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Nome do projeto: Círculos de convivência em saúde.  

Data e horário: a combinar com a SERFIS E COUNES. 

Coordenadora: (Guardiã) Christianne Fernandes Garcia 

Colaboradora: (Co- guardiã) Maria da Conceição Santos Moraes 

Público: Equipe participante da pesquisa com abertura para outros membros da equipe e 

profissionais da gestão até o limite de 15 pessoas. 

 

Esta proposta foi baseada nas discussões e resultados que surgiram a partir da 

pesquisa intitulada: “Concepções de interdisciplinaridade de profissionais de saúde de um 

serviço de reabilitação e fisioterapia”, onde a equipe da Serfis, participante da pesquisa 

manifesta o desejo de que existam espaços e momentos de interação e diálogo entre eles e 

também a participação efetiva da gestão junto aos profissionais para resoluções referentes aos 

processos de trabalho. 

Considera-se que a urgência das rotinas aliada à exigência da produtividade, e 

ainda o cansaço e a desesperança em ver o cotidiano transformado poderiam orientar a 

conduta dos atores em saúde à repetição de atos descontextualizados ou mecanizados e 

provocar certo distanciamento impedindo muitas vezes que as equipes se coloquem como 

agentes produtores de saúde. Desta maneira pensou- se neste projeto em formato de 

construção coletiva, que contemplasse o que foi manifestado.  

Para Ceccin (2012) não é mais possível que se aceite o normativo desde fora para 

fixar um dentro. O fora é disruptura intelectual e o dentro um contorno vivo de práticas 

inventivas do trabalho e dos próprios trabalhadores, desta forma a construção de um 

planejamento em educação em saúde é a oportunidade de desenvolvimento do coletivo de 

trabalho, que pressupõe colocar em movimento o saber formal, mas acima de tudo, os saberes 

informais dos atores sociais em situação de implicação. Isto implica acionar movimentos de 

estranhamento, de desacomodação e de implicação, potência para um coletivo diferir de si 

mesmo e de dobrar novas práticas como forma de tornar o trabalho, o território para uma 

“escuta pedagógica em saúde.” 

A sugestão é a metodologia baseada nos processos circulares criado por Pranis 

(2010), que permitem a plena expressão das emoções numa atmosfera de respeito, de escuta  

 



 

qualificada e de empoderamento dos participantes e oferece a possibilidade de lidar com 

conflitos, chegar a consensos e resgatar a humanidade de cada um. O processo circular  

acontece através do ato de contar histórias em círculos de convivência, pois se entende que a 

história une as pessoas pela sua humanidade comum e as auxiliam na compreensão das 

experiências humanas.  

De acordo com Mumme (2015), círculos de convivência são encontros circulares 

cujo principal objetivo é que as pessoas compartilhem sentimentos sobre os desafios da 

convivência e busquem idéias coletivas para lidar com os pontos apresentados. Quando nos 

sentamos em círculo buscamos respeito, igual oportunidade de fala, espaço para contar nossas 

histórias, horizontalidade e acolhimento dos aspectos emocionais e espirituais. 

Partimos do pressuposto de que mais do que cuidar do outro, os trabalhadores em 

saúde precisam também cuidar de si. Ousa-se então realizar um convite à abertura de novos 

caminhos não com o intuito de direcionamentos, mas talvez como a ampliação das potências 

existenciais destes trabalhadores num exercício de repensar, refazer, sonhar e construir 

coletivamente.  

A proposta se realiza no formato de convite para àqueles que puderem e 

desejarem participar.  

 

Objetivos: 

 Partilhar os resultados e as discussões da pesquisa com a equipe e a gestão;  

 Construir um espaço seguro para que as pessoas falem sobre sentimentos e 

necessidades. Um espaço sem julgamento, em que cada um e todos juntos busquem de 

forma horizontal, as respostas para aquilo que os afeta; 

 Criar coletivamente um plano de ação para atender às necessidades manifestadas pela 

equipe. 

 

Método:  

 
Para os encontros utilizaremos metodologia inspirada na construção dos círculos 

de paz de Kay Pranis (2010), que diz respeito à dinâmica que começa com os aspectos mais 

subjetivos, tendo como parte principal a contação de histórias, e, gradualmente, transita para 

um método mais objetivo, com a construção do Plano de Ação. 

Nesta metodologia, os facilitadores são chamados de guardião que é aquele que 

tem a função de estimular a reflexão do grupo por meio de perguntas e convidar o coletivo, 

quando necessário para que todos cuidem da qualidade do encontro e um co-guardião que é 

aquele que está junto com o guardião nos preparativos do processo circular; é um parceiro do  



 

guardião e deve conhecer o roteiro e a dinâmica do circulo bem como contribuir com suas 

histórias e com colocações que possibilitem a reflexão do coletivo, assim como o guardião. 

Utiliza-se de um “bastão da fala”. Este bastão circula, respeitando o sentido da 

roda e vai passando de um a um. Tem o direito de falar quem estiver com o bastão nas mãos e 

os demais participantes do círculo neste momento fazem um importante exercício de escuta. 

Só fala quem quiser e caso não queira passa o bastão para o próximo seguinte. O único que 

pode interromper a dinâmica é o guardião por ser aquele que lembra aos participantes dos 

acordos feitos antes do início do círculo.  

