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 Sobre Terre des hommes Lausanne no Brasil
 Terre des hommes Lausanne no Brasil (Tdh) é uma 
instituição sem fins lucrativos que faz parte da Fondation 
Terre des hommes Lausanne, organização internacional 
fundada em 1960, que age com compromisso e eficácia em 
prol dos direitos de crianças e adolescentes em qualquer 
circunstância social, na perspectiva de sua valorização 
como sujeitos de direitos, partícipes do desenvolvimento 
da cidadania.

 Fundamentando-se nos preceitos constitutivos 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo e da Convenção 
Internacional dos Direitos das Crianças, Terre des hommes 
tem foco preciso na participação igualitária de crianças 
e adolescentes, em todas as ações que desenvolve, 
considerando o protagonismo infanto-juvenil como um 
direito humano, conforme está contemplado no artigo 12 
da Carta das Nações Unidas voltada para os Direitos da 
Criança, de 1989.

 Valorizando processos participativos envolvendo 
crianças, adolescentes e jovens, Terre des hommes objetiva 
o fortalecimento de suas competências e potencialidades 
em defesa de melhoria de suas condições de vida; 
ademais, trabalha a construção conjunta de metodologias 
e estratégias de garantia de seus direitos fundamentais, de 
acordo com os princípios legais vigentes.
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 Uma das tarefas mais importantes 
da prática educativo-crítica é proporcionar 
as condições em que os educandos 
em suas relações uns com os outros e 
todos com o professor ou a professora 
ensaiam a experiência profunda de 
assumir-se. Assumir-se como um ser 
social e histórico, como ser pensante, 
comunicante, transformador, criador, 
realizador de sonhos.

Paulo Freire, 
Pedagogia da 

Autonomia, 
1996.

Apresentação
 
 Quando pensamos no título Construindo Relações de 
Cuidado: um guia para implementar práticas restaurativas 
nas escolas o que queríamos desde o início era dar ênfase 
a um processo que ao mesmo tempo fosse simples 
em recursos, mas complexo e profundo na vivência: 
a construção de um convívio saudável, amoroso e de 
dialogicidade nos espaços escolares. 

 Construir relações de cuidado nos leva a imaginar 
movimentos, diálogos, interconexão, solidariedade, 
respeito, dinamismo, amor, paz entre as pessoas, que 
diante de alguma situação, de um fato reconhecido como 
sendo conflituoso, entram em ação para solucioná-lo. 

 Sabemos que a escola é o lugar privilegiado para 
a construção da cidadania na qual um convívio ético, 
harmonioso e de afetividade é capaz de garantir o respeito 
aos Direitos Humanos, tendo como objeto educativo, entre 
outros, evitar a manifestação de situações de violência. 
Entretanto, índices de violência nas escolas, inclusive com 
o agravante de situações de danos e atos infracionais, 
demarcam a dinâmica escolar, desafiando-a.

 O guia que ora apresentamos faz parte do material 
educativo produzido pela Terre des hommes e se refere a 
práticas de resolução positiva de conflitos e violências, ou 
práticas restaurativas1 , direcionado a todos que fazem parte 
do contexto escolar: pais, alunos, professores, gestores e 
os equipamentos sociais e comunitários que constituem 

1 Sobre as práticas restaurativas o leitor poderá encontrar no livro 
Justiça Juvenil Restaurativa e Práticas de Resolução Positiva de 
Conflitos. Terre des hommes. Fortaleza-Ceará: 2013.
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o sistema de garantia de direitos. Representa uma 
aprendizagem, certamente não esgotada, de responder aos 
fenômenos de violência — em todas as suas dimensões 
(física, verbal ou emocional) e formas de manifestação 
— reconhecendo as responsabilidades e limites da 
comunidade escolar ao lidar com eles, inclusive ao fazer 
uso das práticas de mediação de conflitos, círculos de paz 
ou círculos restaurativos com a finalidade de construir um 
lugar seguro para o contexto escolar.

 O diálogo e a sensibilidade são as ferramentas 
estruturantes dessas técnicas ao mesmo tempo em que 
embalam a canção de ensinar/aprender das escolas que 
vêm desenvolvendo estas experiências.

 A Terre des hommes, ao compartilhar este guia, 
pretende contribuir para o fortalecimento do processo 
educativo, auxiliando na construção de uma convivência 
sem violência, instrumentalizando-os para o uso de 
ferramentas de solução de situações de conflitos e 
violências, implementando uma cultura de paz. 

 Anselmo de Lima
 Diretor de  Terre des hommes Lausanne no Brasil

 

 Recordando algumas    
 palavras-chave da ação   
 educativa
 
 
 O convite é para que você agora revisite algumas 
palavras-chave dos conceitos básicos e das normativas 
legais que orientam sua prática pedagógica. Certamente 
não será possível nos aprofundarmos sobre as mesmas, 
nem tivemos esta pretensão, e sim construirmos uma 
“ponte” entre tais conceitos e as práticas restaurativas, 
objeto deste trabalho, compreendendo, aqui, que as 
referidas práticas são um elemento a ser agregado, 
complementando a dinâmica escolar sem necessariamente 
excluir os elementos que nela já existem. 

 Tais palavras-chave permeiam nossa experiência de 
implantar e implementar práticas restaurativas nas escolas, 
orientando cada momento nosso de aprendizagem com 
as experiências de mediar situações de conflitos e apoiar 
professores(as), diretores(as), alunos(as) e pais e mães na 
construção de um espaço seguro, marcado pelo convívio 
saudável de colaboração e respeito no cotidiano escolar. 

8 9
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 1. Sobre 
relacionamentos 
e dialogicidade na 
Educação.

existencial, ou seja, somos no coletivo. E este coletivo 
se funda na prática de dialogar, de interagir, de construir 
e de transformar o mundo num profundo amor a ele e à 
humanidade.

 Por conta disso, torna-se necessária a reflexão 
sobre como existimos, quais mecanismos, estratégias 
e ferramentas utilizamos em nossa existência para 
encontrarmos o(os) outro(s). 
 
 O diálogo, por remeter ao encontro, constitui-se como 
essência das relações e do ser humano. Seu fundamento é 
o amor a si, ao outro, ao coletivo, ao mundo. “Se não amo o 
mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, não me é 
possível o diálogo” (Freire, 1988: 80). Por outro lado, não há 
diálogo se não há humildade: o reconhecimento de nossa 
incompletude, que nossa humanidade se dá em conexão, 
pois necessitamos do outro para existirmos, somos nas 
relações e, por isso, somos humanos na solidariedade. 

