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RESUMO 

Com o presente ensaio buscou-se compreender o paradigma da Justiça Restaurativa e as 

suas propostas para a resolução e prevenção da violência social, familiar e escolar a partir 

de procedimentos restaurativos e círculos de construção de paz. Nesse sentido, mostrou-se 

como a Justiça Restaurativas pode contribuir para a transposição de paradoxos punitivos 

em benefício de um novo modelo de justiça mais humana e eficaz, que priorize uma 

Comunicação Não-Violenta e a participação da vítima, do ofensor e da comunidade afetada 

pelo dano. Dessa forma, apresentou-se a experiência do MEDIAJUR - Núcleo de Mediação 

e Justiça Restaurativa, da Universidade de Passo Fundo/RS-Brasil, enquanto extensão 

universitária e instrumento que concorre para o estabelecimento de uma nova cultura social. 

Para tanto, utilizou-se como método de abordagem o dedutivo e pesquisa de campo. 

 

 

1 NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 O sistema de justiça criminal apresenta-se cada vez mais insuficiente para tratar de 

forma satisfatória dos conflitos sociais. Desse modo, o crescente aumento da violência, a 

intensidade com que os adolescentes se envolvem com a criminalidade, a constante 

visualização da reincidência, o desrespeito a garantias fundamentais que redundam na 

fragilidade dos laços e das interações comunitárias, são alguns exemplos que demonstram 

que o sistema tradicional de justiça, assim como os programas de execução das medidas 

socioeducativas atuais, em especial, os programas de atendimento das medidas de privação 

da liberdade, perderam a legitimidade, encontrando-se em verdadeira crise.  
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 Esse notável fracasso indica que algo precisa ser feito para que a conflitualidade 

social possa ser administrada ao menos com coerência. Nessa perspectiva, diante dos 

níveis de complexidade que apresenta a sociedade contemporânea, requer-se a instituição 

de uma nova cultura social, com a ressignificação do conceito de cidadão e de comunidade, 

e uma posterior transformação nos modelos clássicos de justiça, a fim de que os interesses 

e os conflitos sociais possam ser tratados de forma democrática, visando uma aproximação 

e corresponsabilização das partes envolvidas.  

Ao eleger a privação de liberdade como principal forma de ressocializar e reeducar 

para o convívio social, a sociedade acaba por reverberar o senso punitivo e violento, 

coisificando e oprimindo o transgressor. Outrossim, o sistema de justiça criminal não se 

preocupa em atender as necessidades das pessoas envolvidas no conflito, como é o caso, 

principalmente, da vítima e da comunidade afetada pelo dano. Por isso, é mais eficaz que, 

ao invés de se pensar em formas de melhoramento e aperfeiçoamento do sistema 

tradicional de justiça, que de fato, já está desmantelado, se busquem meios alternativos à 

pena, mediante outros métodos de tratamento de conflitos, que estejam assentados em uma 

ótica voltada à Comunicação Não-Violenta, à construção democrática de acordos, à 

emancipação das partes e, por conseguinte, ao respeito à dignidade humana. 

A partir disso, o presente ensaio busca apresentar o Projeto de Extensão da 

Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil, denominado, MEDIAJUR - Núcleo 

de Mediação e Justiça Restaurativa, cujo objetivo é promover o (re)estabelecimento da 

comunicação e a reconstrução do tecido social rompido em face do delito, configurando um 

mecanismo capaz de transpor paradoxos punitivos em benefício de um novo paradigma que 

prioriza a responsabilização do transgressor de uma maneira mais humana, além de 

evidenciar a corresponsabilização da vítima e da comunidade.  

 

2 A VIOLÊNCIA INDIRETA DAS SITUAÇÕES VIOLENTAS 

O inquietante fenômeno da violência, responsável pelo crescente sentimento de 

medo e insegurança que assolam as sociedades contemporâneas, é inerente às relações 

sociais, possuindo múltiplas faces, apresentando-se das mais diversas formas em razão de 

sua complexidade e pluralismo, interligando-se, fortalecendo-se e interagindo 

constantemente (COSTA, 2005, p. 1262). 

 A violência corresponde ao uso da força que, de acordo com a intencionalidade e as 

motivações do agente que a exerce, geralmente em decorrência da reprodução cultural do 

próprio homem, podem variar de intensidade, manifestando-se de modo brutal, moral ou 

psíquico, embora a prática da violência sempre exija atores que participem de forma direta e 

indireta. Assim, os sujeitos que integram os processos violentos, agindo como violentadores, 

assumem uma posição de opressão em relação a outrem, de modo que visam impor a sua 



lógica e vontade aos violentados. Porém, também se faz necessário conceber a violência 

por detrás da simples ação violenta, conforme pode ser observado, logo abaixo: 

