
Olá! Em um processo circular elaborado para lidar com questões mais 
sérias, devemos investir mais tempo em cada uma das etapas do processo.
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Deve-se investir mais tempo também no Círculo para criar empatia e 
conexão entre todas as partes. Tomamos esse cuidado para termos 
certeza de estarmos atendendo às necessidades de todas as partes 
envolvidas.

Por isso, este módulo não oferece
modelos, mas foca na estrutura para
uma série de Círculos mais 
complexos, como: casos de
danos, transgressões 
e conflitos sérios. 

Nessas situações, o comportamento pode
 ter causado um dano que necessite de

 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. 

E isso deve começar antes da realização do Círculo, investindo tempo no 
planejamento, na preparação do convite e também na preparação das 
pessoas que vão participar.

Damos orientação aqui para Círculos que envolverão muitos participantes: 
pais, conselheiros, assistentes sociais e 
administradores, além dos alunos 
e professores.

A maior parte desses Círculos serão
mais demorados e, na verdade, 
consistirão em uma série de Círculos.

Será necessário 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.

Em razão da sua maior complexidade, 
que exige maior habilidade e pressupõe 

um treinamento mais consolidado do 
facilitador, não são oferecidos modelos 

de círculos, mas um conjunto de 
orientações sobre os pontos a serem 

considerados na elaboração dos seus 
próprios roteiros. 


