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Resumo: Este trabalho objetiva apresentar o relato de experiência da atuação do Serviço 
Social na educação básica com as Práticas Restaurativas como caminho de defesa dos 
Direitos Humanos na educação. Por meio de currículo desenhado na defesa dos Direitos 
Humanos e pela formação integral dos sujeitos, a escola configura-se como espaço coletivo de 
luta social. Para tal, a experiência aqui em questão assumiu o debate das Práticas 
Restaurativas na educação como estratégia didática que transversaliza e materializa a 
formação em Direitos Humanos. Como profissão vinculada à luta pela construção de outra 
sociabilidade, o Serviço Social na educação posiona-se em defesa de iniciativas como as 
Práticas Restaurativas, que pelos seus princípios e sistemática de execução, provam-se 
estratégia didática de diálogo pedagógico essencialmente formadora de educação integral em 
Direitos Humanos.   
 
Palavras-chave: Serviço social na educação; Educação em Direitos Humanos; Práticas 
Restuarativas.  

 

INTRODUÇÃO 

 O presente relato de experiência objetiva apresentar a trajetória do 

Serviço Social no trabalho com as Práticas Restaurativas na educação básica, 

demonstrando porque essa estratégia dialógica pode ser concebida como 

ponte para a defesa dos Direitos Humanos na educação. O relato está 

centrado na experiência vivida na Escola Centro Social Marista Marcelino 

Champagnat, e descreve o processo de implantação dessa perspectiva de 

resolução de conflitos como uma estratégia didática, articulando a defesa de 

direitos à didática pedagógica.  

 Para tal, a experiência descreve a sumária relevância do currículo como 

agente contraditório e articular da disputa de poder presente na sociedade 

capitalista, e sua especial função na formação integral dos sujeitos, seja para 

conformação social ou para a reflexão crítica e emancipação. Um currículo 

emancipador exige uma proposta didática adequada, que favoreça a percepção 

da diversidade dos sujeitos presentes na educação, dando vez e voz a todos. 

Neste sentido, como estratégia didática de diálogo pedagógico, as Práticas 

Restaurativas apontam uma proposta de mediação de conflitos, de 

fortalecimento de relações sociais e transposição didática com vista a 

construção de novos laços sociais baseados nos princípios dos Direitos 
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Humanos, construindo o saber a partir das experiências vividas e 

historicamente demarcadas pela desigualdade social. 

  No campo da educação como espaço socio-ocupacional de atuação do 

Serviço Social, a defesa de estratégias como essas que proporcionam a 

expressão dos Direitos Humanos na educação e na formação humana é tarefa 

imprescindível da profissão. Ao trabalhar sobre e nas relações sociais, o 

Serviço Social também aponta para a construção de outra sociabilidade, 

vinculada a um projeto de sociedade diverso do atual e hegemônico modo de 

produção capitalista.  

 

A DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E O SERVIÇO SOCIAL NA 
EDUCAÇÃO  
 

A Escola Centro Social Marista Marcelino Champagnat, localizada no 

município de Cascavel, é uma unidade educacional privada filantrópica, regida 

pela legislação nacional sobre a filantropia. A unidade educacional integra a 

Rede Marista de Solidariedade do Grupo Marista, e atua na educação básica 

com educação infantil e ensino fundamental anos iniciais e finais, destinada à 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social pelo critério de 

renda, conforme os critérios estabelecidos pela lei de filantropia.  

Considerando a atuação da Rede Marista de Solidariedade em defesa 

do direito educativo de crianças e adolescentes, o currículo operante nas 

escolas deste segmento é construído e pautado na defesa dos Direitos 

Humanos, especificados na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. 

Ainda, o currículo Marista defende o conceito de educação integral como 

proposta formativa que alcança o sujeito em sua integralidade, nos aspectos 

cognitivo, social, emocional, cultural, político e econômico, percebendo o 

sujeito em sua totalidade histórico cultural. Como defesa dos Direitos Humanos 

na educação integral, este currículo propõe que os conteúdos curriculares 

sejam experenciados de forma a desenvolver a participação social, sujeitos 

críticos e reflexivos, protagonistas, transformadores de suas realidades sociais 

e engajados na conjuntura social atual que abrange suas histórias.  