Ao mesmo tempo, devemos entender essa violência como 
provocativa, ou apelo (a etimologia da palavra “provocação” é a 
forma latina do verbo provocare, formado por pro, “antes”, e vocare 
“chamar”). A violência tem suas raízes na dor e sua função é a de um 
pedido de socorro. A violência é aquilo que não consegue falar, mas 
consegue ao menos dar um grito. É preciso ouvi-lo em vez de 
condená-lo. Se ouvíssemos de fato, dificilmente teríamos tempo para 
condenações. O necessário, portanto, é estarmos prontos a 
responder a esse apelo, pois, em última instância, a violência é a 
expressão do desejo de comunicar-se, da necessidade de diálogo. 
Os que lançam mão da violência estão rejeitando uma sociedade 
que os rejeitou, e é tarefa da sociedade ouvir seu apelo. Esforçar-se 
para compreender não significa que “vale tudo”. Ao contrário, 
entender a violência é também proibi-la. Essa violência é sinal de 
que aqueles que se entregaram a ela não foram capazes de 
encontrar limites; estão simultaneamente pedindo, para que lhes 
sejam impostos limites (MULLER, 1995, p. 68). 

 

 Corrobora-se que a violência é um fenômeno complexo, que vai muito além de um 

mero ato de agressividade e, que, se analisado cuidadosamente, percebe-se que 

geralmente significa, ainda que de forma simbólica, um pedido de reconhecimento e de 

compreensão pelo outro, mesmo que para tanto, seja preciso o uso da força ou da coação. 

Um ato de violência também implica a externalização da necessidade de comunicação, de 

ouvir e ser ouvido, o que se busca restabelecer no mundo hodierno, uma vez que a 

sociedade, as famílias e o Estado projetam crianças e adolescentes carentes de valores, de 

afeto, de limites, pelo fato de serem incapazes de se comunicar racional e pacificamente, de 

modo que, muitas vezes, esses jovens acabam encontrando a violência e o caminho da 

criminalidade como a única forma de exteriorizar a sua revolta.  

 O correto é se falar em violências ao invés de violência, o que denota uma 

pluricausalidade, haja vista que o seu surgimento e a sua manutenção estão relacionados a 

aspectos psicológicos, sociais, econômicos, culturais e biológicos. Marx, citado por Almeida, 

já sustentava que o “conteúdo das características sociais do humano está constituído por 

um substrato biológico-individual e por componentes formadores de sua imagem psíquica, a 

partir de certos modelos de conduta internos, inatos e adquiridos” (ALMEIDA, 2001, p,1). 

  Logo, o indivíduo não sente apenas a violência que sofre, mas também experimenta 

a violência que pode exercer no outro. O homem recolhido à reflexão, ou seja, olhando para 

si próprio, descobre que é violento em sua essência, e a violência fere e magoa igualmente 

a humanidade daquele que a exerce. Assim, a violência não configura somente a violência 

direta das ações violentas, mas também pressupõe a violência indireta das situações 

violentas (MULLER, 1995, p. 32). 



   Nesse sentido, para conter as várias formas de violência que assolam todos os 

níveis sociais, é preciso interromper as cadeias de reverberação dessa violência, rompendo 

com paradoxos punitivos, que priorizam a dor e a culpa. Para tanto, mister se faz a 

instituição de um novo paradigma que leve em consideração o ser humano e o respeito 

pelos seus direitos fundamentais. É nesse viés que aparece a Justiça Restaurativa, com um 

novo foco sobre o crime e a justiça. 

 

3 JUSTIÇA RESTAURATIVA: UM NOVO OLHAR SOBRE O CRIME E A JUSTIÇA 

 Apresentando uma nova resposta ao delito, diferente da abordagem realizada pelo 

sistema processual penal em vigor no ordenamento jurídico, a Justiça Restaurativa, refere-

se a um processo onde todas as partes envolvidas em um ato que causou ofensa, unem-se 

para decidir coletivamente como lidar com as circunstâncias decorrentes desse ato e as 

suas implicações para o futuro. Trata-se de um procedimento voluntário, relativamente 

informal, o qual ocorre em espaços comunitários com a intervenção de facilitadores, 

permitindo o uso de técnicas de conciliação e transação, com o objetivo de alcançar um 

acordo restaurativo que supra as necessidades individuais e coletivas das partes, buscando 

a integração social de todos os envolvidos no conflito (VASCONCELOS, 2008, p. 24). 

 O movimento em prol da Justiça Restaurativa, surgiu a partir dos anos 60 e 70, 

ratificado pela Organização das Nações Unidas no ano 2000, por meio da Resolução nº 

2000/12, de 24 de julho de 2000, do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, que 

divulga os Princípios Básicos para a Utilização de Programas de Justiça Restaurativa em 

Matéria Criminal.  

Entre as definições mais relevantes de Justiça Restaurativa está a do americano 

Howard Zehr, considerado um dos fundadores e principais teóricos sobre a Justiça 

Restaurativa no mundo, tendo como referência a sua obra Changing Lenses – Trocando as 

Lentes. Zher desenvolveu um estudo detalhado a respeito das concepções fundamentais 

das práticas restaurativas, destacando os seguintes aspetos: o crime é fundamentalmente 

uma violação de pessoas e relações interpessoais; as violações criam responsabilidades e a 

obrigação de corrigir os erros; a Justiça Restaurativa envolve vítima, ofensor e a 

comunidade no intuito de encontrar soluções que promovam reparação, reconciliação e 

segurança, através do diálogo e entendimento mútuo (ZEHR, 2008, p. 170-171).   

