
Práticas Circulares e 
Práticas Restaurativas



Objetivos
• Refletir sobre o paradigma da lente restaurativa. 

• Esclarecer as diferenças e/ou semelhanças entre 
práticas circulares, círculos de construção de paz e 
processos restaurativos. 

• Esclarecer sobre os tipos de círculo. 

• Informar sobre o fluxo de solicitação de assessoria 
psicossocial pelas escolas, que inclui a solicitação de 
Círculos de Construção de Paz e Círculos 
Restaurativos.



Vídeo 
Porquê devemos mudar o ponto de vista sobre 

determinadas situações 

https://www.youtube.com/watch?
v=8aUQ1wY7rQY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=8aUQ1wY7rQY&feature=youtu.be


O que o vídeo tem a ver 
com JUSTIÇA 

RESTAURATIVA? 



• Que leitura fazemos dos acontecimentos?

• Como os interpretamos?

• Quais os fatores relevantes?

• Quais as reações que temos? São 
apropriadas?



'A lente através da 
qual enxergamos 
determina o modo 

como configuraremos 
o problema e a 

"solução".' 

"A lente usada afeta 
profundamente o 

resultado."
http://www.amb.com.br/jr/docs/pdfestudo.pdf

http://www.amb.com.br/jr/docs/pdfestudo.pdf


Que lente estamos usando 
para olhar as situações do dia a 
dia?  

• Uma lente restaurativa? 

• Uma lente retributiva?



Vítimas de violação pessoal ->  
mesmo quando dano contra a propriedade 

Viola relacionamentos 
Afeta a confiança 

Traz sentimentos de suspeita, estranheza 
Afeta os relacionamentos 

Geralmente, cria vínculo hostil 



Efeitos da violação reverberam como 
ondas, afetando muitas outras pessoas.



PODEM SER oportunidades de aprendizado e crescimento.

Lente Restaurativa:
MODO DE VER O MUNDO

CONFLITO      VIOLÊNCIA 











Práticas Restaurativas

• PROMOVEM: interação; diálogo; cooperação; 
comunicação não violenta; valores, atitudes e 
tradições baseados no respeito à vida e 
promoção de direitos; solução pacífica de 
conflitos; igualdade de direitos e oportunidades;... 

Fonte: Cartilha Modelo de ação para prevenção da violência e práticas restaurativas em contextos escolares -  Terre des Hommes

• Conjunto de procedimentos ou 
métodos COLABORATIVOS 
para resolução de problemas 
(conflitos, violências ou atos 
infracionais).



http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1814

Círculos Restaurativos

http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1814


BOYES-WATSON, C. e PRANIS, K. No Coração da Esperança: guia de práticas circulares. P. 9-10. 
Disponível em http://www.justica21.org.br/arquivos/Guia_de_Praticas_Circulares.pdf  

Acesso em 16.06.16.

Círculos de Construção de Paz

http://www.justica21.org.br/arquivos/Guia_de_Praticas_Circulares.pdf


BOYES-WATSON, C. e PRANIS, K. No Coração da Esperança: guia de práticas circulares. P. 16. 
Disponível em http://www.justica21.org.br/arquivos/Guia_de_Praticas_Circulares.pdf  

Acesso em 16.06.16.

Círculos de Construção de Paz

http://www.justica21.org.br/arquivos/Guia_de_Praticas_Circulares.pdf


BOYES-WATSON, C. e PRANIS, K. No Coração da Esperança: guia de práticas circulares. P. 16. 
Disponível em http://www.justica21.org.br/arquivos/Guia_de_Praticas_Circulares.pdf  

Acesso em 16.06.16.

Círculos de Construção de Paz

http://www.justica21.org.br/arquivos/Guia_de_Praticas_Circulares.pdf


BOYES-WATSON, C. e PRANIS, K. No Coração da Esperança: guia de práticas circulares. P. 44. 
Disponível em http://www.justica21.org.br/arquivos/Guia_de_Praticas_Circulares.pdf  

Acesso em 16.06.16.

Tipos de Círculos

http://www.justica21.org.br/arquivos/Guia_de_Praticas_Circulares.pdf


Fluxo para encaminhamento de demandas para 
setor PEDAGÓGICO E PSICOSSOCIAL DA SMED

1. Escola percebe necessidade de intervenção

2. Preenche Ficha de Solicitação de Assessoria Psicossocial (Disponível no Portal 
da Educação) - Dispensará o envio de Memorando ou Ofício para o Pedagógico 

3. Entrega na GERÊNCIA PEDAGÓGICA

4. Gerência Pedagógica encaminha para Assessoria psicossocial 

5. Assessoria psicossocial + Assessoria pedagógica analisam a situação

1. Se Assessoria atende, dá encaminhamento para o atendimento, sendo 
Círculo ou outra atividade.

2. Se a Assessoria entende que deva ser dado atendimento por outro setor ou 
instituição, comunica a Escola e encaminha a situação para o atendimento, 
comunicando o setor/instituição envolvidos.

6. Assessoria psicossocial ou Assessoria Pedagógica monitoram o atendimento e/
ou resultados obtidos junto à escola.







Obrigada!


