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Resumo: Este artigo possui como intuito apresentar o relato de experiências do Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social de Telêmaco Borba/PR, resultantes do 
desenvolvimento dos Círculos de Diálogo, a partir dos princípios restaurativos. Conforme a 
Política Nacional de Assistência Social, o trabalho social do CREAS deve se pautar na 
centralidade da família, a partir da acolhida, do entendimento de suas singularidades, do 
fortalecimento dos vínculos familiares, do desenvolvimento de seu protagonismo, entre 
outros. Assim, as experiências de Círculo de Diálogo foram apresentadas a partir de três 
categorias de análises, apontando para efetividade de práticas circulares no fortalecimento 
de relacionamentos. 
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Abstract: This article has as its main purpose to presents experiences stories of the 
Specialized Reference Center for Social Assistance from Telêmaco Borba/PR, based on the 
development of the Dialogue Circles, which characterizes the Restorative Justice 
methodology. According to a National Policy of Social Assistance, CREAS social work 
develops in the centrality of the family, from the reception, the understanding of its 
singularities, the strengthening of family ties, to the development of its protagonist. Thus, the 
Dialogue Circle experiences were established from three categories of analysis. Pointing to 
the effectiveness of circular practices in getting stronger relationships. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A família representa um espaço privilegiado para o cuidado, afetos e socialização do 

sujeito, porém também pode se constituir um ambiente repleto de tensões, disputas e 

violações de direitos, interferindo de maneira significativa no estabelecimento das relações, 

situações de risco e trajetórias de vida. No atendimento do adolescente em conflito com a 

lei, essa perspectiva ganha ainda mais destaque, pois “embora os vínculos familiares 

estejam presentes, podem sofrer fragilizações e até rupturas, dependendo das situações de 

violações de direitos vivenciadas pelos adolescentes e suas famílias” (BRASIL, 2010, p.19).  

Diante da necessidade de orientações metodológicas voltadas para o 

fortalecimento da função protetiva e dos vincúlos das famílias, iniciou-se o trace de práticas 

restaurativas, incorporando a realização de Circúlos de diálogo no acompanhamento 

socioeducativo.  

O presente artigo visa apresentar os Círculos de Diálogo, com princípios 

restaurativos, a partir das ações e grupos desenvolvidos no Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS), responsável pela execução de medidas 

socioeducativas em meio aberto, do município de Telêmaco Borba/PR. 

Serão apresentadas as especificidades do atendimento do CREAS, a partir do 

acompanhamento das famílias de adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativas de Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida e ainda, das 

famílias de adolescentes internados por medida de Internação. 

Da mesma forma, serão apresentadas, a partir da conceituação e relato de 

experiências, a metodologia dos Círculos de Diálogo como instrumento essencial no 

processo de escuta, superação das situações adversas e construção da autonomia e do 

protagonismo. 

Os relatos de experiências serão baseados no desenvolvimento de três círculos, 

que tiveram como participantes famílias advindas de todas as demandas atendidas. Para 

tanto, foram definidas categorias de análise, sendo estas: Abertura das Emoções; 

Espelhamento de Palavras; Nutrição da Força. Nos resultados, contemplou-se os principios 

restaurativos presentes ao longo dos processos circulares.  

De acordo com Pranis (2010, p. 69) ainda que os círculos de diálogo não conduzam 

o grupo a um consenso ou a cura total das rupturas nos relacionamentos, pode permitir que 

“todos falem sobre determinado assunto a partir de sua perspectiva. A partilha de pontos de 

vista diferentes aumenta a compreensão sobre a questão e pode melhorar 

relacionamentos”.  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

O trabalho desenvolvido pelo CREAS deve se centralizar na família e ter como 

pressuposto o fortalecimento e resgate dos vínculos famíliares e comunitários ou ainda, se 

for o caso, a construção de novas referências. 

Segundo Pereira-Pereira (2006), a centralidade da família, estabelece-se como um 

“locus” privilegiado de atenção, cuidado e solidariedade, nos quais seus membros 

encontram apoio contra viscitudes e inseguranças da existência. Dessa forma, as famílias 

devem ser compreendidas a partir de seus diversos arranjos e do contexto socioconômico e 

cultural aos quais se encontram insereridas. 

