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Apresentaç o
Fruto de um trabalho realizado em parceria entre Terre des 

hommes Brasil e a União Europeia, o Projeto “Luta contra a violência 
às crianças e aos adolescentes em situação de vulnerabilidade social 
em Fortaleza (Ceará) mediante o fortalecimento das competências e 
a articulação do Sistema de Garantia de Direitos - SGD (Prevenção e 
Sistema de Justiça Juvenil)”, após seus 30 meses de implementação, 
conseguiu fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes em 
Fortaleza, Ceará, Brasil, seja na prevenção e na interrupção do ciclo 
da violência, seja no fortalecimento de sistema na justiça juvenil para 
qualificação das medidas socioeducativas em meio aberto, tendo a 
privação de liberdade como último recurso.

O Projeto cumpriu sua missão e possibilitou construir e 
aplicar mecanismos de prevenção e gestão positiva de conflitos em âmbitos 
escolares; mobilizar a rede comunitária para proteger suas crianças e 
adolescentes contra a violência; construir e operacionalizar, em parcerias, 
o manual de atendimento socioeducativo em meio aberto; dar visibilidade 
às ações desenvolvidas; capacitar diversos profissionais; abordar de 
forma transversal a temática de gênero; e dar vozes aos adolescentes em 
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto.

Além de contribuir com a inclusão do enfoque restaurativo 
no âmbito da prevenção e no sistema de justiça juvenil, apoiou o 
fortalecimento de sistemas permanentes em Fortaleza, para garantir 
um diferencial positivo no atendimento ao adolescente que comete ato 
infracional, como uma política pública. 



9Experiências e lições que fazem a diferença na vida de crianças e adolescentes

Um dos sucessos do Projeto foi o envolvimento de crianças, 
adolescentes, representantes das comunidades, escolas e operadores 
do sistema de justiça juvenil na concepção, na implementação, no 
monitoramento e nas avaliações, o que assegurou participação 
qualificada, sentimento de pertença e empoderamento da comunidade 
na continuidade do Projeto. Aliás, graças ao espírito de respeito e 
colaboração entres essas instâncias, muitas das estratégias aplicadas 
pelo Projeto serão incluídas nas políticas públicas e poderão servir de 
inspiração para outras experiências, possibilitando a continuidades dos 
seus benefícios para infância e juventude.

Que esta publicação, com o registro das principais 
estratégias implementadas pelo Projeto e suas lições aprendidas, 
possa contribuir para fazer a diferença de muitas outras crianças e 
adolescentes! 

Renato Pedrosa
Chefe da Delegação de Tdh Brasil 

Marc Luna
Responsável por programas de 

Terre des hommes para  
América Latina e Caribe
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Introduç o
Ao longo da implementação dos seus projetos, sempre 

focados na promoção e na defesa dos direitos humanos de crianças e 
adolescentes, Terre des hommes estimula sua equipe para sistematizar 
suas intervenções, refletir sobre a prática e buscar identificar as lições 
aprendidas. 

Na implementação do Projeto “Luta contra a violência 
às crianças e aos adolescentes”, as intervenções foram registradas e 
transformadas em fichas de capitalizações, que descrevem como elas 
ocorreram e o que nos ensinaram. Nesta publicação, também buscaram-
se registrar as lições aprendidas nas estratégias centrais do Projeto, 
por exemplo, a análise situacional, como ponto de partida, a relevância 
dos processos formativos, o trabalho em sinergia e a necessária escuta 
dos beneficiários.

Essa importante parceria com a União Europeia, através 
deste Projeto, foi iniciada em março de 2015 e concluída em agosto 
de 2017, tendo como locus de intervenção os bairros do Mucuripe e 
do Bom Jardim, na cidade de Fortaleza, estado do Ceará. O Projeto foi 
estruturado através dos componentes da prevenção da violência contra 
crianças e adolescentes e do fortalecimento do sistema de justiça juvenil, 
tendo crianças e adolescentes como seus beneficiários principais, na 
perspectiva de fortalecimento de competências institucionais.
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Prevenir e enfrentar a violência contras as crianças e aos 
adolescentes não é possível sem a participação dos operadores do 
sistema de garantia de direitos e das próprias crianças e adolescentes. 
Requer muitas sensibilizações, capacitações permanentes, humildade, 
tolerância e resiliência, fazer junto, incidir para que as políticas públicas 
para infância e adolescência sejam, efetivamente prioridade absoluta. Um 
dos sucessos do Projeto foi o planejamento, o monitoramento constante, 
realizado em equipe, com uma linha de base nos orientandos, uma análise 
de risco e, principalmente, uma equipe capacitada e motivada para torná-
lo possível, respeitando as pessoas e as instituições.  

Como dito, uma das estratégias do Projeto foi o fortalecimento 
do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Nesse 
sentido, as lições aqui apresentadas são frutos de um trabalho sempre 
realizado em parceria. Agradecemos às crianças e aos adolescentes 
pela confiança e pela participação, aos parceiros que trazem vidas e 
oportunidades a elas em suas comunidades, e aos parceiros do sistema 
de justiça juvenil de Fortaleza, os atores que promovem a incidência e 
o monitoramento das políticas públicas, além dos profissionais da mídia 
que divulgaram as principais ações do Projeto.

Almejamos que estas lições aprendidas possam inspirar 
novas e criativas intervenções para prevenção da violência contra 
as crianças e os adolescentes, sempre acreditando que um trabalho 
realizado em sinergia, apesar de também ser desafiador, tem um efeito 
positivo e mais abrangente, além de transformar realidades violentas em 
um ambiente de proteção e respeito aos direitos humanos de crianças 
e adolescentes.  
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O ponto de partida
No Brasil, 

particularmente no estado 
de Ceará e na cidade de 
Fortaleza, as crianças e os 
adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social 
encontram-se expostos a um 
contexto de violência e desrespeito 
aos seus direitos, o que leva a serem 
afetados pela violência no seu cotidiano, 
sendo tanto vítimas quanto agressores. 

Para enfrentar essa realidade, 
o Projeto contou com o seguinte objetivo geral: 
contribuir para que essas crianças e adolescentes 
tenham seus direitos garantidos, conforme o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), tendo como objetivo específico o enfrentamento 
à violência contra aqueles em situação de vulnerabilidade social, 
mediante o fortalecimento das competências e a articulação dos atores 
comunitários e institucionais do Sistema de Garantia de Direitos (SGD). 

Essa luta contra a violência ocorreu a partir de uma 
perspectiva global e sistêmica do problema, trabalhando de forma integral 
todo o ciclo da violência infanto-juvenil: desde a prevenção – nos âmbitos 
escolar e comunitário – até a intervenção junto ao Sistema de Justiça – 
com o atendimento aos adolescentes em conflito com a lei (ACL). Escolas 
e comunidades promoveram uma cultura de paz e conseguiram manejar 
as situações de conflito, evitando a judicialização de casos leves, que 
podem ser resolvidos em âmbitos escolares e comunitários. Além da 
contribuição da articulação dos serviços socioassistenciais públicos e 
comunitários para a prevenção da violência e a proteção de crianças 
e adolescentes, almejou-se a melhoria na qualidade da aplicação das 
medidas socioeducativas em meio aberto. 
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As lições aprendidas com as estratégias 
adotadas no percurso da prática

Após 30 meses de execução do Projeto, os objetivos e as 
estratégias implementados no “Componente da prevenção da violência 
infanto-juvenil na escola e na comunidade” e no “Fortalecimento do 
sistema de justiça juvenil” de Fortaleza demonstraram a eficiência e a 
eficácia do Projeto. 

No componente da prevenção, o fortalecimento das 
capacidades das instâncias públicas mostrou-se eficaz na medida 
em que cumpriu seus objetivos e permitiu a continuidade do trabalho 
desenvolvido pelo Projeto pelo poder público, sem criar dependências 
institucionais. Assim, um modelo de prevenção da violência e práticas 
restaurativas foi implementado e acompanhado sistematicamente em 
quatro escolas públicas de Fortaleza, resultando na redução da violência 
nesses espaços e no fortalecimento da proteção dos adolescentes, em 
65% dos encaminhamentos relacionados com conflitos e violência na 
Escola Matias Beck, 17,6%, na Escola Murilo Borges, 78,11%, na Escola 
Santo Amaro, e 32,3% dos casos registrados na Escola Osires Pontes.

No componente do fortalecimento do sistema de justiça 
juvenil, um manual de atendimento socioeducativo para o atendimento 
aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em 
meio aberto foi elaborado, implementado e reconhecido como política 
pública municipal de Fortaleza, através do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, produto que foi incorporado 
no atendimento no âmbito da Assistência Social, Ministério Público, 
Defensoria Pública e Poder Judiciário de Fortaleza. Isso permite 
beneficiar, de forma permanente, milhares de adolescentes que 
recebem sentença do Poder Judiciário para cumprimento de medidas 
socioeducativas em meio aberto de prestação de serviço à comunidade 
e liberdade assistida em Fortaleza.

As principais lições aprendidas no desenvolvimento 
podem ser assim evidenciadas: 
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Análise situacional  
como ponto de partida
Análise situacional  
como ponto de partida

A intervenção responsável em qualquer realidade 
pressupõe seu conhecimento prévio, sob o risco de se realizar um 
trabalho sem ambiência para seu desenvolvimento. O Projeto teve 
como ponto de partida a elaboração dessa análise de contexto, 
seguida de uma linha de base construída e implementada com a 
participação ativa de adolescentes, jovens e profissionais envolvidos 
no Projeto.  

A análise situacional constitui uma ferramenta 
importante da gestão de ciclos de projetos realizados por Terre des 
hommes Lausanne no Brasil, junto aos parceiros institucionais e seus 
financiadores. A análise subsidiou o planejamento e a implantação 
de estratégias de ações para a execução do projeto. Uma visão 
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panorâmica do contexto das quatro escolas da Secretaria da 
Educação do Estado do Ceará que participaram das intervenções no 
componente da prevenção, apresentando os contextos comunitários 
nos quais estavam inseridas a dinâmica do cotidiano escolar com 
foco nas situações de conflitos manifestas, a articulação com a rede 
de apoio em defesa dos direitos de crianças e adolescentes, suas 
forças e fragilidade, com fins de identificar sua pertinência e sua 
ambiência para a execução do referido projeto. 

A análise situacional não se pretendeu ser um estudo 
de caráter científico, mas ter uma compreensão do contexto de 
quatro escolas estaduais, com foco na opinião e nas práticas 
de representantes da comunidade escolar (alunos, professores, 
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gestores, funcionários e familiares) sobre temáticas referentes à 
gestão de conflitos, à compreensão e à diferenciação quanto aos 
conceitos de conflito, violência, ato infracional, medidas disciplinares 
comumente adotadas, existência (ou não) de registros das situações 
de violência ou ato infracional ocorridos nas escolas, a inserção 
escolar de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, 
a articulação da escola com seu entorno comunitário e seus 
equipamentos sociais. A pertinência e ambiência da implantação do 
projeto de mediação escolar como resposta à problemática central 
do fenômeno da violência e do ato infracional em contextos escolares 
e as competências institucionais foram postas em desenvolvimento 
ou consolidadas para responder positivamente a esses fenômenos.

Por sua vez, a escuta a membros das comunidades locais 
(lideranças comunitárias, órgãos governamentais e não governamentais 
do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes) também 
favoreceu uma compreensão do entorno comunitário das escolas e a 
realidade vivida por crianças e adolescentes dos bairros do Grande 
Mucuripe e da Grande Bom Jardim.

Após a sistematização da análise, uma devolutiva foi 
realizada com os partícipes do projeto, para ajustes e/ou validação 
da realidade identificada.

A análise situacional, além de evidenciar o contexto, 
também serviu de termômetro para aceitação das escolas, espaços 
comunitários e/ou fortalecimento do sistema de justiça do Projeto. 
Foi possível avançar nas escolas que se identificaram, mas também 
respeitar a dinâmica de cada escola. Houve a necessidade de 
recuos e de conviver durante meses com questões estruturais das 
escolas e da Secretaria de Educação em que o Projeto não tinha 
como intervir, como exemplo, a falta do quantitativo de professores 
para as disciplinas, a falta de espaço específico para as práticas 
restaurativas, a greve geral, as reformas no prédio das escolas, etc. A 
atualização anual da análise, de forma participativa, serviu de bússola 
para garantir que o Projeto mantivesse coerente em contribuir com a 
prevenção da violência e o fortalecimento do sistema de garantia dos 
direitos humanos de crianças e adolescentes.
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Mudança cultural e organizaç o do  
contexto: a construç o de um  sistema restaurativo escolar
As formas de tratamento de conflitos e de 

responsabilização das pessoas, por uma questão cultural, costumam 
ser extremamente punitivas. Há uma tendência a procurar culpados 
e distribuir castigos, em vez de procurar soluções que possam 
beneficiar a todos e promover uma reflexão coletiva. Essa cultura 
punitiva é, em geral, o primeiro e maior obstáculo para propor o 
enfoque restaurativo, uma vez que ele rompe, completamente, com a 
lógica do castigo, substituindo-a pela responsabilização autônoma e 
coletivamente construída. 

Isto posto, cumpre destacar a importância de se 
sensibilizar as pessoas para que elas possam, internamente, lidar 
com essa cultura punitiva e aceitar uma abordagem restaurativa. 
De outra forma, elas terão dificuldade em enxergar as práticas 
restaurativas como responsabilização, uma vez que, potencialmente, 
ainda confundirão esse conceito com o de punição. 

Outro passo importante é organizar o contexto local 
para a implementação das práticas restaurativas. É o que chamamos 
de Sistema Restaurativo, o conjunto de elementos articulados para 
a aplicação da Justiça Restaurativa: a definição de fluxos, formação 
técnica dos facilitadores, estabelecimento dos canais de acesso 
(ou porta de entrada) e dos meios de divulgação dos mesmos, 
identificação do espaço mais adequado, etc. 

Por fim, vale lembrar que esses dois processos – 
mudança cultural e construção do sistema restaurativo – não são 
estanques, isolados ou sucessivos: é possível sensibilizar antes 
para iniciar a construção do sistema restaurativo depois ou, ainda, 
utilizar a própria construção de um sistema restaurativo como forma 
de sensibilização. O que importa é lembrar que ambos os processos 
são sempre contínuos, ou seja, é preciso sempre cuidar do sistema 
e sensibilizar as pessoas para o paradigma restaurativo.
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Nas quatro escolas que participaram, construíram 
e implementam o seu sistema restaurativo, antes inexistente, 
contando, de forma permanente, com espaços e pessoas habilitadas 
em prevenção e enfrentamento de forma restaurativo em seu 
ambiente escolar, conforme a figura a seguir: 

Orientação e 
encaminhamento à 

Rede de apoio

{.........
 
    

 Fluxo para Procedimentos Restaurativos, 
Protetivos e Mediação nas Escolas

Os 
envolvidos 

aceitam 
participar de 
metodologia 
de resolução 
positiva de 

conflito?

Prática 
restaurativa

Feita por facilitadores 
ou mediadores; 
pessoas de referência 
(comunidade escolar ou 
outros capacitados)

Atendimento inicial: 
identificação da demanda 

(situações de conflitos escolares 
e violência), não se tratando de 
ato infracional do tipo violência 

sexual, homicídios.
Atenção às situações que 

envolvem questões de gênero. 

SIM

1. Pré-mediação

2. Mediação
Mediação

NÃO

.....
.......... Apenas um 

dos envolvidos 
aceita?

....Na identificação ou suspeita 
de situação de violência 
sofrida por pessoas da 
comunidade escolar .

Atendimento 
com enfoque 
restaurativo{

.........

..............{

{
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......... -
- 

    

 Fluxo para Procedimentos Restaurativos, 
Protetivos e Mediação nas Escolas

Os 
envolvidos 

aceitam 
participar de 
metodologia 
de resolução 
positiva de 

conflito?

Prática 
restaurativa

Feita por facilitadores 
ou mediadores; 
pessoas de referência 
(comunidade escolar ou 
outros capacitados)

Atendimento inicial: 
identificação da demanda 

(situações de conflitos escolares 
e violência), não se tratando de 
ato infracional do tipo violência 

sexual, homicídios.
Atenção às situações que 

envolvem questões de gênero. 

SIM

1. Pré-mediação

2. Mediação
Mediação

NÃO

1. Pré-círculo

2. Círculo 
restaurativo

3. Pós-círculo{ {
{

Atendimento com 
enfoque restaurativo{

Círculos de apoio (para autores, famílias e comunidades)

Círculos de apoio (para vítimas, famílias e comunidades){
SIM

NÃO

{
Atendimento com enfoque restaurativo{

.........

.............. Para demais situações que envolvem 
indisciplina, a escola adota Círculos de 

Construção de Paz, para fortalecimentos de 
vínculos, de diálogo, valores e outras medidas 

previstas no seu Regimento Interno.
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Importância dos  processos formativos  
em toda a vida do Projeto
Uma das principais ferramentas no desenvolvimento 

do Projeto foram os processos formativos, delineados através de um 
Plano de Formação anual, com um gestor guardião para garantir que 
o Planejado fosse executado. Além da importância de uma pessoa 
de referência,  fundamentar as parcerias realizadas com as Escolas 
Superiores da Magistratura, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública, a Secretaria de Estado da Educação, que fortaleceram os 
processos, foi importante, pois consideraram os eventos formativos 
como integrante da política desses órgãos públicos, além de auxiliar na 
mobilização dos participantes. 

