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RESUMO 

 

 

O objetivo desse trabalho é descrever as inquietações, desenvolvimentos e progressos obtidos 

que surgiram com as turmas de alunos do primeiro ciclo do ensino fundamental da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Santa Ângela da cidade de João Pessoa, Paraíba, onde vem 

ocorrendo uma relação de parceria e de troca amistosa entre a instituição de ensino com o 

projeto Universidade em Ação - PUA, da Universidade Estadual da Paraíba, ao 

implementamos juntos os círculos de diálogo como uma possibilidade de ensino das emoções, 

de criar conexões e diálogo entre aluno/aluno e professor/aluno, prevenindo conflitos no 

ambiente escolar, com o intuito de criar uma Cultura de Paz. Os círculos vêm sendo aplicados 

pelos integrantes do PUA como facilitadores e professores, co-facilitadores desde o início do 

segundo semestre do ano de 2016, tendo os professores assumindo, gradualmente, a 

facilitação. O foco será dado no processo, relatando os aprendizados e as dificuldades, bem 

como as conquistas alcançadas nessa relação de conhecimento, construídas juntos. 

 

Palavras-chave: Círculos de diálogo. Ambiente escolar. Ensino fundamental. Alunos. 

Prevenção de conflitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

Somos muito diferentes. Naturalidades diferentes, hábitos e realidades distintas, mas, 

com algo em comum: somos professoras e por um longo período sentimos as mesmas 

angústias em relação à nossa atuação e relacionamentos com nossos alunos em sala de aula, 

tanto na Rede Pública quanto na Rede Privada. Fomos preparadas e sempre cobradas para 

atender alunos que, supostamente tinham faixa-etárias semelhantes, objetivos e 

comportamentos idênticos. Tentávamos suprir suas necessidades da melhor maneira possível, 

contudo, percebíamos claramente que nosso relacionamento e a interação com nossos alunos 

ainda era muito vazia, como se estivéssemos em uma escola e sala de aula repleta de imagens 

em preto e branco, sem vida... Faltava cor, alma. Faltava alegria!  

Quando fomos convocadas para trabalhar na Rede Municipal de Joao Pessoa em 2015, 

continuamos a ficar frustradas, pois percebemos, a princípio, que aqui não seria diferente. A 

escola que lecionamos atualmente está localizada em um bairro com áreas muito carentes, 

com uso de drogas, altos índices de violência de todos os tipos; tínhamos, portanto, muitos 

desafios a enfrentar.  

Após uma conversa com a diretora escolar, fomos informadas que a escola participa de 

um projeto que tem como objetivo combater a violência por meio de atividades lúdicas, 

proporcionando interações positivas e assim, promovendo uma cultura de paz. Trata-se de um 

projeto da UEPB (Universidades Estadual da Paraíba), orientado pelo professor Paulo 

Kuhlmann, que atua juntamente com seus alunos do curso de RI (Relações internacionais), 

grupo Chamado de PUA – Projeto Universidade em Ação, que tem como principais vertentes 

a cultura de paz, por meio de meios alternativos de resolução de conflitos, a realização de 

círculos de diálogo e a sensibilização pela arte, em parceria com a Escola Municipal Santa 

Ângela.  

O PUA realiza atividades lúdicas no horário do recreio, com palhaços e brincantes, 

oficinas de teatro, reforço de alfabetização e letramento, e círculos de diálogo com nossos 

alunos. A princípio, vimos as atividades do PUA com estranheza, pois fugia muito das 

atividades programadas e regradas que já tínhamos vivenciado em outras escolas. Tivemos a 

impressão que não fazia muito sentido, parecia muito bagunçado, sem controle, sem regras, 

sem limites... Entretanto, observando as reações dos alunos, passamos a ver com outros olhos 

e perceber o quanto aquele trabalho era prazeroso e contagiante. 



O trabalho é desenvolvido com brincadeiras, alegria, cores e tudo mais que é esperado 

por uma criança. Isso mesmo! Para aquele grupo não tínhamos alunos. Eles eram 

simplesmente crianças, que apesar das faixas etárias aproximadas, são diferentes. Por que 

não? Que podiam e era normal que tivessem comportamentos diferentes, sem padrão, 

incomparáveis e que precisam ser ouvidas. Para os Puanos, interagir com aquelas crianças era 

um prazer e não um trabalho como era para nós. Eles, mesmo sem o curso de Pedagogia e 

experiência em trabalhar com crianças, conseguiram enxergar nelas muitas coisas boas e 

muito do que nos não tínhamos conseguido perceber, mesmo com nosso interesse em ajudar. 

