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PROCEDIMENTO 

 

1 Organize a sala em dois círculos. O círculo de dentro com três ou mais cadeiras e o círculo 

de fora com as cadeiras restantes, de modo que todos os alunos tenham um lugar para 

sentar. Se for preciso, pode-se fazer mais de um círculo de fora para que todos 

tenham circulação fácil 

 

 

2 Explique a atividade para os alunos: vamos começar com alguns alunos 

voluntariamente sentados no círculo do centro. O professor faz uma pergunta e os 

membros do círculo de dentro conversam entre si sobre sobre suas opiniões ou 

conhecimentos (caso seja uma atividade de revisão), o círculo de fora houve 

atentamente e, caso alguém do círculo de fora queira falar algo, aproxima-se da 

cadeira de algum dos colegas de dentro que já se expressou e troca de lugar com 

ele (de modo que quem estava dentro vá sentar-se no círculo de fora e quem estava 

fora venha para o círculo de dentro). 

A estratégia “Aquário” é bastante conhecida pelos educadores que promovem as metodologias 

ativas em sala de aula. Ela pode ser uma oportunidade de exercício de pluriversalidade por 

associar o exercício da fala e da escuta ativas. 



 

3 Inicie a atividade. Tenha preparado as perguntas que utilizará para motivar a 

discussão dos alunos do círculo de dentro. Caso o grupo seja tímido instigue a 

discussão através de perguntas próximas da realidade dos alunos e anime os 

ouvintes (do círculo de fora) a voluntariamente ocupar o círculo de dentro. A cada 

seis ou oito minutos acrescente outra pergunta. 

4 Discuta com a classe como se sentiram como debatedores e como ouvintes. O 

feedback da turma é sempre muito importante. Aproveite a oportunidade para 

explicitar como o exercício da escuta atenta do outro também são uma fonte 

incrível de aprendizado. 
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