Consoante a concepção de Zehr, quando um delito é cometido, a justiça retributiva 

preocupa-se, a princípio, em descobrir a autoria do crime, para, em seguida, analisar qual é 

a melhor e a mais merecida punição a ser aplicada ao ofensor. Já a Justiça Restaurativa, 

diante de um delito, guia-se pelas seguintes perguntas: quem sofreu o dano? Quais são as 



necessidades? Quem deve supri-las, e como? Quais as causas? Quem tem interesse no 

caso? Afinal, o ponto central das práticas restaurativas é buscar corrigir o máximo possível a 

situação, reparando o ato lesivo, a fim de promover a cura (ZEHR, 2008, p. 259).   

 Nesse ínterim, a abordagem da Justiça Restaurativa tem o foco nas necessidades 

determinantes e emergentes do conflito, visando uma aproximação e responsabilização dos 

envolvidos, com um plano de ações que procura restaurar os laços sociais, os danos e criar 

compromissos futuros harmônicos. Assim, a pretensão do modelo restaurativo não é impor 

uma pena a partir da constatação de um fato, verificar o tamanho da culpa e muito menos 

medir a proporcionalidade da resposta, mas, suscitar qual é o dano, o que pode ser feito 

para repará-lo e a quem cabe a responsabilidade pela reparação. “Ao contrário do modelo 

de justiça baseado em leis, atribuição de culpa e punição, a justiça restaurativa tem como 

enfoque os danos, as necessidades e as obrigações” (KONZEN, 2007, p. 82). 

 Alguns objetivos essenciais, perseguidos nas práticas restaurativas, direcionam-se à 

(re)conciliação entre as partes, ao tratamento do conflito, à reconstrução dos laços rompidos 

pela prática do delito, à prevenção da reincidência e à responsabilização. No entanto, não 

significa que todos esses pressupostos serão atingidos simultaneamente em apenas um 

procedimento restaurativo, pois se tratam de ações complexas que exigem grande 

disposição das partes, mas que nem sempre naquele momento é possível oferecer. Dentre 

os objetivos mencionados, a (re)conciliação se mostra como um dos mais importantes, haja 

vista representar a (re)aproximação da vítima, do ofensor e da comunidade, embora, seja 

evidente que não aconteça em todos os casos, devendo ser aceita pelas partes, sem 

nenhuma imposição.  

 As práticas restaurativas têm sua origem nos modelos de organização das 

sociedades comunais pré-estatais, europeias e nas coletividades nativas, que, por sua vez, 

exerciam a regulamentação social, embasadas na manutenção da coesão do grupo, 

privilegiando os interesses coletivos em detrimento dos individuais. Nessas comunidades, a 

transgressão de uma norma implicava no restabelecimento do equilíbrio quebrado, 

buscando encontrar uma solução para o problema causado (JACCOUD, 2005, p. 163). Nas 

sociedades ocidentais, a Justiça Restaurativa é implementada, utilizando os modelos de 

tradições indígenas dos povos do Canadá e dos Estados Unidos e os maori da Nova 

Zelândia (CUSTÓDIO, 2010, p. 53).  

 Ademais, antes de o delito configurar uma ofensa contra a sociedade ou contra o 

Estado, ele é antes de tudo, uma ofensa à vítima, e, portanto, a Justiça Restaurativa 

tenciona devolver-lhe o conflito e, junto com ele, a possibilidade de que as suas 

necessidades sejam validadas através de sua participação e atuação na resolução do caso. 

Saliba considera que “a superação do paradigma retributivo pelo paradigma restaurativo 

passa pela revitalização da vítima e de seus interesses” (SALIBA, 2009, p. 117). 



 Dentro das práticas restaurativas, a vítima assume o papel de protagonista, 

imperando a atividade no lugar da passividade, ao passo que determina as suas 

necessidades, sejam elas emocionais, psicológicas ou patrimoniais, em detrimento da 

punição ao ofensor. Muitas vezes, o valor simbólico e sentimental das perdas pode ser 

maior do que os prejuízos materiais em si e, desse modo, se torna praticamente impossível 

restabelecer os danos psicológicos. Entretanto, a indenização auxilia na recuperação, 

podendo oferecer uma sensação de restauração no próprio aspecto simbólico, pois 

pesquisas demonstram que geralmente a vítima não deseja vingança ou a aplicação de uma 

punição, sendo suficiente para curar as suas feridas, ouvir o transgressor reconhecer o seu 

erro, pedir perdão, explicar os motivos que o levaram a cometer o delito e ver o seu 

comprometimento no que tange em não repetir mais tal conduta lesiva. Nesse viés, a 

restauração para a vítima – seja material ou simbólica - comumente corresponde à 

recuperação da segurança, da dignidade, da autoestima e do senso de controle. 

