
Círculos em Movimento 203Círculos em MovimentoCírculos em
Movimento

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

• • • • • •
Amor e Casamento

OBJETIVO: Explorar as perspectivas a respeito de amor; compartilhar nossos pontos de 
vista sobre o que significa casamento; explorar como nossos pontos de vista a respeito de 
casamento têm impacto em nossa crença de casamento entre pessoas do mesmo sexo.

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, sino ou outro instrumento de som, 
canetinhas/lápis, cartelas, barbante/lã, perfurador.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

RODADA DE VALORES: Diga um valor que é importante para você quando está 
enfrentando uma situação difícil. Escreva uma lista desses valores, à medida que os 
participantes vão enumerando-os. Coloque essa lista no centro do Círculo.

Reveja as diretrizes básicas do Círculo.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, 
os participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a 
qualquer pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante 
passe o objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECK-IN: Convido vocês a compartilharem três palavras que descrevam 
como vocês estão se sentindo emocionalmente hoje.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Explorar sentimentos e atitudes em relação a 

casamento e ao amor

Explique que existem muitos pontos de vista a respeito de casamento e de que 
cada pessoa merece amor. Faça o reconhecimento de que diferenças de opinião sobre 
o casamento estão muitas vezes baseadas em crenças profundamente enraizadas. 
Lembre a todos que é extremamente importante respeitar os pontos de vista a respeito 
de casamento que os outros possam ter. Respeitar não significa concordar. Significa a 
disposição para escutar uma opinião diferente sem descartar o valor da outra pessoa 
como ser humano.
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Convide os participantes a escreverem em uma cartela qual valor eles precisam mais 
atualmente para conversar a respeito de amor e casamento. Peça aos participantes que 
façam um “colar” para pendurar no pescoço usando a cartela, o perfurador e o cordão, a 
fim de que todos os participantes do Círculo possam ver o valor específico que cada um 
escolheu.

RODADA: Por favor, compartilhe o valor que você escreveu e por que você o escolheu.

RODADA: O que é amor? Existem diferentes tipos de amor?

RODADA: Qual você acha que deveria ser a relação entre casamento e amor? 

RODADA: Casamento é importante? Por quê?

RODADA: Que pensamentos ou sentimentos surgem sobre a seguinte frase: 

Eu acredito que casamento não seja 
entre homem e mulher,
mas entre amor e amor.

 – Frank Ocean, cantor, liricista e rapper.

RODADA: Quais são seus maiores medos a respeito das atitudes da sociedade em relação a 
casamento?

RODADA: Você acha que é adequado casamento entre duas mulheres ou dois homens?

RODADA DE CHECK-OUT/FINALIZAÇÃO: Reflita sobre o que você escutou hoje e nos 
conte por que o valor que você escolheu foi importante para essa discussão.

ENCERRAMENTO: Peça que todos os participantes se deem as mãos e fechem os olhos 
por um minuto para lembrar e refletir sobre a ideia de que somos todos iguais. Dando-
se as mãos eles se conectam uns aos outros e, nesse momento, estão todos no mesmo 
nível, não interessando quais são suas crenças. Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio 
encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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