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PROCEDIMENTO 

 

1. Selecionar leituras 

Selecione leituras que representem diferentes perspectivas sobre o mesmo tópico 

de discussão (melhor se cada grupo receber uma leitura diferente).  

2. Divida dos grupos dos alunos conforme a perspectiva de cada leitura. 

Divida os grupos dependendo do número de leituras e designe uma leitura para 

cada grupo. Os alunos têm um tempo para ler o texto entre si preferencialmente 

em voz alta) e depois deixe também que cada aluno leia o texto sozinho. 

Peça que os alunos discutam em grupo a partir de questões como: O que diz o texto 

que lemos? Quais as principais ideias apresentadas? De que perspectiva esse texto 

foi escrito (é uma pessoa conservadora, progressista, religiosa, um empresário, um 

trbalahador?) Como isso pode influenciar o texto escrito e as ideias expressas not 

texto?. 

Os alunos escolhem um secretário que resuma suas observações da leitura para a 

classe. 

3. Hora da Reunião e apresentação dos resumos: 

Organize as cadeiras em círculo, fornecendo uma cadeira para cada representante 

de grupo. O representante/secretário do grupo senta-se na cadeira. Os outros 
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limitadas a uma perspectiva que não oferece a totalidade da verdade. 



 

alunos formam um círculo maior em volta desse círculo interno. Deixe claro que 

cada aluno da classe terá a oportunidade de ser ouvido, mas para falar devem 

entrar no círculo interno e estar sentados na cadeira de representante de grupo. 

Em seguida, cada representante resume a leitura atribuída ao grupo. É importante 

que nenhuma análise ou interpretação seja permitida neste momento - apenas os 

fatos. 

4. Discussão no conselho: 

Depois de resumidas todas as leituras, peça aos alunos sentados no círculo que 

comentem o que ouviram ou que façam uma pergunta a um de seus colegas. Os 

alunos do círculo externo podem então entrar na conversa "tocando" no ombro de 

alguém do seu próprio grupo e sentando-se. A única maneira de entrar ou sair da 

discussão é por esse processo. 

 

5. Discutir 

Após a discussão, dê aos alunos a oportunidade de refletir sobre as seguintes 

perguntas em seus diários e / ou em uma discussão em classe: 

1. O que você aprendeu com essa atividade? 

2. Como suas ideias sobre o tópico mudaram durante esta atividade? Explique o 

que fez com que suas ideias mudassem ou por que você acha que não mudou. 

3. O que significa "perspectiva"? De onde vem nossa perspectiva? Como nossa 

perspectiva molda a maneira como vemos o mundo? Recorra a exemplos 

específicos dessa atividade ao responder a essas perguntas. 
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