 

Etapas do processo circular:  

 

1 - Boas-vindas (acolhimento aos participantes). 

2 - Cerimônia de abertura (sugestões para este momento: exercícios de respiração). Como está 

se sentindo agora? (Falar de uma pessoa que inspira sua vida ou contar a história do seu 

nome). 

3 – Apresentar o objeto da fala (explicar a função do bastão). 

4 – Introduções/ check-in/ combinados. 

5 – Valores/ guias norteadores.  

 
1º ciclo: apresentação 

 
O guardião apresenta o centro do círculo, o bastão da fala, combina o sigilo, 

relembra o horário combinado e verifica se há alguma questão com o tempo pré-determinado. 

Se todos estiverem de acordo, é feita uma rodada, já com o bastão, para a apresentação. 

 
2º ciclo: valores (são os guias norteadores) 

 

Trata-se do que cada participante pode oferecer para tornar este espaço seguro. 

Sugestões de perguntas para esta etapa: (apenas uma delas) O que toca seu 

coração?O que lhe dá esperança?Diga alguma coisa pela qual você tem gratidão? Por quê?O 

que o sustenta em tempos difíceis?Que valor você quer oferecer ao nosso espaço conjunto? 

 
3º ciclo: contação de histórias (cria empatia e compartilha os esforços humanos) 

 
Este ciclo é dedicado à contação de histórias pessoais. Cada um é convidado a 

contar suas próprias histórias. É quando as pessoas começam a se abrir para o encontro e 

explorar sentimentos e lições de vida. Esta etapa serve para emergir a humanidade de todos os  

 

 



 

participantes, inclusive do guardião. Isso dará a sustentação necessária para se entrar na 

próxima etapa: tratar dos conflitos, idéias divergentes, perspectivas distintas. 

Sugestão de perguntas para a rodada: (apenas uma delas) Uma experiência de 

sua vida quando você “fez limonada de limões”. Um momento em que você estava fora da sua  

zona de conforto. Uma experiência de não pertencimento. Algo que lhe dá raiva. Como você 

lidou ou lida com isso? Uma experiência de ter causado danos a alguém e depois lidar com 

essa situação de maneira satisfatória. 

 
4º ciclo: abordar a questão (explorar questões, preocupações, impactos, sentimentos) 

 
Quando se dá início à conversa sobre o motivo principal que trouxe as pessoas ao 

encontro abre-se a “porta” para os sentimentos. Neste momento pessoas concordam e 

discordam às vezes em fluxo intenso de opiniões e olhares distintos sobre a mesma situação. 

O bastão da fala neste momento é fundamental, respeitando a ordem de movimento em 

círculo e dificulta a resposta dada como um impulso de raiva ou impensada. 

Nesta etapa o guardião e o co-guardião partilham com a equipe os resultados e 

discussões da pesquisa.  

Sugestão de perguntas para esta etapa: Como se sente neste momento? O que 

desejam para este espaço de trabalho? Como pensam ser possível criar espaços para o diálogo 

nesta unidade?Com o que você pode colaborar para que isso aconteça? 

Na medida em que as pessoas vão compartilhando seus sentimentos, a experiência 

do poder com o outro começa a ficar presentificada e é possível afirmar que o círculo tem 

uma inteligência própria e a força do coletivo traz o movimento adequado ao processo. 

 

5º ciclo: prepara o plano de ação (gerar idéias) 

 
Neste momento, o ponto é trabalhar o que cada um precisa para resolver a questão 

e preparar o “terreno” para se construir o plano de ação, ou seja, os combinados. É quando as 

pessoas já deram um passo em direção à resolução da questão e sabem um pouco mais sobre 

as suas necessidades. Isso significa dizer que sentimentos já foram visitados e explorados. 

Sugestão de perguntas para esta etapa: o que você precisa para resolver a 

questão? O que cada um pode oferecer para resolver a questão?  

 

6ª ciclo: elaborar o plano de ação (determinar consensos, criar acordos) 

 
É hora de construir acordos. Finaliza-se o círculo com o plano de ação. Neste 

momento é possível direcionar o bastão de fala para as pessoas que vão compor o Plano, 

respondendo como viabilizar o que foi dito no ciclo anteriormente. A idéia é trabalhar de  



 

forma bem específica. Quando, como, onde e quem estará envolvido em cada ação. É 

importante que o guardião resgate o que foi oferecido e o apresente como base para a 

construção do plano. Esse plano é anotado pelo co-guardião e lido no final deste ciclo. Se 

todos estiverem de acordo com o que foi lido, todos assinam o formulário com o plano de  

ação. Antes de encerrar, é importante perguntar se alguém precisa de apoio para sair dessa 

experiência. Se sim, o guardião conversa sozinho com essa pessoa, após o término do círculo. 

 

Fechamento 

 

Cerimônia de encerramento – fechar o momento iniciado e trazer uma perspectiva 

de celebração por este encontro e os avanços alcançados. 

Importante ressaltar que as etapas do processo circular são respeitadas, no entanto, 

por vezes pode ocorrer de não se conseguir concluir todas as etapas num mesmo dia, 

considerando que ao se fazer a conexão com sentimentos, desejos e idéias, corre-se o risco do 

tempo cronológico ser distinto do tempo das humanidades. Sendo assim, o sugerido é que 

combine um novo dia para a conclusão de todas as etapas.  
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