Cabe destacar que a formação foi abordada através de 
uma estratégia de fortalecimento das competências de parceiros e 
instituições das zonas de intervenção, com vistas a sua qualificação pela 
garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Assim, demandou do 
Projeto uma sequência de articulações para sensibilizar o maior número 
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de pessoas, ao mesmo tempo buscar identificar profissionais-chave 
que precisavam participar dos processos formativos, para garantir uma 
coerência com os objetivos propostos.

 A experiência demonstrou que a existência de um Plano de 
Formação anual do Projeto permite identificar quais temáticas precisam 
de aprofundamento. Também ofereceu subsídios para retomar eventos 
formativos já realizados, considerando a rotatividade dos profissionais dos 
parceiros institucionais e comunitários nos espaços de intervenção do 
Projeto. 

As diversidades de metodologias e eventos formativos 
também contribuíram para a obtenção dos resultados nesses processos. 
Assim, a realização de encontros, seminários, palestras, oficinas, cursos 
básicos, curso de formação modular, vivências, auxiliaram tanto na 
sensibilização das pessoas, na difusão das temáticas dos projetos, como 
habilitar os profissionais para fazerem a diferença de forma concreta 
através da aplicação dos procedimentos preventivos, protetivos e de 
enfrentamento ao ciclo da violência contra crianças e adolescentes.

No tocante aos cursos, a experiência do Projeto tem 
demonstrado que, a despeito da importância de se ter um currículo 
único em termos de conteúdo, o formato do curso deve ser flexível, de 
forma a se adaptar às diversas realidades em que pode ser aplicado 
(atendimento socioeducativo, poder judiciário, comunidades, escolas, 
etc.). Além disso, uma abordagem teórico-vivencial tem se mostrado 
mais efetiva no sentido de permitir, mais facilmente, a compreensão da 
prevenção e o fortalecimento do sistema de justiça juvenil.

Outro aspecto altamente relevante nos processos 
formativos foi reconhecer que os integrantes do Projeto são eternos 
aprendizes, pois a intervenção em contextos de violência requer um 
constante alinhamento, reciclagem das intervenções e ajustes em todo o 
processo, principalmente, afinal o contato com crianças, adolescentes, 
jovens e os profissionais que compõem o sistema de garantia de direitos 
era permanente. Necessitou-se cuidar para que a equipe sentisse 
preparada e motivada para a operacionalização do Projeto. 

Neste sentido, encontros semanais de estudos, intervisões, 
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supervisões e cuidados internos foram realizados a partir de feedbacks 
semanais realizados pelos integrantes da equipe, que se encontravam 
nas comunidades, em contato com os operadores de direitos, e nos 
espaços de incidência política. 

Entre tantas lições que os processos formativos nos 
trazem, é reconhecer o potencial de envolvimentos dos adolescentes e 
jovens nos processos formativos, principalmente, na rápida replicação 
entre seus pares. O projeto cuidou disto e ajustou esses processos para 
atender essa demanda. 

Um modelo de  
aç o para a  
implementaç o 
de práticas restaurativas  em contextos escolares
A experiência do Projeto 
possibilitou a implementação 
de um “Modelo de Ação 
de Prevenção à Violência 
Escolar e Implantação de 
Práticas Restaurativas”. 
Tal modelo de ação resulta 
do trabalho desenvolvido 
junto a escolas do Ceará, 
em parcerias estabelecidas 
com o Ministério Público 
do Ceará e as secretarias 
estaduais e municipais de 
educação.
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Essa intervenção tem como protagonistas a família, 
a comunidade, a sociedade e o poder público, uma vez que esses 
sujeitos têm o dever, conforme o art. 4° do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, de assegurar às crianças e aos adolescentes direitos 
fundamentais. O trabalho envolve a participação efetiva desses 
atores, buscando construir de forma coletiva a adoção de estratégias 
para fazer-se um espaço seguro, com base nos princípios da justiça 
restaurativa e de técnicas de gestão positiva de conflitos, tais 
como os Círculos de Construção de Paz e a mediação de conflitos. 
Ademais, há a orientação e o apoio às instituições educativas para 
a implementação de procedimentos de proteção1 de crianças e 
adolescentes de qualquer tipo de violência no espaço escolar.

 Especificamente, em Fortaleza, a parceria estabelecida 
entre Tdh, Ministério Público e Secretaria da Educação do Estado do 
Ceará possibilitou operacionalizar um o passo a passo definido. Esse 
modelo de ação se constituiu em um conjunto de conceitos norteadores 
e propostas de ações com fins de responder à problemática do 
fenômeno da violência e do ato infracional em âmbito escolar. Havendo 
uma necessidade de fortalecer as competências dessas instituições 
educativas, a proposta é que, através dessas orientações conceituais 
e técnicas, as escolas possam ter ferramentas que lhes apoiem a 
construir uma prática educativa sob um enfoque restaurativo de 
disciplina e de gestão positiva de conflitos.

O Modelo de Ação objetiva construir espaços de 
proteção no ambiente escolar, ao adotar procedimentos de prevenção 
da violência e fortalecimento de uma cultura educacional pela paz. 
Também é norteador para se estruturar ações quando crianças e 
adolescentes são autores da violência. Por isso, o modelo de ação 
para as escolas tem objetivos específicos, tais como: 

1    Tdh tem sistematizada e aplicada, desde 2002, uma Política de Proteção 
Institucional, que é difundida em todos os seus Projetos e Instituições parceiras. Tal Política 
prima por preservar o bem-estar das crianças e do adolescentes que participam das ações 
desenvolvidas por Tdh e/ou parceiros e prevenir atos de violência  sob todas as suas formas. 
Visa proporcionar às crianças e aos adolescentes um ambiente seguro e acolhedor e aos 
profissionais as orientações necessárias para agir em defesa dos direitos infanto-juvenis.
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a) ajudar crianças e adolescentes a se protegerem 
de suas próprias violências e, para isso, propor 
ações que promovam o fortalecimento das 
competências infanto-juvenis, apoiando-lhes 
a aprender a gerenciar positivamente seus 
conflitos, resolvendo-os de modo não violento, 
ou fazendo uso de práticas que efetivamente lhes 
ajudem a responsabilizarem-se diante daqueles 
que sofreram com seu ato para, desse modo, 
restaurar vínculos fragilizados por causa do fato 
ocorrido;

b) dar subsídios teóricos e metodológicos, de 
acordo com as normativas nacionais, para que 
as escolas compreendam e se empoderem para, 
sempre que possível, tratar os conflitos e casos 
de violência ou atos infracionais leves2 sem fazer 
uso de medidas punitivas ou encaminhando para o 
Sistema de Justiça Juvenil (Delegacia, Ministério 
Público, Judiciário); e

c) apoiar as escolas a promoverem a integração de 
adolescentes que se encontram em cumprimento 
de medida socioeducativa que, muitas vezes, 
estão evadidos do espaço escolar.

 Para tanto, atingir tais objetivos requer inclinar-se a 
seguir as seguintes ações centrais em termos de orientação:  
1. análise situacional da escola; 2. plano de ação para proteção de 
crianças e adolescentes e prevenção contra a violência; 3. formação 
da comunidade escolar; 4. política institucional para proteção de 
crianças e adolescentes; 5. medidas disciplinares restaurativas; 6. 
articulação com a rede de apoio; e por último, porém não menos 
importante, o monitoramento dos resultados alcançados com base 
em indicadores qualitativos e quantitativos previamente definidos na 
análise situacional realizada.

2    Xingamento, dano ao patrimônio, ameaça, calúnia, furto, entre outros, de acordo 
com a lei 12594/12 do sistema nacional de atendimento socioeducativo e a Lei 8.069/90. 
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Para a implementação desse modelo de ação, uma 
capacitação inicial de 30 horas é realizada com a comunidade 
escolar, dando-lhes subsídios básicos aos conceitos e às técnicas 
das práticas restaurativas. Entretanto, as escolas seguem um 
processo formativo de fortalecimento de suas competências para a 
gestão positiva de conflitos. 

Duas práticas metodológicas são amplamente trabalhadas 
junto às escolas, especialmente os círculos de construção de paz e 
a mediação de conflitos. A mediação de conflitos é um procedimento 
voluntário, pacífico e extrajudicial, que visa proporcionar um 
espaço de diálogo e análise dos conflitos e das motivações dos 
participantes, de modo a alcançar uma clara compreensão das 
divergências e dos reais interesses a serem satisfeitos. O foco dado 
não é o de construção de acordos, mas oportunizar que as pessoas 
tenham a experiência do diálogo, saindo da posição de adversários 
para que, de forma colaborativa, compreendendo os sentimentos e 
necessidades de cada um, tomem, de forma autônoma, as decisões 
que melhor atendam suas necessidades.

Os círculos aplicados seguiram a concepção e o método 
amplamente difundidos pela especialista norte americana Kay Pranis 
(PRANIS, 2010), instrutora dos chamados Círculos de Construção de 
Paz, que foram usados, pela primeira vez, pelo juiz norte-americano 
Barry Stuart, e por ele assim denominado. Trata-se de um encontro 
entre vítima, ofensor e a comunidade, implicando tanto os que 
indiretamente foram afetados pelo fato ocorrido como os que podem 
ajudar as partes diretamente envolvidas a restabelecer o equilíbrio, a 
reparação do dano e a convivência comunitária e social de maneira 
saudável, podendo incluir serviços de assistência social, conselhos 
tutelares, lideranças comunitárias, amigos, professores, entre outros. 
E assim como na mediação, o encontro só ocorre depois de uma 
preparação prévia das partes, por meio dos pré-círculos.

Respondendo ao questionamento levantado por 
gestores, professores, familiares e alunos sobre o que é possível e 
necessário para prevenir e intervir diante a violência e ato infracional 
no contexto escolar, a experiência tem constatado que é possível 
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promover espaços educativos com princípios, valores e métodos 
de uma educação para a paz, construindo com seus protagonistas 
(alunos, professores, gestores, pais, funcionários e comunidades) o 
que é necessário para estabelecer em seu cotidiano boas práticas de 
convivência e de construção de habilidades para a gestão positiva 
de conflitos, de modo a promover a prevenção da violência e do ato 
infracional e como intervir sobre os mesmos. 

Situações conflituosas ocorridas nas escolas 
acompanhadas pelo Projeto e passíveis de aplicacabilidade dessas 
formas positivas de suas resoluções por meio do diálogo já foram 
exemplos de sucesso, como o caso explicitado logo mais.

O relato de uma professora capacitada por Tdh Brasil 
como Facilitadora de Processos Restaurativos e Mediação e que 
aplicou as metodologias em uma das escolas onde o modelo de 
ação está sendo replicado traz a dimensão dos benefícios dessas 
práticas para uma prática pedagógica que prima pela convivência 
saudável e segura no ambiente escolar: “Quando vou realizar um 
círculo, os alunos trazem vários problemas, e na visão deles todos 
têm a razão. Mas quando converso com eles, e utilizo as técnicas 
das práticas restaurativas, é perceptível a mudança na hora do 
círculo e após o final. Percebe-se um alívio no olhar, na fala, os 
sentimentos começam a modificar”.3Do ponto de vista dos alunos, 
essa experiência de resolução de conflitos lhes permite a segurança 
e apoio necessário para a reparação dos danos, a restauração de 
vínculos e responsabilização. “Se tivessem aplicado um corretivo 
na gente ou alguma punição, e não houvesse a mediação, a gente 
talvez tivesse continuado com o bullying ou alguma coisa pior”, 
relata a aluna Vanessa Pereira, participante da mediação na Escola 
Osires Pontes. E acrescenta: “Após a mediação, além de solucionar o 
conflito, ficamos mais próximas umas das outras, nos reconciliamos 
e voltamos a ter nossa amizade que era muito boa”.

Conforme nos afirma, em depoimento, o professor 
Marcelo Rangel Pinheiro, da Escola Estadual Matias Beck, ao realizar 

3    Valdenice, professora da Escola Estadual Osires Pontes, em Fortaleza (CE).
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a capacitação: “[...] Foi uma experiência extremamente rica e trouxe 
uma proposta restaurativa para os conflitos. Percebemos que era 
uma necessidade de todos, de abordar as situações conflituosas 
que acontecem na escola de uma maneira diferente, não apenas 
punitiva, pois percebemos que não gerava nenhum resultado. 
Aqui conhecemos uma outra proposta, a restaurativa, que é a 
proposta que estávamos precisando”. A mudança de paradigma a 
que essa proposta convida requer cuidar da necessidade de refletir 
sobre as práticas existentes e consolidadas nas escolas e o que se 
precisa rever.

 A experiência do projeto evidenciou algumas 
lições aprendidas que se manifestaram desde 
a mudança de posturas e cotidiano da escola 
a contextos mais amplos em âmbito da política 
pública de educação, o que evidencia como é 
vasta e enriquecedora a experiência. 

 É fundamental a implicação, desde o início, dos 
gestores públicos para garantia da implantação 
do projeto, apoiando as escolas e viabilizando 
profissionais para sua execução. 

 O trabalho articulado em parcerias é uma 
estratégia de intervenção e de incidência política 
que potencializa ações, racionaliza recursos, 
difunde informações, mobiliza a sociedade e gera 
vontade política indispensável para as mudanças.

 É preciso ter as condições básicas para 
implantação de práticas restaurativas e de 
mediação de conflitos: fluxo de atendimento, 
espaço físico definido, consenso entre os atores 
envolvidos, indicadores, profissionais para 
realizar a mediação e formações continuadas.

 É importante ouvir e considerar as falas das 
crianças e adolescentes, antes e durante a 
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execução do projeto, ajuda para o fortalecimento, 
a pertinência e a continuidade das ações e metas.

 Fazendo uso de metodologias de educação para a 
paz e de gestão positiva de conflitos, os diretores 
compreendem outra forma de fazer gestão, de 
estabelecer disciplina e garantir o aprendizado, 
pois se aprende que é possível manter a ordem 
sem a exclusão.

 É preciso constituir grupos de referência tanto dos 
parceiros envolvidos no projeto como em cada 
escola gera autonomia para sustentabilidade das 
ações de um projeto.

 Estabelecer acordos de parcerias com poder 
executivo que extrapolem seu mandato de 
gestão, com vistas à incorporação do projeto 
como política pública.

 As diversidades de metodologias – mediação, 
práticas restaurativas – tornam-se riquezas no 
ambiente escolar, pois permitem que as escolas 
utilizem as metodologias de acordo com suas 
realidades.

 A figura do professor mediador, aliada à prioridade 
da Secretaria da Educação e demais gestores do 
Projeto, é energia agregadora para impulsionar e 
implementar o Projeto.

 Quanto mais o gestor escolar se envolve, mais 
o projeto tem a força de abordar os conflitos 
através do diálogo.
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Manual de atendimento das  medidas socioeducativas  em meio aberto
O Grupo de Trabalho do Manual foi formado em 2015, pelo 

Ministério Público do Estado do Ceará (por meio da 6ª Promotoria da 
Infância e Adolescência), pela Defensoria Pública do Estado do Ceará 
(por meio do Núcleo de Atendimento Jurídico ao Adolescente em 
conflito com a lei - NUAJA), pela Secretaria de Trabalho, Assistência 
Social e Combate à Fome (SETRA), por meio da Célula de Proteção Social 
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Especial (CEPE), pelo Poder Judiciário (por meio da Equipe Técnica da 
5ª Vara da Infância e Adolescência de Fortaleza) e por Tdh Brasil. 

A formação desse grupo de trabalho foi resultado da 
confluência de vários fatores: a SETRA desejava rever, no processo 
de transição das medidas socioeducativas da pasta de Direitos 
Humanos para a de Assistência Social, sua Política Pedagógica, 
especificamente os procedimentos do atendimento socioeducativo 
e clarificação dos papéis entre CREAS e Poder Judiciário; a 6ª 
Promotoria demandava a padronização conceitual e procedimental 
das Medidas Socioeducativas para melhor poder monitorar a política; e 
Tdh Brasil, recentemente, havia entrado em contato com a experiência 
de manualização modelo de gestão de medidas para adolescentes 
autores de ato infracional com enfoque restaurativo, por parte de Tdh 
Lausanne na Nicarágua. Nesse contexto, por iniciativa do Ministério 
Público e apoio de Tdh e SETRA, foi constituído o Grupo de Trabalho 
com o objetivo de construir um manual orientador da execução das 
medidas socioeducativas em meio aberto de Fortaleza. 

O GT discutiu durante todo o ano de 2015, lançando, em 
setembro daquele ano, uma versão preliminar do documento, que foi 
testado e validado junto às equipes, na prática. Das contribuições 
da equipe, foram feitos ajustes, de forma que o manual foi lançado, 
em versão definitiva, em março de 2016. Em outubro, resolução do 
Conselho Municipal transformou o manual em norma de orientação 
da política pública para medidas socioeducativas de Fortaleza. 

Assim, o Manual organiza o Sistema Municipal de 
Atendimento Socioeducativo, prevendo o enfoque restaurativo, em 
consonância com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(SINASE), fortalecendo a centralidade do Plano Individual de 
Atendimento (PIA), fortalecendo também o atendimento em rede, além 
de padronizar e aperfeiçoar fluxos de Comunicação e Articulação, 
entre a execução das medidas socioeducativas em meio aberto e o 
sistema de garantia de direitos. 

