
Olá! O desenvolvimento de habilidades de liderança vem entrelaçado em 
cada Círculo. Cada membro do Círculo é responsável pela criação coletiva 
dos valores e das suas diretrizes, uma responsabilidade de liderança muito 
importante.
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O Círculo engloba também a responsabilidade coletiva 
para com a tarefa da realização do encontro, de forma 
que o “líder” não tem o controle do Círculo e não governa 
os outros participantes. 

Os Círculos desenvolvem a liderança com base no “poder 
com” ao invés de “poder sobre”. Dessa forma, os jovens 
se sentem empoderados, sem tirar o poder do outro. 

Como forma de compartilhar a liderança dos Círculos com os jovens, podemos deixá-los 
escolher ou trazer objetos da palavra, escolher o que colocar no centro do Círculo, 
e fazer aberturas e encerramentos.

O Círculo e a liderança jovem são companheiros naturais. Os jovens, 
em seu desenvolvimento natural, têm a necessidade de assumir cada 

vez mais responsabilidades em suas próprias vidas, 
à medida que vão ficando mais velhos. 

Podem também decidir a respeito de perguntas 
importantes a serem discutidas. E isso pode ser 

realizado com alunos de qualquer idade.

É muito importante compartilhar a liderança com 
todos os tipos de alunos, não só com os que são 

bem-comportados ou que se destacam nas notas. 
Os Círculos podem canalizar habilidades de 

liderança, potencialmente negativas, para 
experiências de liderança construtiva.

Proporcionar o envolvimento dos alunos em papéis 
de liderança no Círculo reforça a apropriação do 

processo e o comprometimento em se engajar 
de forma construtiva.

Sem a liderança de alunos existe o risco inconsciente dos adultos 

deslizarem para seus papéis de autoridade ou de controle.

A confiança produzida pelos adultos compartilhando o poder com os 
alunos tem um impacto extraordinário na cultura escolar. Os jovens 
se tornam co-criadores com os adultos, atuando de forma ativa para 
uma cultura escolar restaurativa.

Além disso, a experiência de jovens como facilitadores reforça a 
probabilidade de que usem Círculos em suas famílias, igreja, com os 
vizinhos, multiplicando o impacto positivo da escola na comunidade.

A condução de Círculos pelos jovens cria espaço para que a 
sabedoria e a criatividade venham à tona, fortalecendo os próprios 
jovens e todos os envolvidos em suas vidas.

Muitos dos Círculos neste guia podem ser facilitados por jovens. 
Porém, incluímos vários modelos de Círculos pensados 
especificamente para eles.