 É fundamental que se oportunize ao ofensor um espaço, para que ele possa 

reconciliar-se com a vítima e redimir-se perante a comunidade, reparando os danos 

causados pela prática do delito. Outrossim, os transgressores, assim como as vítimas 

precisam que as suas necessidades emergentes sejam atendidas para alcançar a cura. É 

certo que devem ser responsabilizados pelo dano que cometeram, mas essa 

responsabilização precisa corresponder a um mecanismo em direção à mudança (ZHER, 

2008, p. 177). A verdadeira responsabilidade, além de envolver a compreensão dos 

prejuízos oriundos dos próprios atos, requer assumir a responsabilidade pelos resultados 

causados. É exatamente isso que as práticas restaurativas proporcionam, pois levam o 

transgressor a ter uma maior percepção do dano cometido, ao entender as consequências 

de sua conduta, concedendo-lhe uma oportunidade para dialogar a respeito das razões que 

o levaram à prática do ato lesivo.  

 A comunidade também é sempre atingida indiretamente pelo dano causado pelo 

ofensor, uma vez que, comumente, as partes são membros da comunidade. Nesse aspecto, 

surge o interesse comunitário pela pacificação do conflito e, nada mais coerente, que se 

viabilize a participação e envolvimento da comunidade na resolução da demanda, 

garantindo-se, o preenchimento da lacuna deixada pelo Estado, recuperando, desse modo, 

uma parcela da legitimidade do sistema e, sobretudo, conferindo um maior nível de 

integração e comprometimento social, obtidos através de processos de comunicação, 

voltados ao consenso. 

  Como visto, a participação ativa da vítima, do ofensor e de suas comunidades são 

priorizadas nas práticas restaurativas. No entanto, o encontro não se realiza 

coercitivamente, mas, sim, voluntariamente, sob pena de os resultados perseguidos não 

serem atingidos de forma satisfatória. Faz-se necessária uma disponibilidade psíquica e 



emocional tanto das partes envolvidas quanto dos facilitadores que acompanham o 

processo, haja vista que esse procedimento prioriza os aspectos humanos, sociais, 

emocionais, psicológicos, afetivos, relacionais, bem como, a estruturação interna e externa 

desses indivíduos. Mesmo com a garantia de segurança e de apoio, a vítima, o ofensor e os 

demais afetados podem, muitas vezes, não estar dispostos a participar, em razão de uma 

das partes estar emocionalmente instável, seja pelo fato de o delito ser hediondo, ou por ter 

causado um sofrimento profundo (ZHER, 2008, p. 194). 

 A capacitação dos facilitadores que atuam diretamente na Justiça Restaurativa se faz 

essencial, já que questões emocionais complexas podem emergir nesse espaço em que se 

realizam as práticas restaurativas. Da mesma forma que se exige das partes, também se 

recomenda que exista uma disponibilidade psíquica e emocional do facilitador, a fim de 

modelar o direcionamento e o aprofundamento das restaurações possíveis nas relações 

sociais e afetivas dos envolvidos. Portanto, é necessário sensibilidade, para perceber os 

conteúdos adversos manifestados que, de alguma maneira, estão relacionados no contexto 

social do delito.   

Pode-se dizer que a Justiça Restaurativa não deve substituir o processo penal, mas, 

atuar de forma complementar, oportunizando outra resposta ao delito, que não a punitiva. 

Aliás, se a Justiça Restaurativa pretende alargar a sua aplicação aos casos mais graves, é 

imprescindível que atue ao lado do processo penal. Entretanto, o processo restaurativo deve 

ser dotado de autonomia em face do sistema criminal, levando em consideração a sua 

perspectiva peculiar, ao passo que a justiça criminal deve ser mantida, a fim de que o limite 

do poder de punir e os direitos fundamentais sejam respeitados (DE VITTO, 2005, p. 84). 

 O contexto da Justiça Restaurativa abrangia inicialmente ofensas consideradas mais 

brandas, envolvendo principalmente os delitos patrimoniais. Todavia, o seu campo começa a 

expandir e hoje abrange casos de violência grave e até mesmo casos de penas de morte. 

Ademais, apesar de o procedimento restaurativo não objetivar substituir o modelo de justiça 

convencional, infere-se que a sua abordagem está muito além da justiça criminal, de modo 

que há um expressivo movimento social, recomendando que as suas práticas sejam 

aplicadas nas escolas, nos locais de trabalho, na comunidade, evitando-se a judicialização 

de casos mais simples que podem ser resolvidos fora do contexto judicial.  

Corrobora-se que a escola é o local mais apropriado para iniciar a prática da Justiça 

Restaurativa, tendo em vista que, se, desde cedo, os professores incorporarem na criança 

valores restaurativos, é possível corrigir condutas antissociais, impedindo que essas se 

agravem e futuramente venham parar no Judiciário. Devolver a solução do conflito ao seu 

lugar de origem é concorrer para a promoção de uma cultura restaurativa. 

 No Brasil, desde o ano de 2005, as práticas restaurativas já podem ser observadas 

em várias localidades, como por exemplo, em Brasília (DF), em São Caetano do Sul (SP) e,  



em Porto Alegre (RS). Enfatiza-se que as práticas restaurativas foram implementadas como 

projetos-piloto e estão inseridas no Projeto Justiça para o Século 21, elaborado pela Terceira 

Vara Regional da Infância e da Juventude de Porto Alegre, em parceria com instituições 

ligadas à rede de proteção e atendimento da criança e do adolescente e é articulado pela 

Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul.  

