 

relacionamentos uns com os outros. 

A discussão de valores é seguida por uma série de discussões a 
respeito de como esses valores se refletem em ações. A partir desses 
Círculos, surgem as normas de comportamento que são importantes 
para o grupo, definidas como “diretrizes” ou “acordos”.
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ESTABELECENDO E CONSOLIDANDO AS 
NORMAS COMUNITÁRIAS

Importante destacar que para os padrões positivos de 
comportamento as diretrizes devem ser criadas em 
conjunto. Desse modo, um clima positivo não pode ser 
simplesmente criado e imposto por uma autoridade 
externa. Os indivíduos pertencentes a essa comunidade 
devem ter esses valores internalizados.

E por mais que em determinados grupos existam regras não negociáveis, ou seja, 
que não estão abertas a modi�cações, como nas escolas, por exemplo, é 
importante ter uma discussão a respeito dessas regras, a �m de compreender 
o objetivo por trás delas.

Para isso, nós incluímos um modelo de Círculo para discutir como chegar 
a acordos para cumprir com as regras da escola.

Por �m, incluímos aqui dois modelos de Círculo para veri�car como todos estão 
em relação a essas diretrizes e para monitorar o quanto a comunidade está 
cumprindo esses acordos. 

E isso nos mostra uma verdade fundamental sobre o 
processo circular: para que a prática do Círculo ocorra de 
maneira bem sucedida, os indivíduos têm de escolher respeitar 
o objeto a palavra, falar com o coração e seguir as diretrizes.
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