
OBJETIVO 

 

 

Propiciar espaço de reflexão e discussão sobre as 

possibilidades de resolução de conflitos a partir 

dos parâmetros da justiça restaurativa. 
 

 

 



Núcleo Comunitário de Práticas 
Restaurativas de Cascavel 
 Fundamentos da Justiça Restaurativas 

 Justiça Restaurativa 



Círculo da agressão/reconciliação 
– Olga Botcharova 



Eu me sinto ofendido quando...  
Eu também ofendo quando... 



Dimensões da vida afetadas pela 
violência 

 

A violência afeta a pessoa ofendida em três 
dimensões básicas de sua personalidade: 

 Segurança em si mesmo/a (auto-segurança) 

 O Significado da Vida 

 Sociabilidade 



A RAIVA E O RANCOR 
 A raiva e o rancor são emoções muito fortes, que 

desatam nossa energia de várias formas. É um 
sentimento superficial. Não porque seja trivial ou 
falsa, mas porque existem muitos outros sentimentos 
por debaixo delas. Quando nos perdemos na raiva, 
ficamos surdos aos nossos sentimentos mais 
profundos. Aprendemos a escutar somente aqueles 
que gritam mais alto. 



A RAIVA E O RANCOR 



 
 
 
A raiva é uma intensa reação emocional 

temporal de alguém que se sente ameaçado de 

alguma forma. Quando surge, a raiva pode se 

expressar aberta e diretamente ou se ocultar 

dentro da pessoa, de um modo calado e 

persistente, em forma de ressentimento crônico, 

de uma sensação constante de ofensa ou de má 

vontade que continua mesmo depois de passada 

a situação que provocou.  

 

 



A palavra ressentimento vem de ressentir, isto 

é, voltar a sentir intensamente. Quando estamos 

ressentidos, sentimos a dor do passado com 

intensidade e durante muito tempo, afetando 

nosso bem-estar físico e emocional 

 



OS FALSOS BENEFÍCIOS DA RAIVA 

Procure refletir se você usa a raiva ou o rancor de 
alguma dessas formas: 

 Você usa a raiva porque isso te dá a sensação de ter 
mais poder e domínio? 

 Você usa a raiva de modo impulsivo e como 
combustível para fazer as coisas acontecerem? 

 Você usa a raiva para controlar os outros? 

 Você usa a raiva para evitar se comunicar? 

 Você usa a raiva para se sentir a salvo? Acha que serve 
de proteção? 



OS FALSOS BENEFÍCIOS DA RAIVA 

 Você usa a raiva como forma de impor sua razão? 

 Você se prende a raiva para fazer com que os outros se 
sintam culpados? 

 Você usa a raiva para evitar os sentimentos que 
esconde de si mesmo? 

 Você usa a raiva para segurar uma relação? 

 A raiva mantém você no papel de vítima? 

 Você continua sentindo rancor para não se 
responsabilizar pelo que sente ou pelo que acontece 
atualmente em sua vida?  

 



RAIVA/ESCUTA/DIÁLOGO 

 

 

 

 



 
Curva do conflito / Tendências 

evolutivas do conflito 



Primer nivel:   

Desacordo original 

Segundo nivel:  

Antagonismo pessoal 

Terceiro nível:  

Multiplicação de  assuntos 

Asunto 

 

 

 

 

A              B 

 

 

 

 

A                 B 

 

 

A                                 B 

 

 

 

Quarto nível: Triangulação Quinto nível:  Polarização Meu conflito 

 

A                                                  B 

 

Outros 

 

A 

 

 

 

 

   B 

 

 

 

 

 

   

 



ESCUTA/DIÁLOGO 

A ferramenta mais importante para um BOM 
DIÁLOGO e para resolver conflitos é SABER 
ESCUTAR com atenção e vontade. Escutar demanda 
decisão consciente e a vontade de se livrar da 
distração e das intervenções. Além de prestar total 
atenção na outra pessoa, é preciso escutar também 
COM O CORAÇÃO e com a alma. Aprender a 
escutar desenvolve paciência e humildade 



COMUNICAÇÃO ASSERTIVA 

 Uma comunicação assertiva significa emitir 
uma mensagem seguindo um objetivo, com 
coerência entre sentimentos, pensamentos e 
atitudes.  

 Somos assertivos quando expressamos de forma 
sincera, clara e honesta as nossas necessidades, 
interesses e  sentimentos. 



Comunicação... 



USO DAS MSG “EU” 

Em quaisquer situações de raiva e de fortes 
emoções é preciso inicialmente:  

 I) identificar o sentimento;  

 II) determinar a causa principal, ou seja, a 
necessidade que está por trás do sentimento e que 
não está sendo atendida; 

 III) e, por fim, decidir como administrar a emoção 
e a situação. 

 

 



MSG “EU” 

As “mensagens-eu” são importantes durante 
um conflito, para restabelecer diálogos, para 
superar ressentimentos, não são acusatórias 
e ajudam a pessoa a ver o “outro lado”. 

  

 Imagens de duplo olhar/verdades 
 



Qual a verdade? 



Qual a verdade? 



Qual a verdade? 



Qual a verdade? 



Qual a verdade? 



MSG “EU” 

São exemplos de “mensagens-eu”:  

 “eu me sinto ofendido por causa disso”,  

 “eu não gostei daquilo”;  

 “eu senti raiva por esse motivo”;  

 “estou triste porque você pegou o meu material”;  

 “em minha opinião isto poderia ser resolvido de 
outra forma, o que você acha disto?”. 



“MSG – VOCÊ” 

 As “mensagens-você” são acusatórias, invadem o 
íntimo da outra pessoa e geralmente impõem culpa 
ao outro.  

 Elas fazem com que as pessoas revidem ou se 
retirem da conversa.  

 São exemplos de “mensagens-você”: “você me 
irrita”; “você está errado 



ABORDAGEM TRADICIONAL 

 O que foi desta vez? É você de novo?; 

 Quem começou isso? O que eu posso fazer agora 
(para punir o culpado)?  

 



ABORDAGENS 

TRADICIONAL 

 o que foi desta vez? É você 
de novo? 

 quem começou isso? O que 
eu posso fazer agora (para 
punir o culpado)?  

 

RESTAURATIVA 

 o que aconteceu? 

 quem foi afetado ou sofreu 
algum dano? 

 o que você sentiu naquele 
momento? 

 



Janela da disciplina social 



Círculos restaurativos 

 Vitima – ofensor 

 Conferência de família e comunidade 

 Círculos de paz 

 

 Vídeos Youtube 



Mensagem final 

Sinto-me tão condenada por suas palavras,  

Tão julgada e dispensada. 
Antes de ir, preciso saber: 

Foi isso que você quis dizer? 
Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, 
antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda: eu realmente ouvi isso?  

Palavras são janelas ou são paredes. 
Elas nos condenam ou nos libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, 

que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer,  

coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, voce ̂ 
me ajudará a me libertar? 

Se pareci menosprezar você,  

Se você sentiu que não me importei, 
Tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos.  

RUTH BEBERMEYER  

 



Muito obrigada! 

 

 

 

 
Terezinha Ferraz 

ter.m.ferraz@gmail.com 

(45)99926-1104 / 3227-6347 (Cense) 
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