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Círculo 1: Entendendo a 
Estrutura da Justiça 
Restaurativa para Lidar
com o Dano

OBJETIVO: Criar uma compreensão do fundamento dos princípios da Justiça Restaurativa 
na comunidade escolar. 

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro, 
material para escrever.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel.

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o som 
do sino.

ABERTURA SUGERIDA: Veja no Apêndice 2, ou elabore você mesmo.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para a pessoa 
que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o objeto da palavra 
continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os participantes são 
convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer pergunta que tenha 
sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o objeto da palavra adiante 
sem se pronunciar.

RODADA DE CHECK-IN/INICIAÇÃO: Diga-nos qual é seu nome e alguma coisa que seus 
amigos diriam sobre você. 

RODADA DE VALORES: Diga-nos um valor que é importante para você quando você enfrenta 
uma situação difícil. Faça uma lista desses valores, à medida que forem sendo mencionados 
pelos participantes, e coloque essa lista no centro.

Revise as diretrizes básicas do Círculo.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Expressar os sentimentos e as necessidades que um   

dano causou no passado

EXPLIQUE: No Círculo de hoje nós vamos explorar os princípios da Justiça Restaurativa, 
examinando as nossas próprias experiências de vida. Howard Zehr, um líder precursor da 
Justiça Restaurativa, sugere que o primeiro princípio que a rege é de que está focada no dano. 
Com isso, ele quer dizer que a Justiça Restaurativa não está focada nas leis ou regras, mas no 
dano humano real que resulta de comportamentos nocivos.
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Pense em uma ocasião em que você sofreu um dano ou foi magoado por outra pessoa. Nós 
sugerimos que você prefira focar em uma experiência de dor que não o deixa chateado hoje. 
Lembre dessa experiência, percebendo os sentimentos que afloraram em você depois desse 
incidente.

Os participantes permanecem em silêncio, concentrando-se na lembrança. Peça-lhes 
que escrevam uma lista dos sentimentos que estão associados a essa experiência de se sentir 
magoado. Podem também fazer desenhos dos sentimentos que surgiram. Reserve um tempo 
para que escrevam a lista ou criem imagens.

RODADA: Compartilhe os sentimentos que você listou ou desenhou. Pode ser que tenhamos 
todos palavras semelhantes. Não importa. Diga-nos todas as palavras que você escreveu, 
mesmo que já tenham sido ditas. A repetição dos sentimentos, à medida que o objeto da 
palavra vai passando, é boa, porque os participantes perceberão o quanto existe de comum 
entre eles. Escreva as respostas no quadro. Escreva todas as respostas para honrar os 
sentimentos de cada um.

Agora volte para a mesma lembrança na sua memória para a época em que você foi 
magoado e pense no que você precisava para sentir-se melhor depois de ter sofrido o dano. Faça 
uma lista dessas necessidades ou desenhe o que você precisava. Reserve um tempo para que 
escrevam a lista ou criem imagens.

RODADA: Compartilhe as necessidades que você escreveu ou desenhou. Escreva as respostas 
no quadro.

RODADA: Depois de ter escutado a lista de todos, conte-nos o que você percebeu a respeito 
dos sentimentos e necessidades das pessoas que sofreram danos?

RODADA: O que você acha que quer dizer quando mencionamos que o foco da Justiça 
Restaurativa é o dano?

Ao final da rodada, explique:

A Justiça Restaurativa concentra-se em deixar as coisas bem depois de haver acontecido 
algum tipo de dano. A fim de que isso seja possível, nós precisamos entender como as coisas 
deram errado. As mágoas dos que sofreram os danos são o que deu errado, então eles se tornam 
o ponto principal na busca para entender como as coisas podem ficar bem.

RODADA DE CHECK-OUT/ FINALIZAÇÃO: Vocês gostariam de acrescentar algum 
comentário sobre nossa discussão hoje antes de encerrarmos o Círculo?   

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!