 Uma vez compreendido que a educação e as ações 
pedagógicas se fazem nas relações, é fácil perceber que 
os atos de ensinar e de aprender são relacionamentos 
constituídos pelo diálogo, — pelo amor e respeito profundo 
ao outro, à natureza, ao mundo, consubstanciando-se 
em uma prática cotidiana de construção do cuidado, do 
respeito, da segurança de estar no encontro com os outros, 
de aprender junto.

 No cotidiano escolar, atualmente, a vivência da 
dialogicidade, apesar de tão simples em sua compreensão, 
é muito complexa e difícil no fazer educativo da escola. 
Daí a urgente necessidade de ajudar as escolas a (re)
construírem espaços de diálogo e de relacionamentos 
que se caracterizem pela manifestação do cuidado e do 
encontro saudável. 

 Fundamentando-nos na filosofia freiriana de 
educação (educação libertadora), pretende-se fazer aqui 
referência à concepção de Paulo Freire sobre o princípio da 
dialogicidade como essência da existência humana e das 
relações nela constituídas. Isso se dá porque ao falarmos de 
práticas restaurativas torna-se pertinente recorrer a estes 
dois conceitos-chave da prática de ensino-aprendizagem: 
as relações nela constituídas e o diálogo nela estabelecido.

 Paulo Freire (1988) muito nos ensinou levando-nos à 
reflexão sobre a dialogicidade da educação, aprofundando 
na compreensão do diálogo, que foi entendida como “(...) 
o encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para 
pronunciá-lo (...)”. O diálogo, em Freire, é uma exigência 

Não há 
diálogo, porém, se 

não há um profundo 
amor ao mundo e aos 

homens. 

(Freire: 1988)
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 Ao falarmos sobre práticas positivas de resolução 
de conflitos nas escolas, fazemos também em referência 
a estes ensinamentos da pedagogia de Paulo Freire, 
entendendo que tais práticas ajudam as pessoas em 
contextos escolares fragilizados por situações de violência 
a manejarem de forma satisfatória os conflitos que se 
manifestam, a lidarem com as manifestações de violência e 
(re)conectarem-se com a essência do diálogo (em palavras 
e atos respeitosos). 
 
 Desse modo, com a cooperação expressa pelo apoio 
coletivo da comunidade escolar e de seus equipamentos 
sociais, constrói-se efetivamente uma rede solidária de amor 
e cuidado com o ensino, a aprendizagem e a convivência 
durante a vida escolar. A comunidade escolar precisa estar 
fortalecida, apta a lidar, dentro de seu contexto, com os 
conflitos e a saber intervir diante situações de violência 
(inclusive as mais graves), articulando-se junto a rede de 
apoio quando necessário e reestabelecendo a convivência 
positiva, tanto em relação à pessoa considerada autora do 
conflito ou de uma violência, quanto para o restante da 
comunidade escolar afetada por essa situação. 

 2. Educando para a cidadania 
 e construção da paz.
 No relatório Educação, Um Tesouro a Descobrir da 
Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI 
(2010), um grupo de especialistas do mundo todo, reunido 
pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura), identifica os desafios 
da educação e sugere recomendações que, entre outras, 
apontem para um conceito de educação mais amplo, 
focado no ser em sua totalidade e em relação com o outro, 
compreendido como sujeito histórico, em cujo processo 
educativo descobre, anima e fortalece o potencial criativo – 
“o tesouro escondido em cada um de nós”. 

 A educação, segundo o relatório, é concebida em 
quatro pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, 
aprender a viver juntos e aprender a ser. Pilares esses, 
conforme, veremos, que são suportes para o aprendizado 
da convivência e para a gestão de situações de conflito. 
Sinteticamente, podemos descrevê-los da seguinte forma:
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Aprender a conhecer: 
significa aprender a 
aprender, combinando 
os instrumentos do 
conhecimento escolar 
com os conhecimentos 
culturais e sociais 
construídos na relação, 
na história do sujeito, 
na vivência da arte 
e dos aprendizados 
construídos na vida. 
Implica em aprender 
os instrumentos 
do conhecimento 
enquanto meio, 
“porque se pretende 
que cada um aprenda 
a compreender o 
mundo que o rodeia, 
pelo menos na medida 
em que isso lhe é 
necessário para viver 
dignamente (...)”, e 
como finalidade, 
“porque tem como 
fundamento o prazer 
de compreender e de 
descobrir”. 

Aprender a fazer: 
dar ênfase à 
capacidade de 
comunicar, de trabalhar 
com os outros, de 
gerir e solucionar as 
situações de conflitos. 
A educação passa 
a estar relacionada 
à construção de 
habilidades e 
fortalecimento de 
competência para 
lidar com situações 
de incerteza, de 
dúvida, sabendo como 
comportar-se diante 
das mesmas. Isto 
significa ser sujeito 
criativo, participando 
da construção do 
futuro.

Aprender a viver 
junto: aprender a 
viver com os outros, 
aprender a conviver: 
dá-se extrema 
importância a que, no 
contexto escolar, se 
ensine a não violência 
às crianças e aos 
adolescentes. Para 
tanto, o espaço escolar 
deve ser marcado pela 
igualdade e equidade 
diante das diferenças, 
pela vivência de 
objetivos e projetos 
comuns que dão 
lugar a cooperação 
e amizade. A escola 
deve ajudar a construir 
atitudes de empatia e 
para isso é fundamental 
que instigue seus 
alunos a conhecerem 
suas potencialidades, 
competências e limites, 
e as do(s) outro(s) 
também.

Aprender a ser: 
como um princípio 
fundamental, a 
educação deve 
contribuir para o 
desenvolvimento 
total da pessoa: 
corpo, inteligência, 
sensibilidade, 
sentido estético, 
responsabilidade, 
espiritualidade. Com 
isso, as crianças e 
adolescentes têm 
condições de agir 
em seus contextos 
de forma segura, 
responsável, com 
discernimento e mais 
adaptados ao mundo.
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 Baseada nesses quatro pilares da educação, a 
Construção de Paz no âmbito escolar constitui-se em 
uma tarefa contínua de desenvolvimento de um ambiente 
interno seguro, cooperativo, solidário e, por isso, eficaz 
para as relações. 

