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dedicaram horas incontáveis sem remuneração para possibilitar que livros sobre Círculos 
e Justiça Restaurativa entre os Povos chegassem àqueles que estão trabalhando para fazer 
com que o mundo seja mais igualitário e mais amoroso. Mas, mais do que tudo, nosso 
agradecimento é dirigido a Denise Breton, editora extraordinária e promotora apaixonada 
dos Círculos e da Justiça Restaurativa. As palavras não são suficientes para descrever 
o trabalho que ela vem realizando para tornar este livro possível. Quando estávamos 
envolvidas com outras responsabilidades, Denise ia adiante com o livro. Sua atenção aos 
detalhes, sua pesquisa para averiguar informações e fontes, sua percepção apurada das 

Agradecimentos



Círculos em MovimentoCírculos em MovimentoCírculos em
Movimento

VERSÃO WEB   |   Íntegra em www.circulosemmovimento.org.br

• • • • • •

questões de justiça social, seu dom para usar as palavras e sua paciência amorosa para com 
nossas falhas não podem ser descritas sem usar-se a palavra heroica.

Gostaríamos também de agradecer às raízes ancestrais e aos ancestrais praticantes dos 
Círculos. Somos seus descendentes, trabalhando para trazer nossas capacidades humanas 
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Observações
O termo “guardião” é usado em referência ao facilitador do Círculo. Ambos os termos 

– guardião e facilitador – são usados neste guia. Estamos seguindo a convenção usada 
por muitas Nações Indígenas, assim como outras culturas, de usar letra maiúscula para 
um termo que tenha um significado especial ou sagrado. Referindo-nos ao processo de 
construção de paz, o termo “Círculo” incorpora muitas dimensões de significado além do 
espacial ou geométrico, inclusive significados sagrados; escolhemos, assim, escrever com 
letra maiúscula.
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