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1) JUSTIÇA RESTAURATIVA – HISTÓRICO, CONCEITO, PRINCÍPIOS, VALORES E 

METODOLOGIAS

A Justiça  Restaurativa  é  um movimento  mundial  de  ampliação  de acesso à justiça  criminal

recriado nas décadas de 70 e 80 nos Estados Unidos e Europa.  Este movimento inspirou-se em

antigas tradições tribais pautadas em diálogos pacificadores e construtores de consenso oriundos de

culturas africanas e das primeiras nações do Canadá e da Nova Zelândia.

Trata-se de uma metodologia mais justa, a qual aproxima as pessoas envolvidas e afetadas pelo

delito  e devolve a estas a competência  de resolução dos conflitos.  A adoção dessa metodologia

restaurativa indica uma verdadeira forma de transformação, onde ocorre o reconhecimento da culpa,

sem valorizar a ação e sim os sentimentos provenientes desta. É um caminho para a concretização da

aceitação  dos direitos  humanos e  do Estado Democrático  de Direito  com reais  possibilidades  de

mudança transformativa. 

Tal  modelo  surgiu  para  ajudar  na  solução  de  problemas  oriundos  das  relações  pessoais

prejudicadas por situações de violência (criminal ou não). O procedimento da Justiça Restaurativa só

será  adotado  quando:  os  envolvidos  no  conflito  quiserem conversar  e  entender  a  causa  real  do

conflito, a fim de restaurar a harmonia e o equilíbrio entre todos, valorizando o diálogo, compensando

danos, gerando compromissos futuros e responsabilidades.

Estabelecer a cultura de paz e do diálogo responsável torna-se imprescindível para minimizar a

onda  crescente de  violência,  desmistificando  a prática da intolerância e criando uma sociedade

com  espírito  de  compreensão,  paz, solidariedade, igualdade  e  amizade  entre  todas  as  etnias  e

camadas  sociais,  incentivando   a   vida    em  comunidade   de  forma  harmônica,  evitando   a

intervenção  do  Estado, substituindo pelos  moldes  da Justiça Restaurativa.

SURGIMENTO DAS PRÁTICAS RESTAURATIVAS

• 1970 – Nos Estados Unidos o Instituto para Mediação e Resolução de Conflito (IMCR) usou 53

mediadores comunitários e recebeu 1657 indicações em 10 meses

• 1976 – É criado o Centro de Justiça Restaurativa Comunitária de Victoria (Canadá). No mesmo

período na Europa verifica-se mediação de conflitos sobre propriedade



• 1980 – São estabelecidos três Centros de Justiça Comunitária experimentais em Nova Gales do

Sul

•  1982 – Primeiro serviço de mediação comunitária do Reino Unido

• 1988 – Mediação vítima-agressor por oficiais da condicional da Nova Zelândia

• 1989 – É promulgada a "Lei sobre Crianças, Jovens e suas Famílias" na Nova Zelândia

• 1994 – Pesquisa Nacional localizou 123 programas de mediação vítima-infrator nos Estados Unidos

•  2001 – Decisão-quadro do Conselho da União Européia sobre a participação das vítimas nos

processos penais para implementação de lei nos Estados membros

• 2002 – Resoluções do Conselho Econômico e Social da ONU. Definição de conceitos relativos à

JR, balizamento e uso de programas no mundo

• 2005 – No Brasil, Ministério da Justiça e PNUD patrocinam 3 projetos de JR em Porto Alegre, São

Caetano do Sul e Brasília. Início do Projeto Justiça Século 21 (Porto Alegre)

• 2007 – Em três anos de implementação do Projeto Justiça para o Século 21, registra-se 2.583

participantes  em  380  procedimentos  restaurativos  realizados  no  Juizado  da  Infância  e  da

Juventude. Outras 5.900 pessoas participaram de atividades de formação promovidas pelo Projeto 

• 2010  –  No  município  de  Santana,  Estado  do  Amapá,  na  Promotoria  de  Justiça  iniciaram  as

primeiras mediações de conflitos, sob a coordenação da Promotora de Justiça Silvia Canela.

•  2014 – No município de Santana, Estado do Amapá, ocorreu a primeira capacitação em Círculos

Restaurativos,  aos  moldes  da  Justiça  do  Século  21,  sob  a  coordenação  da  Promotora  Silvia

Canela, seguido da efetivação dos primeiros atendimentos na referida metodologia.

• 2014 – Instituição do Núcleo de Mediação, Conciliação e Práticas Restaurativas, no município de

Santana, Estado do Amapá, através do Ato de Criação Nº 007/2014  . 

BASE LEGAL

• Declaração dos princípios fundamentais de justiça relativos às vítimas da criminalidade e às vítimas

de abuso de poder  (Resolução nº 40-34, adotada pela Assembleia Geral da ONU, em 1985),

que incentiva o uso de mecanismos informais de resolução de conflitos, facilitadores da conciliação

e da reparação das vítimas, dentre eles a mediação, a arbitragem e a justiça tradicional ou práticas

indígenas; 

• Resolução nº 2000/14, do Conselho Econômico e Social da ONU, de 27 de julho de 2000, que

dispõe sobre princípios básicos para a utilização de programas restaurativos em matérias criminais

• Princípios  básicos  para  a  utilização  de  programas  de  justiça  restaurativa  em  matéria  criminal

(Resolução  nº  2002/12,  do  ECOSOC  da  ONU),  que  define  programa,  processo  e  resultado

restaurativo e incentiva a troca de experiências e avaliações de programas de mediação e justiça

restaurativa entre os diferentes países.

• Ato nº 007/2014, instituindo o Núcleo de Mediação, Conciliação e Práticas Restaurativas (NMCPR).



Justiça Restaurativa como um método de Resolução de Conflitos

• APRENDER A CONVIVER: É um dos Pilares da educação para o século XXI, segundo o Relatório 

Delors.

• Aprender a conhecer,

• Aprender a fazer,

• Aprender a viver juntos,

• Aprender a ser.

Princípios e Valores – Características Práticas de abordagem restaurativa/abordagem

retributiva

A teoria Retributiva entende que o Direito Penal tem por finalidade essencial proteger os valores

mais importantes dos indivíduos e da sociedade em geral. Tais valores são chamados bens jurídicos

penais, entre os quais se destacam: vida, liberdade, propriedade, integridade física, honra, patrimônio

público etc. Porém, apenas proibir ou exigir não é suficiente para que as pessoas se comportem de

acordo com a norma penal. Para que isso seja possível, é preciso que o descumprimento tenha como

conseqüência uma sanção à pessoa que descumpriu a norma. A função de exercer o controle social

chancela ao Estado o direito de punir (jus puniendi) o infrator da norma mediante a aplicação de uma

pena. 

Portanto, nessa configuração, buscou-se e, continua-se buscando, visto que nosso sistema atual

ainda  se  sustenta  nesta  concepção,  a  retribuição  do  mal  praticado  com  a  aplicação  concreta  –

legalmente embasada – de outro mal, representado pela pena.

Zaffaroni (2001, p. 204) define que “pena é qualquer sofrimento ou privação de algum bem ou

direito que não resulte racionalmente adequado a algum dos modelos de solução de conflitos dos

demais ramos do direito.”

Em contraposição aos paradigmas retributivos, surgiu uma nova proposta, consistente na Justiça

Restaurativa, entendida de acordo com a Resolução 2002/12 do Conselho Econômico e Social das

Nações Unidas,  de forma que,   alicerça-se na concepção de fornecer oportunidade para os mais

diretamente afetados pelo  crime -  as partes e a  comunidade -  de se envolverem diretamente na

resposta  de  seu  impacto  e  de  ressarcirem  a  vítima  pelos  danos.  Oferece  a  possibilidade  de

entendimento entre os envolvidos, e de uma resposta ao crime, diferente da visão retributiva.  