 Nós que atuamos no contexto escolar, sabemos que 
o conflito muitas vezes se configura em uma perspectiva 
negativa, como na indisciplina, sendo resolvido 
geralmente através da punição. O convite às escolas para 
implantar práticas restaurativas de resolução de conflitos 
é possibilitar o desenvolvimento de uma educação para a 
paz, entendendo o conflito como um tipo de situação que 
faz parte da vida humana, em que as pessoas ou grupos 
sociais podem apresentar objetivos opostos, afirmar valores 
diferentes, ter interesses divergentes e, ainda assim, agir 
sem violência, lidando com o conflito através do diálogo e 
dos acordos coletivamente construídos.

 A escola, por constituir-se em um espaço potencial 
para refletir sobre essas diferenças, para confrontar valores 
e visão de mundo, influencia na formação dos sujeitos que 
dela fazem parte. Daí ser tão significativo ajudar a escola a 
trabalhar esses quatro pilares da educação com fins para o 
desenvolvimento de estratégias contra a violência e lidar 
de forma ética, responsável e justa com as situações de 
conflitos.

 Vale, então, lembrarmo-nos da Declaração sobre 
uma Cultura de Paz, da Organização das Nações Unidas/
ONU (1999), que entre outros, afirma em seu Artigo 1°: 

 Quando trabalhamos práticas de resolução de 
conflitos e construção de paz com as escolas, precisamos 
fazê-lo de forma criativa e positiva. Para isso, um dos 
primeiros critérios, conforme dissemos, é compreender 
o conflito (ou conflitos) que é vivenciado na escola, 
compreendendo-o em sua totalidade, nas diversas formas 
de se manifestar, na subjetividade que cada um apresenta, 
nas necessidades e sentimentos que se manifestam, nas 
interações sob as quais se apresenta. A estas situações é 
preciso propor estratégias inclusivas, e é este o objetivo 
das práticas restaurativas.

Uma Cultura de Paz é 
um conjunto de valores, 
atitudes, tradições, 
comportamentos e estilos 
de vida baseados: (...) No 
respeito à vida, no fim da 
violência e na promoção 
e prática da não-violência 
por meio da educação, do 
diálogo e da cooperação; 

(...) No pleno respeito e 
na promoção de todos 
os direitos humanos e 
liberdades fundamentais; 
(...) No compromisso com 
a solução pacífica dos 
conflitos;  (...) No respeito 
e fomento à igualdade de 
direitos e oportunidades 
de mulheres e homens.
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  3. A escola como espaço 
  de empoderamento e autonomia
 

  “A educação, dever da família 
e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.” 

Art.2° da Lei de 
Diretrizes de Base da Educação

 Aprender e ensinar são processos de 
empoderamento e autonomia, lançar-se ao ato criativo, seja 
como professores/educadores ou como alunos/educandos, 
exige o conhecimento de nossas potencialidades, de 
nossa força e poder, de nossas capacidades, sabendo 
fazer uso de instrumentos que ajudam na construção do 
conhecimento e na forma de relacionar-se no mundo. 

 Em Terre des hommes compreendemos que educar 
“consiste em criar as condições que guiam e apoiam a 
criança e o adolescente em seu crescimento como um 
ser capaz de viver no auto-respeito e no respeito pelo 
outro”. (Terre des hommes, 2008: 84). Nesse sentido, criar 
condições significa oportunizar espaços de experiências, 
de descobertas, de diálogo, de expressão do saber e de 
criatividade que ajudam crianças e adolescentes (e também 
educadores) a identificarem e fortalecerem seus recursos 
pessoais, suas competências para atuarem na vida.

 A finalidade de educar no contexto escolar está 
diretamente relacionada a possibilitar aos educandos e seus 
educadores espaços de segurança, proteção, convivência 
saudável, desenvolvimento de sua dignidade. Conforme 
nos aponta Paulo Freire (1996:35): “O respeito à autonomia 
e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um 
favor que podemos ou não conceder uns aos outros”. 

 As competências (como recursos pessoais) 
são elementos centrais nos quais devemos focar 
durante o processo educativo. Caracterizam-se 
por serem uma articulação das capacidades que 
contribuem na compreensão e intervenção do 
sujeito no seu contexto (social, cultural, em politicas 
públicas, em defesa dos seus direitos) e que o ajudam 
a construir o seu caminho de vida (Terre des hommes, 
2008: 70). Construídas e fortalecidas nas relações, 
constituem-se pelas competências pessoais (gestão 
das emoções, saber tomar decisões e operacionalizá-
las, criatividade, responsabilidade, autonomia etc.) 
e pelas competências sociais (integração grupal, 
comunicação interpessoal, construção de empatia, 
negociação, cooperação, gestão de conflitos, entre 
outras).
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 É nesse sentido que a adoção de uma postura 
norteada pelos princípios e valores da Justiça Restaurativa, 
bem como o desenvolvimento de práticas restaurativas para 
o tratamento positivo de conflitos e violências, apresentam-
se como um potencializador do educar, permitindo a 
consolidação de uma cultura de paz concretizada com 
espaços seguros.
 
 Sendo assim, é um dever das escolas ser este 
espaço que oportuniza, aos que dela participam, a liberdade 
de expressão, o fazer e pensar diferentes, o opor-se, o 
questionar, o negar (tanto para adultos como para crianças 
e adolescentes). O desafio é fazermos isso regidos pelo 
respeito e pela ética, e fazermos com cuidado, evitando 
cair em respostas que rompem com o diálogo, impondo-se 
pela força, como é a indisciplina por parte dos adolescentes 
ou o autoritarismo por parte dos educadores.

 As práticas restaurativas em âmbito escolar são 
práticas de cuidado, uma vez que tudo necessita de cuidado 
para continuar existindo. Elas representam uma relação de 
amor (com o outro, com o ambiente, com o espaço físico 
no qual estamos) expressado através das ações e acordos 
que propomos. Cuidamos, sobretudo, para vermos nosso 
espaço e as pessoas com as quais convivemos mais 
dinâmicos e mais saudáveis.