O GT continua em atividade, monitorando a implementação 
do manual, articulando a inserção das práticas restaurativas na 
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dinâmica do atendimento socioeducativo, continuamente agregando 
contribuições para melhor orientar as medidas de Liberdade Assistida 
e Prestação de Serviços à Comunidade. 

O processo vivenciado, sempre em parceria, possibilitou 
as experiências que listamos abaixo. 

 Produzir documento normativo orientador 
da execução das medidas socioeducativas, 
padronizando conceitos, fluxos de procedimentos, 
papéis institucionais e profissionais, além de 
estabelecer um modelo de execução de medidas 
descentralizado e articulado em rede. 

 Fortalecer, para além do próprio documento do 
Manual, a articulação entre os atores do sistema de 
justiça e execução das medidas socioeducativas, 
além de pautar o tema no Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Fortaleza.

 Constituir-se como um importante espaço de 
reflexão e orientação das medidas socioeducativas 
do município, sendo articulador de um embrião de 
Sistema Municipal Socioeducativo.

 Garantir a continuidade do atendimento nas situações 
de renovação maciça das equipes dos CREAS.
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Articulaç o com a  Rede de Apoio
A articulação com a rede de apoio também tem como 

foco duas áreas de intervenção em Fortaleza, os bairros do Grande 
Bom Jardim e do Grande Mucuripe, pelo contexto de existirem muitos 
adolescentes vítimas de violência como autores. Uma articuladora 
comunitária de forma permanente garantiu essas articulações.

Buscou-se que a escola integrasse com seu entorno 
comunitário e os serviços existentes. Compreendemos que a escola 
sozinha não responde a todas as necessidades que surgem em sua 
dinâmica interna. Ciente da necessidade de apoio e de suas limitações, 
centra esforços para participar ativamente do dia a dia da comunidade, 
articulando-se com órgãos governamentais e não governamentais, 
lideranças comunitárias, famílias e outros para responder positivamente 
quanto à proteção de crianças e adolescentes e para fazer de seu espaço 
um lugar seguro e de bem-estar para a construção da aprendizagem, 
almejando contribuir com os seguintes objetivos: 
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 fortalecer a integração e comunicação entre escola, 
famílias e comunidades em defesa dos direitos 
infanto-juvenis;

 estabelecer parceiras que dão suporte às escolas 
para lidarem positivamente diante situações de 
conflito, violência e ato infracional; e

 dar subsídios práticos de como promover a integração 
escolar de adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa.

Através de seus procedimentos de proteção de crianças e 
adolescentes, as escolas têm registrado os principais órgãos públicos 
que atuam em defesa dos direitos infanto-juvenis, tais como Conselho 
Tutelar, Centro de Referência da Assistência Social, Centro de Referência 
Especializado da Assistência Social, Ministério Público, Defensoria 
Pública, dentre outros, fortalecendo, assim, uma rede de proteção e 
prevenção de crianças e adolescentes em suas comunidades.

As escolas, através de suas atividades pedagógicas 
(reuniões de pais, semana pedagógica, cursos aos professores e 
gestores, feira de ciência, planos de aula, especialmente de disciplinas 
de Português, História e Ciências), promoveram mesas de diálogo, 
palestras, formações com esses profissionais, para fortalecer seus 
conhecimentos acerca da sua função e suas contribuições às escolas.

Eventos culturais, artísticos e esportivos e campanhas 
de mobilização comunitária foram realizados junto com lideranças 
comunitárias e os adolescentes e jovens da escola, integrados a temas 
que são estudados em sala de aula e ao plano de prevenção, tais como 
direito à vida e contra a letalidade juvenil.

A cada ano, dois fóruns comunitários foram realizados, 
sendo um em cada área de intervenção do Projeto. Os fóruns mobilizaram 
adolescentes e jovens, famílias, líderes e organizações comunitárias 
para definir estratégias de prevenção da violência contra crianças e 
adolescentes. Após o fórum, um grupo de trabalho era organizado para 
monitorar as estratégias definidas. 
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Implementar articulação em espaços comunitários com 
potencialidades, mas com contexto de violência é uma estratégia 
relevante, sobretudo por potencializar ações, racionalizar recursos, 
mobilizar a comunidade e gerar vontade política, indispensável às 
mudanças. Para viabilizar, fortalecer e tornar duradouras essas 
mudanças, o trabalho em rede é essencial: identificados, sensibilizados 
e capacitados no tema, os atores estratégicos de um determinado 
contexto funcionarão como verdadeira retaguarda, auxiliando na 
prevenção da violência, na difusão do enfoque restaurativo e na 
concretização dos seus princípios. 

Os círculos de  construç o de paz
Com base nos estudos e nas práticas desenvolvidas pela 

especialista norte-americana Kay Prannis, os círculos de construção de 
paz derivam de processos de povos indígenas norte-americanos que se 
reuniam em círculo para discutir questões comunitárias importantes. Kay 
Prannis, em seu livro Processos circulares (2010), aborda a importância 
das práticas circulares no trabalho com pessoas, grupos institucionais e 
comunitários, os chamados Círculos de Construção de Paz. 

Tais processos circulares são utilizados para diversos 
objetivos de acordo com os interesses, necessidades e fins a que se 
destinam. Fazendo uso de uma peça de diálogo que regula a fala de cada 
participante, reforçam-se o sentido do diálogo (escutar – falar – silenciar) 
e a vivência democrática de participação e oportunidade igualitária de 
expressar opiniões, sentimentos e necessidades.

A partir da diversidade de seu uso em distintos problemas, 
surgiram também diversas terminologias para diferenciá-los segundo 
suas funções e objetivos. Há, portanto, círculos:

 de diálogo;

 de compreensão;
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 de restabelecimento;

 de sentenciamento;

 de apoio;

 de construção de senso comunitário;

 de resolução de conflitos;

 de reintegração; e

 de celebração.

Para o projeto de práticas restaurativas e mediação de 
conflitos em contextos escolares, foram trabalhados os círculos de diálogo, 
de senso comunitário, de apoio e os círculos para resolução de conflitos.

Como o próprio nome é indicativo, nos círculos de diálogo, 
o objetivo é oportunizar a experiência do diálogo, de que as pessoas 
tenham o espaço para falarem e também para escutarem sobre opiniões 
diversas em relação a uma temática que lhes é de interesse ou que 
frequentemente ocorre no contexto escolar, surgindo a necessidade de 
conversar sobre o mesmo. 

O fundamental desse tipo de círculo é perceber que uma 
mesma situação tem uma diversidade de compreensão e que muitas 
vezes estão relacionadas a sentimentos e necessidades diferentes e 
fundamentadas nas experiências diversas que as pessoas têm. 
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No trabalho com as escolas, os círculos de diálogo 
ajudaram alunos, pais, professores, funcionários e gestores a 
escutarem e dialogarem sobre um determinado tema específico, uma 
preocupação, uma tomada de decisão, ajudando-os a entender o que 
se passava, a ouvirem e falarem com base na ética, no respeito e 
na amorosidade para com os demais. E, quando houve necessidade, 
também foi útil para construírem um acordo que lhes ajudasse a por em 
prática a compreensão que tiveram sobre o assunto e a dar continuidade 
ao ambiente acolhedor e seguro que o círculo proporcionou. Temas 
referentes à convivência com a diferença, a redução da maioridade 
penal, o bullying, as regras de sala e a indisciplina ou mesmo a avaliação 
do projeto foram motes para a realização dos círculos de diálogo.

Por sua vez, também a escola podia fazer uso dos círculos 
para resolução dos conflitos. Questões referentes a fofocas, hierarquia, 
competições, brigas, ameaças envolvendo alunos, professores e gestores 
foram trabalhadas através dos processos circulares para lidar com os 
conflitos. Foram comuns os relatos de quem participava desse tipo de círculo 
sobre o quanto era forte tanto emocionalmente como em aprendizagem 
envolver as partes diretamente implicadas no conflito e aqueles que 
apoiariam o diálogo. Isso gerava nas pessoas o respeito, a valoração, a 
segurança, o que se irradiava aos demais com os quais conviviam. 

Entretanto, a variável tempo/horas era um fator que às 
vezes dificultava aos professores e alunos fazerem uso dos círculos 
para resolução dos conflitos, pela rapidez da dinâmica escolar e 
pela necessidade de que as respostas fossem rápidas, não perdendo 
logicamente a qualidade da medida a ser adotada. Devido a isso, por 
vezes, fez-se uso da técnica da mediação para responder aos conflitos 
e às violências registrados nas escolas.

Por sua vez, o uso dos círculos de senso comunitário 
para fortalecimento dos vínculos e a aplicação dos círculos de apoio 
(quando uma das partes envolvidas no conflito ou violência não aceitava 
o encontro) foram fundamentais, segundo os participantes do projeto, 
para fortalecer no contexto das escolas, a cultura do diálogo, respeito, 
restabelecer a segurança e confiança e para prevenir a violência, além 
de sensibilizar a comunidade escolar para a proposta do projeto.
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A mediaç o 
de conflitos
Também como uma ferramenta para a prática 

pedagógica, a mediação de conflitos foi uma importante contribuição 
para o fortalecimento das escolas quanto à gestão dos conflitos. 
Aliando-se aos princípios da educação para a paz, o projeto mostrou 
o diálogo forte e possível desse método juntamente com os círculos 
de construção de paz, e, da parte das escolas, foi importante ter 
sido disponibilizado o aprendizado de ambas. Disso, resultou a 
compreensão dos participantes do projeto, de que, em seus princípios 
e finalidades, tanto a mediação como os processos circulares 
poderiam ser importantes ferramentas para a construção de uma 
cultura de paz no ambiente escolar.
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Isto porque, por meio da mediação, buscam-se os pontos 
de convergência entre as pessoas diretamente envolvidas no conflito 
ou na violência, com fins de amenizar a discórdia entre eles e facilitar 
a comunicação. Estimula, através do diálogo cooperativo, que se 
resgatem os objetivos comuns que possam existir entre os sujeitos 
que estão vivendo o problema. Seu foco não é pura e simplesmente 
o acordo, mas atingir a satisfação das motivações das pessoas 
envolvidas, através do diálogo, com uma comunicação empática, 
para que as pessoas alcancem a solução das controvérsias que 
estão envolvidas. 

Estimula-se o potencial criativo das partes envolvidas 
para que analisem qual seria a melhor opção diante da relação 
existente que gerou o conflito. 

Dessa forma, no projeto, a mediação foi aplicada quando 
o conflito ocorria entre duas pessoas, precisando, então, do suporte 
desse terceiro imparcial – o mediador – para apoiar-lhes no diálogo 
sobre o fato ocorrido e, sendo de interesse e disponibilidade dos 
participantes, elaboravam-se acordos para a mudança da situação. 
Apesar de não ser prevista na metodologia, foi de consenso do grupo 
gestor do projeto garantir sempre um monitoramento dos acordos, isto 
incluindo a mediação, porque se compreendia que, em se tratando do 
cotidiano escolar, era importante ver como as pessoas agiam diante 
dos processos que participavam, como os acordos efetivamente 
atendiam as suas necessidades ou o que precisava ser mudado ou 
fortalecido para o bem comum da comunidade escolar.

Vozes aos  
beneficiários
O direito à participação infantojuvenil é garantido pela 

Convenção sobre os Direitos da Criança (1989) e corroborado pelos 
marcos legais nacionais. Entretanto, em nosso mundo adultocêntrico, 
ainda há muito que avançar para que crianças e adolescentes sejam, 
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verdadeiramente, percebidos como atores sociais capazes de modificar 
seu meio social. É essa realidade que o “Vozes: o que pensam os/
as adolescentes sobre sistema socioeducativo, a prevenção ao ato 
infracional e sua responsabilização” quer mudar, criando (mais) um 
canal por meio do qual a voz dos/das adolescentes possa ser levada ao 
mundo e ser ouvida, colaborando para uma construção política, social 
e cultural eficaz e igualitária.

A metodologia foi fincada nos alicerces nos marcos legais 
que permeiam o tema, à luz das premissas educativas da Educação 
Popular de Paulo Freire, pautando a prática no princípio da dialogicidade.  

Após articulações interinstitucionais, cada instituição iniciou 
a escolha e a articulação de adolescentes e jovens, de ambos os sexos, 
em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto e fechado 
em Fortaleza, para a realização das escutas. Sendo assim, realizou-
se a escuta de 105 adolescentes e jovens, sendo 104 cisgêneros (65 
meninos, 39 meninas) e um transgênero, na faixa etária entre 13 e 23 anos, 
majoritariamente em cumprimento de medida socioeducativa de privação 
de liberdade e de meio aberto ou egressos do sistema socioeducativo. 

As provocações suscitadas pelas falas apresentadas 
nesse Vozes nos levam a reflexões sobre os avanços e as fragilidades 
que permeiam o olhar dirigido à adolescência e à maneira como vem 
sendo construído o atendimento socioeducativo. São questões de 
absoluta importância, por envolverem temáticas como a violência juvenil, 
o direito à educação e as razões dos altos índices de evasão escolar 
entre os adolescentes, as perspectivas de futuro e as dificuldades para 
mudar o fluxo de violência em suas vidas.

Porém, entre todas as questões exploradas, as 
constatações que envolvem a violência e o assassinato de adolescentes 
e jovens das comunidades de Fortaleza são extremamente preocupantes, 
assim como a desesperança que permeia a juventude, que, por vezes, 
acredita que a mudança positiva é inacesssível. Sofremos isto junto 
com um dos adolescentes que teve seu primo, também participante 
do Vozes, assassinado, precisando junto com ele construir estratégias 
de superação para não banalizar a violência, para seguir na medida 
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socioeducativa que necessitava cumprir, para apoiá-lo a suportar e 
ultrapassar o medo e acreditar.

Outro aspecto que destacamos no Vozes diz respeito 
à identidade de gênero e à sexualidade que tomaram nosso olhar no 
momento da escuta, pois, além de serem construções sócio-históricas 
arraigadas no modo de pensar e agir da sociedade em que vivemos, 
surgem obstáculos quase intransponíveis para o avanço das discussões 
que envolvem esse tema, que é pouco compreendido e explorado 
na socioeducação. Explica-se também, com isso, a dificuldade de 
intervenção assertiva junto aos(às) adolescentes.

Mobilizados pelo que nos foi compartilhado por esses 
meninos e meninas, espera-se que, como as demais edições do Vozes, 
a publicação da Edição 2016 possa ajudar a ampliar os horizontes não só 
daqueles que trabalham diretamente com os adolescentes em conflito 
com a lei – seja no Sistema de Justiça ou na rede socioassistencial 
–, mas também de suas famílias e comunidades. Mais que tudo, 
desejamos que essa publicação possa ser uma ferramenta no sentido 
de reconhecer e fortalecer as vozes das crianças e adolescentes no 
Brasil, contribuindo com a construção de um mundo que melhor os e as 
compreenda, respeite e escute.

Enfoque de g nero  
nas estratégias adotadas
A palavra “gênero” é uma tradução do vocábulo inglês 

gender, sendo um termo amplamente difundido, desde os anos 80, para 
evidenciar que os papéis masculinos e femininos não estão determinados 
pelas características biológicas dos indivíduos, mas que evoluem em 
função das diferentes situações culturais, sociais e econômicas dos 
contextos em que as pessoas estão inseridas. 

Partindo das diferenças já biologicamente definidas entre os 
sexos masculino e feminino, os aspectos de gênero definem mais essas 
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diferenças, pois são referentes às atividades, ao status, às características 
psicológicas, aos papéis sociais assumidos por homens e mulheres e às 
desigualdades entre esses papéis em função do contexto socioeconômico, 
histórico, político, cultural, religioso das diferentes sociedades. 

Por isso, o conceito de gênero não é homogêneo e sim 
pluridisciplinar. Por sua vez, ao falarmos de relação de gênero, ela pode 
ser compreendida como “las vias mediante las cuales una sociedad 
define los derechos, las responsabilidades, las identidades (femenino/
masculino) y determina el tipo de relaciones sociales entre mujeres y 
hombres. Ellas influencian las condiciones de vida de cada categoria y 
fijan su posición y su poder dentro de la sociedad” (ACSUR. Cuestiones 
esenciales sobre género. Conceptos básicos, 2004, p. 15).

Ao longo da implementação do Projeto, compreendeu-
se que a concepção, a abordagem e a intervenção junto a crianças, 
adolescentes, famílias, instituições e comunidades acerca dos aspectos 
de gênero e as relações entre homens e mulheres, meninos e meninas, são 
imprescindíveis quando se propõe a efetivamente conseguir a igualdade 
entre as pessoas, a prevenção à violência e ao ato infracional, a análise e 
intervenção diante os casos de violência e infração, o fortalecimento de 
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vínculos, a escuta às necessidades tanto de autores como de vítimas, no 
processo de responsabilização, a restauração de vínculos e a reparação 
do dano para a construção de uma cultura de paz.