Os efeitos negativos proporcionados pelo crime incitam a participação das vítimas do crime e da

comunidade, responsabilizando diretamente os criminosos frente às pessoas que eles prejudicaram,

restaurando  perdas  emocionais  e  materiais  da  vítima  e  dos  membros  da  comunidade.  Também

oferece oportunidade para o diálogo e, consequentemente, para a resolução definitiva do conflito.



Dessa forma, não só a vítima, como a própria comunidade sente-se mais segura do fim do conflito e

do término do problema para todos os envolvidos.

A  justiça  restaurativa  busca  o  reconhecimento  da  responsabilidade  da  comunidade  pela

conservação de condições sociais desfavoráveis, que contribuem para o comportamento do ofensor.

Possui, portanto, três pilares: a vítima, o ofensor e os membros da comunidade. 

Um dos  objetivos  primordiais  da Justiça  Restaurativa  é  a  revitalização  da  vítima  dentro  do

sistema, permitindo que ela desempenhe um papel ativo no curso do processo, vivenciando a justiça,

bem como permitindo  a ingerência  da comunidade,  podendo determinar  os  seus próprios  rumos.

Buscam-se métodos consensuais de resolução das lides. 

As básicas diferenças entre o modelo de Justiça retributiva e o modelo restaurativo:

JUSTIÇA  RETRIBUTIVA

Ato  ofensivo:  uma  ação

que  envolve  quebras  de

regras  ou desvalorização

da instituição ou local ao

qual  a  pessoa faz  parte/

pertence.

JUSTIÇA  RESTAURATIVA

Ato  ofensivo:  um  dano  causado  ao  bem-estar  de  uma

pessoa ou grupo por parte de outros.

Busca os culpados Procura saber o que todos os envolvidos pensam, como

estão se sentindo e o que eles precisam para ficar bem.
Aciona  superiores  para

resolver a situação.

Os  envolvidos  não  têm

participação na decisão.

Promove  o  diálogo  entre  as  partes.  Aqueles  que  foram

responsáveis por um ato ofensivo, terão a oportunidade de

reconhecer qual foi sua contribuição para o ocorrido e qual

o impacto causado no outro.          

Acredita na punição como

forma  de  educação  e

redução da reincidência.

Responsabilização  coletiva  pela  reparação  do  dano,

atendimento  de  necessidades  decorrentes  do  fato  e

identificação  de  como  evitar  que  algo  similar  ocorra  no

futuro.
Conota  negativamente  o

conflito

Entende  o  conflito  interpessoal  como  oportunidade  de

todos  aprenderem  a  lidar  com  as  relações  de  forma

diferente. 
Foco  naqueles  que

cometeram  o  ato

infracional.

Busca a satisfação de todos os envolvidos dando voz a

todos.

Conceitos Fundamentais: 



• Programa de Justiça Restaurativa: significa qualquer programa que use processos restaurativos

e objetive atender atingir resultados restaurativos. Esses processos podem incluir a mediação, a

conciliação, a reunião familiar ou comunitária e círculos decisórios.

• Resultado  Restaurativo:  significa  um  acordo  construído  no  processo  restaurativo,  que  inclui

respostas e programas, tais como reparação, restituição e serviço comunitário,  para atender às

necessidades  individuais  e  coletivas,  observar  as  responsabilidades  das  partes  e  promover  a

reintegração da vítima e do ofensor.

• Partes  Significativas:  são  a  vítima,  o  ofensor  e  quaisquer  outros  indivíduos  ou  membros  da

comunidade afetados por um crime, que podem ser envolvidos em um processo restaurativo.

• Facilitador:  É  aquele  cujo  papel  é  facilitar,  de  maneira  justa  e  imparcial,  a  participação  das

pessoas afetadas e envolvidas num processo restaurativo. 

VALORES DA JUSTIÇA RESTAURATIVA

Participação:  Todos  os  presentes  nas  reuniões  de  Justiça  Restaurativa  têm  algo  valioso  para

contribuir com as metas da reunião. Os mais afetados pela transgressão – vítimas, ofensores e suas

comunidades de interesse – devem ser, no processo, as principais vozes e os principais tomadores de

decisão.

Respeito: Todos os seres humanos têm valor igual e inerente, independente de suas ações, boas ou

más, ou de sua etnia, cultura, gênero, orientação sexual, idade, credo e status social. Todos, portanto,

são dignos de respeito nos ambientes da Justiça Restaurativa. O respeito mútuo gera confiança e

aceitação entre os participantes.

Honestidade:  A fala honesta é essencial para se fazer justiça. Na Justiça Restaurativa, a verdade

produz  mais  que  a  elucidação  dos  fatos  e  o  estabelecimento  da  culpa  dentro  dos  parâmetros

estritamente legais; ela requer que as pessoas falem aberta e honestamente sobre sua experiência

relativa à transgressão, a seus sentimentos e responsabilidades morais.

Humildade: A empatia e os cuidados mútuos são manifestações de humildade. A Justiça Restaurativa

aceita  as  falibilidades  e  a  vulnerabilidade  comuns a  todos os  seres  humanos.  A  humildade  para

reconhecer esta condição humana universal capacita vítimas e ofensores a descobrir que eles têm

mais em comum como seres humanos frágeis e defeituosos do que o que os divide em vítima e

ofensor.

Responsabilidade:  Quando uma pessoa deliberadamente causa um dano à outra,  o ofensor tem

obrigação moral de aceitar a responsabilidade pelo ato e por atenuar as consequências. Os ofensores

demonstram aceitação desta obrigação, expressando remorso por suas ações, através da reparação

dos prejuízos e talvez até buscando o perdão daqueles a quem eles trataram com desrespeito. Esta

resposta do ofensor pode preparar o caminho para que ocorra a reconciliação.



Esperança:  Não importa quão intenso tenha sido o delito,  é sempre possível para a comunidade

responder de maneira a emprestar forças a quem está sofrendo, e isso promove a superação da dor e

a mudança. Porque não procura simplesmente penalizar ações criminais passadas, mas abordar as

necessidades presentes e equipar para a vida futura, a Justiça Restaurativa alimenta esperanças – a

esperança de superação da dor para as vítimas, a esperança de mudança para os ofensores e a

esperança de maior civilidade para a sociedade.

Imparcialidade: A imparcialidade é uma característica que diz respeito a várias áreas da vida, e pode

ser  verificada em qualquer  pessoa ou instituição  que exerce um poder  ou influência.  Imparcial  é

aquele que não toma parte de nenhum dos lados, é quem age de forma a não favorecer nenhum dos

envolvidos.  Ser imparcial  está relacionado com a dignidade,  significando um tratamento igual entre

vários indivíduos ou a divisão equitativade bens. 

Empoderamento: Todo ser humano requer um grau de autodeterminação e autonomia em sua vida.

O crime rouba este poder das vítimas,  já que outra pessoa exerceu controle sobre elas sem seu

consentimento. A Justiça Restaurativa devolve os poderes a estas vítimas, dando-lhes um papel ativo

para determinar quais são as suas necessidades e como estas devem ser satisfeitas. Isto também dá

poder aos ofensores de responsabilizarem-se por suas ofensas, fazerem o possível para remediarem

o dano que causaram, e iniciarem um processo de reabilitação e reintegração.