Demarcada política e economicamente, a escola participa no jogo da 

relações sociais construídas para manutenção das bases de produção do 



 

modelo de sociedade hoje hegemônico, servindo à formação humana 

necessária para tal. Entretanto, como espaço social contraditório, a escola 

também se configura como importante instrumento de contraposição e crítica 

social, formando sujeitos que participam na construção de uma nova 

sociabilidade.  

 A partir dessa perspectiva, compreende-se que a defesa dos Direitos 

Humanos não está apenas no acesso e permanência na educação gratuita, 

mas na formação integral transversalizada no currículo escolar. Mészáros 

(2008) esclarece que a defesa da educação como Direito Humano vinculada ao 

acesso não é condição suficiente para superação das expressões da questão 

social vinculadas à educação formal, mas demanda observar e perceber as 

nuances do processo formativo executadas no interior da escola, e que geram 

produção de exclusão e desigualdade social necessárias à sociedade 

mercantil. 

 Mészáros (2008) afirma que é necessário refletir criticamente sobre os 

processos formativos. Portanto, a educação em Direitos Humanos desmembra-

se no acesso/permanência e na formação integral dedicada ao fomento de 

práticas educativas voltadas à reflexão crítica, à participação social, à 

emancipação humana, à equidade e à justiça social. Arroyo (2013, p.13) 

corrobora com essa percepção sobre a escola ao anunciar que “a escola é 

disputada na correlações de forças sociais, políticas e culturais”, e participam 

dessa disputa ideológica todos os agentes presentes na construção do espaço 

social da escola. Dentre esses agentes, o autor destaca a especial função do 

currículo escolar nessa disputa entre modelos de sociedade.  

Para Arroyo (2013) o currículo corresponde ao modo de pensar e agir 

sobre o porquê ensinar, para quem ensinar, o que ensinar e como ensinar. É 

intencionalidade num território em disputa, e por isso, é puramente ideológico. 

É escolha política, e enquanto agente ideológico historicamente absorve a 

cultura elitizada burguesa na educação básica, aderindo as exigências 

normativas nacionais e internacionais, que os coloca a disposição das 

necessidades formativas do capital global.  

Mas, como agente contraditório, o currículo também configura-se como 

bandeira de luta e estratégia de construção de outras relações sociais voltadas 



 

a outro projeto de sociedade. Isso é possível porque o currículo é construído 

histórico e socialmente também no emaranhado de relações sociais 

contraditórias (SILVA, 2019).  

O currículo burguês omitiu a incorporação da diversidade presente nos 

territórios e regionalidades, que abrangem as expressões da questão social na 

teia de relações sociais da educação. E é justamente na apropriação dessa 

diversidade que o currículo abre caminho para a formação integral baseada na 

defesa, promoção e proteção dos Direitos Humanos na educação. Arroyo 

(2013, p. 13) aponta que “o currículo é o núcleo central e o espaço mais 

estruturante da função da escola. Por causa disso, é o território mais cercado, 

mais normatizado. Mas também o mais politizado, inovado, ressignificado”.  

Absorver essa diversidade e dar voz a todos no universo da escola é 

parte fundamental do processo formativo em Direitos Humanos para além do 

acesso e permanência na educação. Fala-se então de qualidade social da 

educação, que nos entremeios didáticos do processo formativo o faz para a 

equidade, participação social, justiça social, defesa da democracia, com vistas 

ao combate à desigualdade social.  

No processo de defesa e operação do currículo em Direitos Humanos o 

Serviço Social é um do campos fundamentais para efetivação desta proposta 

educativa. Para Pereira e Vinagre (2007), a defesa dos Direitos Humanos no 

campo educacional pelo Serviço Social se dá no exercício profissional 

mediante a articulação da profissão com outros profissionais e com outras 

áreas do saber, pautada na interdisciplinaridade, com uma práxis voltada à 

emancipação humana. Desta forma, as políticas que objetivam garantir 

legislativamente estes direitos representam grandes avanços no sentido de 

buscar o reconhecimento da diversidade humana no processo de construção 

do Ser Social.    