Faltava a nós um despojamento de regras, do excesso de limites, das comparações e 

cobranças. O PUA nos ensinou o quanto isso era nocivo, desnecessário e nos afastava das 

nossas crianças.  

Atualmente, passamos a conhecê-las melhor e, na medida do possível atender às suas 

necessidades, já que agora temos uma aproximação bem maior e demos um colorido em 

nossas aulas. Isso foi conquistado aos poucos, especialmente através de círculos de diálogo 

realizados inicialmente com a direção da escola, depois com os professores e posteriormente 

com nossas crianças, tendo os Puanos como facilitadores e nós, professoras, co-facilitadoras.  

A partir do início do ano letivo 2017 fomos, gradualmente, nos sentindo autônomas e já 

estamos conduzindo nossos próprios círculos e inclusive, ensinando as técnicas aos novos 

componentes do PUA.  

Surgiu, portanto, a necessidade de descrever todo o processo de planejamento, 

aplicação e avaliação dos círculos na Escola Municipal Santa Ângela, visto que se trata de 

uma metodologia que possibilita a aproximação entre aluno-aluno, professor-aluno e que se 

propõe a prevenir e/ou mediar conflitos nos ambientes escolares. Ao longo desse artigo, nos 

propomos a descrever as nossas inquietações, desenvolvimentos e progressos obtidos com as 

turmas de alunos de primeiro ciclo do Ensino Fundamental da Escola Municipal Santa Ângela 

no decorrer das atividades. O trabalho constará de histórico da Escola Municipal Santa 

Ângela e descrição das ações do  PUA na escola e a seguir, apresentaremos nossas 

descobertas, dificuldades, desafios, reações das crianças e expectativas sobre essa técnica de 

resolução e prevenção de conflitos na escola.     

 

 

 



2 ESCOLA MUNICIPAL SANTA ÂNGELA E SUA INTERAÇÃO COM O PROJETO 

PUA 

 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Ângela foi fundada no prédio da 

Associação Beneficente Souza Rangel, localizada no bairro Rangel em 1991. Funcionava na 

época no mesmo prédio, com a escola Estadual Marechal Deodoro da Fonseca.  

 Em 1997, iniciou a gestão da Srª Helena Vasconcelos. Nesse período a escola 

funcionava ainda no Rangel, no Centro de Referência da Juventude, de forma muito precária 

com 86 alunos. Após muitas cobranças da gestão escolar e da comunidade, em 2001 houve a 

aquisição do prédio próprio no bairro do Cristo Redentor. Em 2010, houve uma pequena 

reforma, porém ainda funciona num espaço e em instalações muito precária. A escola não é 

climatizada, tem a acústica deficiente (prejudicando imensamente o desenvolvimento das 

aulas), as salas de aulas são muito pequenas e os banheiros estão sempre com problemas de 

falta de água, e o espaço de educação física é muito reduzido.  

 Atualmente a escola contempla as modalidades: Ensino Fundamental (anos inicias e 

anos finais) e EJA (Educação de Jovens e Adultos), com o total geral de 399 alunos. Atende 

crianças e adolescentes de áreas carentes dos Bairros Cristo Redentor e Rangel e vem 

enfrentando vários conflitos decorrentes de assaltos, uso de drogas violência de todos os tipos 

e ausência dos pais no cotidiano dos filhos. 

 Após a mudança da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB para onde nossa 

comunidade escolar esta inserida em 2011, houve uma inquietação por parte do professor 

Paulo Kuhlmann e seus alunos em relação aos problemas que estavam enfrentando em sua 

rotina, decorrentes da violência.  A partir do meio do ano de 2013 houve a implementação do 

projeto PUA – Projeto Universidade em Ação na Escola Municipal Santa Ângela, com o 

intuito de combater a violência por meio de atividades lúdicas, envolvendo todos os 

funcionários e alunos, buscando promover uma cultura de paz e a resolução de conflitos por 

meio de círculos de diálogos e da sensibilização pela arte.  