 Em 31 de maio de 2016, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução 225, 

que dispõe sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário. 

Desse modo, o Judiciário determina que todas as comarcas do Brasil devem organizar 

Centrais de Justiça Restaurativa a fim de priorizar o diálogo entre as partes envolvidas no 

conflito. A partir dessa perspectiva, será possível começar a se pensar na instauração de 

uma cultura societal, baseada nos pressupostos da Comunicação Não-Violenta. 

 

4 A COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA COMO FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A 

EFETIVAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 A marca fundamental da Justiça Restaurativa é o diálogo. Através dele é possível 

conceder mais respeito e dignidade às partes, possibilitando que assumam obrigações, 

compreendam as diferenças e as necessidades dos envolvidos no conflito e, assim, 

alcancem um acordo restaurador que não exclua o transgressor da sociedade e valide os 

sentimentos da vítima e da comunidade.  

 Conforme se observa, o diálogo aufere o status de pilar e símbolo da Justiça 

Restaurativa, já que é ele que determina o modo como todo o procedimento irá se 

desenvolver. É evidente que os envolvidos em um conflito têm algo a dizer sobre o fato 

ocorrido, e a Justiça Restaurativa reconhece essa necessidade de expressão, 

proporcionando um espaço de comunicação, de manifestação dos sentimentos e das 

emoções que foram vivenciados com a prática do delito, sendo que essas motivações serão 

levadas em consideração na construção do acordo restaurativo. Nesse sentido, um dos 

pressupostos mais significativos das práticas restaurativas é a intersubjetividade, ou seja, 

um processo de deliberação e integração social com vistas à consensualidade. 

 Porém, para que se alcance êxito nos programas restaurativos é fundamental que se 

observe o tipo de comunicação que se está realizando e priorizando, pois é comum que 

nesses ambientes, vítima e ofensor exteriorizem sentimentos de raiva, ódio, revolta, 

incompreensão, muitas vezes, resistindo a um diálogo pacífico e racional, o que inviabiliza a 

construção de consensos. Caso essas manifestações comunicacionais não sejam 

administradas e direcionadas pelos facilitadores - que possuem somente a comunicação 

como instrumento de intervenção - de maneira adequada, no momento oportuno, corre-se o 

risco de que o procedimento restaurativo se torne um verdadeiro campo de batalhas, 

perdendo-se por completo a essência de seu propósito. 



 Levando em consideração a importância que a comunicação e o uso das palavras 

exercem sobre os indivíduos, transformando e definindo o nível das interações sociais, 

Marshall Rosenberg, identificou uma abordagem peculiar de comunicação - reforçando o 

sentido da comunicação construtiva - voltada a formas pacíficas de diálogo, com o escopo 

de lembrar como os seres humanos devem se relacionar uns com os outros, de maneira que 

a compaixão natural floresça, reformulando o modo pelo qual cada um se expressa e exerce 

a habilidade de ouvir os demais. Rosenberg denominou essa abordagem transformadora de                                                                                                                                                                                                                          

Comunicação-Não-Violenta (CNV). Na sua proposição, no lugar de as palavras 

manifestarem intenções impensadas e automáticas, a CNV acaba por tornar as respostas 

conscientes, expressando com honestidade e transparência aquilo que se está sentindo, ou 

desejando, ao mesmo instante em que se concede aos demais uma atenção respeitosa e 

empática. Para o referido autor, toda troca supõe escutar as necessidades pessoais mais 

profundas assim como as dos outros (ROSENBERG, 2006, p. 21-22). 

 Para efetivar os pressupostos delineados pela Comunicação-Não-Violenta, isto é, a 

reprogramação das formas de expressão e a escuta respeitosa, Rosenberg concentra a 

atenção em quatro componentes, a saber: observação, sentimento, necessidades e pedido. 

A princípio, observa-se o que está acontecendo em determinada situação, dizendo o que 

agrada ou não, mas sem realizar qualquer tipo de julgamento ou avaliação. Logo após, 

identifica-se o que foi sentido ao se observar aquela circunstância, como por exemplo, 

alegria, tristeza, mágoa etc. Em seguida, passa-se a analisar quais necessidades estão 

vinculadas aos sentimentos reconhecidos. Por fim, faz-se o pedido, que deve ser específico, 

uma vez que indica o que se quer da outra pessoa, para, então, ser possível enriquecer a 

vida do participante.  

O autor em comento ilustra a utilização desses quatro componentes, com o exemplo 

de uma mãe conversando com o seu filho: “Roberto, quando eu vejo duas bolas de meias 

sujas debaixo da mesinha e mais três perto da TV, fico irritada, porque preciso de mais 

ordem no espaço que usamos em comum”. De imediato, a mãe prossegue o diálogo, 

empregando o quarto componente: “Você poderia colocar suas meias no seu quarto ou na 

lavadora?” (ROSENBERG, 2006, p. 25). 