 Para Almeida (2000), o Serviço Social trabalha com uma perspectiva 

crítica de educação, dimensionando-a a partir dos determinantes sociais, 

políticos, econômicos e culturais que se entrecruzam no sistema educacional e, 

tem como horizonte para sua intervenção uma educação emancipadora. Sob 

esta perspectiva, o autor ainda afirma que o campo educacional se torna para o 

assistente social lócus para a concretização dos valores que orientam a 



 

profissão destacando que é necessário compreender e articular um processo 

que envolva a luta por direitos com base na perspectiva crítica assumida pela 

profissão, que se diferencia da concepção pedagógica da hegemonia 

capitalista.  

 A intervenção do Serviço Social na educação contribui para fortalecer a 

ideia de educação como um direito social e da qualidade da educação como 

defesa dos Direitos Humanos. Neste sentido, o exercício do Serviço Social na 

Educação orienta-se na busca de garantia de: acesso da população ao sistema 

educacional regular; de permanência dos alunos nestas instituições, a garantia 

de qualidade dos serviços na educação; de gestão democrática e participativa 

na própria política de educação; e, a articulação com outras áreas para a 

garantia do direito à educação e outros direitos implicados neste processo 

(CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2012).   

Como estratégia de trabalho na educação básica para garantir a defesa 

e a promoção dos Direitos Humanos pela educação integral, a Escola Centro 

Social Marista Marcelino Champagnat, em consonância com as diretrizes da 

Rede Marista de Solidariedade, optou pela incorporação das Práticas 

Restaurativas como ponte na transversalidade do conteúdo curricular e a 

formação integral, por perceber nessa estratégia potente instrumento de 

transformação das relações sociais construídas na escola.  

 

AS PRÁTICAS RESTAURATIVAS NA ESCOLA NA DEFESA DOS DIREITOS 
HUMANOS 
 

A implantação das Práticas Restaurativas na Escola Centro Social 

Marista Marcelino Champagnat iniciou a partir das provocações da Rede 

Marista de Solidariedade para incorporação dessa estratégia como 

componente da transposição do currículo em Direitos Humanos para a prática 

didática em sala de aula. Compreendeu-se que a ponte efetiva entre o currículo 

em Direitos Humanos e o exercício didático são as Práticas Restaurativas.   

O debate sobre as Práticas Restaurativas advém da implantação da 

Justiça Restaurativa no Brasil, a partir de 2005. A Justiça Restaurativa é 

definida pela Resolução nº 225 de 31 de maio de 2016, em seu artigo 1º, como 

“[...] um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e 



 

atividades próprias, que visa à conscientização sobre os fatores relacionais, 

institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência [...]”.  

A partir da definição de Justiça Restaurativa, Grecco (2014) aponta que 

as Práticas Restaurativas se configuram como a ampliação do debate das 

práticas circulares como estratégia de resolução de conflitos e fortalecimento 

dos relacionamentos em outros espaços sociais além dos sistema judiciário, 

como a escola. As Práticas Restaurativas têm como foco a construção de uma 

cultura de paz, baseada na restauração das relações rompidas num grupo 

social/comunidade, através da resolução pacífica de conflitos, podendo ser 

utilizada de forma proativa quando atuante na prevenção de conflitos violentos 

pelo fortalecimento das relações humanas, e de forma reativa quando na 

resolução de conflitos violentos já constatados. 

 Durante este processo de implantação das estratégias das Práticas 

Restaurativas na escola, a equipe técnica enfatizou três conceitos específicos, 

transformando-os em caminho de implantação dessas práticas: o currículo, a 

formação e a didática.  

Como já mencionado, o currículo é território de luta e disputa de 

poderes, e traduz intencionalidade societária. Para Arroyo (2013) o desafio da 

defesa dos Direitos Humanos na educação básica inicia pela articulação desse 

importante agente de luta que é o currículo. O autor ainda conclui que a 

promoção da cultura de Direitos Humanos provoca uma reordenação do 

currículo nos enfoques, nas práticas curriculares e didáticas.  

