
POLÍTICA TRANSVERSAL DE PACIFICAÇÃO RESTAURATIVA
JUSTIÇA / SEGURANÇA / ASSISTÊNCIA / EDUCAÇÃO / SAÚDE



HISTÓRIA

  O Programa Municipal de Pacificação Restaurativa – Caxias da 
Paz – tem início em 1º de novembro de 2012.

  O Núcleo e a Central da Paz Judicial foram instalados em 5 de 
novembro de 2012, no Fórum de Caxias do Sul.

  Em 5 de junho de 2013 foi inaugurada a Central da Paz da 
Infância e da Juventude, no Bloco 58 da Universidade de Caxias 
do Sul (UCS).

  A Zona Norte da cidade foi contemplada, em 19 de julho de 
2013, com a Central da Paz Comunitária.

  A Lei Municipal nº 7.754, de 29/04/2014, garante o Programa 
de Pacificação Restaurativa de Caxias do Sul como política 
pública.



CONSELHO GESTOR

 4ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - 4ª CRE

 7ª DELEGACIA PENITENCIÁRIA REGIONAL

 12º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

 DEFENSORIA PÚBLICA

 FUNDAÇÃO CAXIAS

 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 GUARDA MUNICIPAL

 PODER JUDICIÁRIO

 POLÍCIA CIVIL

 SECRETARIA DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO

 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL

 UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL



COMISSÃO EXECUTIVA



ORGANOGRAMA

NÚCLEO
Coordenação Geral

Coordenação Técnica
Coordenação Administrativa

Suporte de Comunicação

CENTRAIS DA PAZ

Comunitária

Infância e Juventude

Judicial

GESTÃO DE VOLUNTÁRIOS

Comissões de Paz

Voluntários da Paz

ACADEMIA
Ensino e Pesquisa
Grupo de Estudo

Capacitações
Supervisão

COMISSÃO EXECUTIVA

CONSELHO GESTOR



CURSOS PARA OS VOLUNTÁRIOS DA 
PAZ

 Programa de formações gratuito, com 1000 vagas 
disponíveis em 40 cursos, até novembro de 2016.

 Cursos de 2 dias e meio de duração, mais um dia de 
encontro de planejamento.

 Capacita os facilitadores a trabalhar em situações não 
conflitivas.



CENTRAL DA PAZ JUDICIAL

 Infrações Penais (Atos Infracionais)
 Conflitos Familiares / Atuação Protetiva
 Juizado Especial Criminal
 Juizado Especial Cível
 2ª Vara Criminal (Maria da Penha)
 Varas de Família



CENTRAL DA PAZ COMUNITÁRIA

 Conflitos envolvendo crianças, adolescentes e suas 
famílias

 Conflitos de vizinhança
 Conflitos e violências intrafamiliares
 Situações conflitivas entre usuários e serviços de 

atendimento
 Sensibilização para uma Cultura de Paz
 Atividades de prevenção de conflitos



CENTRAL DA PAZ DA INFÂNCIA E 
JUVENTUDE

 Situações conflitivas de natureza não infracional 
envolvendo crianças e adolescentes

 Situações conflitivas relacionadas a infrações de 
menor potencial ofensivo

 Sensibilização para uma Cultura de Paz
 Atividades educativas e de prevenção de conflitos



METODOLOGIA

 A metodologia aplicada, de forma preponderante, são 
os Círculos de Construção de Paz, originados nas 
práticas de justiça ancestral das Primeiras Nações da 
Costa Oeste do Canadá e do Norte dos Estados 
Unidos. 

 Eles foram sistematizados pelo juiz canadense Barry 
Stuart, e difundidos pela facilitadora norte-americana 
Kay Pranis, que treinou os facilitadores do Programa 
Caxias da Paz.

 São encontros profundamente alicerçados em Valores.



O QUE É JUSTIÇA 
RESTAURATIVA?

“É um processo através do qual todas as partes envolvidas 
em um ato que causou ofensa ou dano reúnem-se para 
decidir coletivamente como lidar com as circunstâncias 
decorrentes desse ato e suas implicações para o futuro” 
(Tony Marshall)

A Justiça Restaurativa trata de justiça enquanto VALOR, 
não se restringe aos processos judiciais, e foca nos 
relacionamentos entre as pessoas; por isso, pode ser 
aplicada para aprimorar os relacionamentos interpessoais, e 
também para prevenir ou solucionar conflitos e buscar 
consenso em situações complexas.



ESCOLA É LUGAR DE JR?

 Como espaço primordial de convivência e 
aprendizagem, a escola é o local mais propício para a 
aplicação das Práticas Restaurativas.

 Nesse ambiente, a Justiça Restaurativa pode ser 
utilizada para tornar a escola um lugar de convivência 
mais harmônica.