  Nesse viés, voltando à atenção para essas quatro áreas e contribuindo, para que os 

demais façam o mesmo, seja de forma verbal ou através de outros meios, estabelecer-se-á 

um nível de comunicação mútuo, sendo possível o despertar da compaixão. É importante 

frisar que a Comunicação-Não-Violenta não se trata de uma fórmula que deve ser seguida 

religiosamente, antes, ela se ajusta a diferentes contextos e modos pessoais e culturais. Por 

isso, o uso da Comunicação-Não-Violenta é indicado a qualquer nível de comunicação e as 

mais diversas situações, sendo praticada no mundo inteiro para reformular a comunicação 

nas famílias, nas escolas, nas instituições, nos relacionamentos íntimos, especialmente, nas 



disputas e conflitos de toda natureza (ROSENBERG, 2006, p. 26-27).  

 Assim, percebe-se que os fundamentos da Comunicação-Não-Violenta constituem 

um precioso recurso que pode garantir o êxito nas práticas restaurativas, pois, à medida que 

as duas partes ganham a oportunidade de expressarem sinceramente aquilo que estão 

observando, sentindo, necessitando e pedindo, ao mesmo tempo em que manifestam 

empatia uma pela outra, é possível que se chegue a um acordo capaz de suprir as 

necessidades de ambas.  

 Pode-se dizer que a origem de toda violência, seja verbal, psicológica, física, 

geralmente está em atribuir a causa do conflito ao erro do adversário, o que apenas 

demonstra a incapacidade de perceber a si mesmo e ao outro como um ser vulnerável, com 

sentimentos, necessidades, ansiedades que precisam ser exteriorizadas e atendidas. 

Insultos, críticas, depreciação, rotulação, comparação e diagnósticos configuram formas de 

julgamento, embora essa seja a linguagem que se aprende e se pratica socialmente 

(ROSENBERG, 2006, p. 37). 

 Grande parte dos indivíduos tem o hábito de fazer observações seguidas de 

julgamentos, críticas e avaliações sobre a conduta da outra pessoa. A prática constante de 

observar e em seguida avaliar, reduz as chances de que os outros escutem a mensagem 

que estamos querendo transmitir, sendo muito provável que venham a ouvi-la como uma 

crítica e, assim, resistir ao que foi comunicado. Portanto, a Comunicação-Não-Violenta 

requer a ruptura dos velhos hábitos e o desenvolvimento da capacidade de separar 

observação e avaliação, de tal modo que esse desafio configura a mais elevada forma de 

inteligência humana (ROSENBERG, 2006, p. 50-53). A Justiça Restaurativa apresenta uma 

nova forma de lidar com os conflitos, que modifica o foco do pensar e agir acerca do crime, 

priorizando pela Comunicação Não-Violenta, ao direcionar os procedimentos através do 

exercício da empatia, da escuta ativa e da cooperação.    

 

5 O MEDIAJUR - NÚCLEO DE MEDIAÇÃO E JUSTIÇA RESTAURATIVA, DA 

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO/RS-BRASIL - ENQUANTO EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA  

A Universidade de Passo Fundo/RS-Brasil, procurou viabilizar uma conscientização 

de vários segmentos, incorporando a lógica da solidariedade e do consenso normativo, a 

partir do desenvolvimento de alternativas de participação mais abrangentes e deliberativas, 

com o intuito de instaurar um novo paradigma que valorizasse a ação coletiva, o interesse 

geral, a construção de identidades, com vistas ao tratamento e a prevenção das mais 

variadas formas de  violência. 

O MEDIAJUR iniciou suas atividades no campus Carazinho, em agosto de 2014, 

enquanto Projeto de Extensão, desenvolvido pelos Cursos de Direito e Pedagogia, por meio 
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de Termo de Parceria formalizado com o Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria 

Pública, para atender casos de adolescentes em conflito com lei. Em agosto de 2016, houve 

a implementação do MEDIAJUR no campus Passo Fundo, envolvendo os Cursos de Direito 

e Serviço Social, mediante Termo de Parceria com Ministério Público de Passo Fundo, 

Secretaria Municipal de Educação, 7ª Coordenadoria Regional de Educação de Passo 

Fundo e Observatório de Juventude e de Violência nas Escolas, com o intuito de realizar 

círculos de construção de paz com famílias que possuam idosos em situação de 

vulnerabilidade a partir de casos encaminhados pelo Ministério Público, pelo Balcão do 

Idoso e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e, ainda, 

com alunos e professores de três Escolas-Piloto, objetivando prevenir conflitos. E, no ano de 

2017, o MEDIAJUR iniciou suas atividades no campus Sarandi, a partir de Convênio 

celebrado com o Presídio Estadual, visando a realização de círculos de construção de paz, 

com foco na ressocialização de apenados do regime semiaberto. 

 O objetivo essencial do MEDIAJUR é a resolução e a prevenção de situações que 

envolvem à prática de ato infracional, a violência no âmbito escolar, o tratamento de conflitos 

familiares, especialmente com idosos e, intervenções objetivando à ressocialização de 

apenados, a partir de uma abordagem integrada, cooperativa e humanitária por meio da 

aplicação de processos circulares, que compreendem os princípios da Justiça Restaurativa, 

enquanto instrumentos de (re)estabelecimento da relações sociais e familiares. 