 Quanto a formação, Arroyo (2013) aponta que um dos aspectos 

fundamentais nesse caminho é percepção do corpo docente sobre sua função 

social. O autor afirma ser necessário que “os próprios docentes conheçam sua 

função social, sua história. Que conheçam a história dos seus educandos com 

quem trabalham e que também trabalham (Arroyo,2013, p.72). A observação 

do autor demanda formação para o perfil social do educador, e aponta a ênfase 

no conhecimento das relações sociais construídas e em trocas no ambiente da 

escola. Além disso, Hopkins (2011) aponta que a escola, como espaço de 

formação integral, também é coletivo de aprendizagem socioemocional, de 

criar, testar e consolidar teias sociais e formas de relacionar-se com outro ser 

humano.  



 

Os ideários da formação integral, que residem numa formação do sujeito 

em sua totalidade e da defesa dos Direitos Humanos na educação exigem uma 

estratégia didática adequada e viabilizadora de tal proposta. Neste ponto 

considerou-se o terceiro e último caminho de intervenção, que é a didática e a 

assunção das Práticas Restaurativas como metodologia ativa de transposição 

do conteúdo curricular e mediação de conflitos (ARROYO, 2013).  

 Arroyo (2013) destaca a didática como ponto fundamental para operação 

de um currículo em Direitos Humanos, afirmando que a forma como 

educadores e alunos se encontram no caminho do aprendizado é a chave para 

a formação integral dos sujeitos. Essa perspectiva didática está baseada nas 

experiências relacionais, no viver e suas múltiplas características, calcadas no 

diálogo pedagógico, e com centralidade nas experiências dos sujeitos 

envolvidos.  

 Esse destaque para o sujeito a partir de suas experiências exige uma 

didática de diálogo pedagógico que permita dar voz aos sujeitos presentes e 

construídos na escola, que parte das experiências concretas de vida para a 

construção coletiva do aprendizado, e nesse caminho, o fazem mediante a 

educação para a participação social, para a justiça social e para a 

emancipação humana. Arroyo (2013) afirma que essas didáticas de diálogo 

pedagógico têm o poder de afirmar sujeitos numa perspectiva libertadora de 

sujeitos autores de suas vidas, e de converter o aprendizado em experiências 

humanizadoras.  

 As Práticas Restaurativas configuram-se como esta proposta de 

diálogos pedagógicos que dá centralidade ao sujeito e sua experiência vivida. 

E a partir do compartilhamento de histórias e experiências constrói os saberes 

presentes na escola coletivamente, configurando-se como uma escola coletiva, 

diversa, e com centralidade nos sujeitos sociais reais e marcados pela 

desigualdade social.   

Como metodologia de execução, dentre as Práticas Restaurativas aqui 

tem destaque o círculo restaurativo pela sua utilização como didática de 

diálogo pedagógico e seu uso na transposição dos conteúdos curriculares. O 

círculo restaurativo é um “processo estruturado para organizar a comunicação 

em grupo, a construção de relacionamentos, tomada de decisões e resolução 



 

de conflitos” (PRANYS, 2010, p.35). A filosofia e estrutura dos círculos 

proporciona uma maneira clara e objetivo de dialogar a partir das vivências, 

valorizando os sujeitos e suas histórias, corroborando com a construção de um 

currículo que abrange a diversidade humana histórico e social como efetivação 

da defesa dos Direitos Humanos na educação.  

O círculo restaurativo é organzido pelos seguintes elementos e 

sistemática: 

 Sentar em círculo: a geometria do círculo auxilia na abertura do campo 

de visão de um ser humano para outro, colocando todos em posição de 

igualdade e horizontalidade das relações humanas. A desigualdade 

social é posta em cheque e “simboliza os princípios fundamentais de 

liderança compartilhada (PRANYS, 2010p. 11). 

 Uso de um objeto de fala: os círculos usam um objeto significativo para o 

grupo que circula no sentido do círculo para que todos possam se 

expressar, democratizando a participação. Também, abre espaço para 

que as histórias até então esquecidas e engolidas pela sociabilidade 

capitalista tenha voz e vez.  

 Cerimônia de abertura: os círculos usam cerimônias de abertura para 

demarcar um espaço seguro de compartilhamento de histórias e 

conteúdos curriculares baseados no debate de histórias e experiências 

vividas pela comunidade escolar. 