Uma ficha técnica sobre gênero foi produzida para auxiliar 
nas intervenções da equipe técnica do Projeto, visando os seguintes 
objetivos:

 meninos e meninas, homens e mulheres, terem igual 
oportunidade de participação nas ações do projeto, 
com expressão e respeito às suas necessidades e 
interesses diferentes (principalmente aqueles em 
situações de mais vulnerabilidade e em condições 
de desigualdade), contribuindo à construção de 
melhores estratégias em defesa de seus direitos;

 empoderamento de crianças e adolescentes no 
enfrentamento da violência, especialmente contra as 
meninas, fortalecendo competências com condutas 
críticas sobre suas condições sociais, os papéis 
assumidos, os vínculos sociais estabelecidos, a gestão 
de conflitos e as estratégias de negociação para 
estabelecimento de seu bem-estar e do coletivo; e

 aos profissionais, a abordagem de gênero 
contribuindo para uma melhor análise e intervenção 
das causas e motivações que permeiam situações 
de conflitos, violência ou infrações, conseguindo 
elaborar e executar melhores estratégias, com 
encaminhamentos que favoreçam resoluções 
positivas, processos de responsabilização, 
restauração de vínculos e reparação de danos.

Os métodos empregados variaram de acordo com o 
perfil do grupo com o qual se trabalhou, sua faixa etária, contexto 
socioeconômico, objetivos a que o projeto se propõe, etc. Em Terre des 
hommes, ressaltamos alguns aspectos centrais.
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 Na perspectiva da instituição que desenvolve 
o projeto: cuidar para garantir equilíbrio quanto 
ao corpo de profissionais e sua representação 
equitativa entre homens e mulheres. Ademais, 
e especialmente nas relações de poder e 
hierárquicas estabelecidas (e no lugar ocupado 
por homens e mulheres), concentrou-se nos 
vínculos estabelecidos, no direito à igualdade de 
participação, na tomada de decisões, no respeito 
às diferenças de opiniões, nas percepções, na 
orientação sexual, na afetividade e na necessidade 
própria, na vivência da maternidade e paternidade 
(no caso de funcionários que são pais ou mães), 
entre outros. Espaços de escuta em reuniões, 
rodas de conversa, avaliações de desempenho, 
formações e estudos podem ser alguns dos 
momentos proporcionados para trabalhar o tema.

 No âmbito escolar: fundamentalmente, a 
realização de processos formativos que abordem 
os seguintes temas: o conceito de gênero; as 
diferenças de gênero no espaço escolar; gênero, 
etnias e sexualidades (conceito, diversidade e 
discriminação); sexualidade, gênero e violência 
na escola; direcionado ao público de adolescentes 
e adultos que participam do cotidiano da escola; 
gênero, etnias e sexualidade (conceito, diversidade 
e discriminação); sexualidade, gênero e ato 
infracional. Tais processos formativos, adaptados, 
devem atender adolescentes em cumprimento 
de medida socioeducativa, familiares e técnicos. 
Orientações técnicas para que os planos individuais 
de atendimento e o apoio dado aos/a adolescentes 
abordem o enfoque de gênero e possível influência 
no ato infracional cometido, com fins de melhor 
construção dos encaminhamentos dados junto 
com às/aos adolescentes e seus familiares.
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 No âmbito comunitário: elaboração de análise 
situacional do contexto comunitário com foco 
nos aspectos de gênero, oficinas temáticas ou 
cursos que abordem os conceitos de gênero (com 
ênfase nas temáticas acima apontadas), rodas de 
conversa com a comunidade com foco na temática 
gênero, sexualidades e violência, etc.

Abordagem de conflitos, violências ou atos infracionais 
e práticas restaurativas: é fundamental, para a abordagem do 
problema, as/os facilitadores estabelecerem uma escuta de modo 
que identifique se o fato ocorrido pode ter sido motivado por questões 
de gênero ou de alguma forma tenha isto implicado (por exemplo, 
brigas entre meninas por causa de um namorado; cometimento de 
ato infracional por influência do parceiro; conflitos de poder por 
ser homem ou mulher; ser aceito por um grupo social específico, 
etc.). Essa análise do problema favorece uma melhor compreensão, 
preparação para os encontros entre autor e receptor (vítima e 
ofensor), o diálogo entre as partes envolvidas e os possíveis acordos 
a serem estabelecidos. 

A transversalidade do enfoque de gênero fez-se presente 
em todo o desenvolvimento do Projeto, seja em eventos formativos 
para profissionais, em oficinas temáticas com adolescentes 
e, internamente, com a equipe do Projeto, almejando um olhar 
diferenciado e equânime sobre a temática do gênero.  
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Fichas de  
Capitalizaç es

Elaboraç o de Manual de Execuç o 
de Medidas Socioeducativas em  
Meio Aberto de Fortaleza com base  
em um Enfoque Restaurativo
Autor: Carlos Roberto Cals de Melo Neto

(Assessor Técnico em Justiça Juvenil)

O Manual de Execução das Medidas Socioeducativas 
de Fortaleza (Manual) é um documento orientador dos procedimentos 
e metodologias utilizados no programa de execução das medidas não 
privativas de liberdade (medidas socioeducativas em meio aberto) 
do município de Fortaleza, Ceará, atualmente sob responsabilidade 
dos Centros de Referência Especial da Assistência Social (CREAS). 
Elaborado em longo processo coordenado pelo Ministério Público 
do Estado do Ceará, por Tdh Brasil pela Secretaria de Trabalho, 
Assistência Social e Combate à Fome - SETRA, o Manual fundamenta-
se em um enfoque restaurativo para garantir: (1) um atendimento 
verdadeiramente responsabilizador para o adolescente, (2) o 
nivelamento conceitual entre os atores do Sistema Socioeducativo, (3) 
a padronização do atendimento entre as diversas equipes executoras 
das medidas e (4) a obediência ao enfoque restaurativo (atenção às 
necessidades legítimas da vítima, privilégio do papel protagonista da 
comunidade, responsabilização sob uma disciplina restaurativa).
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O processo de elaboração do manual se deu em um contexto 
marcado por dois fortes fatores do contexto local: a descontinuidade 
das ações do poder público municipal em face da instabilidade dos 
profissionais e o processo de amadurecimento da Justiça Restaurativa 
no contexto nacional. Nesse sentido, o manual representou, para Tdh 
Brasil, um reposicionamento estratégico que se deslocou do uso de 
práticas restaurativas para o fortalecimento de uma mudança cultural, 
através da adoção de um enfoque restaurativo em construção. 

A partir do ano de 2011, Tdh Brasil iniciou seu Projeto 
Regional de Justiça Juvenil, tendo por base a Justiça Juvenil 
Restaurativa já experienciada por outras delegações de Tdh 
Lausanne, com o fito tanto de prevenir a violência juvenil no âmbito 
comunitário como de, fortalecendo institucionalmente os atores do 
sistema de justiça, oferecer respostas mais eficientes ao fenômeno 
do ato infracional em cinco estados brasileiros do Norte e Nordeste 
do Brasil (CE-PA-PI-MA-RN). 

Na cidade de Fortaleza (CE), sede de Tdh Brasil, esse 
desconhecimento gerou a necessidade de um longo processo de 
sensibilização, em especial junto ao Sistema de Justiça. Dentro desse 
eixo, uma das instituições que primeiro demonstrou-se aberta para a 
implementação de Justiça Restaurativa foi o programa de execução 
das medidas não privativas de liberdade (então ligado à Secretária 
Municipal de Direitos Humanos, sob o programa “Se Garanta”). 
Nesses primeiros anos de implementação do projeto, seguindo uma 
tendência nacional e latino-americana, Tdh Brasil deu grande ênfase 
ao uso das práticas restaurativas por parte dos profissionais do 
Sistema de Justiça, sendo a execução de medidas não privativas de 
liberdade o lócus da intervenção em tela. 

Após longo processo de sensibilização e formação, 
em 2012, junto às equipes do programa de execução de medidas 
socioeducativas, consolidamos uma intervenção metodológica 
baseada no uso de práticas restaurativas, tanto para acolhida e 
formação de vínculos com os adolescentes e suas famílias quanto 
para resolução positiva de conflitos. Ao fim daquele ano, entretanto, a 
migração do programa de execução de medidas da pasta de Direitos 
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Humanos para de Assistência Social, além da mudança do gestor 
municipal, provocou a substituição de quase 100% da equipe, o que 
representou significativo recuo nessa área. 

Em face de tal acontecimento, Tdh Brasil repensou sua 
estratégia, inspirada pela experiência de normatização de modelos 
de gestão de medidas não privativas de liberdade da delegação da 
Nicarágua. Após a reaproximação com a nova secretaria responsável 
pelas medidas socioeducativas (Secretaria de Trabalho, Assistência 
Social e Combate à Fome - SETRA), Tdh propôs novamente a 
implementação de práticas restaurativas, dessa vez, lastreada em 
uma revisão anterior das normas orientadoras do programa que 
pudesse fazer as vezes de modelo de gestão das medidas. 

A princípio refratária, a Secretaria abriu-se para a 
proposta quando da aproximação do Ministério Público do Estado 
do Ceará, por meio da 6ª Promotoria da Infância e da Adolescência 
(MP-CE), ela própria com uma demanda concreta no tocante à 
reorganização das medidas. A partir de então, articulou-se um Grupo 
de Trabalho com atores estratégicos, cada qual com sua própria 
agenda no tocante às medidas socioeducativas:

 SETRA: revisar as normas e fluxos das medidas 
socioeducativas em face da mudança de 
secretarias e da lei do SINASE, além de padronizar 
o atendimento entre as diversas equipes;

 MP-CE: padronizar conceitos e indicadores para 
melhor monitoramento das políticas públicas de 
execução de medidas socioeducativas; 

 Poder Judiciário (PJ): reestabelecer um fluxo 
de comunicação efetivo e claro entre a Vara 
de Execução de Medidas Socioeducativas e as 
equipes dos CREAS;

 Tdh Brasil: inserir, institucionalmente, o 
paradigma restaurativo, conforme previsto na Lei 
do SINASE, nas normas regulamentadoras das 
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medidas, preparando um ambiente propício para 
utilização das práticas restaurativas. 

Além desses atores, a Defensoria Pública do Estado do 
Ceará, por seu importante papel no processo socioeducativo, também 
foi convidada a participar desse Grupo de Trabalho. 

Logo de início, ficou muito claro o papel mediador que 
Tdh Brasil teria que desenvolver para administrar tantos interesses 
distintos entre as instituições. Importa destacar que essa tarefa, por 
vezes, mostrou-se muito complicada, sobretudo no tocante à garantia 
de igualdade de visibilidade entre os parceiros, o que, por mais de uma 
vez, resultou em desconforto. Paralelamente, Tdh também exerceu os 
papéis de articulador do Grupo de Trabalho, em face da dificuldade 
de agenda dos outros atores para exercer tal função, além de pautar 
cientificamente o grupo quanto à revisão dos fluxos e procedimentos, 
sobretudo no que diz respeito à Justiça Restaurativa. 

Simultaneamente, no cenário nacional, Tdh ajudou 
na construção – normativa, inclusive – do conceito de Enfoque 
Restaurativo enquanto aplicação dos princípios restaurativos em 
qualquer fase da apuração e responsabilização da prática de ato 
infracional. Esse debate importou em uma significativa influência no 
Manual: o enfoque restaurativo, a princípio compreendido como um 
caminho para viabilização da realização das práticas restaurativas, 
passou a ser, ele mesmo, um objetivo em si, com alcance inclusive 
muito maior do que tão somente implementar práticas restaurativas.  

As discussões do GT obedeceram ao seguinte roteiro: 

 definição dos objetivos do Manual; 

 nivelamento conceitual entre os diversos atores 
do Sistema Socioeducativo;

 definição dos papéis de cada ator institucional e 
de cada profissional do CREAS;
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 revisão dos fluxos da Liberdade Assistida, com 
foco no Plano Individual de Atendimento;

 revisão dos fluxos da Prestação de Serviços à 
Comunidade, com foco no Plano Individual de 
Atendimento;

 definição dos fluxos de articulação; e

 compilação de instrumentais. 

A intervenção de Tdh, sempre pautada no Enfoque 
Restaurativo e dialogando com as necessidades dos parceiros, 
focou-se na metodologia de construção do PIA – uma das maiores 
fragilidades apontadas pela própria SETRA nas equipes dos CREAS 
– por entender que esse instrumento fundamental permeia todo o 
processo da execução de medida socioeducativa. Dessa forma, o PIA 
pensado segundo o enfoque restaurativo (e inspirado na Doutrina das 
Janelas da Disciplina Social) poderia levar, para todo adolescente em 
cumprimento de medida, o paradigma restaurativo, independente do 
uso de Práticas Restaurativas nos casos concretos. Nesse sentido, 
um debate muito importante foi a diferenciação conceitual entre LA e 
PSC, sobretudo no que diz respeito aos critérios de cumprimento de 
cada medida. Essa diferenciação é muito importante, sobretudo para 
deixar claro, para os adolescentes, que medida eles estão cumprindo 
e por quê. 

A proposta do Manual foi apresentada a alguns 
representantes da Secretaria de Educação do Município de Fortaleza 
mediante duas oficinas de sensibilização, tendo como fim agregar 
suas impressões sobre os principais desafios na relação entre 
educação e socioeducação.  Contudo, ainda que as contribuições 
colhidas nesse momento tenham subsidiado a construção no Manual, 
esses atores não foram agregados ao GT para debater diretamente 
sobre a proposta de fluxo entre CREAS e Escolas. 



50

Como consequência, a recepção desse documento por 
parte dos técnicos dos CREAS e das instituições escolares também foi 
conturbada, não só pela dificuldade das instituições em compreender 
qual a sua competência específica, mas também pelo fato de que a 
histórica falta de articulação entre os dois serviços ainda precisava 
ser trabalhada para o fluxo fosse efetivamente colocado em prática. 

Lições aprendidas

 Institucionalizar e normatizar a intervenção de 
Tdh junto ao Estado é uma importante estratégia 
para lidar com a descontinuidade das políticas 
públicas e as mudanças de gestão.

 Frente às diversas demandas dos parceiros na 
elaboração do modelo de gestão de medidas, é 
importante ter, desde o princípio, clareza acerca 
dos objetivos de nossa intervenção e de que modo 
essa atividade nos ajuda a alcançá-los.

 Articular diferentes instituições com diferentes 
interesses e ritmos exige habilidade tanto para 
mediar a construção de consensos quanto de 
liderança para impulsionar as ações e impedir a 
estagnação.

 É importante não se colocar em situação de 
disputa direta com parceiros. Se outra instituição 
se coloca no papel de coordenar as atividades 
– mesmo que precise de apoio para isso –, é 
preciso recuarmos para garantir a continuidade 
das ações. Essa também é uma estratégia de 
fortalecimento e apropriação dos atores locais 
quanto à temática e às atividades decorrentes da 
implementação do Manual. 
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 A divulgação do processo e dos resultados deve 
se construída junto com os parceiros para evitar 
mal-entendidos e disputas de ego. 

 A participação dos Técnicos dos CREAS e de outros 
atores envolvidos no fluxo de atendimento no GT 
não se presta apenas a agregar contribuições 
técnicas, mas também para legitimar o processo 
de construção da norma, bem como para facilitar 
sua capilaridade entre as equipes que manejarão, 
na prática, o documento. 

Processos formativos como  
estratégia de reforço das compet ncias 
pessoais e institucionais
Autora: Lastênia Soares (Diretora de Programa de Justiça 

Juvenil Restaurativa de Terre des hommes)

Em Terre des hommes Lausanne, o investimento técnico 
e financeiro em processos formativos sempre foi uma ação que 
esteve presente nos planos estratégicos dos projetos realizados 
mundialmente. No Brasil, portanto, não se fez diferente. Com o 
projeto de “Luta contra a violência às crianças e aos adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social em Fortaleza (Ceará) mediante 
o fortalecimento das competências e a articulação do Sistema de 
Garantia de Direitos - SGD (Prevenção e Sistema de Justiça Juvenil4)”, 
em parceria com a União Europeia, fortaleceu-se a compreensão e 
o consenso institucional de que é necessário investir em formações 
para qualificação e apoio de seu quadro de colaboradores, para seu 
desenvolvimento institucional e/ou de parceiros.

4    Sendo aqui referido como “Projeto de luta à violência contra crianças e 
adolescentes”.
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Gostaria de refletir sobre a importância, os alcances e os 
desafios que se propõe trabalhar uma instituição quando compreende 
que as formações são estratégias estruturantes para fortalecer as 
competências tanto internas (de sua equipe técnica) como externas 
(de seus parceiros) e também aí construir um caminho sustentável 
de resultados e impactos que favoreçam as mudanças necessárias 
e almejadas.

O Projeto “Luta à violência contra crianças e 
adolescentes” é constituído de dois componentes estratégicos 
centrais: 1. prevenção da violência infanto-juvenil em escolas e 
comunidades e 2. fortalecimento do sistema de justiça juvenil. Não 
me aterei a especificar as ações referentes a cada componente, 
porque esta não é a intenção aqui, mas sim de apresentar-lhes como 
o desenvolvimento de processos formativos foram e estão sendo 
importantes para o alcance dos resultados previstos neles.

Trabalhar com processos formativos, neste Projeto, 
objetiva reforçar as competências dos parceiros institucionais para 
fortalecer suas habilidades para prevenir à violência, saber intervir, 
gerenciando positivamente as situações de conflitos e tratamento 
da violência e aplicar medidas justas, eficazes de atendimento aos 
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Para isto, 
estrutura-se um plano de formação especificando os principais cursos, 
oficinas temáticas, seminários, etc., para trocas de experiências, de 
lições aprendidas, com fins de alcance dos indicadores previstos no 
marco lógico do Projeto, que apontam as mudanças quantitativas e 
qualitativas a que ele se propõe para colaborar na vida de crianças 
e adolescentes.

