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CURSO 

É um processo de diálogo es-

truturado que permite plena 

expressão das emoções, numa 

atmosfera de respeito.  

Círculos de Paz 

São Luís — MA 

1º e 3 a 5 de novembro de 2010 
Realização: 

Contatos: 

Fondation Terre des hommes - ajuda à infância  
Rua da Cruz, 137, Centro - São Luís/MA 

Tel: +55 98 3231-2544 
E-mail: fondationtdhsl@uol.com.br 

Skype: fondation.tdh 

 

Parceria: 

Local:  Escola  Superior  do 

Ministério Público,  

Apoio: 

Facilitadora: Kay Pranis, referência 

mundial em Justiça Restaurativa, 
especializada em Círculos Restaura-

tivos. Ministra palestras e treina-
mentos nos Estados Unidos, Cana-

dá, Austrália, Japão e outros países. 
Presta consultoria em comunida-

des, escolas, penitenciárias e institu-

ições, em Minnesota e Chicago.  



Círculos de Paz 

PROGRAMAÇÃO 

 

O Curso sobre Círculos de Paz, uma 
realização da Fondation Terre des 

hommes - ajuda à infância (Tdh) 
tem por objetivo estudar os proce-
dimentos restaurativos incorpora-

dos nos Círculos de Paz, visando à 
disseminação de práticas restaurati-

vas e de estratégias de pacificação 

de conflitos. 

 

Público-Alvo: Representantes de or-
ganizações não governamentais e 

comunitárias, Profissionais do Siste-
ma de Justiça e do Sistema de Ga-

rantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

 

Carga horária: 30 horas / aula. 

 

Local:  Escola Superior do Ministério 
Público, na Avenida dos Holande-
ses, s/n, Cobertura do Edifício Me-

tropolitan, Calhau, São Luís-MA.  

 

Dia 01/11— segunda-feira 

8h30 às 17h30 

Parte 1: Elementos fundamentais do pro-
cesso do círculo  
•Valores fundamentais dos círculos de paz;  

•Orientações para os Círculos de Paz; 

•Simbolismo do círculo;  

•Importância do equilíbrio;  

•História dos círculos;  

•Tipos de aplicações do processo do círculo 

para a resolução de problemas, de conflitos 

e construção da comunidade;  

•Consenso;  

•Ritos no processo do círculo;  

•Papel do facilitador;  

•Utilização da peça de diálogo.  

 

Dia 03/11— quarta-feira 

8h30 às 17h30 

Parte 2: Estrutura do processo do círculo 

•Quatro etapas do processo círculo: 

•Determinando a pertinência;  

•A Preparação; 

•O encontro de todas as partes envolvidas 

no conflito;  

•Seguimento do círculo. 

 

18h - Palestra ―Alternativas Pacíficas para 

resolução de conflitos‖ e Lançamento do 
livro  Processos Circulares.  

Aberto ao público. 
Local: Auditório da OAB-MA. 

Apoio: Comissão de Direitos Humanos da 
OAB Seccional –MA  

 

Dia 04/11— quinta-feira 

8h30 às 17h30 

Parte 3: Estrutura do processo do círculo 

•Fluxo do processo de desenvolvimento 

do círculo:  
•Abertura;  
•Definindo o contexto; 

•Identificando problemas/preocupações;  
•Explorando soluções;  

•Desenvolvendo consenso;  
•Desmistificando acordos; 

•Encerramento do Círculo. 
 

 

Dia 05/11- sexta-feira 

8h30 às 11h - Parte 4: Utilizando o pro-
cesso do círculo  

 
•Analisando um caso;  

•Implementação círculos. 
•Questionamentos dos participantes so-

bre seus contextos institucionais e sociais 
específicos.  