 Construção de valores e diretrizes: o próprio grupo faz o levantamento 

das necessidades coletivas e das regras que organizarão o debate 

coletivo, responsabilizando a todos pelo espaço coletivo em questão. 

 Perguntas norteadoras: os temas dos círculos são levados ao debate 

atavés de perguntas norteadoras, que estimulam a presença dos temas 

restaurativos na resolução de conflitos e o compartilhamento de histórias 

na prevenção de conflitos. Para Pranys (2010) o círculo é um espaço 

feito de hitórias de sujeitos. Com as perguntas norteadoras “os sujeitos 

em movimento trazem suas histórias-memórias para afirmarem-se 

sujeitos presentes” (ARROYO, 2013, p. 297). 

 Cerimônia de fechamento: assim como na abertura, os círculos 

concluem-se por encerramentos com construções/acordos coletivos 



 

firmados e baseados na consensualidade, que denota que as 

necessidades de todos foram atendidos.  

Nessa estratégia didática o professor atua juntamento com o aluno na 

construção desse saber coletivo que costura o conteúdo curricular a partir das 

experências vividas pelos sujeitos da escola. O professor, despido da 

hierarquia de sua função da supremacia do saber, o compartilha 

horizontalmente na construção coletiva e consensual com os educandos. O 

professor atua como o facilitador do diálogo pedagógico, dando espaço de 

reconhecimento de seus alunos como sujeitos da história e na história da 

escola, perguntando-se criticamente sobre sua própria humanidade. Arroyo 

(2013, p. 247) afirma que “o diálogo pedagógico entre mestres-alunos só 

avança quando chegamos  a nos fazer perguntas nós mesmos.” 

A partir desse sistemático caminho de intervenção, o conhecimento 

torna-se democratizado e acessível à todos, construído por relações 

horizontais nas quais todos tem espaço de presença, reconhecendo os sujeitos 

historicamente excluídos do saber pela própria escola. A partir dessa didática 

de diálogo pedagógico a escola torna-se de fato um espaço de garantia do 

direito à educação, ao saber, ao saber ser sujeito na escola, ser reconhecido 

na diversidade de sujeitos, histórias e vivências que podem operar pela via do 

saber construindo coletivamente novos rumos diante da desigualdade social. A 

educação não é apenas a porta de entrada de outros direitos sociais, ela é a 

afirmação do sujeito como sujeito de direitos sociais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após a reflexão realizada, as considerações a respeito de um currículo 

em Direitos Humanos, as Práticas Restaurativas e o Serviço Social, pode ser 

resumida em duas perguntas: Porque realizar Práticas Restaurativas na 

escola? E o que o Serviço Social tem com isso?  

É necessário realizar círculos restaurativos nas escolas porque os 

princípios que regem a organização das Práticas Restaurativas estão basesdas 

da defesa de Direitos Humanos, e sua sistemática de execução configura-se 

como uma estratégia didática de diálogo pedagógico que materializa um 

currículo construido na defesa e promoção dos Direitos Humanos na formação 



 

integral dos sujeitos da escola. Através de um currículo potente de crítica ao 

modelo social vigente, a escola pode converte-se em instrumento de 

legitimidade dos sujeitos historicamente esquecidos na dinâmica do saber-

poder. E neste sentido, as Práticas Restaurativas possibilitam que esse sujeitos 

sejam vistos, ouvidos, e presentes na escola, criando relações sociais basedas 

na igualdade, na inclusão, na equididade, na participação social, na 

democratização das decisões, na justiça social e na emacipação humana, 

fatores que apontam para outro tipo sociabilidade, numa outra pespectiva 

societária.   

Como profissão que atua nas relações sociais mediada pelas instituições 

sociais coletivas, o Serviço Social assumiu o compromisso ético-político com a 

defesa dos Direitos Humanos e da formação humama para a promoção dos 

Direitos Humanos. Defender essa premissa em espaços socio-ocupacionais 

como a escola é também defender a formação humana de fato humanizada e 

humanizadora, baseada na defesa dos valores humano genéricos, com vista a 

outro projeto de sociedade.   
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