 Como, então, implantar este espaço de cuidado? Não 
é uma reposta fácil de ser respondida teoricamente: precisa 
ser vivida, exatamente porque a dinâmica de relações 
interpessoais é muito complexa, porque não é fácil educar, 
porque é desafiador e por vezes frustrante e angustiante 
estar em uma dinâmica institucional cujo barulho, 
desrespeito, cansaço, vergonha e medo são algumas das 
sensações e sentimentos percebidos e vividos.

 Certamente, e é importante que isso fique claro, as 
práticas restaurativas não são “as salvadoras do mundo” 
nem a solução “mágica” para todos os problemas. Existem 
casos em que as práticas não são aplicáveis, quer seja porque 
os envolvidos, exercendo sua voluntariedade, escolhem 
não participar, quer seja porque não é possível garantir 
o estabelecimento de um espaço seguro para o diálogo; 
ou ainda porque legalmente o procedimento necessita de 
outro tipo de intervenção. Nesse sentido, os elementos 
do Sistema Restaurativo, da construção de um fluxo de 
atendimento (determinando em quais situações pode-
se fazer uso das práticas restaurativas, quem o fará etc.), 
além dos Princípios e Valores das práticas restaurativas, se 
impõem como condições e limites para sua realização. 

 Tais práticas restaurativas mostram, entretanto, que 
é possível viver o contexto escolar sem a violência das 
pessoas e das instituições. O conflito, este sim, sempre 
irá permear nosso cotidiano, porque faz parte da nossa 
existência. Mas a violência não é condição de ser humano. 
Podemos vivenciar nossos conflitos sem atos violentos e os 
espaços que se mostraram disponíveis a fazerem uso das 
práticas restaurativas comprovaram isso. É preciso lembrar 
que nem todas as situações de conflito ou atos de violência 
podem ser abordadas com práticas restaurativas. Nesse 
sentido, é importante cuidar para respeitar as legislações 
vigentes e o cuidado com o outro. 

 É importante lembrar sempre a relevância de 
se estabelecer na escola uma cultura restaurativa: é 
necessário voluntariedade, disponibilidade, abertura para 
vivenciar essa forma de gestão dos conflitos, de organizar 
a dinâmica escolar de uma forma restaurativa, com uma 
prática institucional de revisão cotidiana do seu saber-fazer, 
de busca estratégica para estabelecer boas relações e de 
viver em e com comunidade. Vejamos, então...
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 Ao falarmos de práticas restaurativas no espaço 
escolar o fazemos baseados nos fundamentos da Justiça 
Restaurativa que reconhece que o que é central no conflito 
são as dimensões interpessoais, compreendendo que as 
ofensas ou violências são danos pessoais e relacionamentos 
interpessoais. Com isso, implantar práticas restaurativas 
nas escolas significa construir um espaço de cuidado, isto 
é, um lugar seguro, de vivência de valores como o respeito, 
a tolerância e a dignidade.

 Um espaço restaurativo constitui-se pelo cuidado 
na forma como nos relacionamos, como lidamos com 
as diferenças, reconhecendo-nos nelas e em nossa 
incompletude e, por isso, de nossa necessidade do outro; 
como administramos nossos conflitos. Como espaço de 
cuidado, o espaço restaurativo faz uso de ferramentas que 
ajudam as pessoas a lidarem com seus conflitos, a prevenir 
e a intervir diante de situações de violência. 

 Passo a passo para a    
 implantação de práticas   
 restaurativas nas escolas.
 

 “Se, na verdade, não estou no mundo 
para simplesmente a ele me adaptar, mas 
para transformá-lo; se não é possível mudá-
lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, 
devo usar toda possibilidade que tenha 
para não apenas falar de minha utopia, mas 
participar de práticas com ela coerentes.”

Paulo Freire
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Podemos compreender melhor 
os temas Justiça Restaurativa, 
Sistema Restaurativo, a diferença 
entre autoridade e autoritarismo, 
os conceitos de conflito, 
violência e ato infracional, e as 
práticas restaurativas, no livro 
Justiça Juvenil Restaurativa e 
Práticas de Resolução Positiva 
de Conflitos. Terre des 
hommes:  2013. 

 As práticas restaurativas ajudam as pessoas: 

 A lidar de modo melhor com seus conflitos, 
levando-as a pensar no que fizeram, em quem foi 
afetado por isso e como podem fazer para reparar e 
restaurar a situação e os vínculos;
 A intervir diante de situações de violência 
que ocorrem no espaço escolar, orientando quanto a 
conduta adotada e encaminhamentos necessários;
 A construir procedimentos de proteção, com 
orientações escritas que ajudam a prevenir e a intervir 
em situações de violência institucional;
 A articular com a rede de apoio;
 A celebrar conquistas, acolher novas pessoas, 
debater temas especialmente difíceis e fortalecer a 
comunidade escolar. 

 É fundamental enfatizar que fazer uso das práticas 
restaurativas (mediação, círculos de paz, círculos 
restaurativos) exige, primeiramente, construir um sistema 
restaurativo. Isso porque, conforme já afirmamos, alcançar 
os objetivos a que essas práticas se propõem exige, entre 
outros aspectos, uma mudança de paradigma,  de uma 
visão punitiva, para uma colaborativa e restaurativa, e o 
exercício da horizontalidade na resolução dos conflitos, 
reconhecendo o saber e o poder de todos os que constituem 
a dinâmica escolar. Exige ainda o conhecimento do que são 
essas práticas e de como acioná-las. 

 É um desafio, pois muitas vezes (apesar de 
extremamente diferentes) “autoridade” é confundida com 
“condutas autoritárias”, fazendo com que a disciplina seja 
marcada por sofrimento e raiva e com que o perdão seja 
visto como permissividade. 

` 1. Implantando as 
 práticas restaurativas
 A partir da experiência de Terre des hommes, 
utilizamos um gráfico de ação nas escolas com o qual nos 
orientamos quanto às atividades a serem desenvolvidas 
com foco na sustentabilidade e continuidade das mesmas, 
tendo como objetivo a autonomia da escola em lidar com 
as situações de conflito e prevenir o fenômeno da violência. 

