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Este relato é a experiência iniciada no Núcleo 
Regional de Educação (NRE) de Cascavel/PR em 
julho de 2014, denominado “Escolas Mais 
Humanizadas”, buscando uma alternativa para o 
problema da violência escolar.  
Seu objetivo é criar uma CULTURA DE PAZ nos 
ambientes escolares de forma a diminuir os 
índices de violência da rede pública estadual da 
cidade de Cascavel e dos municípios 
jurisdicionados ao NRE, a partir da compreensão 
da proposta, embasada nos princípios da JUSTIÇA 
RESTAURATIVA.  



EM NOSSO PAÍS E EM CASCAVEL 
• Resolução 225 (31/05/2016) dispõe sobre a formação 
em JR: 
•“§3º. OS FORMADORES DO CURSO REFERIDO NO 
CAPUT DESTE ARTIGO DEVEM TER EXPERIÊNCIA 
COMPROVADA EM CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE 
JUSTIÇA RESTAURATIVA, BEM COMO ATESTADOS DE 
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RESTAURATIVOS E 
ATUAÇÃO EM PROJETOS RELACIONADOS À JUSTIÇA 
RESTAURATIVA”.  

 

  
 



 
 

•Em Cascavel em 14 de junho de 2016 foi assinado um Termo 
de Cooperação Técnica para estabelecer as bases de 
cooperação na implementação de práticas de JUSTIÇA 
RESTAURATIVA: 
 a) Núcleo Comunitário de Práticas de Justiça Restaurativa 
(NCPJR); 
  b) Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (UNIVEL); 
  c) Núcleo Regional de Educação (NRE) de Cascavel; 
  d) Ministério Público do Estado do Paraná, vinculado à vara 
da infância e da juventude/Cascavel;  
  e) Tribunal de Justiça do Estado do Paraná/Cascavel; 
  f) 12ª Promotoria de Justiça da comarca de Cascavel-pr 



O QUE SIGNIFICA JUSTIÇA 
RESTAURATIVA (JR)? 

  
  É uma alternativa para gerir conflitos, (violentos 
ou não) sob uma nova ótica, um novo paradigma 
que pressupõe o diálogo e o respeito, objetivando 
a RESPONSABILIZAÇÃO, a  REPARAÇÃO DO 
DANO CAUSADO e a RESTAURAÇÃO DAS 
RELAÇÕES rompidas pelo conflito, mantendo, 
sobretudo, um olhar sobre as necessidades da 
vítima.  



 

 

 

 

 

 

 O projeto “ESCOLAS MAIS HUMANIZADAS” Iniciado em julho de 2014 

prevê sua execução em quatro etapas: 
  
 1.Capacitação em FUNDAMENTOS DA JUSTIÇA RESTAURATIVA E 

PRÁTICAS RESTAURATIVAS para gestores, pedagogos, professores e 
funcionários;  

 

  2. Formação continuada em Fundamentos de JUSTIÇA RESTAURATIVA e 
suas práticas;  

 

    3. Implementação do modelo de JUSTIÇA RESTAURATIVA em escola piloto;  
 

  4. Atendimento de casos judicializados, ou encaminhados pela ouvidoria do 
NRE,  e ainda pelos  colégios  da rede estadual no que se refere a alunos e 
profissionais a esta Regional. 

 



 DA FORMAÇÃO - O curso de fundamentos em 
JUSTIÇA RESTAURATIVA, ministrado no NRE de 
Cascavel, usa a  metodologia da “ESCOLA DE 
PERDÃO E RECONCILIAÇÃO-ESPERE”, da 
Colômbia, idealizada pela Fundación para la 
Reconciliación na pessoa de Leonel Narváez, seu 
presidente.  
Devido ao trabalho realizado com o uso dessa 
metodologia, a cidade de Bogotá, sede da fundação, 
considerada no ano de 2000 como uma das mais 
violentas do mundo, possui hoje o título de “Cidade da 
Paz” concedido pela ONU.  
O trabalho também está presente em muitos países da 
América Latina.  
A proposta é dar continuidade com o curso de Práticas 
em Justiça Restaurativa, o que já ocorre na escola 
piloto. Pois que essa formação instrumentaliza as 
pessoas a serem FACILITADORES DOS CIRCULOS 
RESTAURATIVOS.  