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social e a Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassitenciais, a oferta de serviços no CREAS deve se orientar a partir da 

garantia de seguranças socioassistenciais: Segurança de Acolhida; Segurança de Convívio 

ou Vivência Familiar; Segurança de Sobrevivência ou de Rendimento e de Autonomia. 

Diante dessas seguranças que são garantidas, “o trabalho social no CREAS deve 

ser orientado, ainda, pelo reconhecimento do protagonismo e da autonomia do usuário nas 

decisões e repostas às situações que vivenciam”. Assim, a famílias não podem ser 

compreendidas como “meros objetos de intervenção, mas sujeitos autônomos e 

protagonistas” (BRASIL, 2011, p. 32). 

Dessa forma, o trabalho deve ser fundamentado na escuta qualificada, no 

entendimento das situações vivenciadas por cada família, na construção de novos projetos 

de vida e possibilidades de relacionamento, na superação das situações adversas 

vivenciadas, no desenvolvimento de potencialidades e na ressignificação de vivências. 

Em relação às situações acompanhadas pelo CREAS, temos que: 

 

As situações acompanhadas pelo CREAS são complexas, envolvem 
violações de direitos, e são permeadas por tensões familiares e 
comunirárias, podendo acarretar fragilização ou até mesmo ruptura de 
vinculações. O desempenho do papel do CREAS exige, portanto, o 
desenvolvimento de intervenções mais complexas, as quais demandam 
conhecimento e habilidades técnicas mais específicas por parte da equipe 
(BRASIL, 2011, p. 27). 

 

Assim, diante da necessidade de se garantir as seguranças socioassistenciais, 

principalmente de acolhida, escuta e desenvolvimento da autonomia, os Círculos de Diálogo 

se caracterizam como um importante instrumento de intervenção, no sentido de que permite 

que as famílias se tornem parte, e até mesmo protagonistas, no processo de compreensão e 

superação das problemátivas vivenciadas. 
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De acordo com Kay Pranis (2010a, p 14): 

 

Num Círculo de Diálogo os participantes exploram uma questão ou tópico 
específico a partir de muitas perspectivas diferentes. Os Círculos de Diálogo 
não buscam consenso sobre a questão. Permitem que todas as vozes 
sejam ouvidas respeitosamente e oferecem aos participantes diversas 
visões para estimular sua reflexão. O Círculo de Diálogo não está voltado 
para um participante em especial. Em geral não requer preparação 
individual nem muito trabalho de bastidores. 

 

De acordo com Magalhães e Santos (2015, p. 2) “a necessidade do entendimento 

do indivíduo como alicerce para a cooperação aponta para um ator que influência seu meio 

a partir do empoderamento com as práticas circulares, que possibilitam a restauração do 

diálogo para construção da paz e de um ambiente seguro”. 

 

3. METÓDO 

 

Conforme mencionado, o CREAS realiza acompanhamento de famílias de 

adolescentes inseridos em medida socioeducativas de Prestação de Serviços à 

Comunidade, Liberdade Assistida e ainda, de Internação. No atendimento socioeducativo 

são realizadas as reuniões de familias que visam proporcionar um espaço para promover 

orientações e fortalecimento dos vínculos familiares, a partir da escuta e acolhida.  

A proposta interventiva pautou-se na implementação gradual da metodologia de 

círculos de construção da paz no atendimento socioeducativo, sustentando os encontros 

nos principios e valores restaurativos de acordo com Kay Pranis (2010b).  

Os círculos são desenvolvidos com grupos distintos, tanto com famílias das 

medidas em meio aberto, quanto das famílias da medida de Internação. Ainda que o 

atendimento socioeducativo apresente especifidades em razão do cumprimento de medidas 

em meio aberto e fechado, manteve-se como critério de inclusão para o relato dessa 

experiência a descrição dos processos circulares para ambos os grupos, pois houve 

similaridade na presença de valores na contrução de relacionamentos e conectividade de 

pessoas durante o processo circular.  

