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MÓDULO 6

Conversas Difíceis, mas 
Importantes

Este módulo oferece Círculos que foram elaborados para nos permitir conversar a 
respeito de questões que são extremamente importantes para nós, porém frequentemente 
evitadas porque são difíceis. Questões de exclusão, injustiças, desigualdade, pobreza, 
discriminação, opressão, violência, perda, tristeza e trauma: todas têm um impacto 
profundo nas vidas dos alunos e adultos no seio da comunidade escolar. Essas questões 
formatam nossa visão de mundo, nosso comportamento, nossas escolhas, percepções e 
relacionamentos de maneira profunda - e são com frequência a fonte de conflitos, mal-
entendidos e comportamentos negativos dentro da comunidade escolar.

Apesar da importância que têm, esses assuntos são também dolorosos, complexos; é 
difícil falar sobre eles. Muitos adultos sentem que eles não têm as condições necessárias 
para falar sobre questões delicadas e conflitantes de raça, privilégio, gênero, sexualidade, 
bullying e violência. E eles estão certos. Nossa sociedade luta para confrontar de maneira 
honesta as questões complexas que estão por trás de muitos dos problemas que afetam 
crianças e famílias. Ainda assim, quando os adultos permanecem em silêncio, nós não 
oferecemos um espaço seguro para que os jovens falem sobre o que eles veem, vivenciam, 
pensam e sentem a respeito dessas realidades. Nós também não abrimos espaços para 
discussões compartilhadas a respeito de como nós todos encaramos de formas saudáveis 
e não saudáveis essas realidades em nossas vidas no dia a dia. 

Como espaço compartilhado, o Círculo é único em sua capacidade de abrigar emoções 
fortes e verdades desconfortáveis de forma segura. Todos os Círculos nesse módulo são 
direcionados a salas de aula, escolas e grupos que tenham tido experiência suficiente com 
os Círculos para confiar nesse processo. Os rituais do Círculo nos fazem lembrar que todos 
compartilhamos como seres humanos, especialmente que todos compartilhamos o desejo 
de estar em bom relacionamento. O Círculo nos encoraja a sermos o nosso melhor e a ver 
o melhor de cada um. No contexto desse entendimento, nós podemos, então, conseguir 
olhar de forma mais honesta e direta as verdades duras sobre a nossa habilidade de causar 
dano uns aos outros.

A necessidade de segurança nesses Círculos é maior do que em muitos dos Círculos 
apresentados até agora, neste livro. Consequentemente, é importante investir mais tempo 
nos valores, diretrizes e em fazer um check-in significativo. Para que seja uma conversa 
honesta a respeito dessas questões desafiadoras, é essencial que haja uma prática bem 
estabelecida de honrar o uso do objeto da palavra e de escutar respeitosamente. Se o grupo 
não for capaz de manter um espaço respeitoso, é melhor que, calmamente, sem culpar 
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ninguém, encerrar o Círculo e voltar ao assunto mais adiante, quando os participantes 
estejam mais capacitados a manterem um espaço respeitoso no Círculo. A participação 
do facilitador de forma significativa – ao responder às mesmas perguntas e ao fazer as 
mesmas atividades que os alunos – reforça a segurança do Círculo e serve de modelo do 
envolvimento respeitoso para falar nos assuntos incômodos.

Quando a rodada convida à vulnerabilidade, é importante que o facilitador seja o 
primeiro a compartilhar para ser o modelo de colocar-se em posição de vulnerabilidade. 
Nos Círculos desta seção, é aconselhável passar o objeto da palavra uma segunda vez 
após cada pergunta, pois assim permite-se que os participantes tenham mais tempo para 
refletir e mais oportunidade de organizar seus pensamentos.

Muitos dos Círculos, neste módulo, abordam a injustiça e o dano que surgem a partir 
da natureza desigual de nossa sociedade. Alunos e professores vivem com fardos de 
desigualdade baseados na raça, religião, orientação sexual, gênero, riqueza e habilidade, 
tanto física como mental. Os que são privilegiados carregam fardos de culpa, negação, 
alienação, desconforto, silêncio e desconexão dos outros. Nós precisamos encontrar 
lugares seguros para falarmos sobre esses assuntos, para olhar de maneira honesta como 
essas realidades impactaram nossos relacionamentos uns com os outros, para entender 
como nosso comportamento é formatado por essas realidades. Feito isso podemos pensar 
em explorar escolhas alternativas para lidar com essas questões, se o que estamos fazendo 
agora estiver causando danos aos outros ou a nós mesmos. Nós precisamos explorar como 
podemos construir relações positivas baseadas em nossa escolha de ver um ao outro como 
seres humanos, nossos semelhantes. Esses modelos de Círculos estão elaborados para 
permitir que tenhamos essas conversas importantes, mesmo que difíceis. 

Pode ser que haja muitas outras conversas importantes, mas difíceis, que você gostaria 
de ter com sua equipe de trabalho, com pais ou alunos. Você pode elaborar seus próprios 
Círculos a respeito dos assuntos que forem mais imperiosos para sua comunidade escolar. 
São essas conversas que vão nos levar como cultura para além da análise intelectual 
de nossas dificuldades e permitirão que nossos corações e espíritos nos levem a novos 
lugares, juntos.


