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Planejar  a  educação  de  um  Estado  é  tarefa  de  muitas  mentes  e  sérios 

compromissos.

A educação, na pós-modernidade, conhece e fundamenta seus procedimentos nas 

teorias  elaboradas  por  mestres  como  Freud,  Deleuze,  Pichon-Rivière,  Paulo  Freire, 

assim como articula as suas práticas sob a influência de experiências bem sucedidas, tais 

como as práticas restaurativas, fundadas nos rituais tribais. Desde 2005, a Secretaria da 

Educação do Estado do Rio Grande do Sul é parceira da AJURIS no “Projeto Justiça 

para o Século 21” por acreditar que, para educar homens livres, é preciso criar espaço 

para a responsabilização individual e coletiva, essência da justiça restaurativa.  Novos 

tempos  demandam  novos  métodos,  novas  teorias  e  novos  modelos.  O  homem  do 

terceiro milênio precisa ser amorosamente íntegro e inofensivo, sob pena de fenecer.

Todo início enfrenta dificuldades e o inevitável medo do novo. Nosso começo 

não foi diferente ao propor que seis  escolas estaduais estudassem o tema da Justiça 

Restaurativa e propusessem às suas comunidades a adoção do círculo restaurativo como 

instrumento  de  resolução  não-violenta  de  conflitos.  Professores  foram  desafiados  a 

conhecer  e  implementar  uma  proposta  de  educação,  na  qual  a  responsabilidade 

individual é o ponto focal e de origem de todo o trabalho pedagógico, a partir do qual 

todas as relações precisam ser ressignificadas e simbolizadas. A responsabilidade pelo 

que se pensa, diz e faz passou a ser o elemento de aproximação e reconhecimento entre 

pessoas  com  diferentes  papéis  em  um ambiente,  histórica,  cultural  e  teoricamente, 

destinado ao aprendizado do convívio social. Passamos a tentar praticar nossa teoria de 

humanização das relações, em que pessoas preocupam-se e se interessam por pessoas.

Na  primeira  fase  do  projeto,  conseguimos  alcançar  apenas  221  servidores  e 

2.630 alunos, o que parece insignificante diante da realidade numérica da educação do 

RS. Entretanto, sempre acreditamos na máxima de que um pequeno grupo de pessoas 

interessadas  e  engajadas  é  que  promove  a  mudança  do  mundo.  Nesse  período, 

fomentamos grupos de estudo, de diálogo e de práticas; participamos de seminários, 

jornadas  e  conferências.  Enfim,  proporcionamos  espaços  de  reflexão,  nos  quais  foi 

possível  germinar  o  novo  paradigma  –  a  educação  responsabilizadora  e  a  justiça 
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restaurativa. Com o início de uma nova fase, em janeiro de 2007, nossa parceria foi 

repensada,  aprimorada  e  reafirmada  pela  senhora  secretária,  Mariza  Abreu.  Ela 

comprometeu-se em divulgar a proposta da Justiça Restaurativa, bem como a capacitar 

professores e membros das comunidades escolares nas práticas restaurativas, dentro de 

uma  proposta  inovadora  de  governo  através  dos  projetos  estruturantes.  A  partir  de 

então, os princípios da Justiça Restaurativa, tanto quanto as suas práticas, foram levados 

aos municípios que aderiram ao Programa Estadual de Prevenção da Violência, como 

modelo  de  justiça  comunitária  a  ser  adotada  pela  rede  social  local.  No  sentido  de 

garantir o acesso à informação e metodologias, a SEDUC vinculou a parceria com a 

AJURIS ao projeto Escola Aberta para a Cidadania, já transformado em programa por 

lei  estadual.  Na  prática,  isso  garante  que  159  escolas  públicas  no  Estado  terão 

professores  e  servidores  capacitados,  bem  como  comunidade  escolar  informada  e 

incluída diretamente  nas práticas restaurativas,  como metodologia  de resolução não-

violenta de conflitos.

Dos cinco municípios-piloto do Programa de Prevenção da Violência,  três já 

receberam  capacitação  de  pessoal  através  de  cursos  de  formação,  seminários  e 

monitoramento. Com a vinculação ao Programa Escola Aberta, a SEDUC proporcionou, 

já  em  2007,  divulgação  e  início  de  implantação  da  proposta  em  três  regionais: 

Cachoeira  do  Sul,  Santana  do  Livramento  e  Erechim.  Além  dessas  três  regionais, 

ofereceu cursos de capacitação em Educação para a Paz em Porto Alegre, Alvorada e 

Novo Hamburgo. Ao longo do ano que findou (2007), mais duas de nossas escolas 

participaram  de  novo  projeto-piloto,  acompanhado  mais  de  perto  pela  PUCRS  e 

coordenação geral do “Projeto Justiça para o Século 21”. O Departamento Pedagógico, 

através da Divisão de Programas e Projetos Especiais, coordenada pela professora Hilda 

Diehl, integrou os vários projetos que a compõe e priorizou os princípios da justiça 

restaurativa, inclusive internamente na solução de conflitos administrativos do dia-a-dia. 

A  partir  dessa  prática,  brotou  a  certeza  de  que  a  central  pedagógica  de  práticas 

restaurativas é o caminho para a minimização dos conflitos escolares judicializados. 

Sob a coordenação institucional da professora Nelnie Lorenzoni, então, foi iniciado o 

planejamento  desse  espaço  que,  a  partir  de  março  de  2008,  terá  como  principais 

atividades  o  gerenciamento  de  conflitos  escolares,  a  orientação  aos  professores  na 

resolução não-violenta de conflitos e a capacitação em serviço.

Sabemos  que  há  muito  a  fazer,  mas  temos  a  convicção  de  que  estamos  no 

caminho certo:  a valorização da pessoa, o respeito aos sentimentos de cada um e o 



cuidado  às  necessidades  de  todos.  Se  conseguirmos  identificar  as  necessidades  não 

atendidas de nossos alunos, poderemos propor estratégias de comportamento para supri-

las, sem que a violência se manifeste. Urge que pessoas de boa vontade usem o espaço 

do fazer para que os valores universais possam ser resgatados e que as boas práticas 

possam  ser  restabelecidas.  A  escola  pública  precisa  fazer  a  sua  parte  bem  feita: 

transformar os espaços intramuros escolares em momentos de prazer, alegria, felicidade, 

criatividade, respeito e produção de conhecimento com base no saber anterior de cada 

um.  A  escola  pública  precisa  voltar  a  produzir  qualidade  como  contrapartida  aos 

impostos pagos pelos cidadãos honestos, que somos todos nós em essência e teoria.

A Justiça buscou a Educação, e juntas estabeleceram uma nova plataforma de 

ação e trabalho através de novos olhares sobre coisas não tão novas. Esperamos que 

mais educadores se agreguem a esse nosso grupo de trabalho da SEDUC, bem como 

outros operadores do direito possam associar-se aos círculos da OAB e AJURIS no 

sentido  de  qualificar  as  práticas  do  Direito  e  da  Justiça  Restaurativa.  O  cidadão 

necessita  de  instituições  mais  horizontalizadas  e  de técnicos  mais  humanizados  que 

possam perceber a fragilidade dos direitos e deveres do ser humano, bem como o poder 

dos sentimentos e a força das necessidades.

Que a força ancestral de nossos  avós possa ser percebida na doçura de nossas 

ações diárias!

Paz  e  Justiça  Restaurativa  nas  práticas  pedagógicas  é  o  que  a  Secretaria  de 

Estado da Educação do Rio Grande do Sul pretende fomentar. Sempre!