 O gráfico da intervenção, a seguir, foi construído 
inicialmente para nosso trabalho com comunidades e vem 
se mostrando útil quando o utilizamos com as instituições, 
no caso as escolas, pois apontam um processo dinâmico 
e sistêmico, com atividades orientadas para cada etapa 
que interligadas constroem um percurso que nos permite 
visualizar os progressos, o quê precisa ser melhorado, o 
quê precisa ser feito, como e o quê estamos alcançando em 
cada etapa.
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Dinâmica de implantação e implementação das 
práticas restaurativas nas escolas

 Vamos, então, compreender cada uma destas 
etapas. Vale lembrar que elas estão diretamente implicadas 
entre si, de tal forma que é possível circular por cada uma 
delas podendo recorrer ou voltar a uma atividade da etapa 
anterior, a fim de melhor ajustar, mudar ou consolidar 
estratégias. O mais importante é compreender que para 
atingir o empoderamento e a autonomia para a escola 
gerenciar situações de conflitos e prevenir a violência 
é necessário que esses passos sejam implantados e 
implementados.

  
 Refere-se a um levantamento da situação escolar com 
objetivo de conhecer a dinâmica da escola, seus princípios 
e valores, o contexto ou comunidade no qual está inserida, 
como funciona sua estrutura organizacional, seu processo 
(como e de que maneira o saber é socializado; como as 
relações institucionais se estabelecem, como maneja 

Etapa 1.
Análise de contexto:
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seus conflitos, se ocorrem manifestações de violência e 
quais estratégias para intervir nelas). Através da análise 
situacional, é possível construir indicadores qualitativos 
e quantitativos referentes aos resultados que se pretende 
alcançar (no caso para a prevenção e redução do fenômeno 
da violência).

 É nesta etapa que se busca identificar qual a principal 
queixa ou demanda apresentada pela escola. No que se 
refere ao fenômeno da violência: o que acontece, com 
quem, há alguma turma específica? Com que frequência? 
Quais os momentos em que comportamentos violentos 
mais se manifestam? 

 Para obter essas informações, algumas entrevistas 
são realizadas envolvendo alunos, pais e profissionais de 
diversos setores da escola, como a direção, a coordenação, 
o corpo docente, o administrativo, serviços gerais, entre 
outros. A observação da entrada e saída dos alunos 
na escola, das aulas e das atividades que lá ocorrem é 
importante para conhecer melhor sua realidade, bem como 
a maneira da demanda se manifestar. Recomenda-se que 
este levantamento inicial seja feito durante um mês, no 
mínimo.

 Porém, é importante destacar que antecedendo 
os momentos de conhecer o contexto escolar, cabe à 
equipe que fará a análise apresentar-se à escola e definir 
seu objetivo e função (explicando o que são as práticas 
restaurativas e todo processo de implementação), a fim 
de colaborar com a dinâmica institucional sem atrapalhá-
la nem substituir competências. Para isso, é importante 
seguir alguns passos:

 Em seguida, inicia-se a observação, fazendo-a de 
forma respeitosa e cuidando para interferir minimamente na 
dinâmica do que está sendo acompanhado. A observação 
consiste em conhecer de perto a dinâmica da escola: suas 
atividades, os níveis de comunicação, os grupos de pares, 
os interesses, as regras de convivência, como se manifesta 
a demanda apresentada, as referências entre adultos, 
crianças e adolescentes, e como resolvem as situações de 
conflitos e violências. 

  Rodas de conversa com o núcleo gestor da  
  escola;
  Rodas de conversa com o Conselho Escolar;
  Roda de conversa com a representação da  
  Gestão, professores e alunos;
  Oficinas de sensibilização, nas quais se   
  apresenta a proposta do projeto e seu   
  fundamento para profissionais, famílias e  
  representação de adolescentes;
  Agendamento referente às etapas de todo o  
  processo.
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 Optamos preferencialmente por trabalhar com 
a observação participativa, isto é, com o observador 
inserindo-se no que já ocorre no espaço da escola, 
participando das atividades, enquanto observa os fatores 
fundamentais (nível de comunicação, linguagem, formas 
de relacionamento etc.) que são possíveis ocasionadores 
do surgimento do fenômeno da violência (objeto de estudo) 
e as competências locais para solucioná-lo. Entretanto é 
sabido que haverá momentos em que se precisará organizar 
encontros para melhor entender o processo (reuniões, 
rodas de conversa, entrevistas, aplicação de questionário, 
entre outros). 

 É nessa etapa também que se busca ter um momento 
com o grupo representativo de crianças e adolescentes, 
e para isso fazemos uso das rodas de conversa para 
apresentar a proposta do projeto. Esse momento é muito 
importante para que posteriormente sejam realizadas as 
entrevistas ou aplicado o questionário.

 Alguns instrumentais são utilizados nessa fase 
(descritos em anexo e sujeitos a adaptações de acordo com 
o contexto/dinâmica institucional, perfil da escola ou outra 
questão pertinente para a implantação e continuidade 
do Projeto): Instrumental de Identificação da Escola; 
Instrumental de Observação; Roteiro de Entrevista com 
professores e equipe técnica; Roteiro de questionário para 
os/as alunos/as.

 Após a realização da análise do contexto, faz-se a 
devolutiva das informações para a comunidade escolar 
(pais, professores, gestores e alunos) e junto a esta 
elabora-se um plano de ação que visa ao acompanhamento 
do processo evolutivo da escola referente à redução do 
fenômeno da violência e a gestão autônoma das situações 
de conflitos.

 Nesse momento também pode ser consensuado 
quais as situações de conflitos que serão abordadas com 
práticas restaurativas e quais situações seguirão outros 
procedimentos.

 
 

 Para a implantação e implementação de práticas 
restaurativas de resolução de conflitos, é fundamental 
primeiramente construirmos no espaço institucional um 
sistema organizacional favorável para a operacionalização 
das mesmas e sua continuidade. Conforme já dissemos, 
trata-se de constituir um sistema restaurativo no espaço da 
escola.

 É nessa etapa, então, que se iniciam a realização 
dos chamados Círculos de diálogo, os quais favorecem 
o fortalecimento das capacidades dos membros das 

Etapa 2 .
Fortalecimento do sentido 
de pertença: 
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escolas de dialogarem sobre temas identificados nas 
observações feitas e/ou entrevistas realizadas. Exercitar 
a escuta, a expressão de opiniões, o silêncio, dentro de 
um espaço seguro e acolhedor, é fundamental para que 
o desenvolvimento de práticas positivas de resolução de 
conflitos seja vivenciado.
 