Na perspectiva acima apontada, dois aspectos são 
importantes destacar sobre a estratégia formativa: 

1. O principal objetivo das ações formativas deve 
ser o de que tenham efetivamente contribuição 
na vida de crianças e adolescentes, a partir da 
qualificação das habilidades e procedimentos 
adotados pelos profissionais que lhes atendem 
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ou das habilidades fortalecidas em famílias e 
moradores comunitários pela defesa dos direitos 
de crianças e adolescentes. Compreende-se, 
portanto, que nenhuma formação se dá por 
ela mesma. Isto é, a finalidade dos processos 
formativos não é a realização em si de tais 
processos, mas como contribuirão na vida de 
crianças e adolescentes;

2. O segundo aspecto diz respeito à compreensão 
do reforço das competências que as formações 
são estratégias importantes. Por reforço, a 
compreensão é de que as instituições e seu corpo 
técnico, as comunidades e seus equipamentos 
e moradores têm competências que devem ser 
identificadas e fortalecidas. Qual é o saber fazer 
dessas pessoas e instituições na proteção de 
crianças e adolescentes? Como Tdh, através do 
Projeto, pode colaborar para o fortalecimento 
desse saber fazer? Qual são a motivação e a 
disponibilidade que essas pessoas e instituições 
têm para os processos formativos? Há necessidade 
de apoio de Tdh? Quais temáticas são de interesse 
do público com os quais se pretende trabalhar? 
Tdh tem expertise nos temas propostos ou seria 
mais pertinente articular outro parceiro? Essas 
são algumas perguntas que norteiam a construção 
do plano de formação, a decisão de investir nos 
processos formativos, de aceitar as demandas 
de cursos que recebe e de, assim, construir um 
trabalho efetivamente colaborativo.

Gostaria de destacar que o fortalecimento das 
competências está também direcionado aos/as adolescentes. E 
sobre isso achei importante dar ênfase neste parágrafo. O público 
adolescente precisa ser cada vez mais implicado e ainda há grande 
necessidade de garantir seu empoderamento. Oficinas temáticas e 
cursos, como o de mediação de conflitos e Círculos de Construção 
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de Paz, para esse público, têm demonstrado efetivo para promover 
a participação de adolescentes e jovens e para colaborar em suas 
aprendizagens para ser, fazer, conviver e aprender.

Por sua vez, no plano de formação elaborado, dá-se 
destaque também às formações realizadas internamente, ou seja, 
com a equipe técnica de Tdh, promovendo espaços de estudos, 
análises, cursos, especializações que aprimorem a prática dos 
profissionais em suas estratégias de intervenção, de análise do 
contexto em que intervêm. É também espaço de cuidado, de escuta 
e apoio aos profissionais em suas necessidades, revendo as táticas 
e técnicas institucionais para fortalecimento do saber fazer pessoal 
e institucional. Vêm sendo de significativa contribuição os processos 
formativos realizados por profissionais de referência em Tdh que tem 
a função de conselheiro temático em justiça juvenil e ponto focal em 
proteção para os projetos da América Latina, favorecendo, assim, 
tanto o olhar externo orientando à equipe quanto ao seu saber fazer 
como uma articulação latino-americana entre os projetos de Tdh e 
junto à sede em Lausanne - Suíça.

Para garantir a efetividade e a eficácia das metas 
elaboradas no plano de formação, tornou-se também importante 
e necessária a sistematização dos conhecimentos construídos ao 
longo da prática. Disso resultou a diversidade de material pedagógico 
que norteia os processos formativos realizados por Tdh através de 
fichas técnicas, manuais, guias e livros, que são disponibilizados 
aos participantes e que não são exclusivamente o aporte conceitual, 
mas resultam da experiência de aplicação de teorias e conceitos, 
de reflexões sobre erros e acertos, que, através dos registros, pode 
compartilhar a vivência acumulada pela instituição, fazendo do espaço 
da formação desenvolvida um encontro de experiências e saberes. 
Como exemplo, destacam-se o “Manual de prevenção à violência e 
implementação de práticas restaurativas” construído para as escolas, 
em parceria com o Ministério Público do Estado do Ceará; e o “Manual 
de Medidas Socioeducativas de Fortaleza”, construído em parceria com 
a Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, o Ministério Público do Estado do Ceará, a 5° Vara da Infância e 
da Juventude de Fortaleza e a Defensoria Pública Geral do Ceará.
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Entretanto, há um desafio que permanece e que, 
anualmente, em Tdh, se busca seu aprimoramento: trata-se do 
monitoramento dos indicadores e impactos das formações realizadas. 
Isto não é uma tarefa fácil. Tem-se a prática em todos os cursos 
e oficinas, ou outra atividade formativa, de aplicar uma ficha de 
avaliação na qual é possível aos participantes tecerem comentários 
e registrarem de forma objetiva suas opiniões e sugestões sobre o 
processo de divulgação do evento, do local em que foi realizado, 
o conteúdo abordado, a metodologia aplicada e a postura do 
facilitador. Isto tem favorecido bastante para que Tdh aprimore as 
ações formativas que realiza.

O desafio, contudo, está exatamente no monitoramento 
dos efeitos das formações junto a crianças e adolescentes. Busca-se 
depois de seis meses a um ano de realização dos cursos realizados, 
fazer contato com técnicos e/ou instituições para verificar os 
efeitos das formações no trabalho desenvolvido pela instituição 
e pelo profissional, quais mudanças positivas ocorreram e, mais 
precisamente, como essas mudanças impactaram positivamente 
na vida de crianças e adolescentes. Para isso, contato por e-mail e 
telefone são feitos para que se possa fazer o envio dos questionários 
de monitoramento. Entretanto, tem-se muita dificuldade de obter um 
retorno, com os questionários preenchidos. 

A revisão dos instrumentais para que fiquem no máximo 
em duas páginas e com perguntas mais objetivas do que discursivas 
foi um dos ajustes feitos. Garantir ao menos 10% de retorno do total 
de profissionais capacitados anualmente é uma estimativa que se 
alcança, e que dá pistas dos resultados alcançados com as formações 
realizadas, mas sabe-se que garantir o monitoramento dos efeitos e 
impactos com base em indicadores é algo que se precisa fortalecer, 
e, por isso, pensar em parcerias estabelecidas com universidades ou 
instituições com expertise em monitoramento é um caminho que se 
deve traçar.

O reconhecimento nacional, a partir do Projeto 
desenvolvido e enquanto organização não governamental capacitando 
juízes, promotores, defensores públicos, técnicos, comunidades, 
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jovens, etc., com base em termos de cooperações e protocolos de 
intenções que atualmente tem firmado com Tribunais de Justiça, 
associação de magistrados, escolas de governos, de magistrados, 
de promotores e defensores, universidades, entre outras, legitima 
a importância das formações como estratégia central do trabalho 
realizado.

Nesses anos de execução do Projeto “Luta à violência 
contra crianças e adolescentes”, cerca de 5.000 profissionais 
capacitados na temática do Projeto, e num crescente de demandas 
de curso, indicam a expertise de Tdh construída especificamente 
na temática de prevenção à violência e fortalecimento do sistema 
de justiça juvenil, fundamentados na justiça restaurativa e suas 
práticas, ao mesmo tempo que lhe subsidiam a seguir na busca pelo 
aprimoramento de seu saber fazer e em sua motivação para aprender 
com adolescentes, jovens, famílias, comunidades e instituições.

Lições aprendidas

 É necessário organizar processos formativos em 
um plano de ação com base em resultados e seus 
indicadores;

 Ter espaço institucional interno para revisão de 
sua prática e com apoio de consultores externos 
ou de especialistas favorecem o aprimoramento e 
fortalecimento institucional;

 Garantir o monitoramento dos processos 
formativos, com base nos indicadores, não é fácil, 
mas necessário, e para isso é preciso repensar 
as estratégias de monitoramento e obter apoio de 
universidades ou parceiros institucionais, que, com 
olhar externo, podem subsidiar o monitoramento.
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Inclus o das Práticas Restaurativas na  
EEFM Senador Osires Pontes
Instituição: EEFM Senador Osires Pontes

Autora: Valdenice Gomes (coordenadora escolar);
coautora: Joyce Silvério (Terre des hommes)

A primeira prática restaurativa desenvolvida na escola 
Senador Osires Pontes deu-se no primeiro semestre de 2015, quando 
uma das coordenadoras recebeu uma aluna que, chorando, se dizia 
muito triste e aflita por ter sido vítima de uma “brincadeira de mau 
gosto”, que resultou na criação de um perfil de Facebook intitulado 
“Boquinha de jumento”.

Nessa ocasião, contávamos com a presença da 
articuladora comunitária da Terre des hommes, Nádia de Paula, que 
percebendo o sentimento trazido pela aluna de sofrimento pediu para 
ter uma conversa reservada com a adolescente. Nesse momento, 
foi feito um acolhimento e foi oferecida a prática restaurativa 
para resolução daquele conflito. A aluna aceitou, e deu-se início 
ao processo circular (a prática restaurativa utilizada foi o círculo 
restaurativo) com a escuta empática, na qual se percebeu que o 
fato que mais a incomodava era que uma das garotas envolvidas 
na “brincadeira”, que, na verdade, foi uma prática de bullying, em 
tempos anteriores, fora sua amiga e, naquele momento, apresentava-
se como inimiga. As alunas envolvidas foram chamadas, ficaram 
cientes do acontecimento e foram convidadas a participarem do 
círculo de resolução de conflitos. Aceitaram, e, depois de todo 
processo, ficou acordado que o perfil criado no Facebook seria 
desativado, viveriam em harmonia, respeitando umas as outras,  
parando com os comportamentos ofensivos.
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Assim aconteceu, e a aluna ofendida, que na ocasião 
mostrava-se frágil, insegura e cabisbaixa, passou a expressar, ao 
longo do tempo, tranquilidade, tornando-se peça importante dentro 
do ambiente escolar, por ser atualmente participante do grupo de 
alunos formados no curso Círculos de Construção de Paz, que teve 
como facilitadora Joyce Silvério (assistente social da Tdh).

No momento em que aconteceu o fato, eu, Valdenice, 
já havia participado do Curso de Facilitadores em Justiça Juvenil 
Restaurativa e Técnicas de Resolução Positiva de Conflitos, oferecido 
por Tdh, estava iniciando o meu estágio e participei desse caso como 
cofacilitadora. Foi um momento marcante para mim, pois senti que 
as práticas restaurativas apresentavam-se como formas positivas e 
decisivas de lidarmos com os conflitos que surgiam dentro da nossa 
escola. Senti-me empoderada de um sentimento esperançoso por 
estarmos diante de uma prática que tinha tudo para transformar o 
nosso espaço escolar num ambiente tranquilo e seguro para todos, 
através do diálogo.

A técnica circular propicia aos participantes uma forma 
tranquila de resolver os conflitos. O fato que realmente causou o 
desconforto é falado, e cada participante compartilha o que está 
sentindo, o que faz com que sentimentos inicialmente de raiva, medo 
e dor afetiva se desfaçam, devolvendo a serenidade aos ofendidos.

Dentre os vários círculos desenvolvidos, tivemos 
conflitos resolvidos de forma positiva entre os diversos grupos da 
comunidade escolar, e, em todos eles, ficou nítido o poder que o 
círculo tem de transformar sentimentos e tranquilizar situações. 

Antes de conhecermos as práticas restaurativas, 
tratávamos as ocorrências dos alunos quase sempre de forma punitiva 
com suspensões e, em casos mais graves, transferências. Atualmente 
até mesmo os enfrentamentos físicos que ocorrem principalmente 
entre meninas são resolvidos nos processos circulares e mediação, 
em que temos percebido que houve uma diminuição significativa no 
número de ocorrências.  
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«Há alguns anos, eu já havia lido algo sobre 
essa abordagem de Mediação de Conflitos em 
trabalhos do movimento de mulheres, e achei 
muito interessante e inovadora essa forma de 
encarar os desentendimentos humanos. Durante o 
curso, desenvolvido pela equipe da ONG Terre des 
hommes junto à escola (2015/16), pude perceber 
melhor a consistência e o alcance desse método, 
mas não havia imaginado que eu mesma pudesse 
vir a necessitar desse apoio. Assim aconteceu, no 
segundo semestre deste ano, quando, em sala de 
aula, uma situação de muito estresse entre mim 
e um aluno do 1° ano do ensino médio suscitou 
em mim a vontade de participar de uma Roda 
de Conversa. Solicitei à nossa Coordenadora 
(Valdenice) um encontro, o qual foi aceito pelo 
referido aluno e, então, fez-se a Roda, conforme a 
metodologia da escuta atenta e a expressão mútua 
dos pensamentos e sentimentos envolvidos no fato, 
Foi muito interessante! Por fim, além de termos 
tido a oportunidade de esclarecer nossas ‘razões’, 
estabelecemos um novo nível de convivência, bem 
melhor. Saí dessa experiência desejando muita 
Mediação de Conflito mundo afora! Gratidão.»

                      Depoimento da professora Lília Costa, 
participante de um círculo de resolução de conflitos 
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O nosso trabalho com Práticas Restaurativas está 
apenas iniciando, mas já temos uma sala para a mediação e os 
processos circulares, em que tivemos uma formação de facilitadores 
em Círculos de Construção de Paz para alunos e professores tendo 
como facilitadora a assistente social da Terre des hommes. Adotamos 
o atendimento com enfoque restaurativo como uma das medidas 
disciplinares e anualmente desenvolvemos um plano de ação para 
prevenção da violência e práticas restaurativas. Vale ressaltar que 
tudo isso só se realiza devido ao acompanhamento que temos dos 
profissionais da Tdh. Temos muito a agradecer a esses profissionais 
que, de forma tão atenciosa, têm nos orientado na implementação 
das práticas restaurativas.

Lições aprendidas

 Os conflitos são verdadeiramente resolvidos 
quando as pessoas envolvidas expõem seus 
sentimentos e necessidades.

 É fundamental que a escola adote as práticas 
restaurativas para a resolução de seus conflitos. 
Isso favorece um contexto saudável para ensinar 
e aprender.

 O trabalho em parceria entre escola e outras 
instituições é muito importante para o crescimento 
institucional e profissional da comunidade 
escolar, ajudando-a no alcance de seu objetivo 
pedagógico.
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Fórum Comunitário do Grande Mucuripe/
Vicente Pinzon e Grande Bom Jardim: 
Encontro de Juventudes

Autora: Nádia de Paula

A ideia de realizar um Fórum Comunitário surgiu como parte 
das ações previstas no projeto desenvolvido pela Terre des hommes, 
através do Termo de Cooperação Técnica entre a Procuradoria Geral de 
Justiça do Ceará (MP), a Secretaria de Educação do Estado do Ceará 
(SEDUC), com cofinanciamento da União Europeia, firmado em 2015.

Terre des hommes começa a desenvolver a articulação 
dos atores comunitários (instituições governamentais, escolas públicas, 
organizações da sociedade civil, igrejas e movimentos comunitários) 
e, principalmente, adolescentes e jovens moradores dos territórios. 
Entendendo que desenvolver qualquer ação para adolescentes e 
jovens só se dá através de sua participação efetiva no processo de 
planejamento, execução, monitoramento e avaliação, foi organizado um 
grupo representativo de adolescentes meninos e meninas moradores(as) 
das áreas onde os fóruns seriam realizados que participaram de todos 
esses momentos, juntamente com os representantes das instituições 
que fazem parte da rede comunitária local5.

Mas, para que um Fórum Comunitário com a participação 
das juventudes? A resposta veio das próprias juventudes organizadas 
nas diversas comunidades que compõem o território: diante de um 
contexto de violência em que a juventude é vista de forma negativa 
apenas como principais e/ou potenciais autores, precisamos de um 
espaço onde as juventudes possam se expressar sem medo de serem 
desrespeitadas e, além disso, apresentar as diversas experiências 
de disseminação de uma cultura de paz que já realizam em suas 
comunidades, envolvendo outros jovens. A partir de então, o que seria 

5    Rede Comunitária do Grande Mucuripe/comissão do POL é um movimento da 
sociedade civil criado em 2006, do qual fazem parte diversas instituições que atuam na área, 
tais como escolas, postos de saúde, igrejas, associações, etc.
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um Fórum Comunitário, com mesa de abertura para representantes 
governamentais, transformou-se em um Encontro das Juventudes do 
Grande Mucuripe/Vicente Pinzon e Grande Bom Jardim, em que não 
haveria mesa de abertura, mas sim dinâmica de integração entre os 
jovens e os representantes dos governos municipal e estadual. 

O trabalho com crianças e adolescentes deve seguir as 
orientações estabelecidas em Lei, no caso, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (Lei 8069 de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto 
da Criança e do Adolescente). Para tanto, Tdh segue o documento 
orientador institucional, que é a Politica de Proteção6, quanto aos 
procedimentos que cada instituição deve adotar para que seja 
garantido o socorro e a prevenção das situações de violência sofridas 
por uma criança e adolescente. Esses procedimentos orientam desde 
a conduta profissional até aos encaminhamentos que a instituição 
deve fazer no caso de identificar uma situação de violência sofrida 
por uma criança ou adolescente que estiver participando de suas 
atividades. Crianças, adolescentes e famílias também são orientadas 
quanto aos procedimentos institucionais e atuam como principais 
parceiros, uma vez que são os verdadeiros “guardiões” dessa 
política, garantindo seu cumprimento.