Não  julgamento:  A  empatia  –  essa  capacidade  de  ver  e  sentir pela  ótica  do  outro  –  está

intrinsecamente associada à generosidade nos julgamentos. 

No entanto, julgar uma ação é diferente de julgar o indivíduo que erra. Posso julgar e considerar, por

exemplo, a prostituição moralmente errada, mas não devo julgar a criatura prostituída. Porque, ao

julgar a pessoa, inevitavelmente lavro sentenças: errada, culpada...

Interconexão:  A sociedade compartilha a responsabilidade por seus membros e pela existência de

transgressões,  e  há  uma  responsabilidade  compartilhada  para  ajudar  a  restaurar  as  vítimas  e

reintegrar  os  ofensores.  Enquanto  enfatiza  a  liberdade  individual  e  a  responsabilidade,  a  Justiça

Restaurativa reconhece os laços comunais que unem a vítima e o ofensor.  Ambos são membros

valorosos da sociedade, uma sociedade na qual todas as pessoas estão interligadas por uma rede de

relacionamentos.

Princípios fundamentais:

• Encontro:  envolvidos,  direta  ou  indiretamente,  contam  suas  versões  dos  fatos,  com  emoção

presente, gerando entendimento e acordo

• Reparação:  desculpas,  mudança  de  comportamento,  fazer  algo  que  beneficie  a  comunidade,

restituição material, moral e espiritual

• Reintegração:  vítima  e  ofensor  integrados  em  suas  comunidades,  serem  respeitados  como

cidadãos



• Inclusão: participação integral dos envolvidos, expressão direta de suas necessidades.

2) MUDANÇAS PARADIGMÁTICAS

O que é Paradigma?

Paradigma é um modelo ou padrão a seguir. Etimologicamente, este termo tem origem no

grego paradeigma que significa modelo ou padrão, correspondendo a algo que vai servir de modelo ou

exemplo a ser seguido em determinada situação.

VELHO PARADIGMA NOVO PARADIGMA

• Conflito  visto  como

negativo

• Lógica  conflitiva

(competitiva) 

• Cultura  do  conflito:

disputa

• Ganha-perde

• Processo  judicial

como ameaça

• Conflito como agente positivo de mudança

• Lógica pacificadora (colaborativa)

• Cultura da paz: co- participação responsável

• Ganha- ganha

• Espaço para conversa (ausência de coação)

3) CONFLITO E VIOLÊNCIA 

CONFLITO: DEFINIÇÃO

Etimologia – Conflitu (latim): choque, embate, peleja/ Confligere (verbo) – lutar.

O conflito é natural do ser humano e por isso tão presente nas relações. Eles estão presentes em

todos  os  ambientes,  pois  sempre  que  houver  a  convivência  entre  um  grupo  de  pessoas,

inevitavelmente haverá divergências de ideias, objetivos, entre outros fatores.



Em geral,  o ser humano avalia  os conflitos como sinônimo de problema, mas,  é possível  que as

divergências tragam benefícios às atividades sociais? 

• Negativa: indesejável, disfuncional, enfermidade social

• Positiva:  indispensável  para  a  evolução,  motor  de  mudança,  gerador  de  energia  criativa,

oportunidade de crescimento pessoal.

CAUSAS: divergência com as diferenças como: crenças, valores, religião, comportamento, interesses,

objetivos, cultura, opinião, percepção, educação, sentimentos, estilo de vida, etc.

REAÇÕES: os conflitos podem apresentar reações nas pessoas de diversas ordens:

• EMOCIONAIS: ansiedade, insegurança, raiva, medo, solidão, confusão, depressão, etc.

• COMPORTAMENTAIS:  instabilidade no emprego,  uso excessivo  de drogas,  agressividade,

elevação de tom de voz, etc.

• FISIOLÓGICAS: vômitos, taquicardia, insônias, suor excessivo, dores no estômago, etc. 

CLASSIFICAÇÃO: quanto à (s) pessoa (s) envolvida (s), os conflitos podem:

• INTRAPESSOAL: pessoa consigo mesma.

• INTERPESSOAL: duas ou mais pessoas.

• TRANSPESSOAL: entre comunidade, país e grupos de pessoas.

POSTURAS PARA RESOLVER PROBLEMAS E CONFLITOS

VIOLÊNCIA

Uma palavra que empregamos para denominar a série de atos intencionais que se caracterizam:

pelo uso da força em situações de conflito, como transgressões às leis que visam o bem comum, com

o predomínio da crueldade sobre a solidariedade do convívio humano. (Jurandir Freire Costa).     

Os pesquisadores definem violência como a intervenção de um indivíduo ou grupo contra a

integridade  física  ou  psicológica  de  um  outro  grupo,  ou  contra  sua  própria  integridade  física

/psicológica.  O conceito de violência inclui fenômenos tão distintos como: agressões físicas e verbais,

roubos, assaltos, sequestros, homicídios, “acidentes” de tráfego, suicídio, e também auto depreciação,

agressões  verbais  e  simbólicas,  manifestações  de  preconceito  e  discriminação,  tentativas  de

inferiorizar,  humilhar,  excluir  ou  submeter  o  outro,  negação,  pelo  Estado,  de direitos  econômicos,

sociais, culturais e ambientais aos cidadãos e cidadãs. 

Diante da violência e da exclusão com as quais nos deparamos em nossa sociedade, corremos

o risco de entender como natural ao ser humano a violência e de achar que não existe forma eficaz de

lidar com ela que não seja por meio de violência. É com base em tais crenças que se estrutura uma

cultura de medo e agressividade que nos habitua a aceitar como necessária e legítima a utilização do

castigo para que haja respeito à ordem e às leis, assim como permanece arraigada em muitos a ideia

de justiça como retaliação.

4) APORTES E TEORIA DO OBSERVADOR 



Nesse tópico faremos uma pequena síntese, pois é uma verdadeira teoria transdisciplinar (envolve

noções da física, química, biologia, matemática) que afeta, tanto as ciências físicas como as ciências

humanas.  Mencionaremos somente as conclusões finais.

O tema fundamental que se coloca nesta teoria é “a perda da inocência” com respeito ao tema da

objetividade do observador, e de que seja possível “capturar” objetivamente uma realidade externa a

ele.  Pensemos  como  essa  observação  se  torna  complexa  quando  os  objetos  observados  são

humanos,  com  seus  sistemas  de  crenças  particulares,  não  questionadas  e  não  desconstruídas.

Imaginem a  complexidade  de  um casal,  de  uma  família,  de  um grupo,  de  dois  ou  mais  grupos

relacionando-se ou de sistemas ainda maiores, aos quais observamos no momento, em um instante

de seu existir.

O observador também é um ser humano complexo, mergulhado em suas crenças, sendo que

muitas não são conscientes se nem tem sido questionadas. Um ser humano observando outro ser

complexo,  ou a um conjunto  de seres  complexos em inter-relação.  Bateson nos disse acerca do

conceito de ideia, que nós somente podemos ter ideias, mas nunca as coisas em si mesmas.

Edgard Morin nos diz:  existe uma co-construção realizada entre a pessoa ou ser que atua

como observador  e  o  objeto  que  observa.  Somente  podemos  ter  acesso  a  uma realidade  entre

parênteses, parênteses que são postos pelo observador ao observar. 

Sempre devemos ter em conta essa limitação, ou seja, que não vamos encontrar uma teoria

completa, mas sim diferentes teorias que nos vão possibilitar a construção de uma realidade “entre”

parênteses, o que nos permitirá uma aproximação mais operativa no mundo, uma adoção mais ativa a

essa  realidade,  tendo  a  nós  mesmos  como  protagonistas  e, portanto  responsáveis  por  nossa

construção.