Dessa forma, os encontros realizados foram balizados pelos pressuspotos 

restaurativos, e contaram com as metodologias extraídas do livro “No coração da 

Esperança: Guia de Práticas Circulares” de Kay Pranis (2010b; 2011). Os temas trabalhados 

foram “Pontos fortes da família”, “Seus filhos não são seus filhos” e “Mascarando a dor”, 

com adaptações estruturais que se fizeram necessárias.  

Os círculos aconteceram entre os meses de outubro de 2016 e março de 2017 e 

foram desenvolvidos pela Assistente Social, pela Psicóloga e também pela profissional de 
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Pedagogia que compõe a equipe. Seus relatos já estavam descritos, individualmente, em 

documentos internos do CREAS, que puderam nesta oportunidade serem utilizados para 

análise. 

Para análise, optou-se pela escolha do método da hermenêutica-dialética, pela 

possibilidade de compreensão de sentido dada a comunicação e a fala dos participantes. 

Assim como a fenomenologia, a hermenêutica, durante o tratamento dos dados, traz à tona 

as condições cotidianas da vida e sobre as relações e estruturas presentes no dia-a-dia, 

fazendo com que o pesquisador entenda o texto, a fala e o depoimento como um processo 

social e processo de conhecimento, consequentes de múltiplas determinações (MINAYO, 

1998).  

Desta forma, os relatórios dos círculos foram sistematizados em categorias, para a 

realização das análises. De acordo com Campos (2004, p. 614): 

 

Podemos caracterizar as categorias como grandes enunciados que 
abarcam um número variável de temas, segundo seu grau de intimidade ou 
proximidade, e que possam através de sua análise, exprimirem significados 
e elaborações importantes que atendam aos objetivos de estudo e criem 
novos conhecimentos, proporcionando uma visão diferenciada sobre os 
temas propostos.  

 

A partir da análise realizada, foram identificadas três categorias, sendo: Abertura 

das Emoções; Espelhamento de Palavras; Nutrição da Força. Cada categoria contempla os 

princípios restaurativos que tiveram mais realce ao longo dos processos circulares, bem 

como, trecho das narrativas dos familiares, fazendo alusão aos resultados encontrados na 

efetivação do fortalecimento das relações e do diálogo.  

 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1. Restaurando o Diálogo  

 

Diante da fragilização dos vínculos familiares, o sistema familiar pode 

encontrar empecilhos para efetivar a sua função de proteção, em razão das 

adversidades presentes, que se referem à aspectos socioeconômicos, sociais e 

culturais (BRASIL, 2010, p.28). Assim, observando essas dificuldades, no 

acompanhamento do Centro de Referência de Assistência Social, se iniciou o trace de 

práticas, embutidas dos valores e premissas da Justiça Restaurativa.   

Os círculos de construção da paz referem-se a práticas que propiciam um ambiente 

para o desenvolvimento de competências emocionais, capacidade de escuta e empatia, 
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assim, buscou-se explorar como essa possibilidade poderia ser transportada para a práxis 

na reconstrução e fortalecimento do diálogo no seio familiar.  

De acordo com Boyes e Pranis (2011) os círculos restaurativos são compostos por 

valores e elementos estruturais que garante a criação de um espaço para a busca da 

compreensão, do estabelecimento de conexões e respeito entre todos os participantes.  

Ainda, seguindo as recomendações de Boyes e Pranis (2011), na condução dos 

processos circulares realizados no CREAS, a organização do espaço e das cadeiras foi 

projetada para que os particpantes ficassem sentados em um circúlo, estimulando o contato 

visual e a horizontalidade das relações.  

Em cada encontro realizado, foram propostas as cerimônias de abertura e 

fechamento, delimitando o espaço temporal do círculo. Ainda, o objeto da palavra com sua 

função de regular o diálogo esteve presente, facilitando a comunicação dos participantes. 

