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Amor em Movimento

Estou vibrando além do que as palavras conseguem transmitir por ter esse livro 
disponível em português para uso dos brasileiros. A criação do Círculos em Movimento 
foi uma obra de amor de minha parte, da parte de Carolyn Boyes-Watson e de Denise 
Breton. Colocamos nossos corações nesse livro, para oferecer aos jovens um jeito mais 
carinhoso de estarem presentes em suas comunidades, em suas famílias e uns com 
os outros. Os brasileiros têm me dado tanto amor que eu desejo retribuir esse amor 
compartilhando esse livro.

Círculos em Movimento oferece esboços de processos circulares para contextos 
variados, com ênfase, mas não unicamente, nos círculos não conflitivos. O uso de 
círculos de forma regular na construção do senso de comunidade e de aprendizagem 
conjunta pode se tornar a base para comunidades mais saudáveis nas escolas. Ajudando 
crianças e jovens a desenvolverem habilidades de convivência, nós podemos mudar a 
cultura vigente para uma cultura de maior bem-estar para todos.

As escolas são a instituição socializadora mais poderosa depois da família. 
Consequentemente, as escolas são um lugar com potencial incrível para promover a 
transformação cultural em direção a uma cultura de paz. O processo circular oferece um 
formato concreto e acessível para atender as necessidades mais básicas que o ser humano 
tem, que são as de pertencimento e de significado. O círculo nutre o impulso humano 
profundo de estar em bons relacionamentos uns com os outros.

Com a realização dos círculos nas escolas nós podemos fazer juntos essa jornada 
de descoberta, a partir da nossa própria sabedoria e da sabedoria coletiva. Nós, 
seres humanos, somos coletivamente sábios para além da nossa imaginação quando 
conseguimos nos sentir seguros, amados e escutados.

Sinto enorme gratidão a todos os que tornaram o Brasil minha outra “casa” em 
minha vida, e especialmente grata ao Leoberto Brancher e à Fátima De Bastiani pelo 
seu comprometimento inabalável que os fez parteiros do nascimento do Círculos em 
Movimento para o Brasil!

— Kay Pranis
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