O MEDIAJUR realiza círculos conflitos, com ênfase na vítima e ofensor e círculos 

não-conflitos, com ênfase na prevenção. A Metodologia utilizada segue os princípios da 

Comunicação Não-Violenta, sistematizada por Marshal Rosemberg e também a Metodologia 

dos Processos Circulares-Círculos de Construção de Paz, definidos por Kay Pranis. Essa 

metodologia é recomendada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e adotada nos 

Projetos da Justiça 21. Infere-se que os procedimentos circulares são conduzidos por um 

facilitador-professor e por dois facilitadores-alunos. 

Outra atividade realizada pelo MEDIAJUR é a formações continuada de professores 

da rede municipal, estadual e servidores da rede de atendimento de Carazinho, Sarandi e 

de sua região de abrangência, com vistas à implementação de ações no ambiente escolar 

que envolvam a cultura de paz, Comunicação Não-Violenta e metodologias de Círculos de 

Construção de Paz e círculos restaurativos.  

Ao mesmo tempo, o MEDIAJUR já está desenvolvendo ações no intuito de 

estabelecer uma Política Pública de Pacificação Social nos Municípios de Carazinho e 

Sarandi e, para tanto, já organizou, em cada campus, um Grupo composto por alunos e 

professores do curso de Direito, para estabelecer as bases da referida política a partir da 

interação com as autoridades e líderes locais tendo como referência a política pública nessa 

área que foi implementada no município de Caxias do Sul/RS. 



O público-alvo do Projeto são adolescentes autores de ato infracional; crianças, 

adolescentes, professores e funcionários envolvidos em conflitos no ambiente escolar e 

suas famílias, bem conflitos familiares, envolvendo, especialmente, idosos e apenados do 

regime semiaberto. Havendo a concordância dos envolvidos no conflito, os contatos e 

atendimentos são realizados, encaminhando-se aos Órgãos Conveniados e responsáveis 

pelo envio dos casos, relatório do procedimento restaurativo, dando ciência dos acordos 

firmados e de seu cumprimento. Caso o conflito já esteja judicializado, os relatórios serão 

homologados e o processo arquivado, ou seja, a solução vem por meio da Justiça 

Restaurativa, evitando que o processo tenha andamento ou seja instaurado. 

Os procedimentos circulares, com ênfase nas práticas restaurativas, são realizados, 

no mínimo, em três momentos distintos: a) Pré-Círculo Restaurativo: sessões individuais 

com cada parte envolvida no conflito, a fim de se esclarecer os fatos; b) Círculo 

Restaurativo: sessão em que todos os envolvidos no conflito reúnem-se com o objetivo de 

estabelecer acordos, após todos falarem e serem ouvidos; c) Pós-Círculo Restaurativo: 

oportunidade em que todas as partes envolvidas no conflito reúnem-se novamente para 

verificar se os compromissos assumidos no Círculo Restaurativo foram cumpridos. 

São vários os aspectos positivos que podem ser observados no desenvolvimento das 

atividades do MEDIAJUR. Como, por exemplo, a possibilidade do efetivo tratamento dos 

conflitos, em sua origem. Após todos falarem e serem ouvidos no procedimento restaurativo, 

viabiliza-se o sentimento de compreensão e perdão, de modo que as partes conseguem ter 

uma maior percepção do dano. Assim, é possível construir um acordo em conjunto, 

(adolescentes, professores, familiares, rede de atendimento) com, cada um, assumindo 

compromissos de forma consciente e voluntária.  

Nas ações preventivas, em que se organizam círculos de fortalecimento de vínculos, 

de sensibilização, de ressocialização e de reintegração percebe-se que os participantes 

desenvolvem competência emocional e social, resgatam valores e exercitam a empatia a 

partir do reconhecimento do outro. Inclusive, os professores e os alunos que atuam no 

Projeto se beneficiam com todo esse aprendizado e as experiências que os círculos 

oferecem, humanizando e redimensionando os seus pontos de vista. 

Outra questão imensamente positiva nos procedimentos restaurativos que envolvem 

adolescentes e idosos é que, o núcleo familiar, a escola, a comunidade, representada pela 

rede de atendimento, são chamados a participar do círculo. Assim, os envolvidos, seja na 

condição de vítima ou autor do fato, não estarão sozinhos para assumir responsabilidades, 

tendo em vista que é fundamental que a família e escola também percebam as suas 

deficiências e compromissos e vejam como apoiá-los, para evitar novos conflitos. O 

adolescente e o idoso fazem parte de um contexto (familiar, comunitário, escolar, etc) e 

precisam de auxílio para enfrentar as suas dificuldades e, somente com o apoio sistemático 



daqueles que com eles convivem, será possível transpor o ato infracional, as condutas 

antissociais e as situações de vulnerabilidade em que se encontram. 