No desenvolvimento, foram utilizadas as perguntas norteadoras e aplicação de atividades 

reflexivas e lúdicas visando estimular a conversação acerca do objetivo do círculo.  

A implementação gradual dessas práticas tem conquistado seu espaço, à medida 

que se compreende que esta metodologia pode “ajudar a fortalecer a família, dando a seus 

membros a chance de reconhecer seus próprios recursos” (BOYES e PRANIS, 2011, p.18), 

cconforme relato apresentado na próxima subsessão.  

 

4.2. A Abertura das Emoções 

 

A partir da estrutura proposta por Boyes e Pranis (2011), no momento de abertura 

do círculo de diálogo são realizadas as perguntas iniciais de apresentação e, assim logo os 

participantes apropriam-se da oportunidade para falar sobre si, sua família, a vivência de 

serem pais, avós, ou responsáveis de adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa. Utilizam o espaço ofertado, pois “cada pessoa tem uma história e cada 

história oferece uma lição” (PRANIS, 2010b, p.16). 

O cadeado foi selecionado como objeto da palavra para conduzir a comunicação no 

circúlo “Seus filhos não são seus filhos”, esta escolha foi feita, pois este elemento poderia 

remeter á distintas significações, tanto para elucidar o aprisionamento das emoções, quanto 

estimular a sua abertura.  

Diante das perguntas norteadoras, enquanto transita o objeto da palavra no círculo, 

puderam ser encontradas vozes embargadas, expressando sentimentos da esfera negativa 

como: 

 

“Tristeza”, “medo”. “Coração apertado”. “Derrotado, mas meu filho não 
pode saber”. “Sinto dor, mas eu sou o pilar da família”.  
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Ainda, discursos que traduziram a busca pela superação das adversidades e a 

exposição de sentimentos postivos em razão da proximidade da finalização do percurso 

socioeducativo: 

 

“Me sentia fracassada, achava que não era uma boa mãe, mas agora estou 
bem”. “Estou aliviada”.  

 

As narrativas de dor e fragilidades ganham a cena, nos processos circulares durante 

a mobilização de histórias, as experiências são relatadas “a fim de compreender a situação 

e procurar uma boa saída para o futuro - não através de repreeensão e conselhos, ou 

ordens, mas partilhando histórias de dor, alegria, desespero e vitória. As narrativas pessoais 

são o manancial de revelação e sabedoria dos Círculos” (PRANIS, 2010b, p. 56). 

 

“Foi um golpe muito duro, um deslize”. “A gente tem que deixar de lado o 
que a gente quer, porque eles têm que cair para aprender”. 

 

Durante o círculo, muitos participantes se mostraram reflexivos e emocionados. Por 

diversos momentos as emoções foram expressas através de lágrimas, ou ainda, através do 

próprio silêncio, assim, verifica-se que os participantes puderam expressar sentimentos, 

necessidades e angústias vivenciadas. 

Observa-se também a possibilidade de ressignificação de sentimentos, pois apesar 

do sofrimento em razão do distanciamento do filho em restrição da liberdade, uma das 

participantes mencionou que o mesmo passava por tantas situações de risco que a 

experiência de internação poderia proporcionar novas experiências e isso, “abriu seu 

cadeado”. Mencionando que o filho, quando internado, não corria risco de vida, tendo 

possibilidade de ser inserido em cursos de profissionalização e acompanhamento técnico.  

Assim como esta participante, outros familiares também passaram a referir que os 

filhos estariam abertos para as possibilidades e novas escolhas. Dessa forma, nota-se a 

ampliação da percepção das dificuldades, encontrando um sentido para o sofrimento, de 

forma sinérgica.  

Para Pranis (2010b, p.32), “o processo do círculo ajuda os indivíduos e o grupo a 

experimentar o poder saudável na presença um do outro. Cada pessoa tem voz; cada 

pessoa é valorizada; ninguém mais importante do que ninguém no círculo”. Assim, o 

empoderamento é exercitado ao tempo em que cada familiar se apodera da palavra para 

relatar sua história. 

