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Resumo: A Justiça Restaurativa apresenta um paradigma de administração de 

conflitos voltado mormente à satisfação das necessidades das vítimas e ao 

reconhecimento de seus direitos, percebendo a ofensa como danos causados a 

pessoas concretas, a certos relacionamentos, a famílias e a comunidades 

determinadas, e não somente de uma violação a leis e a um sistema jurídico.  

Busca-se desenvolver ações voltadas à inclusão de práticas restaurativas em 

escolas públicas, municipais e estaduais, e na URCA, tanto para o tratamento de 

conflitos quanto para o aprendizado de competências, atitudes e habilidades não 

violentas de comunicação voltadas à prevenção de violências em contextos 

educacionais e a construção da paz. Utiliza-se métodos próprios, que consiste 

em um diálogo não violento, dando ênfase ao entendimento das motivações do 

outro, e sempre considerando as suas emoções enquanto protagonistas dos 

seus próprios conflitos e questões, sempre em círculos e com um diálogo 

horizontal sem a imposição de fala e participação. O projeto pretende difundir os 

conhecimentos pertinentes ao acesso aos meios de justiça em comunidades que 

apresentam fragilidade social, em uma busca de humanizar essas ações 

cotidianas e propagação da paz, acarretando em maiores benefícios, tanto para 

a população, quanto para os integrantes do grupo de extensão. Contudo, a  
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presença dos círculos de justiça restaurativa cria um novo ciclo de humanidade 

e inovação no âmbito da mediação de conflitos e restauração da convivência em   

comunidade.    
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