5) APORTES E TEORIA DA NARRATIVA

A prática narrativa poderia nos ajudar a desenvolver uma escuta para além do que é dito, ou

seja,  para o  não dito,  ausente,  mas implícito  naquilo  que é dito,  a  serviço  da compreensão dos

significados da vida das pessoas e da desconstrução das histórias e conceitos sobre os quais elas

organizam as estreitas e dominantes narrativas sobre suas vidas e relacionamentos. Por isso, revelar

as contradições ocultas dos textos/narrativas, tornando visíveis os significados reprimidos, ausentes,

mas implícitos. Além disso, ressaltar os conhecimentos secundários, derivados e sem valor, que vêm

junto com o principal.

Vivemos nossas vidas através de histórias,  as que nós mesmos contamos,  as que ouvimos

contar,  as  que  imaginamos,  as  que  sonhamos  ou  as  que  gostaríamos  de  contar.  As  histórias

constroem o relato de nossas vidas e estão sempre inconclusas. Nossa função como facilitador ou



multiplicador consiste em entender que essas histórias podem ser descontruídas e contrastadas com

outras a histórias.

Através de perguntas de futuro, sobre os sonhos, valores, expectativas essas narrativas sobre si

mesmas podem se expandir na direção de histórias mais construtivas e libertadoras. A partir do relato

da história ouvida é possível perguntar sobre suas crenças, valores que facilitam questionamentos

possibilitando novas narrativas sobre si mesmas e sobre as circunstâncias.  

6) NOVOS PARADIGMAS E COMUNICAÇÃO

Como nos comunicamos com os outros? - A primeira comunicação de nossa espécie, e de cada

um de nós como indivíduo, é sempre a oral:  sons intercomunicados, produzidos e interpretados por

nossos corpos. Do ponto de vista histórico, houve mudanças importantes, como o desenvolvimento da

escrita e em particular, do alfabeto fonético que permitiu registrar a fala através de um meio diferente.

Outro grande acontecimento referente às revoluções comunicativas foi a invenção da imprensa, que

modificou nossa sociedade em muitos aspectos. Em primeiro lugar mudou a noção de autoridade.

Numa sociedade oral, quando alguém deseja aprender algo, deve recorrer a uma pessoa, perguntar-

lhe e escutar. Na sociedade do impresso, ao contrário, o mais frequente é que quem quer aprender

algo, recorra a um livro e o leia. Deste modo deixamos de necessitar de interações sociais presenciais

com a autoridade. Também se alterou a noção de espaço. Não necessitamos estar presente num

determinado lugar para falar com outros cara a cara: podemos escrever um livro, falar ao telefone, fax,

internet, etc.

Novo paradigma e Comunicação -  O novo paradigma coloca em primeiro plano a comunicação e

questiona  o  conceito  sobre  a  comunicação.  A  todos  nós  cabe  questionar  continuamente  nossas

práticas  e  verificar,  se  realmente  olhamos ao nosso redor  para  ver  se  nos  adaptamos às  novas

circunstâncias.

• No velho paradigma:

- a linguagem se refere ao mundo, ou seja, a linguagem é representacional, fala-nos das coisas que

estão “aí fora”.

- a comunicação é uma transmissão de mensagens, ou seja, conseguir que as mensagens passem

“daqui” para “ali” é função chave da comunicação.

-  supõe-se  que  a  comunicação  funciona  bem  se  descreve  perfeitamente  o  mundo  e  transmite

mensagens sem distorcê-las.

• No novo paradigma entendemos que:



- a linguagem constrói o mundo e não o representa. A linguagem tem efeito formativo. Dizer como algo

se chama não é simplesmente nomeá-lo ou falar sobre isso: é convocá-lo a ser como foi nomeado.

-  a  função  primária  da  linguagem  é  a  construção  de  mundos  humanos,  e  não  simplesmente  a

transmissão de mensagens de um lugar para outro. Portanto, a comunicação torna-se um processo

construtivo, não um mero trilho condutor de mensagens ou ideias.

As ideias  do CONSTRUCIONISMO SOCIAL -  A perspectiva  construcionista  social,  que embasa

nossos  procedimentos  em  práticas  de  Resolução  de  conflitos,  mais  especificamente  Justiça

Restaurativa, está apoiada em algumas ideias básicas apresentadas por B. Pearce:

- O mundo social consiste em atividades, que são as conversações, definindo-as como padrões de

atividades conjuntas semelhantes a jogos.  Em cada momento nossas ações respondem a um

desenvolvimento e uma configuração de um desenho sempre mutante de acontecimentos. Nascemos

e incluímo-nos em pautas/padrões de interação social semelhantes a jogos que nós não iniciamos.

Nós os escutamos, começamos a nos sentir poderosamente envolvidos, aproveitamos a oportunidade

de participar, e ao fim partimos, mas as conversações seguem.

Achamos nossa identidade como seres humanos, como pessoas, de acordo com os lugares que

encontramos  nesses  jogos  que  se  superpõem.  Chegamos  a  adquirir  os  valores  que  temos,  o

conhecimento que temos e o sentimento de poder que temos na medida em que encontramos nosso

lugar nesses jogos e nos deslocamos por eles. 

As atividades humanas se estruturam segundo certas regras de obrigatoriedade acerca do que

devemos ou não devemos fazer. Nossa primeira tarefa é averiguar como atuar, como prosseguir, o

que esperar dos demais.

A perspectiva nova paradigmática da pós-modernidade questiona algumas ideias básicas acerca

de quem somos, de nossa vida, nossa ética e nossas instituições sociais. 

Desejo acentuar que todo ato que realizamos é co-construído, vale dizer que eu não posso

realizar  um ato  por  mim mesmo,  mas  só em interação  social  com os  outros.  Quando  se pensa

seriamente nos atos como co-construídos e se pretende compreender  a comunicação humana, a

menor unidade de análise deve ser uma tríade de ações. Para compreender o que acontece num

dado momento, devemos considerar como co-construído pelos eventos circundantes e em função do

que sucedeu previamente e do que sucederá depois. Para entender o que se faz e se produz num

determinado momento devemos ver o seu contexto, já que nada tem significado fora do contexto. 

O  contexto,  no  novo  paradigma,  é  de  suma  importância:  sempre  atuamos  desde  e  para

contextos. O contexto em que nos encontramos prefigura como devemos atuar.

7) COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA -  C N V*



Para Marshall nós somos compassivos (compaixão) por natureza. Enquanto estudava os fatores

que afetam nossa capacidade de nos mantermos compassivos, ele ficou impressionado com o papel

crucial da linguagem e do uso das palavras (como nos comunicamos). Questiona:

• O que acontece que nos desliga de nossa natureza compassiva, levando-nos a comportarmos

de maneira violenta?

• E, inversamente, o que permite que algumas pessoas permaneçam ligadas a sua natureza

compassiva mesmo nas circunstâncias penosas?

Todos nós aprendemos coisas que nos limitam como seres humanos – ou, passado adiante

através de gerações,  até séculos,  muito desse aprendizado  cultural  destrutivo  está enraizado em

nossa vida a ponto de nem temos consciência dele. Assim agimos no “piloto automático” tanto com

relação aos outros como com relação a nós mesmos.

O  modelo  da  comunicação  anterior  que  atendia  aos  paradigmas  de  hierarquia  e  poder  e

sustentava os mesmos, baseava-se nas mesmas crenças e valores, de certo e errado, de correção

pelo castigo. Com a revolução da comunicação estes modelos passaram a não atender mais a todas

as necessidades.