 O Encontro das Juventudes do Grande Mucuripe/Vicente 
Pinzon e Grande Bom Jardim aconteceu nos anos de 2015 e 2017 e reuniu 
cerca de 80 participantes em cada ano, entre adolescentes, jovens 
e profissionais que, através de metodologia de rodas de conversa, 
identificaram as principais forças, problemáticas e necessidades 
existentes em suas comunidades, além de identificar quem seriam 
os responsáveis pela colaboração e pela efetivação das propostas 
sugeridas. As juventudes dialogaram entre si em suas diversas 
linguagens e, com os representantes do poder público, pautaram, 
propuseram e deram encaminhamentos as propostas, sendo que uma 
das principais propostas trazidas pelos jovens foi a criação de um 
fórum permanente de diálogo entre os jovens e o poder público, para 
que possam inclusive monitorar os avanços e melhorias alcançadas. 

6    Conjunto de normas e procedimentos institucionais que protege crianças e 
adolescentes de quaisquer formas de violência.



63Experiências e lições que fazem a diferença na vida de crianças e adolescentes

Em 2017, novamente, as juventudes se reuniram para monitorar as 
ações assumidas pelo poder público e pelos órgãos da sociedade 
civil que atuam nas comunidades, tendo como resultado a inclusão de 
suas propostas nas Matrizes de Prioridades do Governo do Estado e 
a participação de um grupo representativo de adolescentes e jovens 
nos diálogos com o poder público, que acontecem mensalmente nas 
duas áreas onde os fóruns foram realizados.

 As parcerias estabelecidas com a Coordenadoria de 
Políticas sobre Drogas e a Vice-governadoria do Estado do Ceará, 
através do Pacto por um Ceará Pacífico, além das instituições que 
desenvolvem trabalho no território7, na realização do evento, foram 
de fundamental importância para o resultado obtido, uma vez que 
houve grande mobilização das instituições comunitárias para que 
garantissem a participação das crianças, adolescentes e jovens 
atendidos(as).

Favorecer a participação da juventude nos espaços de 
incidência política ainda é um grande desafio, afinal ainda existem 
em nossa cultura resquícios de um modelo de participação juvenil em 
que adolescentes e jovens eram usados como figuras ilustrativas dos 
eventos sem direito à fala ou a serem escutados. No entanto, pode-se 
perceber, durante todo o processo, a participação dos adolescentes 
na construção metodológica da proposta, empoderando-os e 
criando um sentimento de pertença pelo que está sendo construído 
e pautado. Também o respeito por parte dos atores envolvidos e já 
sensibilizados garantiu a expressividade dos(as), adolescentes e 
jovens e o exercício de seu protagonismo.

A metodologia utilizada nos encontros, como rodas de 
conversa e construção de mapas sensoriais (em que os participantes 
identificam através de desenhos e/ou frases as mudanças ocorridas 
no contexto a partir das intervenções do Estado), favoreceu 
a participação coletiva. Através da construção de cartazes, 
adolescentes e jovens expressaram suas propostas para mudanças 

7    Rede Aquarela, Cirandas da Vida, Posto de Saúde Aída Santos, Centro de Inclusão 
Tecnológica e Social, Igreja Presbiteriana Gerizim, Escola Murilo Borges, Escola Mathias 
Beck, Escola José Ramos Torres de Melo e Centro de Referência da Assistência Social.
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favoráveis nas suas comunidades, e uma comissão representativa das 
juventudes foi escolhida pelos próprios adolescentes e jovens para 
que um documento sistematizado dos dois fóruns seja encaminhado 
aos Conselhos de Direitos e também para que o diálogo com o poder 
público seja mantido.

As experiências dos dois fóruns realizados em duas 
áreas distintas, mas com as mesmas demandas e necessidades de 
uma atuação mais eficaz por parte dos governos para a garantia dos 
direitos fundamentais da população, principalmente da mais jovem, 
nos levam cada vez mais à constatação de que o envolvimento das 
juventudes nas ações de prevenção e a destinação de maior orçamento 
para a realização dessas ações se fazem urgentes. O empoderamento 
das juventudes percebido nos encontros foi fundamental para que 
o monitoramento e os encaminhamentos dados nos dois encontros 
acontecessem de forma autônoma e independente das instituições 
envolvidas.

Lições aprendidas

 Trabalhar com adolescentes e jovens requer a 
garantia de procedimentos de proteção;

 Desenvolver um trabalho comunitário com 
adolescentes e jovens requer a garantia de uma 
articulação de recursos humanos financeiros e 
estabelecimento de parcerias;

 Pensar ações, atividades ou políticas públicas 
para a juventude requer a participação ativa 
dos jovens, o que os empodera, dá autonomia e 
promove responsabilização.



65Experiências e lições que fazem a diferença na vida de crianças e adolescentes

O enfoque de g nero nas  
aç es de enfrentamento e  
prevenç o da viol ncia
Autor(es): Renata Araújo (Pedagoga) e Carolina Rocha 

(Assessora Técnica em Justiça Juvenil).

As questões referentes à temática de gênero são complexas 
e multiculturais, por envolverem, desde a primeira infância, noções 
comportamentais de como meninos e meninas devem ser, pensar e agir 
perante a sociedade. A construção dessa identidade perpassa processos 
educacionais estabelecidos ao longo da vida entre família, escola e 
comunidade. ainda dialogando com valores, religiões, classes sociais e 
etnias aos quais crianças, adolescentes e jovens são pertencentes.

A compreensão dos aspectos de gênero não pode ser 
feita de maneira isolada. É necessário que eles sejam observados 
considerando também o nível de influência que as vulnerabilidades 
que permeiam as relações entre homens e mulheres, meninos e 
meninas, exercem sobre a construção dessas relações. Questões como 
a desigualdade no acesso a serviços básicos de saúde, educação, 
esporte, lazer e oferta de trabalho, a legitimidade e apoio no exercício 
da sexualidade, situações vexatórias de bullying nas escolas e outros 
espaços de convivência comunitária, as relações de poder e distribuição 
de responsabilidades no âmbito familiar, dentre outras situações, têm 
relação próxima com a maneira como a cultura de gênero é construída 
e precisam ser igualmente trabalhadas quando nos propomos a garantir 
a igualdade perante os direitos humanos, com vistas à construção de 
uma cultura de paz. 

Com fins de refletir sobre tais questões, Terre des hommes 
realiza, em parceria com a União Europeia, o projeto de “Luta contra a 
violência às crianças e aos adolescentes em situação de vulnerabilidade 
social em Fortaleza – Ceará”. Dessa forma, as ações que transitam 
por essa temática foram realizadas nos dois eixos de intervenção: 
no âmbito da prevenção contra a violência no contexto escolar e 
comunitário e no âmbito do sistema de justiça juvenil.
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Nesse sentido, após a construção de uma ficha técnica 
sobre o conceito de gênero em Tdh, resultante do aprofundamento 
conceitual por meio de estudos e oficinas envolvendo a equipe interna, 
inicialmente foram realizadas 09 oficinas sobre gênero em 05 escolas 
(04 estaduais e 01 municipal), que contaram com a participação de 178 
jovens e 16 profissionais. Destes, 25 estudantes participaram do segundo 
momento, 02 grupos focais, com vistas a monitorar o impacto das 
primeiras oficinas no cotidiano escolar.

No âmbito do Sistema de Justiça, foram realizadas 05 
oficinas sobre gênero nos Centros de Referência Especializados da 
Assistência Social (CREAS), que contaram com a participação de 20 
técnicos e 19 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. 
Além disso, buscamos abordar o tema pautando sua relação com o 
sistema socioeducativo durante as escutas com 105 adolescentes e 
jovens participantes do livro Vozes: o que pensam os/as adolescentes 
sobre o sistema socioeducativo, a prevenção ao ato infracional e sua 
responsabilização.8

O conteúdo das atividades foi trabalhado buscando 
contemplar dois aspectos. O primeiro diz respeito à construção social 
de gênero, tendo como foco a problematização das concepções 
estereotipadas de Homem e de Mulher, estimulando o debate sobre as 
convenções que historicamente atribuíram papeis sociais distintos para 
um e outro. O segundo aspecto diz respeito às reflexões sobre as relações 
entre identidade de gênero e as múltiplas expressões das sexualidades, 
procurando chamar atenção para a diferença entre sexualidades e 
identidades de gênero. Em paralelo a esses dois aspectos, buscamos 
estimular reflexões e captar percepções sobre como isso influencia na 
ocorrência de situações de conflito, violência e no cometimento de atos 
infracionais nos contextos apresentados. 

A metodologia utilizada nas oficinas foi adaptada, 
considerando as necessidades e a linguagem de cada grupo. Nas escutas 
para o livro Vozes, por exemplo, foram utilizadas rodas de conversa com 
algumas perguntas norteadoras que estimulassem o diálogo sobre o tema. 

8    Essa publicação teve apoio da União Europeia e se trata de material de incidência 
política em que os/as próprios adolescentes relatam suas experiências e histórias de vida. 
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No atendimento socioeducativo, foram colhidas 
percepções que sinalizam a desapropriação do tema por parte dos 
profissionais que executam as medidas socioeducativas. Com os/as 
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, foi possível 
fazer um levantamento de como o tema é percebido por esse público, 
seja nos espaços de convivência familiar e comunitária, seja durante 
o cumprimento da medida socioeducativa. Nesta oportunidade, foram 
colhidos relatos que reforçam as diferenças de papéis entre homens e 
mulheres e os atos de violência e discriminação social e institucional 
nos espaços socioeducativos em decorrência da orientação sexual e 
da identidade de gênero. Além disso, as falas revelam uma repressão 
da expressão da sexualidade e da identidade transgênero nos espaços 
socioeducativos, sobretudo no meio fechado. Relatos parecidos foram 
percebidos durante as oficinas realizadas com adolescentes em 
cumprimento de medida em meio aberto nos CREAS. 

Para as oficinas com os técnicos dos CREAS, foi possível 
verificar que as questões de identidade de gênero e orientação sexual, 
não raramente, exercem influência não só sobre o cometimento de atos 
infracionais, mas também no cumprimento da medida socioeducativa. 
Os técnicos dos CREAS compartilharam dificuldade de compreender a 
diferença entre identidade de gênero e orientação sexual e como abordar 
a temática com adolescentes e famílias sem assumir uma conduta 
invasiva e deixar os beneficiários em situação constrangedora. 

Nas atividades com as escolas, chamaram a atenção as 
questões relacionadas às diretrizes legais para a abordagem destas 
temáticas no contexto escolar. Isso porque, durante o trabalho de pesquisa, 
constatou-se que, desde as instâncias em nível nacional (Congresso, 
Ministério da Educação, etc.), quanto nos parlamentos estaduais e 
municipais, os temas identidade de gênero e sexualidades foram vetados. 

Para tanto, foi preciso, inicialmente, sensibilizar os gestores 
e representantes das escolas sobre a temática antes da execução das 
atividades com os estudantes. Como foi feito, por exemplo, na Escola 
Matias Beck, em que, durante o monitoramento do plano de ação de 
prevenção à violência da Escola, o núcleo gestor e o conselho escolar 
refletiram e conversaram junto a técnica de Tdh sobre a importância de 
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abordar na Escola as questões de gênero e a influência da temática nos 
conflitos e violências a que estudantes e profissionais são acometidos. 
Nesse sentido, foi realizada, no início de 2017, a atualização da análise 
situacional das escolas com inclusão do recorte de gênero. O documento 
apresenta a redução de 64,76% dos conflitos registrados nas escolas 
acompanhadas pelo Modelo de prevenção da violência e aponta 
que, dessas situações, 82 foram tratadas sob o enfoque de gênero, 
procedimentos protetivos e restaurativos, em 2016.

No decorrer das atividades com os estudantes, algumas 
intervenções evidenciaram que os estereótipos referentes aos papéis 
masculinos e femininos são ainda construções arraigadas no modo de 
pensar e agir da sociedade. Isso foi percebido por meio de falas como 
“meninos só pensam em sexo, e meninas devem ser recatadas”, ou 
“mulher que fica com muitos caras é galinha, e os homens na mesma 
situação são garanhões”. Em contrapartida, durante a oficina com os 
estudantes que participavam da ocupação na Escola Santo Amaro, ao 
serem questionados sobre a organização das atividades cotidianas, 
como preparo da alimentação e higiene dos espaços, eles informaram 
não haver distinção, pois todos estavam responsáveis pela manutenção 
e limpeza do local. Outra constatação foi a dificuldade em diferenciar os 
conceitos de sexo, sexualidade e gênero.

De modo geral, tanto no contexto escolar como 
socioeducativo, pode-se perceber que a temática ainda não é 
compreendida de maneira ampla e é pouco explorada, o que dificulta 
uma intervenção assertiva junto aos/as adolescentes. Isso ficou 
bastante evidente através do retorno dos profissionais participantes 
das atividades, quando, em várias ocasiões, apresentaram exemplos de 
episódios em que não souberam como lidar com as situações envolvendo 
as diversidades de gênero e sexualidades de crianças e adolescentes 
atendidas por suas respectivas entidades e instituições. E ainda, durante 
a realização dos grupos focais quando os estudantes apresentaram a 
necessidade de ampliar o diálogo sobre o tema na escola, com familiares 
e amigos, promoveram-se ações contínuas que buscam a diminuição do 
preconceito ligado a sexualidade, e estimularam-se e capacitaram-se 
profissionais para abordagem do tema no contexto institucional.
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Lições aprendidas

 O trabalho em torno da temática contribui para 
potencializar as ações das instituições que atuam 
em defesa dos diretos de crianças e adolescentes, 
prevenindo a violência social e institucional decorrente 
das questões de gênero e sexualidades. As ações 
devem ter por base a afirmação do direito à expressão 
sexual e à identidade de gênero na adolescência.

 Necessidade de intervenções contínuas com adultos 
e adolescentes voltadas para o tema, fortalecendo 
a desconstrução de percepções repressivas e a 
superação da carência de diálogo sobre a questão.

 É importante a sensibilização da gestão das instituições 
escolares e socioeducativas para a pertinência do 
tema e para possibilitar que ele seja contemplado nas 
atividades com profissionais e adolescentes.

 Os profissionais devem ser sensibilizados e 
capacitados na temática para aprimorar sua 
abordagem junto aos adolescentes e evitar ato de 
violência e discriminação institucional.

 Na socioeducação, abordagens que busquem refletir a 
interferência das questões de gênero no cometimento 
de atos infracionais podem contribuir para a não 
reincidência, para prevenir situações de violência e 
para fortalecer vínculos familiares. 

 O exercício de escuta dos adolescentes, possibilitado 
pelo livro Vozes, é importante instrumento de 
diagnóstico sobre como as questões de identidade 
de gênero e orientação sexual vêm sendo exploradas 
junto ao público-alvo.

 A incidência política é um instrumento de 
fortalecimento, normatização e monitoramento de 
ações referentes à temática de gênero.
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Práticas restaurativas nas escolas – 
inauguraç o das salas de mediaç o
Autora: Joyce Silvério (Assistente social de Tdh)

«Na vida, podemos ser muitas coisas, do simples ao 
complicado, do fácil ao difícil.

Somos diversão, mas também entramos muito em confusão.

Essa fase, todo ser humano já passou ou ainda vai passar.

Gostamos de curtir a vida e enfrentar os obstáculos sem 
pensar, e entramos em cada beco sem saída...

Curtimos. Brincamos. Tentamos ser felizes, e aos poucos 
somos.

Você deve saber quem eu sou. Eu sou o jovem. Cheio de 
conflitos, que podem ser resolvidos, mas como somos 
esquentados tudo nosso é no grito.

Acho que temos que ter paciência, como temos quando 
procuramos Pokémon ou quando conversamos no Face...

É bom sermos assim. Diferentes. Cada jovem tem sua 
essência, uma forma de pensar e agir totalmente diferente.

Seria bom se juntássemos nossas opiniões diferentes e 
fôssemos à procura de um mundo melhor e cheio de vida.

Ser jovem é uma tarefa complicada. Estudar, se divertir, 
obedecer os pais, nossos professores, pensar no futuro e 
tentar ajeitar o passado.

Então, vamos ser felizes, arriscar, mesmo que errando. 
Com os erros, acertamos da próxima vez. Vamos ter 
paciência, igualdade e respeito.

Chorar. Sorrir. Cair. Se levantar. Vamos tentar. O primeiro 
passo é agora. Comece. Boa sorte!»

Gabi, aluna da Escola Estadual Osires Pontes
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Foi com grande satisfação que, no mês de agosto de 2016, 
iniciamos o processo de organização da inauguração das Salas de Mediação 
em três escolas estaduais em que Tdh desenvolve o Projeto de Mediação 
Escolar, em parceria com o Ministério Público do Estado do Ceará, por meio 
da Promotoria de Defesa de Educação, Secretaria de Educação do Estado 
do Ceará (SEDUC) e cofinanciamento da União Europeia.

Constitui-se um significativo avanço do trabalho iniciado 
desde 2015 de implementação do “Modelo de Ação de Prevenção à 
Violência Escolar e Implantação de Práticas Restaurativas”, que por sua 
vez, reflete na replicação de uma experiência sistematizada do trabalho 
realizado em outras quatro escolas estaduais ainda em 2013, com passo a 
passo definido.