Ademais, a participação da vítima e a atenção dispensada a ela, certamente é um 

fator importante, já que, a estrutura do Poder Judiciário não permite que ela fale sobre os 

seus sentimentos, mágoas e frustrações ocasionadas em razão do conflito. A esse respeito, 

menciona-se que a participação das vítimas é quase unânime e são poucos os casos em 

que elas se recusam a participar, ocasião, em que se realiza um círculo familiar, com o autor 

do fato, seus familiares e escola, quando o conflito envolver violência escolar. Nesse 

sentido, percebe-se que as partes chegam receosas e resistentes ao MEDIAJUR e, ao final 

dos procedimentos, é muito comum manifestarem gratidão com a equipe em relação ao 

atendimento recebido, pois se sentiram à vontade para falar sobre as suas dificuldades e 

sofrimentos e, mostram-se satisfeitas com o acordo realizado e mais tranquilas do que 

quando chegaram. No ano de 2017, o MEDIAJUR prestou mais de duzentos atendimentos 

beneficiando diretamente mais de mil pessoas. 

No que se refere aos Círculos com familiares de idosos em situação de 

vulnerabilidade em Passo Fundo, é visível que os atendimentos permitem o fortalecimento 

de vínculos e, dessa forma, os filhos dos idosos, conseguem se responsabilizar pelos pais e 

auxiliar financeiramente ou afetivamente nos seus cuidados, bem como, restabelecer o 

convívio com os irmãos que, muitas vezes, estava rompido.  

Já, os resultados com os círculos realizados com os apenados do regime semiaberto 

do Presídio de Sarandi são surpreendentes, pois os presos estão conseguindo ressignificar 

seus comportamentos, estabelecer novos projetos de vida a partir da aprendizagem 

emocional e social que os círculos oportunizam. Inclusive, a equipe técnica do Presídio 

relata que o comportamento desses apenados melhorou consideravelmente, reduzindo as 

ocorrências e incidentes no Albergue onde estão reclusos. 

Umo aspecto negativo é a resistência de algumas escolas em aceitar a Justiça 

Restaurativa como uma forma de resolver conflitos. Muitos professores sustentam um 

paradigma punitivo e pensam que a repressão é a forma ideal de tratar condutas 

antissociais. Dessa forma, é um desafio para o MEDIAJUR ressignificar as mentalidades e 

demonstrar que é preciso investir na responsabilização, já que a punição, por si só, não traz 

resultados efetivos. 

O MEDIAJUR, ao implementar práticas restaurativas, evita que inúmeros conflitos 

sejam judicializados ou policializados, permitindo a interação da comunidade com a 

Universidade e, por conseguinte, reduzindo a exclusão socia e ampliando a esfera de 

garantia dos direitos da cidadania de forma igualitária e justa. 

 

 



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a expansão social, as demandas decorrentes da violência, em suas diversas 

faces, seja daquela decorrente do uso de drogas, do abandono e vulnerabilidade de idosos, 

da questão da ressocialização de apenados, são pontos que merecem ser focados como 

prioridade nas políticas públicas e nos programas de extensão universitária. Nesse sentido, 

vale ressaltar que, a prevenção da criminalidade, a ressocialização de apenados, o 

tratamento dispensado aos adolescentes e aos idosos a partir dos recursos da comunidade 

é uma das referências mais concretas que a Constituição de 1988 trouxe e que foi reforçado 

com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso e da Lei de 

Execução Penal. 

Para encontrar soluções à crise atual, é fundamental a concretização de novos 

paradigmas e visões inovadoras fundamentadas em princípios e experiências, capazes de 

desvelar a raiz dos problemas, questionando os fundamentos que sustentam a punição, a 

fim de se instituir formas de responsabilização mais eficazes, humanas e menos onerosas 

daquelas oferecidas pela justiça tradicional.       

Por isso, a instituição de práticas restaurativas dentro das universidades, por meio da 

extensão, configura um novo olhar nas relações familiares e comunitárias, abrindo um 

horizonte de participação e autonomia, ao construir espaços específicos que priorizam o 

diálogo entre as partes envolvidas em um conflito e uma inclusão social mais humana, por 

encontrar soluções para o delito de forma mais flexível. 

 O constante exercício da Comunicação Não-Violenta pelos indivíduos configura um 

meio de pacificação das relações sociais, atenuando sensivelmente os conflitos, as 

divergências e a linguagem violenta utilizada para resolvê-los. Trata-se da construção de um 

novo modelo de comunicação, embasado nos pressupostos da paz, da racionalidade e da 

valorização do outro. Aplicada às práticas restaurativas, a Comunicação Não-Violenta 

permite com que se desenvolva uma percepção cooperativa da realidade, através da 

experiência de ouvir e de ser ouvido, o que possibilita o compartilhamento de ideias e 

posições, favorecendo as interações sociais e criando um senso comum de compaixão e 

empatia capaz de satisfazer as necessidades de todos os envolvidos.    

Nesse ímpeto, o exemplo da extensão universitária realizada pelo MEDIAJUR-

Núcleo de Mediação e Justiça Restaurativa, da Universidade de Passo Fundo/RS-Brasil, ao 

buscar a resolução e a prevenção de situações violentas, desde o ano de 2014, vem, 

concorrendo para o estabelecimento de uma nova cultura social, fundada na paz e no 

respeito.  
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