  

O CÍRCULO DE BOCHAROVA  
 

O círculo de Olga Bocharova nos guia nos passos 

propostos pelos Fundamentos da  Justiça 

Restaurativa. 
 

Além dela há diversos teóricos que orientam a 

formação dos Fundamentos e das Práticas 

Restaurativas (Howard Zehr, Kay Pranis, Belinda 

Hopkins, Ted Wachtel, Terry O’Connel e Ben 

Wachtel) na comunicação não violenta (Marshal 

Rosenberg, Dominic Barter), entre outros. 



 

METODOLOGIA  
Formação inicial: objetivo de refletir sobre a forma como 
somos violentos e punitivos estabelecendo um novo 
modelo de ação de cada indivíduo que se dispõe a fazer 
o curso de fundamentos.  
Curso (Fundamentos em Justiça Restaurativa) - 40 
horas distribuídas em 10 módulos.  
Curso (Práticas em Justiça Restaurativa) - 40 horas (tem 
como pré requisito o curso de fundamentos em JR). 
 O enfoque é trabalhar a  DOR e o TRAUMA como 
experiência humana, ressignificando a história dos 
envolvidos no conflito,  responsabilizando o ofensor, 
possibilitando a reparação dos danos sofridos pela vítima 
e a restauração das relações interpessoais.  
 



   
A formação em JR/ESPERE envolve tanto a 
exposição teórica quanto dinâmicas, que 
proporcionam aos participantes refletirem sobre seu 
protagonismo social, tanto no papel de vítima quanto 
de ofensor, aprimorando as habilidades necessárias 
para uma convivência mais humana e menos 
violenta, bem como realizando atividades práticas na 
resolução de conflitos, por meio de estudos de 
caso.  



RESULTADOS 
No ano de 2014 e 2015: 
a) foram capacitados 153 profissionais da 

rede pública estadual de ensino no NRE de 
Cascavel. 

 

a) foram formadas 102 pessoas em 
Fundamentos de JUSTIÇA RESTAURATIVA 
na escola piloto Marcos Claudio Schuster 
dentre eles profissionais da educação e da 
comunidade, alunos vinculados ao Grêmio 
Estudantil e alunos dos 6º anos.  

 



 
 

- O Núcleo Comunitário de Práticas em Justiça 
Restaurativa formou 655 pessoas desde 2010 até 
2015. 

-  Nas Práticas de JUSTIÇA RESTAURATIVA 
foram formados na escola piloto:  

- 2015 e 2016 
- 25 profissionais concluíram o curso   

 

- 2016 no NRE 
Estão concluindo  
Fundamentos de JR  
45 pessoas  
Praticas de JR  

13 pessoas no curso de 



 
 
 

-Na escola piloto Marcos Claudio Schuster 
levantados os números de atas em 2013 que eram 
44 e em 2014 reduziu para 13. Os conflitos ocorrem,  
mas a abordagem é restaurativa, nesse caso a 
proposta é buscar a REDE como apoio em ações 
onde existem necessidades para além das que o 
grupo envolvido na situação podem suprir. 

 

-Além de vários casos em que o boletim de 
ocorrência foi efetivado pelos professores, mas os 
CÍRCULOS evitaram a representação dos mesmos 
proporcionando acordo satisfatório com os 
envolvidos.  

 







 

 

 

 

 

 

CASOS CONTABILIZADOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

 - 32 casos encaminhados pela PJ 

- 03 casos encaminhados pelo NRE 

- total de atendimentos 224 

- pessoas que participaram 188, com média de 5 – 6 

pessoas por CÍRCULO 

- foram realizados de 2 a 3 CÍRCULOS por pessoa 

- não resultaram em autocomposição por falta de 

adesão – 6, sendo que 4 foram por falta de interesse 

da vítima 

-85% NÃO reincindiram na prática infracional 
 

-A partir de agosto de 2015: (relatório realizado no dia 

27.06.2016). 
 