 Processos formativos também são favoráveis nesse 
período, integrando conhecimentos, orientando acerca dos 
aspectos da proteção e discutindo o fenômeno da violência 
e sua influência no processo ensino-aprendizagem. Nesse 
sentido, fazer uso de recursos lúdicos e visuais favorece o 
envolvimento de crianças e adolescentes.

 Outro ponto importante desta etapa é a construção 
do fluxo de atendimento. As escolas vivenciam situações 
graves referentes à violência, assim sendo, é imprescindível 
definir que situações são de competência das escolas, como 
ela deve proceder nessas situações, como aciona a rede 
de apoio (serviços sócio assistenciais, conselhos tutelares, 
delegacias, promotorias etc.) e em quais situações poderiam 
ser ofertadas as práticas restaurativas dentro do espaço da 
escola.
 
 Para a construção de um fluxo adequado à realidade 
da escola e capaz de dar respostas às situações de violência, é 
importante a participação dos atores da comunidade escolar: 
funcionários, professores e, principalmente, estudantes. 
São eles que irão acionar o Sistema Restaurativo, portanto 
nada mais justo que decidam qual será a porta de entrada, 
em que horários os atendimentos são necessários, onde 
devem ser feitos, etc.

 É muito importante, por fim, que o fluxo seja 
referenciado no regimento interno da escola, especificando 
que as práticas restaurativas passam a compor seu sistema 

disciplinar e de que forma elas dialogam com outras medidas 
aí constantes. Além disso, dar segurança às pessoas que 
participam das práticas também garante que estas sejam 
adotadas como política da escola, e não apenas da gestão 
daquele período.
 
 O fluxo define o passo a passo das ações da escola 
desde a identificação de uma situação de violência, os 
responsáveis a serem procurados quando elas ocorrem, 
os procedimentos internos e externos a serem tomados e 
seu monitoramento. É aqui também o momento em que 
se orienta quanto aos procedimentos institucionais de 
proteção às crianças e adolescentes, os quais se referem a 
atitudes e ações para que situações de violência contra eles  
não ocorram no espaço institucional. 

 Definido o fluxo, estrutura-se o Sistema Restaurativo, 
ou seja, constrói-se as pré-condições para desenvolver suas 
práticas: articular atores estratégicos, capacitar atores da 
comunidade escolar, definir os facilitadores, o dia, o horário 
e o local, além da divulgação e do meio que possibilita seu 
acesso.

 Terminado o processo, é possível iniciar a 
implantação das práticas restaurativas.

 Para recordar
 O sistema restaurativo é acionado pela 
comunidade escolar (direção, coordenação, 
professores, alunos, outros) devido aos conflitos 
entre: professores-professores, professores-alunos, 
professores-gestores, gestores-alunos etc. , quando 
se trata de conflito, lesão corporal leve e ameaça que 
não se configurem como ato infracional do tipo lesão 
corporal grave, homicídio, violência sexual.
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Exemplo de um fluxo de práticas restaurativas em 
escola [Fluxo de atendimento envolvendo adolescentes na 
Escola Municipal Catarina Lima – Bairro Bom Jardim]

Comunicação do conflito por um 
dos envolvidos ou por terceiros às 
pessoas de referência dos círculos 

no espaço restaurativo.

 Processos circulares 
que levam em consideração 
as necessidades das 
vítimas, a escuta empática e 
oportunidade de reintegração 
do adolescente autor 
do ato de violência, em 
um encontro seguro, de 
respeito e diálogo que prime 
pela responsabilização, 
restauração dos vínculos, 
reparação dos danos e 
reintegração ao convívio 
familiar e comunitário. 

Pré-Círculo (Convite 
às partes diretamente 

envolvidas e seus 
apoiadores). 

Realização do Círculo
Facilitador e 

participantes.
Elaboração do Plano de 

Ação (Acordo).

Pós-Círculo
Acompanhamento do 

Plano de Ação através do 
facilitador.

Em se tratando 
de adolescente/
autor: pode-se 
oferecer as práticas 
restaurativas às 
vitimas.

A vítima não 
aceitando, pode-se 
oferecer práticas 
restaurativas ao/a 
adolescente autor.

Orientação do facilitador 
sobre os direitos e 

encaminhamento à Rede 
de apoio (Delegacia 

especializada, Conselho 
Tutelar, CREAS, etc)

Atendimento inicial: identificação da demanda
Feita por facilitador de processos circulares ou profissionais 
de referência para recebimento do pedido de círculos (escuta 
da situação e oferta da prática).

Aceitação das Práticas Restaurativas Em caso de Não aceitar 
participar de Prática 

Restaurativa

 Os casos já atendidos pela 
escola com foco em situações 
de violência envolvendo conflito 
escolar.
 Não se tratando de ato 
infracional do tipo lesão corporal, 
violência sexual, homicídios...
Faixa etária: 10 aos 18 anos 
completos.

Nos 
casos que 
envolvem 

crianças com 
menos de 10 

anos.
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 As práticas oportunizam o estabelecimento de 
uma conexão profunda entre as pessoas, explorando as 
diferenças ao invés de eliminá-las. Trabalhamos muito 
com processos circulares, pois simbolizam uma liderança 
compartilhada, igualdade, conexão e inclusão. Promovem 
foco, responsabilização e igual participação de todos. 

 São úteis quando as pessoas: 
 precisam tomar decisões conjuntas;
 precisam se entender quanto a divergências ou   
 discordâncias;
 precisam tratar de uma experiência que resultou  
 em dano;
 querem trabalhar em conjunto (como equipe);
 desejam celebrar algo;
 querem partilhar dificuldades;
 desejam aprender uns com os outros.

 São suficientemente fortes para conter (acolher, dar 
continência): 
 a raiva;
 a frustração;
 a dor;
 a alegria/tristeza;
 o silêncio;
 a verdade/paradoxos;
 os conflitos/divergências;
 as diferentes visões de mundo;

 As práticas de mediação, círculos restaurativos 
e círculos de resolução de conflitos contribuem para 
que a escola melhor intervenha diante da demanda que 
foi identificada, com foco não em suas dificuldades e 
fragilidades, mas dando ênfase às suas competências 
institucionais, ao seu saber fazer, aos seus recursos e 
potencialidades para a promoção de uma cultura de paz.

