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1 –  Recurso Educativo da Pesquisa:  “MINAS NA SEMI”:  (re)significações  de

narrativas  das  adolescentes  em  cumprimento  da  medida  socioeducativa

Semiliberdade

1.1 Os processos circulares enquanto possibilidade de práticas de liberdade

Os processos circulares podem ser definidos, a partir da experiência desta pesquisa, como

os modos de interação que se deram, da forma mais horizontal possível, em que todas as pessoas

envolvidas tiveram a oportunidade de falar, de se expressar, sob perspectivas diversas, utilizando-se

de várias maneiras de se comunicar e se colocar no mundo. 

Segundo Kay Pranis (2010), os círculos de diálogos são usados: 

1) Para o contato mútuo dentro de um processo grupal em andamento (classe, equipe de
funcionários,  organização  da  sociedade  civil,  comitê,  conselho,  grupo  de  trabalho);
2)Reflexão  sobre  uma experiência  grupal;  3)Dar retorno  a  um líder  ou facilitador  em
relação  a  um  processo  grupal;  4)Oferecer  subsídios  para  tomadores  de  decisões;  5)
Dialogar sobre questões  comunitárias  ou sociais,  como por exemplo, racismo, gênero,
bullying,  drogas e outras questões que ocasionem a violência; 5)Explorar os diferentes
significados  de  uma  experiência  ou  evento  para  as  pessoas  envolvidas;  6)  Partilhar
perspectivas entre pessoas de diferentes gerações; 7)Comparar pontos de vista divergentes
quanto  a  questões  emocionalmente  carregadas,  como  casamento  de  homossexuais  ou
aborto.(PRANIS, 2010, p. 20).

Segue  o  encarte  do  jogo  de  quebra-cabeça,  que  é  um  dos  produtos  desta  pesquisa

explicando o que venha a ser um processo circular.



Figura 1 – Encarte do jogo de quebra-cabeça

Produto desta pesquisa de mestrado.



.  Segue  o  jogo  de  quebra-cabeça,  que  é  um os  produtos  desta  pesquisa  explicando  os

conceitos fundantes de um processo circular.

Figura 2-Modelo do jogo de quebra-cabeça: sobre o processo circular e seus conceitos fundantes.

Produto desta pesquisa de mestrado
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