Para entender melhor esse passo a passo, requer-se, 
antes de tudo, pontuarmos a que se propõe esse modelo de ação, o qual 
se constituiu em um conjunto de conceitos norteadores e propostas de 
ações com fins de responder à problemática do fenômeno da violência e 
do ato infracional em âmbito escolar. O trabalho envolve a participação 
efetiva desses atores, buscando construir de forma coletiva a adoção de 
estratégias para fazer-se um espaço seguro com base nos princípios da 
justiça restaurativa e de técnicas de gestão positiva de conflitos, tais como 
os Círculos de Construção de Paz e mediação de conflitos.

Esse espaço seguro, por sua vez, se materializou nas 
referidas Salas de Mediação como o lugar destinado pela escola 
para acolher, promover a escuta empática e realizar as práticas 
restaurativas e mediação escolar. Cabe destacar que toda a escola 
necessita incorporar a adoção de um enfoque restaurativo para 
promover ambiente de convivência saudável em todos os seus espaços. 
Contudo, garantir um lugar em que se pode realizar um atendimento 
sigiloso diante situações de denúncia, por exemplo, ou que favoreçam 
uma escuta empática para lidar de forma positiva com os conflitos ou 
violências é primordial para efetivação de tal Projeto.

O modelo em destaque orienta a execução de quatro 
passos, sendo eles: 1. Sensibilização e parceria; 2. Conhecendo o 
contexto escolar; 3. Formação, aplicação das práticas restaurativas e 
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acompanhamento das escolas; 4. Monitoramento e avaliação. Com isso, 
refletimos a cerca da importância de termos definido esses espaços – 
salas de mediação – a partir das formações, em que se busca concentrar 
o acompanhamento e realização das práticas restaurativas e mediação 
por pessoas de referência da própria escola, a fim de que favoreça a 
gestão autônoma da escola no desenvolvimento do Projeto, sem gerar 
dependência de Tdh na realização dos procedimentos restaurativos.

Nas três escolas em que foram inauguradas as Salas 
de Mediação, já havia sido iniciado o processo formativo com os 
professores. Nas Escolas Matias Beck e Santo Amaro, localizadas 
nos bairros Vicente Pinzón/Mucuripe e Bom Jardim, respectivamente, 
houve a formação para os docentes que finalizaram o módulo do 
Curso de Facilitadores. Na Escola Osires Pontes, localizada no bairro 
Bom Jardim, tanto os professores quanto os alunos apenas iniciaram 
15h/a até o processo ser interrompido devido à greve da categoria 
dos docentes. Contudo, nessa escola, já havia uma coordenadora 
capacitada por Tdh em práticas restaurativas que implementava a 
metodologia no espaço escolar. Dessa forma, não basta termos um 
espaço destinado à Mediação sem termos as pessoas de referência 
que possam concretizar essas abordagens junto à comunidade escolar.

Diante disso, o momento para a inauguração foi pensado 
buscando envolver esses atores desde o planejamento até a participação 
efetiva no evento. Convites foram confeccionados para envio aos 
parceiros e exposição na própria escola, banners foram elaborados 
para o indicativo da existência da Sala de Mediação, e cartazes com o 
fluxo das práticas restaurativas foram, também, elaborados e afixados 
em vários ambientes do espaço escolar.

Para a elaboração da programação, contou-se com a 
contribuição direta do núcleo gestor de cada escola, que foi motivado 
por Tdh pela importância de envolver a participação de representantes 
da comunidade escolar e a inserção de fala dos parceiros convidados.

No projeto de mediação escolar, toda a comunidade escolar 
se beneficia, mas a personagem principal que buscamos mostrar nesse 
momento de realização foram os alunos e as alunas, protagonistas que já 
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iniciaram o papel fundamental de disseminação de uma educação para 
a paz. Estar envolvida nessa proposta me trouxe uma imensa satisfação 
desde o momento de pensar, planejar a cerimônia de inauguração, 
realizar o convite aos alunos que se beneficiaram da mediação para 
que externassem a sua maneira a experiência. Isso se deu de várias 
formas, como depoimentos, poesia, vídeos, música, apresentação de 
peça retratando uma situação de bullying sendo tratada por meio da 
resolução positiva do conflito.

A Escola Matias Beck foi a primeira a ser contemplada com 
essa inauguração, no dia 23 de agosto. Apesar de não ter participado no 
dia do evento, saber que a contribuição dada por mim na articulação para 
a realização do momento foi gratificante por saber que logramos resultado 
significativo, a partir dos relatos que foram trazidos pela profissional de 
Tdh, que acompanhou a escola nesse dia. Um dia que foi tomado de 
emoções desde o momento em que os alunos iniciaram a cerimônia com 
música e seguiu-se com depoimentos tanto dos alunos como dos gestores 
e parceiros que se fizeram presentes (representantes da Secretaria da 
Educação do Estado do Ceará (SEDUC), da Vice-governadoria do Estado, 
do Ceará Pacífico, do Ministério Público do Ceará e da União Europeia), 
retratando a importância da mediação na escola.

No dia 24, era a vez das duas escolas do Bom Jardim 
realizarem suas inaugurações, e a expectativa só aumentou a partir da 
experiência positiva da Escola Matias Beck, no dia anterior.

No período da manhã, a Escola Santo Amaro inaugurou 
sua sala de mediação de conflitos. O momento foi conduzido pelo 
diretor e pela coordenadora da escola e teve início com relatos sobre o 
significado positivo da mediação na escola: “antigamente, ao aluno que 
cometia algum ato de desrespeito às normas do colégio, dependendo 
da gravidade, chegávamos até a convidá-lo a se retirar da escola de 
forma permanente. Hoje, nós vimos que há outros caminhos que não a 
punição. Percebemos que, na maioria das vezes, essa punição não é a 
melhor solução, pois não resolve o problema por completo. Pode até 
resolver o problema da escola, que afasta o aluno, mas esse jovem não 
aprende nem reflete sobre o erro cometido”.
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Além de depoimentos tanto do professor que participou 
do Curso quanto de alunas que tiveram um conflito resolvido com a 
utilização da mediação, o evento foi marcado por uma peça em que 
os jovens apresentaram uma situação de bullying sendo tratada por 
meio da gestão positiva de conflito. Fomos convidados para a Sala 
de Mediação, que estava ambientada com palavras em destaque 
na parede, como os princípios e valores da Justiça Restaurativa. 
Os parceiros convidados, SEDUC e MP, fizeram fala de motivação ao 
Projeto na Escola, e isso deixou claro o quanto é importante a escola 
se sentir apoiada institucionalmente para aumentar as condições de 
sucesso da proposta.

À tarde, foi a vez da Escola Osires Pontes, que para mim 
foi motivo de muita alegria, por ser a escola que acompanho de forma 
sistemática semanalmente. Já se iniciou o evento cheio de emoção, 
com a poesia da aluna Gabi, em citação neste texto. Da mesma forma 
que nas outras escolas, aproveitou-se o momento para fortalecer o fluxo 
das práticas restaurativas e, também, se contou com a participação dos 
parceiros, incluindo a Secretaria Municipal de Educação, que pôde falar 
da experiência positiva que tem com a implementação da mediação 
por meio da Célula de Mediação nas escolas municipais, tendo sido 
fortalecida em sua competência pela Tdh.

Na ocasião, homenageamos a coordenadora, sra. 
Valdenice, pelo empenho na implementação da mediação, e fizemos 
a entrega do seu certificado de facilitadora. A diretora apresentou as 
realizações do projeto desde o seu início culminando, até então, na 
realização do curso com professores e alunos, que foram colocados em 
destaque como agentes da paz na escola. Ao final nos encaminhamos 
até a Sala de Mediação, onde uma aluna que havia passado por uma 
prática restaurativa foi convidada a cortar a fita para a inauguração 
oficial. Por coincidência ou não, o fato tinha se dado por uma tentativa 
de agressão com uma tesoura, e, no momento de cortar a fita, a aluna 
esbravejou “tesoura nunca mais!”
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Lições aprendidas

 Não basta propiciar espaço para escuta 
individualizada, com sigilo, acolhida, espaço seguro 
para realização das práticas e mediações na 
escola. Há a necessidade de pessoas capacitadas 
que coloquem a paz em movimento.

 A constante sensibilização para o encaminhamento 
das situações de conflitos e/ou violências à sala 
de mediação é uma necessidade permanente para 
gerar pertencimento desse espaço à escola como 
um todo.

 Propiciar a participação efetiva dos alunos para 
disseminar, enquanto protagonistas, atividades 
que explorem e retratem a educação para a paz 
e favorecer a efetiva implantação do projeto na 
escola.

 Materializar modelo de ação requer envolvimento de 
grupo de referência, tanto em nível escolar quanto 
institucional enquanto Secretaria da Educação ou 
outros parceiros, que não só acompanhe o projeto, 
mas também traga motivação de perseverar nesse 
propósito de novas alternativas de resolução de 
conflitos e convivência pautados no diálogo.

 O reconhecimento da valorização desse novo 
olhar – que oportuniza às pessoas a experiência 
do diálogo para a compreensão dos sentimentos 
e necessidades, voltadas para a gestão positiva 
dos conflitos – por parte do núcleo gestor é fator 
imprescindível para a sustentabilidade do Projeto 
no ambiente escolar.
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Incid ncia Política  
em Justiça Juvenil
Autores: Carolina Oliveira (Assessora Técnica em Justiça 

Juvenil) e Carlos Roberto Neto (Assessor Técnico em Justiça Juvenil)

Para Tdh, incidência política é a organização e o 
fortalecimento de ações integradas que permitem modificar políticas 
públicas, com fins efetivos de garantir a proteção dos direitos 
fundamentais de crianças e adolescentes, contribuindo na construção 
de argumentos políticos e para alcançar mudanças específicas no 
âmbito público. 

Esse conjunto de ações é norteado pelo fim de proteger 
o interesse coletivo, e pode se dar por diversas vias: elaboração de 
propostas políticas; influência na criação de normativas nacionais, 
estaduais e municipais; atuação sobre políticas existentes para fazê-las 
efetivas; e sensibilização de atores políticos estratégicos para a pauta.

Em Tdh, as ações de incidência política buscam fortalecer 
o Sistema de Justiça Juvenil, de acordo com o previsto em seu Projeto 
Regional de Justiça Juvenil, por perceber, nessa temática, fragilidades 
(inexistência e ineficácia de políticas públicas ou vigências daquelas 
que afetam negativamente interesses ou direitos sociais) que só podem 
ser sanadas com a modificação de políticas públicas. 

Como estratégias, Tdh busca ocupar espaços de 
representação (Conselhos de Direitos), realizar ações de Advocacy 
e participar e fortalecer articulações em rede, com fim de incidência 
política. 

No início do Projeto Regional de Tdh, foi possível perceber 
que, para avançar na aproximação do Sistema Socioeducativo da Justiça 
Restaurativa nas zonas de intervenção do projeto, era necessário, 
primeiramente, consolidar as bases do atendimento socioeducativo, 
ainda frágil em todo Brasil. Por essa razão, optou-se por promover 
ações de incidência política em nível local, nas zonas de intervenção 
onde Tdh atuava diretamente, mas também nacionalmente.
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Com a incidência política nacional, Tdh estabeleceu um 
contato próximo, através de ações de Advocacy, com a Coordenação-
Geral do SINASE, para pautar discussões sobre a inserção da Justiça 
Restaurativa no atendimento socioeducativo nacional. Essa experiência 
possibilitou a identificação de atores estratégicos para mudanças na 
temática em todo país. Como exemplo, cita-se a aproximação com o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que abriu portas para discussões 
sobre a implementação da Justiça Restaurativa no Sistema de Justiça 
Nacional. Como frutos dessa articulação, tivemos a assinatura do Termo 
de Cooperação Nacional pela difusão da JR no Brasil e, posteriormente, 
na edição da Resolução nº 225/16, da normativa que inseriu o conceito 
de enfoque restaurativo, cuja construção contou com a colaboração de 
Tdh, por meio de suas formações e debates internos. 

A incidência política local, em Tdh, tem como objetivo 
fortalecer o argumento político da Justiça Juvenil Restaurativa, 
somando-se a vozes que também defendem os direitos da infância e 
adolescência, para construir ações articuladas para a temática a nível 
estadual e municipal. Para tanto, buscou-se participar dos espaços de 
articulação da sociedade civil (Fórum DCA9 e Conselho da Comunidade 
de Fortaleza10), bem com dos Conselhos de Direitos (COMDICA11 
). A atuação de Tdh como Conselheira do COMDICA possibilitou a 
elaboração do Plano Municipal das Medidas Socioeducativas, que 
já estava a duas gestões do Conselho atrasado. Para alcançar esse 
resultado, a participação no Fórum DCA foi de extrema importância para 
apoiar na mobilização das instituições que integravam o COMDICA. 
Essa interlocução entre os dois espaços de incidência, tendo Tdh 
como ponte, também possibilitou a aprovação de propostas para o 
Plano Plurianual 2018-2021 de Fortaleza, buscando garantir o repasse 
orçamentário necessário para as políticas públicas voltadas para nosso 
público-alvo. 

9    Fórum de Entidades de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará.

10    O Conselho da Comunidade da Comarca de Fortaleza, é regido pela Lei de Execução 
Penal (Lei nº 7.210/84) e tem como foco de atuação a fiscalização das políticas penitenciárias e 
diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou 
internado.

11    Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
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Para essa incidência local, faz-se necessário ter 
clareza da diferença de papéis. Tdh tem papel claro de reforço das 
competências institucionais, inclusive do Estado, e, por essa razão, é 
importante a articulação com instituições que façam o controle social 
de políticas públicas, complementando, portanto, o trabalho de Tdh em 
fortalecer competência e incidir pela defesa e proteção dos direitos 
infanto-juvenis. Esse aspecto representa, também, um grande desafio, 
considerando que, por vezes, é confuso, sobretudo para a sociedade 
civil, compreender as ações de Tdh realizadas em parceria com as 
Organizações Governamentais. Por isso, é importante estar atento para 
manter a coerência entre as ações nas duas esferas. 

É importante ressaltar que a incidência política não ocorre 
como uma ação isolada, mas como um suporte da atuação direta de Tdh 
dentro do seu planejamento estratégico. Isso permite que não se perca 
o foco da atividade, não se deixar levar pelas demandas dos parceiros 
que se desvinculam do planejamento estratégico.

Lições aprendidas

 Ações de incidência política para o fortalecimento 
do sistema socioeducativo nas esferas nacional, 
estadual e municipal devem preceder ações para 
promoção da Justiça Juvenil Restaurativa.

 A identificação e a articulação com atores 
estratégicos para mudanças na temática em todo país 
é importante para alcançar resultados em normativas 
e políticas públicas nacionais. Em se tratando de 
atores nacionais, o Advocacy é uma eficaz estratégia. 

 Considerando a atuação de fortalecimento de 
competências institucionais de Tdh, é importante a 
articulação com instituições que façam o controle 
social de políticas públicas. Contudo, é preciso estar 
atento para manter a coerência entre as ações nas 
duas esferas.
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 Nos espaços em que Tdh atua, onde não existe 
a articulação organizada da sociedade civil, a 
incidência política tem como papel, também, buscar 
o desenvolvimento de rede e capacidades coletivas 
e construir alianças amplas que proporcionem 
variedade estratégica.   

 Para que não se perca o foco da atividade, a 
incidência política não ocorre como uma ação 
isolada, mas como um suporte da atuação direta 
de Tdh dentro do seu planejamento estratégico. Por 
isso, é importante ocupar os espaços de incidência 
que possibilite obter maior impacto sobre os 
resultados esperados do Projeto e reavaliar sua 
atuação a cada mudança de ciclo. 

 Unificar as ações pautadas em todos os espaços de 
incidência política que ocupa é uma boa estratégia 
para alcançar resultados e fortalecer a sinergia entre 
esses espaços e os diversos atores que os compõem. 

A experi ncia da formaç o em  
Justiça Restaurativa e Facilitadores  
de Círculos de Construç o de Paz  
para o Comitê Territorial CPDrogas
Autora: Andrea Moreira de Alencar Bezerra Lima 

(coordenadora do Núcleo de Articulação e Monitoramento da 
Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas).

Para trabalhar com políticas públicas sobre drogas com 
sucesso, é necessário ter uma visão das drogas como um fenômeno 
multifatorial, pelo fato de o fenômeno das drogas apresentar várias 
dimensões e enfoques possíveis, de múltiplos e diferentes olhares. 
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Tendo essa compreensão, essa visão e o olhar sobre o fenômeno das 
drogas, não caberá ter posturas radicais. Não fará sentido impor que 
tudo tenha que ser visto ou compreendido por um olhar como, por 
exemplo, “só remédios curam. Só Jesus cura. Só legalizando as drogas 
é que se resolverá o problema. É tudo psicológico”. O ser humano é um 
ser complexo, integral e com várias dimensões e não pode ser tratado 
com uma visão restrita ou preconceituosa, tendo o risco de atendê-lo 
de modo incompleto. Essa complexidade aponta para a importância e 
a necessidade do trabalho em rede, que sugere a ideia de articulação, 
conexão, vínculos, ações complementares, relações horizontais entre 
parceiros, interdependência de serviços, para garantir a integralidade 
da atuação aos segmentos sociais vulneráveis ou em situação de risco 
social e pessoal. 

