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A educação e as medidas 

socio-educativas: 

A importância das prÁticas

restaurativas

OU SERIAM DE Ações 

colaborativas?



É fácil formular a pergunta, 
ainda que não seja fácil 

respondê-la. Costuma-se dizer 
que paradoxalmente é nos 

períodos de transição 
paradigmática que as 

perguntas simples fazem mais 
sentido. A complexidade 
destes períodos reside 
precisamente na nossa 

dificuldade em nomeá-los. E 
porque não sabemos nomeá-

los falamos de períodos de 
transição.

(SANTOS, 2001)





Extraído: BOONEN, Petronella Maria. A justiça restaurativa, um desafio para a educação. 2011. Tese (doutoramento).
Faculdade de Educação. Universidade de São Paulo, São Paulo.



“Ensinar exige 
compreender que 

educação é uma 
forma de intervenção 

no mundo”

Paulo Freire



“Ensinar 
exige risco, aceitação 

do novo e rejeição a qualquer 
forma de discriminação”

Paulo Freire



Engajar-se é estar implicado(a) e conectado(a).
Portanto, exigem-se CORPOS, INTENÇÕES e AÇÕES.

Considerar-se ´MUNTU/BANTU’.

Engajar-se é comprometer-se consigo (IDENTIDADE) e
com a(o) outra(o) (ALTERIDADE).

Engajar-se é querer CONHECER para além do senso
comum e ENFRENTAR desafios, riscos e projetar
tempos (passado, presente e futuro).

Referências:
COUTO, Mia. E se Obama fosse africano? São Paulo: Cia das Letras, 2014.
HOBSBAWM, Eric. Engajamento. Sobre História. São Paulo: Cia das Letras,
2012, pp. 138-154.
MORIN, Edgar. Para onde vai o mundo? Petrópolis: Vozes, 2010.



As ações coletivas de transformação social têm 
essa dupla característica de resistência e de 

criatividade e quer uma quer outra exige 
envolvimento emocional, entusiasmo e 

indignação. 

(SANTOS, 2001, p. 20)



Direção de German Doin, 2012.



PRÁTICAS EDUCATIVAS

 Campo complexo e dinâmico
“as vezes as árvores não nos deixam ver  
a floresta”

(ZABALA, 2001, p. 10).

 Questão-geradora: práticas formadas 
através de conhecimentos e 
experiências

(Integração – Diversidade – Solidariedade)



SABERES e VIVERES

✓ Ecologia de saberes

✓ Tradução de conhecimentos

✓ Redes e conexões

✓ Educação Formal/não Formal

✓ Educação – Consciência –
Empoderamento

✓ Educação para e pelos Dhs

Sugestões:

Mbyá Reko Pyguá, a luz das palavras - https://vimeo.com/72757157

Direção de Kátia Klock e Cinthia Creatini da Rocha, 2012

http://curtadoc.tv/curta/comportamento/mbya-reko-pygua-a-luz-das-palavras

Quando sinto que já sei. 2012. Direção: Antonio Sagrado Lovato

https://www.catarse.me/quandosintoquejasei#

http://curtadoc.tv/curta/comportamento/mbya-reko-pygua-a-luz-das-palavras
https://www.catarse.me/quandosintoquejasei


Proposta para práticas restaurativas em 

Educação e como acesso à justiça e à 

cidadania

o Experiências compartilhadas (EF e EnãoF)

o Diálogos e agendas sobre fazeres 

educativos/ colaborativos/restaurativos

o Ampliação de olhares, intercâmbios e 

redes (Inovar)

o Reverberação no trabalho e outros 

campos sociais e institucionais 

(Orquestra)



Experiências colaborativas 

e agendas permanentes: 

Educação para e pelos 

Direitos Humanos

#Nenhum a menos



União Européia, 2012.



“MUDAR A ESCOLA, MELHORAR A EDUCAÇÃO: TRANSFORMAR UM PAÍS (2013)

1. Políticas Públicas em Educação previamente discutidas, aprovadas e supervisionadas pela comunidade;

2. Assegurar às escolas a dignidade de um estatuto de autonomia;

3. Revisão da gestão escolar (de tradição hierárquica-burocrática para decisões colegiadas, coletivas, colaborativas e 
participativas da comunidade);

4. Implantação de comunidades de aprendizagem concebidas por um projeto educativo coletivo, baseado num 
projeto local de desenvolvimento, consubstanciado numa lógica comunitária;

5. Uma educação integral em tempo integral para todos os estudantes;

6. Que a instituição escolar atue como locus de construção de conhecimentos e vivências;

7. Garantia aos profissionais da Educação (prevenção, assistência e apoio terapêutico, gratuito e constante);

8. A formação de rede colaborativa (família, educadores, educandos, comunidades de aprendizagem, mídia, etc);

9. Considerar que não se pode ser desconsiderado o desenvolvimento afetivo e emocional do educando;

10. A universalização do ensino e a garantia da matrícula em todos os níveis da educação;

11. Que a universidade se distancie de práticas de formação incompatíveis às necessidades do nosso tempo;

12. Reelaboração da cultura pessoal e profissional do educador através de práticas inovadoras;

13. Reconhecimento público aos profissionais da educação, traduzido também em salários dignos;

14. Fim do desperdício decorrente de más políticas públicas em educação;

15. Erradicação da evasão escolar;



“MUDAR A ESCOLA, MELHORAR A EDUCAÇÃO: TRANSFORMAR UM PAÍS (2013)

16. Implantação de política da juventude contemplando o espírito empreendedor, o 
protagonismo e o desenvolvimento dos valores humanos;

17. Que a educação domiciliar e outros modos de desenvolver aprendizagem sejam 
permitidos às famílias que assim o desejarem, desde que garantida a coerência e a 
qualidade dos percursos de aprendizagem do educando à luz de um projeto educativo;

18. Substituição de reprovação, da aprovação automática e da recuperação, paralela ou ao 
final de um período, pela prática de uma avaliação formativa, contínua e sistemática capaz 
de permitir que o aprendizado caminhe junto com o desenvolvimento do pensar;

19. Ampliação do uso da mediação escolar, da justiça restaurativa e de técnicas similares, 
para que os conflitos sejam resolvidos pela própria escola dentro da proposta de Cultura 
de Paz (Unesco)”.

http://manifestopelaeducacao.blogspot.com.br/



E A BAHIA, COMO SE MANIFESTA???
https://www.youtube.com/watch?v=gQWZ5wZTVeo





“A utopia está lá no horizonte; me 
aproximo dois passos, ela se afasta 
dois passos; caminho dez passos e 

o horizonte corre dez passos. 
Por mais que eu caminhe, jamais o 

alcançarei.
Para que serve, então, a utopia? 
Serve para isso: para que eu não 

deixe de caminhar”.
Eduardo Galeano



Escolhi engajar-me, colaborando 
com projetos educativos-

colaborativos e potencialmente 
criativos. Agradecimentos e convite 

a integrarem MMMs!

Vanessa Cavalcanti (UCSAL/UFBA)

Núcleo de Estudos sobre Direitos Humanos

vanessa.cavalcanti@ucsal.br