-Dados da 12ª Vara de Infância e Juventude de 

Cascavel – Dra Larissa Haick Batisitn 



No NRE 

Em 2015  atendidos 39 alunos individualmente, 

18 círculos entre eles 7 de BO encaminhados 

pelo Ministério Público, os demais 

encaminhados pelas escolas e ouvidoria e 15 

turmas trabalhadas com sensibilização e 

círculos de paz. 

Em 2016  1º semestre - atendidos 14 alunos 

individualmente dentre eles 6 deles também em 

reunião de REDE, Diversas turmas trabalhadas 

com  sensibilização quanto a  Ética do Cuidado. 

Alguns casos em andamento nos colégios. 

Sensibilização em várias escolas sobre a 

comunicação assertiva e a janela da disciplina 

social 



Segundo semestre 2016 
 

 

7 casos vítima ofensor encaminhados pela 

12ª vara da Infância e Juventude, dentre eles 

3 foram devolvidos por não concordância 

em participar do processo, 1 concluido com 

acordo, 1 até o momento sem conseguir 

contato, 2 com acordo aguardando pós 

circulo.   Casos encaminhados pelas escolas 

5, entre eles 3 com acordo, aguardando pós 

circulo e 1 aguardando conversa com o pai 

e a aluna a fim de verificar a voluntariedade 

em participar do processo, 1 caso a vítima 

não concordou em participar do circulo 
restaurativo. 



Considerações Finais 
 O conceito de JUSTIÇA RESTAURATIVA como 
alternativa para gerir conflitos por meio de uma ótica cujo 
paradigma pressupõe: 
- o Diálogo e o Respeito;  
- a Reparação do Dano Causado;  
- a Restauração das Relações rompidas pelo conflito, 
procurando manter, inclusive, um olhar sobre as 
necessidades da vítima. 
- Esse conceito tem sido trabalhado no âmbito da rede 
escolar estadual de abrangência do NRE de Cascavel, já 
permitindo novas formas de perceber e atuar/mediar as 
relações conflituosas que permeiam o cotidiano escolar, 
na direção de uma ESCOLA MAIS HUMANA E MAIS 
ACOLHEDORA.  

  



Os FUNDAMENTOS EM JUSTIÇA RESTAURATIVA 

que é a primeira fase do curso pretende 

ESTABELECER UMA CULTURA DE PAZ, onde os 

formados estão aptos A SE RELACIONAREM  A 

PARTIR DE UMA PERSPECTIVA MAIS 

HUMANIZADA.  
 

 

Na segunda fase que é o curso de  PRÁTICAS DE 

JUSTIÇA RESTAURATIVA a fundamentação está  

na RESOLUÇÃO DE CONFLITOS já instalados, 

mas com a perspectiva de  prevenção. Essa fase do 

curso instrumentaliza com práticas de círculos 

restaurativos a fim de que os facilitadores se 

apropriem do conhecimento nas esferas teórica e 

prática.  



 

 

Referências: 

  
LORENZONI, Nelnie. Oportunizando o Encontro entre as Pessoas, pp. 3-
4. Relatório publicado no website do “Projeto Justiça para o Século 21”, 
disponível em <http://www.justica21.org.br/webcontrol/upl/bib_409.pdf>. 
Acesso em 25/8/2011.  
  
PINTO, R. G. Ministério da Justiça. Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento – PNUD. Justiça Restaurativa. Brasília-DF, 2005. 
  
RISTUM, Marilena. Violência na Escola, da Escola e contra a Escola. In: 
Assis, S.G.; Constantino, P.; Avanci, J. Q. (orgs.). Violência na escola: um 
diálogo com professores. Rio de Janeiro: Ministério da Educação/Editora 
FIOCRUZ, 2010. 
 

Diversos autores . Justiça Restaurativa em ação – Praticas e reflexões . 
Editora Dash, 2014.  
 

  
 



Forma(s) de contato com a ação:  
 - Professora: Marli Timm Vanelli e  Vera Lucia Dick 
marlitvanelli@nrecascavel.com e 
veraortigara@gmail.com  do NRE Cascavel-Pr. 
justicarestaurativa@nrecascavel.com      

 
 

Obrigada pela Atenção! 
Paz para Todos!  
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