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O círculo começou em torno das 
fogueiras que cozinhavam os alimentos 
dos nossos ancestrais e até hoje ele nos 
acompanha. Nós nos recordamos deste 

espaço. Quando nós ouvimos, nós 
falamos de uma forma mais profunda. 

Nós nos movemos em direção um 
propósito compartilhado. 

 
 

COMPONENTES DO CÍRCULO 
O que transforma uma reunião em um círculo é a 
vontade das pessoas de transformarem um encontro 
informal ou um debate de opiniões em uma atitude 
receptiva de fala atenciosa e escuta profunda, 
incorporando e praticando as diretrizes aqui descritas. 

 

 
 

 
INTENÇÃO  
A intenção molda o círculo e determina seus 
componentes, sua duração e os resultados esperados. 
O anfitrião do círculo investe tempo articulando a 
intenção e o convite. 
 

BOAS-VINDAS ou PONTO DE PARTIDA  
Uma vez reunidas as pessoas, o anfitrião ou algum 

voluntário inicia o círculo com uma ação que 
transforma o encontro social em um espaço de 
conselho. Este gesto de boas-vindas pode ser um 
momento de silêncio, a leitura de um poema ou a 
escuta de uma música - qualquer coisa que convide 
os participantes a centralizarem-se.  
 

FORMAÇÃO DO CENTRO  
O centro de um círculo é como o eixo de uma roda: 
ele mantém a borda unida e todas as energias 
passam por ele. Para ajudar as pessoas a lembrarem 
da sua importância para o grupo, o centro de um 
círculo geralmente contém objetos que representam 
a intenção do círculo. Qualquer símbolo que se 
encaixa neste propósito ou adiciona beleza é bem-
vindo: flores, uma cesta ou uma vasilha, uma vela. 
 

CHECK-IN / SAUDAÇÃO  
O check-in ou a saudação pessoal ajuda os 
participantes a entrarem em um estado de espírito de 
conselho e lembra a todos do compromisso com a 
intenção expressa. Ele assegura que as pessoas 
estejam verdadeiramente presentes. Uma fala, 
especialmente uma história breve, tece a rede 
interpessoal. 
 
O check-in geralmente começa com um voluntário e 
continua ao redor do círculo. Se um indivíduo não 
estiver pronto para falar, a vez é passada e outra 
oportunidade é oferecida após a fala dos demais.  
Às vezes as pessoas colocam objetos individuais no 
centro como uma forma de significar a sua presença 
e a sua relação com a intenção. 
 

GUARDIÃO  
A atividade mais simples e importante para ajudar na 
auto-organização do grupo e trazer o círculo de volta 
à sua intenção é a do guardião. Um membro do 
círculo se voluntaria para cuidar e preservar a energia 
do grupo e observar o processo do círculo. O 
guardião normalmente utiliza um instrumento sonoro 
suave, como um carrilhão, um sino ou um chocalho, 
que, uma vez tocado, convida a todos a pararem a 
ação, respirarem e descansarem em um momento de 
silêncio. O guardião toca o sinal novamente e explica 
o motivo de ter solicitado a pausa. Qualquer membro 
do círculo pode solicitar uma pausa. 
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ACORDOS  
O estabelecimento dos acordos permite aos 
membros terem um livre e profundo compartilhar, 
respeitarem os diversos pontos de vista, e 
compartilharem a responsabilidade sobre o bem-estar 
e direção do grupo. Os acordos frequentemente 
utilizados incluem: 

• Nós manteremos histórias ou materiais 
pessoais em confidencialidade. 

• Nós ouvimos uns aos outros com compaixão e 
curiosidade. 

• Nós pedimos o que necessitamos e 
oferecemos o que podemos.  

• Nós concordamos em estabelecer um 
guardião do grupo para cuidar das nossas 
necessidades, do nosso tempo e do nosso vigor. 
Nós concordamos em fazer uma pausa a um sinal 
quando sentimos a necessidade de pausar.  

 

TRÊS PRINCÍPIOS  
1. A liderança é rotativa entre todos os 

membros do círculo. 
2. A responsabilidade é compartilhada para a 

qualidade da experiência. 
3. A confiança final está no todo, antes de 

qualquer agenda pessoal. 
 

TRÊS PRÁTICAS 
1. Fale com intenção: observe o que é relevante 

para o momento da conversação.  
2. Ouça com atenção: respeite o processo de 

aprendizagem de todos os membros do 
grupo. 

3. Cuide do bem-estar do círculo: esteja 
consciente do impacto das nossas 
contribuições. 

 

FORMATOS DE CONSELHO  
1. Conselho com objeto de fala [talking piece] é 

frequentemente usado como parte do check-
in, do check-out e sempre que existir um 
desejo de diminuir o ritmo da conversação, de 
ouvir todas as vozes e contribuições e falar 
sem interrupções.  

2. Conselho de conversação é frequentemente 
usado quando reação, interação e uma 

interjeição de novas ideias, pensamentos e 
opiniões são necessárias.  

3. Reflexão ou Conselho silencioso dá a cada 
membro tempo e espaço para refletir sobre o 
que está acontecendo, ou precisa acontecer, 
no decurso de uma reunião. O silêncio pode 
ser instituído para que cada pessoa possa 
considerar o papel ou o impacto que está 
tendo no grupo, ou para ajudar o grupo a 
realinhar sua intenção, ou refletir sobre uma 
pergunta até que haja clareza sobre a mesma. 

 

CHECK-OUT E DESPEDIDA  
No encerramento de um círculo, é importante 
reservar alguns minutos para que cada pessoa 
comente sobre o que aprendeu, ou o que fica em seu 
coração e mente ao ir embora. Fazer um check-out na 
despedida fornece uma finalização formal ao 
encontro e uma possibilidade para que os membros 
reflitam sobre o que emergiu e peguem os objetos 
que porventura tenham colocado no centro. 
 
À medida em que as pessoas passam de um espaço 
de conselho para um espaço social ou um momento 
individual, elas se liberam mutuamente da 
intensidade de atenção exigida pelo círculo. Muitas 
vezes, após o check-out, o anfitrião, o guardião ou um 
voluntário irá oferecer algumas palavras inspiradoras 
de despedida, ou sinalizar alguns segundos de 
silêncio antes que o círculo seja liberado. 
 
Que os seus círculos possam ser grandes professores 
e lugares para descansar na jornada. 
 
 

__________________ 

 
Este folheto é um presente de THE CIRCLE WAY, um 
círculo global de colegas que trabalham, consultam e 
ensinam The Circle Way. Originalmente pensado e 
orientado por Ann Linnea e Christina Baldwin, da 
PeerSpirit Inc., oferecemos nossos próprios serviços 
de consultoria e oportunidades de treinamento em 
todo o mundo. Usando o mesmo conjunto de 
ensinamentos e práticas, trabalhamos de forma 
independente e em parcerias para espalhar o que 
aprendemos de novo no mundo. Tradução para o 
português: Prof. Cid Alledi Filho. 

 


