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PreFáCio

Esta obra, além de ter importância inestimável para o resgate da resolu-
ção autocompositiva de controvérsias, emerge em um momento importante 
do cenário mundial. Há um movimento universal e bem arraigado no Bra-
sil, em que predomina o discurso de ódio, que busca promover a incitação 
da discriminação, da hostilidade e da violência contra seus diferentes. A 
pesquisa de Virgínia Grace Martins de Oliveira opta por um outro cenário, 
vislumbrando a solução das controvérsias por meios consensuais, por meio 
do reconhecimento do outro, constatando que, “os indivíduos que exerci-
tam suas decisões podem tornar-se autônomos e conscientes de seus direitos, 
deveres e responsáveis pelas próprias decisões e com potencial para intervir 
na realidade social, transformando-a com o fim de contribuir para a huma-
nização das relações sociais”.

Virgínia, com toda sua vida profissional voltada à educação, não poderia 
passar pelo Direito sem dar sua contribuição com aquilo que sabe fazer de 
melhor: utilizar-se da perspectiva educacional para analisar o conflito e sua 
solução, percebendo nele uma forma de conhecimento, crescimento e de trans-
formação do indivíduo.

Esta obra é um chamamento para a maturidade do ser humano, afastan-
do o paternalismo excessivo do Estado, que por meio do Estado/juiz é invoca-
do para determinar o “destino” das pessoas por meios de sentenças judiciais. 
Esta obra indica que as pessoas, quando assim admitir o Direito, sim, podem 
e devem ser responsáveis por seus próprios problemas e que a conciliação e 
a mediação extrajudiciais podem ser instrumentos para a construção de uma 
sociedade autônoma.

Apenas alguém com a sensibilidade de quem trabalhou e trabalha com o 
ser humano na sua formação de base poderia desenvolver tamanha pesquisa, 
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utilizando para tanto os ensinamentos do grande educador Paulo Freire, como 
marco teórico.

Paulo Freire foi uma das figuras ilustres do Brasil, reconhecido interna-
cionalmente, por seu trabalho como educador e filósofo, construindo suas 
ideias de formação humana pautada na autonomia, liberdade e transformação 
da sociedade. Esses mesmos ideais defendidos pela autora nesta obra e em sua 
atuação profissional, de que “a autonomia é condição que conduz ao exercício 
da liberdade com ética. E liberdade é a oposição à aceitação de uma realidade 
imposta, pois, todos os seres humanos são capazes de pensar, criar e agir. Des-
sa forma, o ser humano livre é aquele que não vive em situação de opressão 
ou dominação”.

Pautado neste viés teórico, este estudo revela que os mecanismos auto-
compositivos podem servir como instrumentos viáveis na construção de uma 
sociedade autônoma, desde que haja uma preocupação estatal no sentido de 
proporcionar o tratamento adequado às resoluções de conflitos e de propor-
cionar às partes o conhecimento do poder decisório que possuem.

Neste sentido é que esta obra se torna primordial, pois torna-se um alerta, 
outrossim, da importância das políticas públicas na construção de uma socie-
dade harmônica e autônoma ao revés de instigar a criação de uma sociedade 
de insanos e intolerantes, pautados no discurso de ódio. Se for realizada uma 
regressão histórica, pode-se constatar que os discursos e políticas públicas são 
determinantes para a construção do tipo de sociedade pretendida: ou voltada 
para a paz ou para a combatividade e intolerância.

Em sua origem, a presente obra não possuía esta função. Entretanto, ela 
emerge em um momento significativo para a Sociedade brasileira, tornando-
-se um prelúdio sobre a necessidade de velarmos constantemente pela apli-
cação dos corretos institutos e procedimentos jurídicos e da necessidade de 
velarmos sempre pela implementação dos ditames do Estado Democrático 
de Direito. Alertando-nos, também, para a necessidade de zelarmos para que 
os conflitos não sejam “solucionados” por meio do discurso de ódio, mas, 
pautados pelo diálogo.

Este livro nos conduz a tratarmos o conflito como uma forma de huma-
nização das relações sociais, evitando a polarização e nos advertindo para a 
compreensão vital de que é possível a coexistência harmônica entre a liberdade 
individual e coletiva, talhada pelos limites sociais.

Desejo, prezados leitores, que os senhores desfrutem dos ensinamentos 
de Virgínia Grace, tanto quanto eu, que pude acompanhar o desenvolver desta 
obra. Mas, sobretudo, observem que Virgínia possui os mesmos traços de Pau-
lo Freire, que já vociferava: “Gosto de ser homem, de ser gente, porque sei que 
minha passagem pelo mundo não é predeterminada, preestabelecida. Que meu 
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‘destino’ não é um dado mas algo que precisa ser feito e de cuja responsabili-
dade não posso me eximir. Gosto de ser gente porque a História em que me 
faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo de possibilidades 
e não de determinismo”.

Virgínia, continue sendo gente e lutando pelo direito das gentes e que 
esta obra possa ser um alicerce na construção de uma sociedade mais pacífica 
e autônoma.

Florianópolis, 8 de abril de 2019.

ADRIANA SILVA MAILLART