 
 Esta etapa é assim definida por se constituir de um 
trabalho mais específico com os grupos representativos 
das escolas: professores, alunos e pais que, sendo 
capacitados em práticas restaurativas, estarão aptos para 
atuarem como facilitadores e multiplicadores destas e 
no fortalecimento do sistema restaurativo. Serão eles as 
referências institucionais para que se dê continuidade ao 
processo.

 O ideal é que, inicialmente, essas pessoas 
atuem como co-facilitadoras das práticas restaurativas, 
auxiliadas por um facilitador já experiente, até sentirem-
se empoderadas o suficiente para assumirem sozinhas a 
facilitação das práticas.

 Etapa 3.
 Empoderamento:
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 Destaca-se aqui o incentivo à participação de 
adolescentes e jovens, para tornarem-se eles mesmos 
facilitadores desse processo (mediando conflitos 
envolvendo seus pares) e os principais protagonistas da 
mudança de seu contexto. Para isso, é necessário fortalecer 
positivamente a organização de grupos de adolescentes, 
através das lideranças de salas ou outras iniciativas 
existentes. 

 Ademais, é nessa etapa também que se oportuniza 
à escola uma maior interação com sua rede de apoio, 
sobretudo com o desenvolvimento de atividades com a 
comunidade ou fortalecimento das atividades do Escola 
Aberta2 (caso ela desenvolva esse projeto). 

 Além disso, campanhas temáticas organizadas 
com as crianças e os adolescentes fortalecem no espaço 
escolar o conhecimento e as estratégias para cuidarem das 
situações de conflito e os vínculos institucionais, tais como: 
as referentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ou 
da Convenção Internacional pelos Direitos das Crianças); 
palestras promovidas junto aos atores do sistema de 
garantia de direitos, como Conselhos Tutelares, Ministério 
Público, Defensoria Pública, Programas de medidas 
socioeducativas (haja vista a escola muitas vezes ter alunos 
em cumprimento destas medidas), Delegacia Especializada 
da Criança e do Adolescente, atividades artísticas e culturais.

 2  O Programa Escola Aberta é um programa do Governo 
Federal que incentiva e apoia a abertura das escolas públicas nos 
fins de semana, em especial daquelas localizadas em territórios 
de vulnerabilidade social, estimulando a parceira entre escola 
e comunidade. A proposta é que, nesses dias, desenvolvam-se 
atividades educativas, culturais, esportivas, de formação para o 
trabalho e de geração de renda, oferecidas aos estudantes e à 
comunidade.

 Essas ações informativas e formativas, lúdicas e 
culturais são abertas a outras escolas e comunidades, 
sendo que a escola funciona como um polo formador e 
espaço de referência da construção do conhecimento, do 
cuidado, do lazer e da proteção.

 Etapa 4.
 Gestão autônoma 
 das situações de conflito: 
 Durante todo o processo de implantação do 
Projeto realizar-se-á o monitoramento das ações, a fim de 
observar como a escola vai fortalecendo seus recursos, 
desenvolvendo iniciativas e potencialidades, cuidando 
das situações de conflitos que ocorrem e favorecendo 
uma participação comunitária positiva. Se tudo deu certo, 
percebe-se a mudança positiva de comportamentos, o 
vínculo institucional fortalecido, a redução do fenômeno da 
violência, a articulação e mobilização da escola junto à rede 
de apoio, que de forma autônoma gerencia positivamente 
as situações que ocorrem.

38 39

Prevenindo a violência e promovendo a Justiça Juvenil Restaurativa Prevenindo a violência e promovendo a Justiça Juvenil Restaurativa



 Ao longo de todo processo de implantação, são 
realizadas atividades de monitoramento contínuo, o qual se 
dá através de estudos dirigidos acerca de alguma temática 
específica que venha favorecer uma melhor compreensão 
e ação no contexto escolar, intervisões (análise da prática 
feita entre pares) supervisão (análise e orientação sobre a 
prática junto a profissional especializado externo à escola), 
relatórios e fichas de capitalização 3. Estas últimas com foco 
no registro das boas práticas e lições aprendidas.

 Atenção: o processo apresentado até aqui, com suas 
etapas definidas, deve ser compreendido dentro de uma 
dinâmica institucional que por sua característica não pode 
ser compreendida fora de um enfoque sistêmico. Com isso, 
cada etapa que se apresenta, desde a análise de contexto 
até a gestão autônoma, deve ser compreendida sob este 
enfoque, em um movimento que é característico quando 
se está trabalhando com pessoas e grupos organizacionais. 
Assim é possível que um ponto avance mais rápido que 
outro, que haja necessidade de se voltar a um ponto mais 
especifico do sentido de pertença enquanto também se 
trabalha o empoderamento etc. O gráfico apresentado, 
trata muito mais de uma representação didática de como se 
constitui o processo. Uma e outra etapa estão estreitamente 
interligadas e interdependentes.

 E lembre-se: para a realização de práticas 
restaurativas é fundamental que a escola:
 

 Ceda espaço para a realização das práticas 
restaurativas tendo, preferencialmente, local e 
horário especifico para a realização dessas práticas;

 Crie grupo de referência institucional 
(constituído por membros do Conselho Escolar, 
professores, famílias, alunos, entre outros que 
considere importante) que será responsável 
pela implantação e implementação das práticas, 
dando continudade às ações previstas em cada 
etapa, inclusive sendo facilitadores(as) de práticas 
restaurativas;
 

 Mobilize a comunidade escolar para a 
implantação das ações previstas em cada etapa do 
processo;
 

 Elabore relatórios e registre as lições 
aprendidas com foco nas ações e resultados da 
experiência que crie a memória institucional;
 

 Participe, desde o início, das decisões 
da implementação das práticas restaurativas, 
colaborando para efetivação, eficácia e 
sustentabilidade da mesma;
 

 Oportunize que professores, alunos e demais 
membros da comunidade escolar participem das 
ações previstas em cada etapa da implantação, sem 
prejuízo da dinâmica escolar;
 

 Elabore material de divulgação e informativo;
 

 Dê prioridade à articulação com a rede 
de apoio (organizações governamentais e não-
governamentais), com a qual poderá viabilizar a 
execução e resultados das ações previstas;
 

 Estimule os estudos dos casos abordados 
com práticas restaurativas, a fim de aprimorar 
o processo, promover a troca de experiências e 
saberes, além de fortalecer a prática. 3  Por fichas de capitalização entende-se a escrita individual 

ou coletiva sobre uma experiência vivida, dando-se ênfase às lições 
aprendidas, às boas práticas implementadas e às mudanças com o 
aprendizado.