Estas  necessidades  que  nos  motivam  a  agir  (todo  ser  humano  age  para  atender  a  uma

necessidade). Se uma necessidade não foi atendida, sentimos algo (raiva, medo, desconforto) este

sentimento e o sinal de alerta (do painel do carro) de que algo não está sendo atendido. 

Se torno minha necessidade consciente, mais chances tenho de atendê-la e responsabilizar-me

por ela. Para ele, a violência se dá quando acreditamos que outras pessoas são responsáveis por

atender nossas necessidades.

A  proposta  da  C.N.V.  é  reconhecer  a  necessidade  que  está  por  trás  dos  sentimentos,

identificando a mesma, reconhecendo que a responsabilidade por atendê-la é nossa, e que podemos

pedir o que precisamos.

Para Marshall, a Comunicação que bloqueia a compaixão é alienante.

As comunicações alienantes são:

1) Julgamentos Moralizadores

2) Uso de Comparações

3) A Linguagem Estática

4) Negação de Responsabilidade

5) Comunicar Nossos Desejos Como Exigências

1) Julgamentos Moralizadores:  quando uma pessoa não age de acordo com nossas crenças e

valores, nós as rotulamos de “erradas”. Ex: ele é cricri e compulsivo. 



2)  Uso de  Comparações. O  livro:  “o  poder  do  pensamento  negativo”,  sugere  situações  de  nos

compararmos a outras pessoas. Ex: modelo de beleza física expresso pela mídia, pede que tomemos

nossas medidas e as comparemos com estes modelos. Por meio deste exercício os leitores nunca

conseguem sair da infelicidade auto imposta e são capazes de ver o quanto este tipo de pensamento

bloqueia a compaixão.

3) A Linguagem Estática: a linguagem estática através de rótulos limita e paralisa a pessoa (ela é),

enquanto  uma  linguagem  dinâmica  nos  possibilita  ver  sua  amplitude  (ela  está).  Os  rótulos  –

preguiçoso e burro ou aparentemente neutro como cozinheiro, limitam nossa percepção da totalidade

do ser de outra pessoa.

4) Negação de Responsabilidade. Negamos responsabilidades de nossos atos quando atribuímos a:

•  Forças vagas e impessoais – “Tive de fazê-lo”.

•  Nossa condição, diagnóstico, histórico pessoal ou psicológico – “Bebo, por que sou alcoólatra”.

• Ações dos outros – “Bati no meu filho, porque ele correu para a rua”.

•  Ordens de autoridades – “Menti para o cliente, porque o chefe mandou”.

•  Pressão do grupo – “Comecei a fumar, por que todos fumavam”.

•  Políticas, regras e regulamentos institucionais – “Tenho de suspender você, por conta desta

infração, é política da escola.

•  Impulsos incontroláveis – “Fui tomado por um desejo de comer aquele doce”.

Ex: fala de uma professora – “Tenho de dar nota por que desejo manter meu emprego - assume a

responsabilidade. 

5) Comunicar Nossos Desejos Como Exigências. Esta é uma forma comum de comunicação em

nossa  cultura,  especialmente  daqueles  que  detém  posições  de  autoridade,  mesmo  sendo  pais,

professores ou administradores. “Temos a crença de que nossa tarefa é mudar as outras pessoas e

fazê-las se comportar”.  A comunicação alienante da vida também se associa ao conceito de que

certos atos merecem recompensa e outros punição.

- Como acontece a Comunicação Não Violenta?

1) Observação separada da Avaliação.

Ao combinarmos observação com avaliação diminuímos a probabilidade de que os outros ouçam a

mensagem  que  desejamos  transmitir.  Ex:  “se  digo  você  é  frigido”  -  será  ouvido  como  crítica  e

dificilmente a conversa continua, se digo que me sinto magoada com o seu não; é diferente.

2) Identificando Sentimentos:

a) Separar estímulo e causa (sentimentos).

O comportamento dos outros pode ser um estímulo para nossos sentimentos, mas não a causa. Ex:

Se uma pessoa chega atrasada meia hora em um compromisso conosco, se precisamos resolver algo

nestes trinta minutos ficamos felizes pelo atraso, se estamos com pressa ficamos bravos, ou seja, não

é o atraso da pessoa que define o que sentimos, mas sim nossas necessidades.

b) Distinguir sentimentos de pensamentos. 



Nosso repertório de palavras para rotular os outros costuma ser maior do que o vocabulário para

descrever claramente nossos estados emocionais. Distinguir sentimentos de pensamentos – “Sinto

que você deveria saber isso melhor do que ninguém.” – Não é sentimento e sim pensamento.

O segundo  componente  necessário  para nos expressarmos são os sentimentos.  Desenvolver  um

vocabulário de sentimentos que nos permita identificar de forma clara e específica nossas emoções

nos conecta mais facilmente uns com os outros.

c) Assumir a responsabilidade por nossos sentimentos. 

Quando alguém nos dá uma mensagem negativa, temos quatro opções: 

Culpar a nós mesmos - sem autoestima sentimos culpa, vergonha e depressão.

Culpar aos outros - Se culpamos o interlocutor, provavelmente sentimos raiva e revidamos, “- Você é

que é egocêntrico”.

Escutar nossos próprios sentimentos e necessidades - perceber que ficamos magoados por que

nossos esforços não foram reconhecidos.

Escutar os sentimentos e necessidades do outro – você está magoado porque precisa de mais

consideração por suas preferências?

3) Identificando as necessidades.

Assumimos a responsabilidade por nossas intenções e ações, mas não pelos sentimentos dos outros,

temos consciência de que nunca poderemos satisfazer nossas próprias necessidades à custa dos

outros. A libertação emocional envolve afirmar claramente o que necessitamos.

4) Pedindo o que enriquecerá nossa vida.

Identificando  nossas  necessidades,  pedimos  o  que  precisamos  para  atendê-la,  usando  uma

linguagem de ações positivas e específicas. 

Para que tudo isso aconteça – empatia.

Empatia  consigo mesmo – Primeira  empatia  é  a  por  nós  mesmos-  Perdoando  a  nós mesmos,

poderemos reconhecer nossas necessidades e valores.  A CNV nos ajuda a criar um estado mental

mais pacífico, ao nos encorajar a nos concentrarmos naquilo que verdadeiramente desejamos, em vez

de naquilo que está errado com os outros ou com nós mesmos. Ex: se tenho uma imagem de que

estou sendo humilhado, posso me retirar e oferecer minha empatia a mim mesmo.

Empatia  com o  outro  -   quando  internamente  somos  violentos  para  com  nós  mesmos  (ruídos

internos), é difícil ter uma compaixão verdadeira pelos outros. Quanto mais nos conectamos conosco

maior  as  possibilidades  de  nos  conectarmos  com  o  outro.  Quando  percebemos  o  sentimento  e

necessidades por trás das palavras das outras pessoas, menos assustador se torna nos abrirmos para

elas.  As  pessoas  que  parecem  monstros  são  apenas  seres  humanos  cuja  linguagem  e

comportamento às vezes nos impedem de perceber sua natureza humana.

8) FERRAMENTAS: ESCUTA E PERGUNTAS



Escuta ativa -  Postura Reflexiva – Perguntas - Escuta ativa

Escuta Ativa requer uma decisão consciente e a vontade de nos livrarmos da distração que

procede e da necessidade de “ter razão”. Ao aprender a escutar se desenvolve a paciência e inclui a

humildade. Em função da escuta que desenvolvemos, obtemos uma resposta, ou outra por parte da

pessoa que nos fala.  (Fonte: Boletín Elkargunea Agerkaria, nº 09 – Enero 2009).