 A principio recebemos as propostas e assistimos as atividades realizadas pelo PUA 

com certa estranheza, não demos muito crédito e assumimos uma postura de distanciamento 

com relação as atividades e brincadeiras realizadas pelo PUA com nossas crianças durante o 

recreio na escola.    

Meses depois, passamos a nos interessar e apresentar abertura e curiosidade sobre essa 

nova proposta, visto que, percebemos que se trata de um trabalho humanizador, interativo e 



contagiante, especialmente com os círculos de diálogos, pois quando as crianças estão 

dispostas nos círculos, são quebradas barreiras entre elas, havendo maior possibilidade de 

relacionamento interpessoal, comunicação e compreensão mútua. E é desta forma que ao 

longo dos trabalhos que vem sendo realizados através dessa parceria, estamos percebendo os 

benefícios dessa prática inovadora na escola tais como: participação de todos os profissionais 

ativamente, nos problemas da escola, melhoramento na interação da escola com a família, e 

envolvimento dos alunos com as atividades e projetos propostos.                

    Um dos nossos anseios com relação ao que vem sendo trabalhado é fazer com que, de 

maneira muito natural, as crianças encontrem prazer em se comunicar, em ouvir o outro 

sentindo e transmitindo os valores necessários para uma vivência harmoniosa nos espaços 

escolares e na sociedade na qual estão inseridos.  

 

3 DIFICULDADES, DESAFIOS E CONQUISTAS AO LONGO DAS VIVÊNCIAS 

COM CÍRCULOS DE DIÁLOGO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ÂNGELA 

 

 Os círculos de dialogo foram implementados da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Santa Ângela progressivamente, a partir do segundo semestre de 2016 com a 

participação dos alunos. O planejamento é realizado de forma muito cuidadosa, atentando 

para as peculiaridades de cada turma. 

Inicialmente, nós, professoras, fazemos um diagnóstico que identifique um conflito 

que esteja ocorrendo frequentemente com nossos alunos em sala de aula ou no intervalo. 

Posteriormente, delimitamos um tema a ser tratado nesse sentido, buscando estabelecer uma 

reflexão de todos sobre a temática abordada, análise de comportamentos inadequados e 

sugestão de práticas que propiciem relacionamentos saudáveis, contribuindo para o 

desenvolvimento de valores e de uma convivência social harmoniosa. 

Nesse sentido, buscamos atender as propostas dos PCNs (Parâmetros Curriculares 

Nacionais); Temas Transversais e Ética, que buscam abrir a discursão sobre valores humanos 

no contexto escolar.  

Há quase duas décadas, o documento já defendia a importância da escola na formação 

ética das novas gerações e os valores que orientam o exercício da cidadania numa sociedade 

democrática: “A escola deve ser um lugar onde os valores morais são                                     

pensados, refletidos e não meramente impostos ou frutos de hábitos. Escola deve ser o lugar 

onde os alunos desenvolvam a arte do diálogo” (BRASIL, 1997, p. 56). 



 

Uma educação pautada nesses princípios pressupõe uma relação de igualdade entre 

professor e aluno; nesse sentido, trata-se da perspectiva da construção de relações autônomas. 

 A aprendizagem só é possível através de vínculos afetivos saudáveis, em que todos se 

sintam acolhidos e, dessa forma, convidados a se expressar. Os círculos de diálogo promovem 

essa socialização, pois convergem com uma forma de comunicação que facilita diretamente a 

interação entre as pessoas. A metodologia dos círculos veio como um divisor de águas para a 

Instituição de Ensino, tendo em vista que, atualmente, há um envolvimento de todos da escola 

e mais naturalidade de comunicação não violenta (ROSENBERG, 2006). O professor não é 

mais o detentor do direito à fala na sala de aula, não havendo protagonistas e coadjuvantes no 

processo de interação professor-aluno.  

 Desde o inicio das atividades desenvolvidas, foram estimuladas as práticas da escuta e 

da fala envolvendo jogos, músicas e dinâmicas com atividades cooperativas, promovendo 

integração, solidariedade e respeito entre todos os envolvidos na participação dos círculos; 

desta maneira, as crianças percebem que são respeitadas e se permitem maior aproximação, e 

colocam seus medos, duvidas e anseios. Como defende Freire (2002, p. 24) “o respeito à 

autonomia e a dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor”. 