Dessa forma, o círculo proporcionou que os participantes se abrissem para a 

reflexão e, a partir do espaço de acolhida e escuta, apresentassem suas vivências, seus 
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anseios, suas percepções sobre as realidades vividas e ainda, articulassem entre si 

estratégias e mecanismos para superação das dificuldades encontradas no percurso. Assim, 

garanta-se o princípio da família enquanto parte principal no processo de trabalho social. 

 

4.3. O Espelhamento de Palavras 

 

O circúlo de diálogo também possui objetivo proporcionar reflexões sobre o 

reconhecimento de si mesmo, das emoções, consequentemente fortalecendo a capacidade 

de realizar escolhas e estabelecer relacionamentos.  

Diante disso, o objeto da palavra escolhido foi o espelho, para ser apresentado no 

circúlo “Mascarando a dor”. Entende-se que este objeto pode trazer à tona vários 

significados, mas o principal objetivo no encontro seriam os reflexos do próprio eu, a partir 

de um olhar para os próprios sentimentos, que por vezes, encontram-se encobertos por 

máscaras.  

A partir da escuta qualificada, torna-se demarcada a interação entre as famílias, 

que até mesmo se utilizavam das falas umas das outras para espelhar os seus contextos, 

demonstrando compartilhar das mesmas dificuldades. Esta possibilidade pode ser 

compreendida pela perspectiva de Pranis (2010b, p. 56) onde destaca que “quando as 

pessoas partilham histórias de dor e erros, e deixam cair as camadas protetoras revelando-

se como seres humanos vulneráveis e batalhadores, nós nos identificamos mais com essas 

pessoas”.  

Em dado momento, enquanto uma das participantes expressava as dificuldades 

presentes no seu cotidiano de vida, outra participante, que também compartilhava das 

mesmas angústias e percaustos, levantou-se e, em um gesto empático e solidário, abraçou 

a colega de círculo. 

Assim, a identificação espelhamento de palavras e sentimentos fortaleceu nos 

participantes a experiência de apoio, empatia, enfrentamento, superação e solidariedade 

mútua. Constatou-se que nessas experiências, a equipe se caracterizava apenas como 

ponte auxiliadora. As famílias se encarregavam de construir e dar encaminhamento ao 

processo, de acordo com suas necessidades e singularidades.  

 

4.4. A Nutrição da Força  

 

“Hoje aprendi ser uma mãe melhor e todos vão vencer”.  “Aqui é uma força 
a mais, porque a gente é falho no nosso exemplo”. 
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No trecho acima se encontram narrativas que ilustram a força e esperança 

alimentadas durante o desenvolvimento do circúlo e durante o processo de trabalho social 

efetivado pelo CREAS. Os participantes demonstram que a partir das experiências têm 

encontrado alternativas e possibilidades para enfrentamento das adversidades que 

permeiam o contexto familiar.  

No círculo “Os Pontos Fortes da Família”, foi utilizado como objeto da palavra uma 

colher, uma vez que essa peça poderia remeter a lembranças do cotidiano e da convivência 

familiar, principalmente no momento coletivo das refeições, referindo à nutrição junto aos 

familiares.  

Ao longo do circúlo, ainda que os familiares apresentassem em suas narrativas 

dificuldades e fragilidades, a equipe buscou incentivá-los, através das perguntas 

norteadoras e de propostas e atividades específicas, a ampliar suas percepções e expressar 

os pontos positivos da convivência e as qualidades de seus familiares e da família como um 

todo. Destacaram-se pontos individuais como: 

 

“Ele é muito carinhoso”. “Meu marido é muito esforçado e trabalhador”. 
“Meu filho é companheiro”. “Suporte e força da casa”.  

 

Em relação à família, apresentada desta vez como um todo, observou-se em 

destaque a percepção da união como ponto principal. Na ocasião, também estiveram 

presentes participantes que eram membros da mesma família e, a partir dessa experiência, 

foi interessante observar, quando diante da fala do outro, as reações e comportamentos 

apresentados ao ter conhecimento dos seus pontos fortes e da percepção a seu respeito. 

