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~ Brasil 2021 ~ 

 
Acordos de Grupo 

 
 

1. Eu concordo em respirar, sentir, estar presente e ser autêntic@. 
 

2. Eu concordo em  manter a confidencialidade. Isso significa não divulgar as identidades, 
histórias e experiências alheias. Eu sou livre para falar sobre minha própria experiência 
no curso. 

 
3. Eu concordo em estar no local e horário combinados todos os dias durante o curso. 

 
4. Eu entendo que tudo o que ocorre durante este curso (do Círculo de Abertura ao Círculo 

de Fechamento) faz parte do processo de transformação do evento. 
 

5. Eu concordo em solicitar apoio, orientação e ajuda com pedidos diretos e claros quando 
necessário. 

 
6. Eu aceito ser instruíd@ e estou abert@ a feedback e condução d@s facilitador@s. 

 
7. Eu concordo em assumir toda a responsabilidade pela natureza da minha experiência. 

 
8. Este curso é projetado para despertar poderosas energias emocionais. Eu aceito usar 

as ferramentas, técnicas e filosofias que são ensinadas para processar essas emoções. 
9. Eu concordo em abster-me de drogas e álcool durante o curso. 

 



10. Eu concordo em não fofocar no curso sobre os outros e em falar diretamente com a 
pessoa com quem eu tenho um problema. Se alguém tentar fofocar comigo sobre os 
outros, eu concordo em apoiá-l@ para falar diretamente com a pessoa em questão. 

 
11. Eu concordo em perguntar às pessoas se elas querem feedback antes de dar, e em 

buscar um momento que é adequado para amb@s. 
 

12. Eu entendo que esse retiro explora a sexualidade. Como adult@s (incluindo 
facilitador@s), concordamos em ser responsáveis por nossas próprias experiências 
sexuais e interações com outras pessoas. Se eu optar por agir a partir dos meus 
desejos ou de outrem, usarei uma comunicação verbal direta e clara e práticas sexuais 
seguras. 

 
13. Eu concordo em permitir que as pessoas tenham sua experiência e em não intervir, a 

menos que solicitem apoio: ou seja, não oferecendo lenços ou dando toque / abraços 
ou conselhos que não foram solicitados. 

 
14. Se em qualquer momento eu sentir que o curso não é apropriado para mim ou desejar ir 

embora, eu concordo em trazer minhas preocupações diretamente à equipe facilitadora 
do curso. 

 
15. Eu entendo que se eu quebrar esses acordos, talvez eu esteja comprometendo o valor 

que eu poderia receber deste curso. 
 

16. Eu concordo que os detalhes específicos do curso são apenas exemplos do que pode 
ocorrer à medida que cada evento se desenrola de forma única. 

 
 
 
___________________________________________                            _________________ 
Nome Completo                                                                                 Data 
 
 
___________________________________________                
Assinatura 
 
 
 

 