 A autonomia pressupõe uma relação com os outros e, não raramente, essa relação é 

desgastada e empobrecida nos espaços escolares. É preciso que a escola traga para seus 

espaços o mundo real, com alunos reais e, portanto, passíveis de errar, de falar, de julgar, de 

mudar. 

 Os círculos de diálogos têm criado conexões entre todos os agentes escolares uma vez 

que reduzem os conflitos escolares de maneira preventiva, e possibilitam uma melhor 

comunicação, com isso, a sua viabilização é cada vez mais estável, tornando possível a 

sensibilidade de entender as necessidades das nossas crianças. Desejamos que com base no 

Estatuto da Criança e do Adolescente e na Declaração Universal dos Direitos da Criança que 

promulga que: “Dar-se-á à criança uma educação que favoreça sua cultura geral e lhe permita 

em condições de igualdade e de oportunidade, desenvolver suas aptidões e sua 

individualidade, seu senso de responsabilidade social e moral, chegando a ser um membro útil 

à sociedade” (ONU, 1995). 

 Assim, nossas crianças tornam-se cidadãs conscientes de seus direitos e deveres se 

fazendo entender da necessidade de se comunicar e compreender os outros através das 



práticas constantes de círculos de diálogos e consequentemente da comunicação não violenta 

em nossa relação com elas. 

 O diálogo desarma e desconstrói a violência, quebrando as barreiras do desamor. Com 

isso, percebe-se claramente que nossas crianças têm se tornando mais humanas, afetivas, 

justas e tranquilas. 

 Contudo, ao longo de todo esse trabalho colaborativo, foram surgindo muitas 

dificuldades, tais como: falta de tempo para o planejamento e avaliação dos círculos junto aos 

Puanos, limitação de espaços e também alguma barreiras atitudinais da nova gestão da escola 

sobre a continuidade do projeto e outras barreiras que temos tentado superar e persistir com a 

prática dessa metodologia tão saudável agregadora de valores.  

 

 4 AS  CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ÂNGELA E OS CÍRCULOS 

DE DÍALOGO 

 

Desde o princípio houve uma boa receptividade das crianças em relação aos círculos 

de diálogo na Escola Municipal Santa Ângela. Algumas são um pouco retraídas e outras 

excessivamente falantes, passamos a conhecê-las melhor.  Alguns elementos do círculo, como 

a própria disposição circular onde todos ficam frente a frente e a utilização do objeto da 

palavra, que coordena e identifica quem fala e quem ouve, possibilitam às crianças se 

perceberem em igualdade com os seus pares e facilitadores, bem como percebem que as 

diferenças são respeitadas. 

Já é possível perceber em todos os espaços da escola atitudes das crianças que ora não 

existiam, tais como: respeito aos turnos da fala e da escuta, iniciativa e participação, 

compartilhamento de brinquedos e uso de regras essenciais de cortesia. Isso vem ocorrendo, 

principalmente, porque os círculos possibilitam uma melhor comunicação, reprimindo todos 

ou a maioria dos obstáculos quanto à violência e a discriminação e melhora a convivência 

tornando-a atingível entre todos. 

Quando a relação professor-aluno se estreita mais, as crianças conseguem fazer do 

ambiente escolar um espaço de apoio/suporte, expressando sentimentos e emoções. Com os 

círculos, surgiram demonstrações de afetividade por parte das crianças. As trocas afetivas 

foram ganhando complexidade e já começaram a dar frutos. 

Em depoimento emocionado, a professora de 2° ano faz um relato da iniciativa de uma 

menina de 7 (sete) anos, mediadora de conflitos,  em sala de aula. Segundo ela, após todas as 



tentativas de obter atenção de uma criança que estava agressiva, havia decidido retirá-la de 

sala, conduzindo-a a equipe de especialistas da escola. Ao voltar desesperada, uma menina 

sugeriu que todos os colegas fizessem uma cartinha para aquele menino, demonstrando o 

quanto ele é especial e que todos o amavam. Perplexa, a professora autorizou que a menina 

conduzisse a tarefa. Esta convenceu e orientou todos. As cartinhas foram feitas e entregues, 

contagiando aquele menino com abraços e declarações dos colegas, modificando 

positivamente seu comportamento. 