Ainda, notou-se um espaço de coesão e nutrição da força entre os participantes, 

alimentando-se dos relatos de esperança e agradecimento frente à superação das 

problemáticas. No grupo, participam famílias nas mais diversas fases do processo 

socioeducativo, assim, aquelas que se encontram há mais tempo, proferiam mensagens de 

apoio e incentivo aos iniciantes: 

 

“Vocês vão ver que não é só o filho de vocês que tá passando por                         
isso, todo mundo passa, e a gente vai superar isso”. 

 

A conexão de pessoas emerge na disponibilidade de ouvir o outro e na troca de 

mensagens de empatia e solidariedade. Assim, resgatando o que apresenta Pereira-Pereira 

(2006), de que o trabalho do CREAS deve favorecer um espaço privilegiado de 

solidariedade, no qual os participantes encontram apoio contra as viscitudes e inseguranças 

da existência, ampliamos a discussão, demonstrando que os próprios participantes, por 

meio da rede estabelecida, encarregam-se da construção deste espaço. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir do relato de experiência e caminho percorrido, pode-se perceber que os 

círculos de diálogo, com valores restaurativos, permitem a construção de um espaço 

privilegiado para o empoderamento, a reflexão de valores e próprios pontos fortes, no 

enfrentamento das adversidades e principalmente no estabelecimento de relacionamentos 

saudáveis. Com essa possibilidade vivencial, as famílias podem reproduzir novas formas de 

dialogar e conviver, adquirindo estratégias para evitar que os vínculos sejam soterrados por 

conflitos e fragilidades no âmbito familiar. 

Diante das situações de violência e vulnerabilidades que permeiam as relações, 

constata-se que no atendimento socioeducativo dos familiares há uma necessidade 

emergente de expressar sentimentos, expelindo por meio da fala as nuances que lhe 

causam dor e sofrimento. Com essa demanda, demonstra-se que os espaços para diálogo e 

contação de histórias devem ser ampliados, e os princípios da Justiça Restaurativa 

contribuem significativamente para o alcance do fortalecimento dos vincúlos familiares. 

Ademais, denota-se essencialmente que a vivência de círculos restaurativos, 

carrega em si o potencial para despertar a humanização das relações, a inclusão e 

acolhimento dos familiares, a partir da interação mútua. Destacando que em todas as 

oportunidades vivenciadas, houve a construção de uma rede de apoio e a conexão entre os 

participantes, tendo o relacionamento sido contruído de forma acolhedora e genuína no 

espaço circular.  

Os círculos de diálogo tinham como objetivo proporcionar aos participantes 

instrumentos para superação das adversidades e restabelecimento das habilidades para 

dialogar, porém percebe-se que com a metodologia do círculo de construção de paz se 

sobressai à criação de um espaço para conexão entre as pessoas e relacionamentos. 

Notou-se o protagonismo, a nutrição de sentimentos de esperança e incentivo, instilação da 

força frente às fraquezas, sendo isto feito durante o compartilhamento de experiências.  

O trabalho social do CREAS se fundamenta como um serviço de proteção social 

especial de famílias em situação de violação de direitos, que, via de regra, apresentam 

contextos e situações extremamente complexas. Assim, os profissionais devem se qualificar 

e capacitar no sentido de desenvolver estratégias interventivas que deêm conta de atender 

de forma efetiva as demandas existentes. através das seguranças socioassistencias 

garantidas pela Política Nacional de Assistência Social.  

Dessa forma, podemos destacar o desenvolvimento do círculo como importante 

instrumento no sentido de efetivar a garantia das seguranças socioassistenciais previstas 
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pela Política Nacional de Assistência Social, principalmente as seguranças de acolhida, 

escuta qualificada e desenvolvimento do protagonismo.                          

Diante do exposto, este trabalho visou dar visibilidade a experiência realizada, bem 

como, ser instrumento para incitar possibilidades de aplicação de práticas restaurativas no 

atendimento socioeducativo, pois se demonstrou o alcance de resultados satisfatórios no 

trabalho realizado, denotando ser ainda uma práxis a ser aprimorada. 
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