Os comitês territoriais desenvolvem um trabalho em rede 
como estratégia para promover uma mudança de paradigma. Trabalhar 
em rede favorece o fortalecimento das ações e o alcance dos resultados 
e objetivos comuns entre diversos parceiros do comitê, possibilitando 
maior impacto nas políticas públicas. Foi, então, a partir desse trabalho 
em rede, que se iniciou o processo de articulação para a realização 
da formação em Justiça Restaurativa e Círculos de Construção de Paz 
com a ONG Terre des hommes, que é parceiro e membro do Comitê 
Territorial do CPdrogas. Tivemos vários recursos utilizados, sendo 
o principal ter sensibilizado a instância municipal. Foram realizadas 
ligações e encontros com cada gestor de cada secretaria representada 
nos comitês explicando sobre o trabalho da Terre des hommes com 
os círculos de Construção de Paz e Justiça Restaurativa e que os 
processos circulares vão além da junção de pessoas sentadas em 
círculo. A Justiça Restaurativa é uma nova maneira de entender e fazer 
a justiça como um valor de toda a sociedade. Ela possibilita que as 
partes envolvidas direta ou indiretamente com quaisquer situações de 
conflito possam, através do diálogo, buscar a restauração e reparação 
dos danos causados e promover harmonia. Trata-se de oportunidade de 
vivenciar a experiência do encontro marcado pela expressão de ideias, 
histórias, experiências e sentimentos que se compartilham. A finalidade 
dos membros de um grupo em um processo circular é organizar-se para 
um objetivo comum, baseado em valores e significados compartilhados.
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A metodologia dos círculos de construção de paz mostrou-
se de fácil apropriação e capaz de produzir resultados concretos 
e imediatos. Na primeira semana, após a oficina com o comitê da 
regional III e V, os coordenadores das unidades em que os profissionais 
estão lotados ligaram para saber o que tinha acontecido, pois seus 
funcionários voltaram cheios de alegria e energia para trabalhar grupos 
e, dessa forma, vencer barreiras entre a teoria e prática, realizando 
seus primeiros círculos com familiares e usuários nos seus territórios. 

Foram vinte e sete pessoas treinadas (CREAS, CRAS, 
SETRA, UBS, CAPS, WEMS, CPDrogas, Educação, SESEC, ONGs, 
Conselho CMAS), e é bom imaginar que essas pessoas produzirão 
diversas conexões em seus territórios para, dessa forma, compartilhar 
com outras pessoas a construção de um mundo de paz, gerando 
relacionamentos fortes e positivos, tendo o respeito como ponto de 
partida e o empoderamento de pessoas, no sentido de que elas se 
tornem condutoras de suas próprias vidas.

Trabalhar intersetorialmente envolve a criação de espaços 
comunicativos e de negociação que inclusive consigam gerenciar 
conflitos para que finalmente se possa chegar com maior potência 
a algum resultado. Dessa forma, somar a acumulação de forças, a 
construção de sujeitos e a descoberta de possibilidades de agir.   

 Lições aprendidas 

 Sensibilizar e mobilizar os diversos atores que 
compõe a rede intersetorial do comitê III e V é 
primordial para o sucesso e efetivação das práticas 
restaurativas. 

 Os princípios restaurativos incorporados ao 
ambiente do trabalho favorecem a melhoria das 
relações interpessoais, fortalecendo a atuação 
em equipe, diminuindo as situações conflituosas e 
possibilitando construir uma convivência saudável 
e respeitosa entre os profissionais. 
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 Implicação e comprometimento das gestoras 
municipais e dos demais parceiros são primordiais 
para garantir a sustentabilidade das práticas 
restaurativas e o fomento de uma cultura de paz. 

 A atuação intersetorial é um desafio grande e, no 
entanto, fundamental para o êxito das práticas 
restaurativas nos territórios dos comitês.

 A formação é uma estratégia considerável na 
construção de uma cultura de paz. 

 Construir parcerias exitosas requer persistência e 
habilidade de negociação.

 O partilhar das práticas traz um aprendizado para 
todos que integram a formação. 

 As vivências da realização das práticas restaurativas 
fazem com que se sinta cada vez mais capaz de sua 
realização. 

Círculos de Construç o  
de Paz e Justiça Restaurativa  
no Sistema de Justiça
Autor: Carlos Roberto Cals de Melo Neto 
(Assessor Técnico em Justiça Juvenil)

As Práticas Restaurativas são técnicas de autocomposição 
de conflitos próprias da Justiça Restaurativa, ou seja, metodologias que 
promovem o encontro entre autor e vítima, com auxílio de um facilitador 
e com a participação das respectivas comunidades de apoio e quem 
mais possa contribuir para a superação do problema. Dentre as várias 
metodologias diferentes de Práticas Restaurativas, figuram os Círculos 
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de Construção de Construção de Paz e Justiça Restaurativa, inicialmente 
aplicados pelo juiz Barry Stuart, em Yukon, nos EUA, e disseminados 
pela especialista em Justiça Restaurativa Kay Pranis.

Os Círculos de Paz, enquanto práticas circulares, buscam 
estabelecer um espaço seguro no qual as pessoas sintam-se à vontade 
para falar sobre um tema difícil para elas, incluindo aí o conflito, a 
violência e o ato infracional. A segurança, no círculo, é garantida pelo 
reconhecimento e fortalecimento do vínculo entre as pessoas, de forma 
que, metodologicamente, o círculo se organiza do momento de menor 
vínculo (e, portanto, menor segurança) para o de maior vínculo (e maior 
segurança), abordando primeiro o que nos une antes de falar do que 
nos afasta. 

Para tanto, o Círculo de Paz utiliza alguns elementos 
estruturantes: cerimônias de encerramento e abertura, texto, dinâmica 
ou música para demarcar, cerimonialmente, o início e o fim do círculo; 
Objeto da Palavra ou Bastão da Fala, para dar a oportunidade de fala e 
escuta para todos os participantes, na medida em que gira, ou da direita 
para esquerda ou vice-versa, sem nunca voltar ou cruzar o círculo, de 
forma que quem o segura pode falar, silenciar ou passá-lo adiante; 
Peça de Centro ou Centro do Círculo, com objetos relevantes para o 
grupo e para o tema, colocados no centro do círculo, que ajudam a 
manter o foco e o centramento; Norteadores coconstruídos ou linhas-
guia, valores norteadores estabelecidos coletivamente para manter a 
segurança do espaço, permitindo a comunicação profunda; Construção 
de Consenso, as decisões construídas coletivamente que, se não 
atendem as necessidades de todas as pessoas, minimamente são 
confortáveis para todas, não causando dano a ninguém; e Facilitador 
ou Guardião do Círculo, a pessoa formada na facilitação de círculos de 
paz cuja função é conduzir a prática restaurativa, garantindo que ela 
seja um espaço seguro para que os participantes se sintam à vontade 
para falar sobre um tema difícil.

Com base nesses elementos, o círculo desenvolve seu 
passo a passo: Cerimônia de Abertura; Apresentação e Check-in 
(momento em que as pessoas apresentam quem são e falam como estão); 
Construção de Linhas-Guia (para estabelecimento de valores comuns 
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ao grupo, que nortearão o encontro); Atividade principal/abordagem do 
problema (momento em que se lida com o tema, conflito, violência ou ato 
infracional); Construção dos consensos (quando o grupo é estimulado 
a pactuar acordos acerca do tema do encontro); Check-out (momento 
em que os participantes têm a oportunidade de dizer como estão se 
sentindo ao sair do círculo); e Cerimônia de Encerramento (quando se 
fecha o espaço seguro). A metodologia dos Círculos de Paz permite o uso 
de vários tipos de Círculos distintos, de acordo com as necessidades do 
grupo: Círculos de Diálogo, de Celebração, de Fortalecimento de Senso 
Comunitário, de Apoio, Restaurativos de Resolução de Conflitos. 

No Brasil, tanto Terre des hommes quanto os parceiros 
têm utilizado Círculos de Paz na intervenção junto ao adolescente em 
conflito com a lei, em diversas modalidades e diversos objetivos, com 
resultados bastante favoráveis:

 Círculos Restaurativos como Alternativa ao 
Processo Judicial: utilizados ainda antes da 
promulgação de sentenças condenatórias, em 
qualquer fase do processo judicial de conhecimento, 
em que se apura se o adolescente efetivamente 
cometeu ou não o ato infracional. Os círculos 
aplicados assim visam construir a responsabilidade 
não a partir da violação da lei e da força do Estado, 
mas a partir da compreensão das consequências 
do ato infracional não só para a vítima, como 
também para o autor, para a família do autor e a 
família da vítima, na perspectiva da reparação do 
dano. Experiências assim foram desenvolvidas no 
Rio Grande do Sul, no Maranhão, no Piauí e no Pará, 
dentre outros estados. 

 Embora as estatísticas ainda sejam poucas e 
esparsas, os números existentes têm apontado no 
sentido de que a reincidência entre adolescentes 
que passam por uma prática restaurativa é menor 
do que a de adolescentes responsabilizados via 
processo judicial, e que os atos daqueles que 
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reincidem são menos gravosos que o ato original. 
Por outro lado, o índice de satisfação das pessoas 
– incluídas as vítimas – que participam de um 
círculo alcança a casa dos 90%. A experiência tem 
apontado que, para além dos critérios técnicos 
(voluntariedade, facilitador habilitado, viabilidade de 
acordo), não existe limitações para o uso das práticas 
restaurativas, senão aqueles estabelecidos pela 
Vara de Justiça que implementa essa metodologia. 
Também se demonstrou que, em casos nos quais o 
ato infracional envolve pessoas com relacionamento 
pré-existente, os círculos são especialmente úteis. 
No Piauí, por exemplo, foi utilizado um Círculo 
Restaurativo como alternativa a um processo judicial 
em um caso um caso de homicídio. O adolescente, 
em meio a uma festa com amigos, conduziu uma 
motocicleta embriagado, objetivando comprar mais 
bebidas. Ao perder o controle do veículo, terminou 
por atropelar e matar o filho de seu padrinho. 
Instaurado o inquérito policial, o padrinho começou 
a ameaçar o afilhado, a que também teve sua família 
hostilizada pela comunidade. Considerando o vínculo 
pré-existente entre as partes, a juíza decidiu pela 
prática restaurativa. No Círculo, o adolescente 
declarou seu arrependimento e desejo de trocar 
de lugar com a vítima do homicídio se pudesse, ao 
passo em que o padrinho conseguiu externar sua 
dor e suas necessidades. Foi feito acordo, definido, 
objetivamente, as responsabilidades do adolescente 
para responder por seu ato. Ao final do Círculo, o 
grupo foi perguntado sobre se queriam colocar mais 
alguma coisa no acordo. O padrinho respondeu: 
“agora não, porque não estou pronto, mas eu gostaria 
que, um dia, esse menino voltasse a frequentar minha 
casa, como um dia já frequentou”. Dessa forma, o 
círculo não só estabeleceu responsabilidades, mas 
restaurou vínculos que podiam ter sido rompidos 
com a sentença judicial. 
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 Círculos Restaurativos na Resolução de Conflitos: 
utilizados, sobretudo em face da execução de 
medidas socioeducativas, para lidar com os 
conflitos vivenciados pelos adolescentes, quer 
seja com suas famílias, com outros adolescentes 
ou com os próprios técnicos da execução. Além 
do objetivo óbvio de auxiliar o adolescente em 
seus conflitos interpessoais, o Círculo assim 
aplicado pode fortalecer o próprio cumprimento 
da medida, tanto por construir o sentido de 
responsabilidade em relação aos próprios atos em 
face da abordagem pedagógica do conflito, quanto 
por ajudar a administrar conflitos que, de outra 
maneira, poderiam enfraquecer ou mesmo impedir 
o cumprimento da medida. No Ceará, por exemplo, 
Tdh foi acionada certa vez para auxiliar na resolução 
de um conflito entre neta e avó, em face da agressão 
que a adolescente cometeu contra sua responsável. 
Por conta da agressão, a socioeducanda deixou de 
frequentar a PSC, pois dependia de sua avó para 
chegar à instituição em que prestaria serviço. 
O Círculo conseguiu reverter essa situação, 
resgatando o contato entre as duas. Em Santarém, 
na privação de liberdade, um adolescente em 
vias de ser liberado por cumprimento da medida 
agrediu, violentamente, outro com quem tinha 
uma dívida. Instaurado inquérito administrativo, o 
próprio agressor procurou a equipe técnica para 
assumir o ato e pedir um círculo de paz. O processo 
todo foi conduzido com muito cuidado, pois o 
agredido estava cumprindo medida por homicídio 
e era tido como perigoso. Foi possível realizar o 
círculo com segurança, criando um acordo que 
cuidou do autor e da vítima, que havia se sentido 
desrespeitada e reduzida em sua “moral” com os 
outros adolescentes. O agressor foi posteriormente 
liberado sem maiores problemas. 
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 Círculos de Acolhida nas Medidas em Meio Aberto: 
realizados no Ceará, tais círculos de diálogo têm 
por tema a própria medida socioeducativa, com 
o objetivo de bem receber o adolescente e seus 
responsáveis no início da medida, já deixando 
claro o objetivo da responsabilização pelo ato 
infracional, mas esclarecendo também questões 
quanto à garantia de direitos. Observou-se, quando 
da aplicação dessa metodologia, maior interação 
dos adolescentes durante o momento de acolhida, 
bem como estabelecimento de vínculos mais fortes 
com a equipe de atendimento. Tanto entre os 
responsáveis quanto entre os adolescentes, houve 
falas no sentido de perguntar quando um momento 
como aquele aconteceria de novo, demonstrando 
interesse pelo momento. Uma boa prática a se 
destacar é que, dada a dificuldade, sobretudo de 
alguns responsáveis, com a escrita, atividades de 
Check-in e construção de linhas-guia foram feitas 
com o uso de figuras, em vez de tarjetas para 
construção escrita de linhas-guia, o que evitou 
constrangimentos e fortaleceu a participação das 
pessoas.  

 Círculos de Celebração de Cumprimento da 
Medida: utilizados para comemorar a superação de 
fases difíceis e reconhecer os esforços daqueles 
que contribuíram para tanto, esses Círculos são 
usados tanto no Meio Aberto quanto em Meio 
Fechado, para celebrar o cumprimento das medidas 
socioeducativas pelos adolescentes. Nesses 
círculos, as atividades (cerimônia de abertura, 
check-in, etc.) são orientadas no sentido de passar 
mensagens de superação e fortalecimento, ao passo 
que as perguntas refletem as vivências positivas 
e aprendizagens que se deram no decorrer do 
cumprimento da medida, bem como nas mudanças 
em relação ao início da medida. Em João Pessoa, 
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em um círculo desse tipo, um dos adolescentes – 
que pouco se expressou nesse momento, ao passo 
em que sua mãe muito se emocionava – falou ao 
final do encontro: “Sei que não falo muito direito, 
mas queria dizer que eu acredito que todos temos 
a potência pra sermos quem a gente quiser, desde 
que seja apoiado para isso, que foi o que aconteceu 
aqui”. O rapaz estava sendo liberado mais cedo 
da medida de Liberdade Assistida, porque estava 
indo para o Rio de Janeiro, depois de ser aprovado 
em uma seleção da Aeronáutica. Relatos dos 
profissionais do CREAS do Conjunto Ceará, em 
Fortaleza, reportam que o Círculo de Celebração 
tem sido positivo não só para os adolescentes e 
suas famílias, como encerramento do processo de 
superação do ato infracional, mas também para os 
próprios profissionais dos CREAS reconhecerem os 
impactos positivos e sucessos de sua intervenção. 

 Círculos de Compromisso: nesse tipo de círculo, 
o objetivo é firmar um acordo que não se presta 
a superar um conflito, mas a estabelecer pactos 
sobre uma situação que está por vir. Em Santarém 
e Belém, esses círculos têm sido utilizados quando 
da transição do adolescente do meio fechado 
para o meio aberto, para estabelecer os termos 
em que aquela transição se dará, bem como na 
transição do meio fechado para a liberdade, em 
vista do cumprimento da medida. A experiência 
tem demonstrado que os adolescentes que 
passam por esse círculo tendem a não retornar 
ao meio fechado. A crescente difusão da Justiça 
Restaurativa e dos Círculos de Paz no Brasil tem 
levado a novas e criativas formas de se utilizar 
os Círculos de Paz no fortalecimento do Sistema 
Socioeducativo: Círculos de Apoio, ainda no 
Judiciário, para preparar os adolescentes para a 
privação de liberdade despois de uma sentença 
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condenatória; Círculos de Integração, para 
resgatar os laços de adolescentes privados de 
liberdade com suas famílias e comunidades de 
origem depois de um longo tempo de afastamento 
devido à internação; Círculos de Compromisso 
para a pactuação do PIA, entre outros usos. Ainda 
não há, entretanto, suficientemente acúmulo para 
capitalizar esses processos, que devem, de outra 
maneira, continuar a ser acompanhados.  

Lições aprendidas

 A dimensão sensível do Círculo alcança os 
socioeducandos de forma que a racionalidade 
nem sempre alcança, gerando responsabilização 
pelo reconhecimento dos danos que o próprio 
comportamento provoca a pessoas amadas;

 A metodologia, com destaque para o objeto da 
fala e para o princípio da voluntariedade na 
participação, estimula a fala dos adolescentes, 
sobretudo nos momentos iniciais da medida, 
nos quais, em geral, eles e elas chegam em uma 
postura fechada e de defesa;

 A capacidade dos círculos de gerar ou fortalecer 
vínculos é muito útil para estabelecer confiança 
do adolescente em relação às equipes técnicas de 
atendimento, contribuindo para o fortalecimento 
do atendimento em geral.
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