Esse relato revela o caráter afetivo que se desenvolve a partir da escuta e da prática da 

empatia e solidariedade, presentes nos círculos de diálogo. 

A qualidade nas relações pode ser observada, ainda, no desempenho das crianças para 

a realização de atividades em duplas ou grupos e nas brincadeiras propostas, bem como, na 

redução de conflitos no recreio e em sala de aula. Está comprovado que os círculos propiciam 

maior aproximação entre a professora e as crianças.  Essa relação de apoio habilita as crianças 

a tornarem-se auto dirigidas, participantes e responsáveis em sala de aula. 

Indiscutivelmente, o círculo de diálogo tornou-se a principal ferramenta de apoio para 

a prevenção e/ou mediação de conflitos em nossa escola. Sentimo-nos privilegiadas por 

sermos pioneiras na implementação dos círculos de diálogo na Escola Santa Ângela e o 

defendemos como uma metodologia infalível para melhorar as relações com nossos alunos e 

mediar conflitos nos espaços escolares. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

        Ao longo da elaboração desse artigo que teve como objetivo descrever nossas 

inquietações, desenvolvimentos e progressos obtidos com a prática de círculos de diálogo 

aplicados nas turmas do primeiro ciclo do Ensino Fundamental da escola Municipal Santa 

Ângela, destacamos vários progressos obtidos com nossos alunos e em nossas relações no 

ambiente escolar. 

 Tivemos uma reação de estranheza quando conhecemos os círculos de diálogo, 

contudo, à medida que fomos nos apropriando dos benefícios dessa metodologia e 

constatamos as transformações das crianças, nos envolvemos inteiramente pois percebemos 

que o círculo produz  atitudes interativas e humanizadoras. 

 A prática dos círculos em nossa escola teve início no ano letivo 2016 inicialmente com 

a direção, professores e funcionários. No princípio do segundo semestre os alunos passaram a 



participar dos círculos. Os Puanos participavam como facilitadores e nós, professoras, co-

facilitadoras. Desde o princípio de 2017 já estamos conduzindo os círculos como facilitadoras 

e colaboramos com os novos alunos do PUA na  aplicação dos círculos.  

 Com a prática dos círculos nossos julgamentos, intervenções e críticas perante as 

crianças passaram a ser refletidos com mais afeto e com enfoque de respeito aos interesses e 

sentimentos de todos de modo que não haja na relação professor-aluno atores e coadjuvantes 

mas que todos cooperem igualmente com o processo ensino aprendizagem. 

 Atualmente, a comunicação não violenta está presente constantemente em nossa escola 

e salas de aula como um valoroso recurso que aproxima a todos e contribui para o 

estreitamento de relações afetivas. Já é possível perceber modificações no comportamento das 

crianças como cooperação em brincadeiras e atividades em sala, respeito aos turnos da fala, 

tranquilidade e até mesmo situações em que são mediadoras entres seus pares em relações 

conflituosas. 

 Sentimo-nos privilegiadas por sermos pioneiras na implementação dos círculos de 

diálogo em nossa escola e constatamos que essa metodologia tornou-se a principal ferramenta 

de prevenção e resolução de conflitos. Essa prática constante tem influenciado todos e os 

professores e alunos dos anos finais do Ensino Fundamental já iniciaram a prática de círculos 

em nossa escola a partir de março de 2017. 

 Um dos nossos principais anseios é que a prática de círculos, seja implementada 

também nas turmas de EJA (Educação de Jovens e Adultos) e inclusa no PPP da nossa escola 

para assegurar que continue subsidiando situações conflituosas e, principalmente prevenindo 

conflitos. Outra sugestão é que as famílias conheçam essa metodologia e passem a praticar 

com seus filhos a partir da comunicação não violenta. 

 Esperamos ainda que, em breve, as crianças sejam condutoras dos círculos prevenindo 

e construindo juntas a resolução dos seus próprios conflitos levando a prática da comunicação 

não violenta e da construção de paz para sua vida em sociedade. 
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