Diálogos produtivos elegem a escuta privilegiando a construção de consenso e o entendimento.

Um  grande  desafio  para  todos  nós  é  desenvolver  a  “escuta  ativa”.  Estar  100% presente  numa

conversação. 

Os facilitadores e mediadores devem ser cuidadosos com o equilíbrio de sua escuta  com todos

os envolvidos, demonstrando uma escuta atenta, seja através da linguagem verbal, seja a partir da

linguagem não verbal

Temos abaixo algumas formas de escuta que não são produtivas para a construção de um

entendimento. Essas maneiras de escutar são exemplos didáticos para melhor compreendemos o que

devemos evitar numa conversação.

• Escuta Intervencionista: a pessoa que escuta, tende a gerar ideias com muita profusão. Existe a

dificuldade para manejar silêncios, manifesta uma tendência a dar conselhos ou apontar solucões.

• Escuta Narcisista: a pessoa que escuta se mostra mais  atenta a sí mesma do que a quem fala,

está  mais  preocupada  em  como  será  quando  chegar  a  sua  vez  de  falar   em  mostrar  suas

habilidades do que  entender o interlocutor.

• Escuta surda: quem escuta prepara uma resposta sem prestar atencão à mensagem que recebe.

Suas respostas são generalizadas ou frases feitas que denotam uma clara falta de interesse.

• Escuta julgadora: semelhante a escuta surda, o interlocutor devolve uma mensagem prematura,

antes de comprender o que a outra pessoa está querendo dizer.  Pessoas que “outorgam a sí

mismas” o direito a criticar o outro com base no conteúdo de suas mensagens.

• Escuta Impaciente: as pessoas que a “praticam” não captam as mensagens. A pressa de que

“padecem”  é  percebida  por  quem  fala.  Lógicamente,  tampoco  o  interlocutor  se  sentirá

comprendido/a.

9) POSTURA REFLEXIVA

PENSAR                  SENTIR (DEPOIS DE OUVIR)

     ANTES DE RESPONDER (AGIR)

Andersen.T.&Yazbek



A  postura  reflexiva  é  fundamental  na  prática  de  Justiça  Restaurativa,  baseamo-nos  nos

trabalhos de Donald Schön e Tom Andersen que nos oferecem entendimentos sobre a utilidade dessa

postura profissional na construção de diálogos colaborativos e produtivos. 

Os pressupostos propagados por Donald Shön centram a sua concepção de desenvolvimento

de uma prática reflexiva,  para a formação de um profissional  reflexivo,  em três ideias centrais:  o

“conhecimento-na-ação”, a “reflexão-na-ação” e a “reflexão sobre a reflexão-na-ação”. 

A “reflexão-na-ação”, para Shön, está em relação direta com a ação presente, ou seja, com o

“conhecimento-na-ação”, e significa produzir uma pausa - para refletir - em meio à ação presente, um

momento em que paramos para pensar, para reorganizar o que estamos fazendo, refletindo sobre a

ação presente. Para ele, se observarmos e refletirmos sobre as nossas ações, podemos descrever um

conhecimento  que  está  implícito  nelas.  Então,  mediante  a  observação  e  a  reflexão,  podemos

descrever e explicitar essas ações e, para isso, posicionamo-nos diante do que desejamos observar,

podendo, então, encontrar novas pistas para a solução dos problemas que se nos apresentam. 

Na vida cotidiana, frequentemente pensamos sobre o que fazemos ao mesmo tempo em que

agimos. Para Shön, é esse componente que representa a “reflexão na - ação”, ou seja, o processo

de diálogo com a situação problemática que exige uma intervenção concreta.  

Com Tom Andersen aprendemos práticas reflexivas e ele define reflexão como pensar, depois

de ouvir, antes de falar.  Conforme essa definição, uma postura reflexiva seria uma atitude de auto

questionamento  sobre  os  pensamentos,  sentimentos,  as  emoções  e  as  sensações  corporais  que

surgem em uma pessoa quando interagindo com outra pessoa, ou frente à fala narrada ou escrita do

outro.  

É uma exploração de como se participa da interação e como se organiza a experiência  e

ordena as descrições e explicações que nos afetam. É o ato de perguntar-se sobre o vocabulário,

sobre a construção de nossas narrativas, sobre os fenômenos, sobre a construção da realidade e do

conhecimento.

A  postura  reflexiva  permite  a  revisão  da  resposta  automática  e  espontânea  geralmente

centrada  na  certeza.  É  um  processo  de  investigação  que  gera  um  movimento  intrasubjetivo  e

possibilita  a  emergência  de  novas  descrições,  explicações  e  novas  construções  da  realidade.

Entendemos que a prática da postura reflexiva numa conversação propicia um contexto pautado na

colaboração.  Um  diálogo  externo  de  diálogos  internos;  uma  interlocução  entre  pessoas  na  qual

ocorrem várias  conversas  concomitantes:  as  falas/diálogos  internos  e  as  falas/diálogos  externos,

promovendo um movimento. A conversação assim proposta modifica os interlocutores e colabora para

a co construção de novos significados, reorganiza as relações e co-constrói novas realidades. 

PERGUNTAS 



O conhecimento começa com a curiosidade e a curiosidade está diretamente ligada a pergunta.

“A primeira coisa que aquele ensina deveria aprender é saber perguntar”  diz  Paulo Freire.  Saber

perguntar-se,  saber  quais  são as perguntas que nos estimulam e estimulam o outro.  A utilização

desse instrumento nos leva a uma aproximação do outro, sem julgamentos buscando o entendimento.

10) PROCESSOS CIRCULARES E CÍRCULOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

As  práticas  restaurativas  variam  de  processos  informais  a  processos  formais.

Os processos INFORMAIS incluem: 

- Declarações afetivas- a pessoa envolvida fala dos seus sentimentos, como foi afetada pelo outro ou

pela situação.

-Perguntas afetiva/restaurativa- São perguntas que auxiliam entender a situação e buscar soluções

sem julgamentos.

-Conversas  Restaurativas-Encontro  entre  duas  pessoas  ou  mais,  que  utilizam  os  princípios  e  as

perguntas restaurativas para resolver um conflito.

Os processos circulares FORMAIS incluem:

-Círculos Restaurativos

-Círculos de Diálogos

-Círculo de Construção de Consenso

-Hora de Círculo

-Conferência/Reunião encontro restaurativo

• CIRCULOS RESTAURATIVOS: Propõe empoderar os envolvidos para a reflexão, o diálogo e

a construção de alternativas de reparação que possibilitem, ao mesmo tempo, uma transformação das

pessoas  e  da  realidade  na  qual  estão  inseridas  e  de  onde  emanam  os  sentimentos  ações  que

potencializam as relações conflitivas e intolerantes. 

Tem  um  formato  conversacional  circular,  onde  as  partes  envolvidas  no  ato  ofensivo,  seus

parentes e apoiadores sentam-se em círculo com oportunidade equivalente de voz. 

É um procedimento que resultará na construção conjunta e consensual de um plano de ação

para a reparação dos danos decorrentes do ato ofensivo.

• CÍRCULO DE DIÁLOGO: Os participantes exploram determinada questão ou assunto a partir

de vários pontos de vista. Não procuram consenso sobre o assunto. Ao contrário, permitem que todas

as vozes sejam ouvidas respeitosamente e oferecem aos participantes, perspectivas diferentes que

estimulam suas reflexões.