 Pode envolver em suas ações os estudantes, 
professores, direção, pais, enfim, toda a comunidade 
escolar.



QUAIS AÇÕES CABERIAM NAS 
ESCOLAS?

Os Círculos de Construção de Paz,  principalmente os 
Círculos menos complexos, que não buscam a 
construção de consenso no grupo, mas permitem que 
todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas, podem ser 
utilizados para diversos fins dentro das escolas, como, 
por exemplo: Círculos de Sensibilização,  de Diálogo, de 
Celebração, de Integração, de Transição, de Suporte, de 
Aprendizagem. Podem também ser usados como 
proposta pedagógica durante todo o ano letivo.



CÍRCULOS DE 
SENSIBILIZAÇÃO

Encontros onde se apresenta 
a Justiça Restaurativa, A Cultura 
de Paz e os Círculos de 
Construção de Paz.

Podem ser utilizados em vários 
momentos.

Podem ser oferecidos a:

 Estudantes

 Professores

 Pais

 Comunidade escolar



CÍRCULOS DE 
CELEBRAÇÃO Encontros onde os participantes 

podem compartilhar alegria e 
senso de realização. 

Podem ser utilizados em fins de 
anos letivos, ou para demarcar 
momentos importantes.

Podem ser oferecidos a:

 Estudantes

 Professores

 Pais

 Comunidade escolar



CÍRCULOS DE 
APRENDIZAGEM

Encontros que servem para que 
cada um traga e compartilhe com o 
grupo o que já sabe sobre 
determinado assunto.

Pode ser utilizado em sala de 
aula, para  apresentar um tópico 
novo ou para revisar conteúdos.

Podem ser oferecidos 
aos estudantes, como 
ferramenta didática.



CÍRCULOS DE 
DIÁLOGO

Encontros onde os participantes 
exploram uma questão ou 
conteúdo a partir de vários pontos 
de vista.

Podem ser oferecidos a:

 Estudantes

 Professores

 Pais

 Comunidade escolar



CÍRCULOS DE 
INTEGRAÇÃO

Encontros onde novos indivíduos 
podem ser adequadamente 
inseridos a um grupo já existente.

Podem ser utilizados para:

 Incluir estudantes com 
deficiências

 Recepcionar mais 
adequadamente estudantes 
transferidos de outra escola 
durante o ano letivo

 Melhor recepção a novos 
professores



CÍRCULOS DE 
TRANSIÇÃO

Encontros onde mudanças em um 
grupo podem ser melhor 
trabalhadas.

Podem ser utilizados para:

 Trocas de professores

 Transição dos estudantes 
do 5º para o 6º ano.

 Transição dos estudantes 
do 9º ano para o Ensino 
Médio



CÍRCULOS DE 
SUPORTE

Reúne pessoas-chave capazes de 
oferecer apoio a alguém que passa 
por dificuldades ou por uma 
transição dolorosa na vida.

Podem ser oferecidos a:

 Estudantes

 Professores

 Pais

 Comunidade escolar



OUTRAS 
POSSIBILIDADES

Situações complexas podem ser 
trabalhadas através de Círculos de 
Conflito ou de Tomada de Decisões.

Permite que todas as vozes sejam 
ouvidas e respeitadas, e que uma 
solução possa ser construída e 
pactuada pelos presentes, em 
consenso.

Esses casos, no momento, são 
atendidos nas Centrais da Paz.

Podem ser utilizados em 
conflitos envolvendo:

 Estudantes x estudantes
 Estudantes x professores
 Professores x professores
 Professores x pais
 Direção x estudantes,

 professores, ou pais
 Pais x pais
 Bullying
 Etc.



BENEFÍCIOS ÀS ESCOLAS

 Relacionamentos mais saudáveis
 Sensibilização a uma Cultura de Paz
 Educação em Valores
 Desenvolvimento de Empatia e Compreensão Mútua
 Prevenção de conflitos
 Resolução de Conflitos
 Tomada de decisões em consenso
 Autonomia e autorresponsabilização



ESCOLAS-PILOTO
O Programa Caxias da Paz e a SMED definiram cinco 

escolas para se tornarem projetos-piloto de aplicação 
sistemática e integrada da Justiça Restaurativa e dos 
Círculos de Construção de Paz.

Nessas escolas, todos os servidores foram convidados a 
participar de um curso específico e completo para se 
tornarem facilitadores de Círculos de Construção de Paz.

Em cada uma dessas escolas está sendo desenhado um 
projeto de execução específico, que atenda às 
necessidades daquela escola e de sua comunidade.

     A 4ª CRE está em vias para implantar esta formação 
em três escolas-piloto da Rede Estadual de Educação. 
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