40 41

Prevenindo a violência e promovendo a Justiça Juvenil Restaurativa Prevenindo a violência e promovendo a Justiça Juvenil Restaurativa



Anexos

Há escolas que são gaiolas e 
há escolas que são asas.

 Escolas que são gaiolas existem para 
que os pássaros desaprendam a arte do voo. 
Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. 
Engaiolados, o seu dono pode levá-los para 
onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm 
um dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a 
essência dos pássaros é o voo.

 Escolas que são asas não amam pássaros 
engaiolados. O que elas amam são pássaros em 
voo. Existem para dar aos pássaros coragem 
para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem 
fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. 
O voo não pode ser ensinado. Só pode ser 
encorajado.
    Rubem Alves

 E para terminar.....
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O que a escola tem feito para mudar essa situação?

Há quanto tempo isso se manifesta? 
Onde e com quem mais se manifesta?

Data:

Qual a principal situação que faz a escola decidir pelo Projeto? 

Entrevistado:

Identificação da demanda Anexos
Nome:

Endereço:

Telefone(s):

Email:

Página eletrônica:

Horário de Funcionamento: Ano de Inauguração:

Missão da Escola:

1. Instrumental de Identificação da Escola 

Identificação da Escola

Serviços prestados:
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2. Instrumental de Observação

Fato observado 
(sala de aula, recreio, atividade cultural etc.)

Comentário 
(o que se vê: quais as principais falas, 
atitudes, comportamentos observados?)Data

Hipóteses levantadas 
(em sua opinião, quais fatores contribuem para 
o surgimento da demanda observada?)
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3. Roteiro de Entrevista com professores 
e equipe técnica

Nome do entrevistado:

Há quanto tempo trabalha na escola?

Sendo Professor: qual/quais séries ensina e em qual/quais turmas?

O que mais gosta de sua profissão? Por quê?

O que menos gosta ou acha difícil? Por quê?

Como você vê a escola? E a turma que você ensina?

Quais forças (ou competências) você identifica na escola? 

Já houve alguma situação na escola que se sentiu inseguro, com 
medo? E o que aconteceu?

Que situações de conflitos você já vivenciou na escola? E como 
fez para resolver?

O que existe na escola que você não gosta de fazer ou estar? 
(em se tratando de um lugar ou fatos)

Na sua opinião, o que deveria ser mudado na escola para favorecer 
um melhor processo ensino-aprendizagem?

O que existe na escola que é muito bom de fazer ou estar?  
(em se tratando de um lugar ou de fatos)

Qual a principal situação que faz a escola decidir pelo Projeto? 

Garantir um lugar acolhedor e seguro para realizar a entrevista. 
Identificar as pessoas somente se elas assim o quiserem. Explicar 
sobre o Projeto (mesmo que já o conheça) e que haverá uma 
devolutiva das informações do processo de conhecimento da 
escola, pontuando sobre os aspectos gerais referentes às forças 
e competências institucionais, às fragilidades e/ou dificuldades 
encontradas e às estratégias possíveis de superação e mudança. 
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4. Roteiro de questionário com alunos 

Data:

Como você se sente na escola e na comunidade?
Na sala de aula:

Muito 
seguro

Seguro InseguroNão muito 
seguro

Na escola:
Muito 

seguro
Seguro InseguroNão muito 

seguro

Nos arredores da escola:
Muito 

seguro
Seguro InseguroNão muito 

seguro

No caminho entre a escola e sua casa (e vice-versa):
Muito 

seguro
Seguro InseguroNão muito 

seguro

Nunca Algumas 
vezes

O tempo 
todo

Muitas 
vezes

Mexeram comigo e/ou me intimidaram: 

Nunca Algumas 
vezes

O tempo 
todo

Muitas 
vezes

Xingaram-me e/ou me ameaçaram:

Nunca Algumas 
vezes

O tempo 
todo

Muitas 
vezes

Fiquei com medo de outros alunos:

Nunca Algumas 
vezes

O tempo 
todo

Muitas 
vezes

Algo me foi roubado:

Nunca Algumas 
vezes

O tempo 
todo

Muitas 
vezes

Eu estive envolvido em briga e/ou violência física:

O que aconteceu com você nos últimos meses?

Há alguma situação de conflito ou violência que você se preocupa 
quando está na escola? Se sim, qual é essa situação?

Há alguma situação de conflito ou violência que você se preocupa em 
sua comunidade? Se sim, qual é essa situação?

Nunca Algumas 
vezes

O tempo 
todo

Muitas 
vezes

Outra situação:

Explique o que aconteceu:

Você conversou sobre essas coisas com a seguinte pessoa:
Na escola:

Em casa: 

Outra pessoa de outro lugar:

ajudou não 
ajudou 

E isso:  Você não conversou 
com ninguém

Por quê?

Série:

O quê você mais gosta na escola é:
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5. Ficha de registro da prática restaurativa nas escolas 
Nome: (Pessoa que procurou o Círculo)

Outras informações que considere necessária para identificação: 

Facilitador(a): 

Co-Facilitador(a): 

Qual o tipo de prática restaurativa realizada? 

Data:

Co-Facilitador:

Resumo da situação ocorrida (com foco nos sentimentos e necessidades durante os 
pré-círculos ou pré-mediações; identificando as pessoas envolvidas e/ou as que deverão ser 

convidadas para a prática restaurativa) 

Duração do Encontro: Data do Relatório: 

Círculo de 
Diálogo

Círculo de Resolução 
de Conflito

Círculo 
Restaurativo /CNV

Círculo de   
Mediação 

Círculo de 
Apoio 

Resumo da prática restaurativa realizada (com foco na construção do acordo)

Assinatura das partes envolvidas:

Facilitador: 
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Terre de hommes Lausanne no Brasil
 www.tdhbrasil.org 
 Rua Pereira Valente,1655 - casa 20, Varjota.
 Fortaleza/CE - CEP: 60160-250

 Fone: (85) 3263-1142

 Facebook: Tdh Lausanne No Brasil 

 Twitter: Tdhbrasil
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