• CÍRCULO DE CONSTRUÇÃO DE CONSENSO: “Consenso é um acordo, parcial ou não, ao

qual se chega mediante argumentação e não mediante imposição”.  (Habermas)

• HORA  DO  CÍRCULO:  Através  do  uso  de  jogos,  este  Círculo  pode  ajudar  a  desenvolver

autoestima, apreciação do outro, habilidades de escuta, cooperação e senso de divertimento.

• CONFERÊNCIA, REUNIÃO OU ENCONTRO RESTAURATIVO: É um procedimento que pode

variar em relação ao envolvimento das vítimas, dos suportes da vítima e dos ofensores, bem como

pode variar em relação a quem negocia os resultados e quem os aprova, se o grupo todo ou apenas a

família. O Facilitador coordena seguindo passos pré- estruturados.

Na conferência existe uma ordem nas falas.

Após as boas vindas,  apresentações e avisos,  o OFENSOR inicia a discussão,  explicando o que

aconteceu  e  como a  ofensa  afetou  aos  outros.  A VÍTIMA descreve  sua  experiência  e  os  danos

resultantes. A seguir OS SUPORTES da vítima e do ofensor falam. O GRUPO então decide o que o

ofensor precisa fazer para reparar o dano. O acordo é escrito, assinado e enviado as autoridades

competentes.

ELEMENTOS CHAVES DOS CÍRCULOS

Os círculos usam cinco elementos estruturais, para criar um espaço seguro: 

-Cerimonias: Abertura e Fechamento

-Orientações: Compromissos e Promessas

-Bastão de Fala

-Coordenação/ Facilitação

-Decisões consensuais

CERIMÔNIA DE ABERTURA

Lembra  a  cada  um  os  valores  centrais  do  círculo  (respeito,  confiança,  humildade,  honestidade,

perdão, amor);

Limpa as vibrações negativas;

Estimula a escuta profunda e o discurso respeitoso;

Expõe o motivo e o propósito do círculo.

CERIMÔNIA DE FECHAMENTO

Resume a experiência;

Relaciona tudo ao proposito inicial;

Dar o devido reconhecimento ao grupo por criar e manter um espaço respeitoso;

Agradece a todos os participantes.

ORIENTAÇÕES



- São compromissos ou promessas que os participantes fazem uns aos outros, quanto ao modo que

se comportarão no círculo;

- O propósito é estabelecer expectativas de conduta bem claras, a fim de manter um espaço seguro

de fala e escuta respeitosa;

- Começam durante a fase preparatória e seguem quando o círculo se reúne.

OBJETO, BASTÃO OU PEÇA DE FALA

- Elemento importante que cria um espaço, onde os participantes conseguem falar, com a segurança

de que não serão interrompidos e serão respeitosamente ouvidos;

- O facilitador poderá falar sem o bastão, caso seja necessário, para o saudável funcionamento do

círculo.

- Em geral é usado um objeto significativo para os participantes.

- Ajuda os tímidos a falarem e aos mais falantes, possibilita que escutem a voz dos demais.

- O uso do Objeto de Fala permite a expressão de emoções, escuta profunda, reflexão e uma paz

tranquila.

-  Possibilita  a  conexão,  aproxima  pessoas,  pois  permite  a  fala/escuta,  respeitosa,  reflexiva  e

totalmente presente.

- Em geral, se movimenta em uma única direção, sem pular participantes, (rodadas sequenciais) todos

são convidados a dar sua contribuição. 

- As pessoas só falam quando estão segurando a peça, mas podem escolher não falar.

- Após uma rodada completa o objeto será passado novamente para ver se a pessoa que calou quer

dizer algo agora.

A peça de fala quebra hierarquias, todos têm a mesma possibilidade de falar, com ela não há líder, a

responsabilidade é compartilhada e o poder diluído.

FACILITADOR/COORDENADOR

Tem a missão de iniciar  um espaço respeitoso e seguro,  envolver  os participantes na partilha de

responsabilidade;

O papel do guardião não é de neutralidade, ele pode oferecer idéias e histórias;

Ajuda o grupo a acessar a sabedoria individual e coletiva, abre espaço de modo cuidadoso e monitora

a qualidade desse espaço;

Participa do processo e pode oferecer seus pensamentos, ideais e histórias;

Não é responsável por encontrar soluções ao grupo.

PROCESSO DECISÓRIO CONSENSUAL

O consenso nos círculos é entendido pelo fato de todos os participantes estarem dispostos a viver

segundo aquela decisão;



Tem por  fundamento o compromisso de compreender  as necessidades e interesses de todos os

participantes e de trabalhar para atender essas necessidades;

Os consensos resultam em acordos, com resultados democráticos;

Nem sempre o consenso é possível.

ESTÁGIOS NO CIRCULO 

1º Estágio – avaliação

Momento de avaliar se o círculo é um processo adequado para a situação, o que se faz através das 

seguintes perguntas:

- As partes principais estão dispostas a participar?

- A situação permite o tempo necessário para aplicação do processo em Círculo?

- A segurança física e emocional dos envolvidos pode ser garantida?

- Há disponibilidade de facilitador?

2º estágio- preparação

- Começar a estudar o contexto do problema;

- Quem sofreu o impacto da situação?

- Familiarizar as partes principais com o processo;

- Quem pode representar uma contribuição para o problema?

- Planeje uma cerimônia de abertura;

- Escolha um bastão de fala que tenha significado para o grupo;

= Esboce perguntas para ajudar os participantes a se conhecerem melhor.

3º estágio- encontro

- Momento de conduzir a cerimônia de abertura;

- Identificar os valores partilhados e desenvolver os princípios orientadores;

- Iniciar a contação de histórias a fim de criar relacionamentos e conexões;

- Examinar as causas subjacentes do conflito ou danos;

- Gerar ideias para sanar os danos e resolver os conflitos;

- Determinar as áreas de consenso para agir;

- Desenvolver acordos e explicitar responsabilidades;

- Fazer um fechamento para marcar o fim do processo.

4º estágio- acompanhamento

- Avaliar o progresso dos acordos. Todas as partes estão cumprindo suas obrigações?



- Examinar as causas de qualquer descumprimento das obrigações e identificar os próximos passos;

- Adaptar os acordos conforme a necessidade;

- Celebrar o sucesso.

11) FACILITADOR E MEDIADOR

Para ser um facilitador ou mediador, preferencialmente, a pessoa deve reunir as condições abaixo: 

- ter capacidade de escuta e tolerância e saber sentir o que o outro está sentindo;

- possuir estabilidade emocional;

- ter atitude de confiança, segurança e senso de justiça;

- ter interesse de verdade pelo outro e fazer perguntas para conhecê-lo melhor;

- ser respeitoso e tratar as partes com compreensão;

- possuir confidencialidade: não pode revelar os fatos, situações e acordos feitos durante a mediação

ou nos círculos;

- gostar mais de observar as pessoas do que fazer julgamentos e criticas;

- ter facilidade em se expressar e em se expor;

- ficar animado com novos desafios e aprendizados;

- ter integridade, humildade e paciência

- ter habilidade em conduzir conversas difíceis,

- compreender os princípios, valores e práticas da mediação e dos Círculos.

- estar disposto sempre a se qualificar.

O papel do facilitador de círculos:

• Preparar o espaço do círculo.

• Identificar quem deve participar; explicar como o Círculo funciona;

• Explicar qual o seu papel no processo; 

• Explicar quais os problemas e necessidades existentes;

• Demonstrar respeito por todos.

• Dar suporte, facilitando o diálogo.

• Verificar quais são as regras e quais outras regras podem ser incluídas; 

• Facilitar e não aconselhar.

• Dividir responsabilidades.

• Conectar-se com o contexto para confirmar a adequação do método.

• Construir um relacionamento com participantes.

• Fazer o fechamento do Círculo em que todos participem e tenham voz.

MEDIADOR

Postura do mediador:



- Acolhedora aos mediandos e às suas diferenças;

- “Escutadora” (ativa/empática) –verbal e não verbal;

- Pacificadora (criar um campo não adversarial);

- Respeitosa, não invasiva; Curiosa (entender o conflito)

- Assertiva; Imparcial; Reflexiva; Guardião do processo

- Ética e responsável, dentre outras.

12) CÍRCULOS E MEDIAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR (VIVÊNCIAS)

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

É um processo de NEGOCIAÇÃO no qual as partes envolvidas no conflito buscam chegar a uma

solução de consenso, contando com a ajuda de um MEDIADOR, terceiro imparcial,  neutro, que não

tem poder de decisão e que foi escolhido (aceito) em comum acordo.

• Trabalha a Inter-relação

• Trabalha sobre INTERESSES

• Não propõe acordo

• Não decide 

• Confidencial

Etapas da Mediação

1-. A apresentação do mediador e das regras da mediação.

2. Abertura (Os mediados expõem o problema).

3. A investigação (A descoberta dos interesses).

4. Geração de ideias para resolver os problemas.

5. Acordos parciais.

6. Acordo final

Processo de mediação

1 – Pré-mediação

• ganha a confiança das partes, 

• ouve as pessoas envolvidas, delimitando o problema e;

• convida as partes para a mediação.

2 – Mediação

• o mediador recebe as pessoas envolvidas.

• abre  a  conversa,  dizendo  às  pessoas  que  está  preparado  para  ouvi-las,  para  que  todos

construam um acordo juntos.



• Deve mostrar que ele é imparcial, e que ajudará as partes a acharem as próprias soluções

para o problema.

• A seguir, o mediador indaga as partes o que aconteceu: “Vamos falar sobre o que aconteceu?

Quem gostaria de começar?” (normalmente começa-se com o relato do ofendido).

• O mediador solicita que a parte relate objetivamente o caso ocorrido.

• A cada fala, o mediador vai reformulando o relato feito, resumindo os pontos e utilizando-se de

perguntas, que ajudam as pessoas envolvidas a olharem o problema de outra forma e numa

perspectiva de futuro.

• Com as respostas aos problemas, a busca da solução deve ser discutida e ela deve ser boa

para os envolvidos e para as suas necessidades. O mediador deve ajudá-los a construírem

uma solução específica: quem fará o quê, quando, onde e como?

• Encontrada a solução, esta deve ser indagada a todos os envolvidos, para ver se concordam. 

• O mediador pode fazer uma ata ou um formulário, escrito de forma simples e assinado pelos

envolvidos. 

• Por fim, o mediador deve agradecer as partes pelo sucesso da mediação.

CÍRCULO NA ESCOLA

A comunidade escolar  precisa  buscar  formas alternativas  de trabalhar  com as situações de

conflito vividas em seu cotidiano, na perspectiva de promover a participação de todos os envolvidos e

transformar as relações.

A escola deve se constituir  no principal espaço de acolhimento e de reflexão, permitindo ao

jovem pensar sobre suas razões e conduta no âmbito pessoal e social. Braithwaite, apud Costello e

Wachtel (2012, p.134) afirma que “Punir os Jovens não os torna mais reflexivos”.

Por essas razões é que os círculos vêm se firmando como uma prática restaurativa cada vez

mais adotada nas escolas e cuja aplicabilidade se estende não apenas à resolução de conflitos já

existentes, como também pode nortear as ações cotidianas da equipe gestora, dos professores, dos

alunos e da comunidade escolar como um todo.

• Círculo de Classe

Caracteriza-se por um grupo de alunos que se organizam em círculo para conversar sobre um tema

comum a todos, que pode ser um conflito ou não, com a coordenação de um facilitador que é parte

integrante do círculo.

- Tipos de círculos de classe:

• Sequenciais   –  partindo  de  uma  pergunta  específica,  segue  uma  ordem  e  se  solicita  a

participação de todos. Um voluntário pode oferecer-se para responder primeiramente a pergunta e



decidir em que direção o círculo continuará (à sua direita ou à sua esquerda). As perguntas têm que

ser dirigidas, não muito abertas, para que todos tenham tempo para se expressar.

• Não sequenciais   – têm uma estrutura mais livre que os sequenciais. A conversa transcorre de

um aluno a outro, sem nenhuma ordem fixa. Os alunos só falarão quando tiverem algo a dizer. Como

este círculo acontece sem ordem e com participação voluntária,  apresenta a desvantagem de não

garantir que todos os participantes falem.

• Em forma de aquário   -  esta é uma maneira efetiva de utilizar os círculos com um número maior

de participantes. Formam dois círculos, sendo um menor dentro de outro maior. Isto possibilita que os

participantes do círculo interior tenham participação ativa enquanto os do círculo exterior atuam como

observadores, que ao final podem ou não compartilhar suas sensações e observações. Costuma-se

deixar uma cadeira vazia no círculo menor, para que algum participante que está no externo, possa

sentar e contribuir.

A seguir algumas possibilidades de utilização de círculos de classe proativos:

I – Círculos para se aprender o uso de círculos;

II- Círculos ao começar e terminar uma atividade;

III – Jogos;

IV – Construção de regras de comportamento;

V – Integração do professor com novos estudantes para o inicio do ano letivo ou para um passeio;

VI – Ampliação de conhecimentos;

VII – Construção de metas e objetivos a serem alcançados;

VIII – Trocas de experiências;

IX -  Círculos de despedida.

13) ARTICULAÇÃO DE REDES 

O Sistema de Garantia  de Direitos  da Infância  e  Juventude é  definido  pelo  ECA como um

conjunto articulado de pessoas e instituições (governo e sociedade civil) que deve atuar para efetivar

os direitos infanto-juvenis. Integram esse sistema a família, as organizações da sociedade (instituições

sociais,  associações  comunitárias,  sindicatos,  escolas,  empresas),  os  Conselhos  de  Direitos,

Conselhos  Tutelares  e  as  diferentes  instâncias  do  Poder  Público  (Ministério  Público,  Juizado  da

Infância e da Juventude,  Defensoria Pública,  Secretaria de Segurança Pública).  Esse conjunto de

instituições  é  encarregado  da  elaboração,  da  implementação,  do  controle  e  da  fiscalização  das

políticas públicas voltadas para infância e adolescência.

Nenhum  desses  atores  deve  atuar  de  forma  isolada.  É  preciso  garantir  a  existência,  a

legitimidade e o fortalecimento da cada um dos órgãos que compõe o Sistema de Garantia de Direitos,

uma vez que os resultados fluirão na medida em que os papéis se desenvolvam a contento, sem

hiatos, lacunas ou estagnações.



Dentre os setores da sociedade de importância fundamental para efetivação de um Sistema de

Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente destacamos a educação, pois detém uma parcela

da responsabilidade preconizada pelo art. 1º da Lei nº 8.069/90.

A Justiça Restaurativa propõe fortalecer o trabalho em rede, promovendo as parcerias entre

atores e forças, e tornando possível superar e enfrentar problemas que, isoladamente, nenhuma das

instituições ou organizações seria capaz de resolver.

Os princípios e as práticas da Justiça Restaurativa são uteis e necessárias ao envolvimento e

empoderamento de crianças, adolescentes, bem como suas famílias e comunidades, na resolução de

situações de conflito, constituindo-se em uma poderosa via de efetivação do Estatuto da Criança e do

Adolescente.
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