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RESUMO

O tema escolhido para este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é a Justiça

Restaurativa nas produções (artigos) realizadas por assistentes sociais, apresentadas no

Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) e no Encontro Nacional de

Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS), durante os anos de 2016, 2018 e 2019.

Trilhamos o caminho por onde a Justiça Restaurativa passou, sua origem, conceituação,

princípios e diretrizes. Trazemos os principais autores que estudam o tema e refletem a JR

como outra alternativa de enxergar a justiça, os motivos de esta ter se inserido no Brasil e nos

espaços em que o Serviço Social atua. Além disso, pudemos entender sua trajetória no Brasil

e quais foram e são suas principais conquistas durante esse período. Para conhecermos mais a

respeito do tema junto à profissão de Serviço Social, escolhemos artigos apresentados no

Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) e no Encontro Nacional de

Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS) nos anos de 2016, 2018 e 2019 que abordaram a

Justiça Restaurativa como assunto central de suas pesquisas. Por meio disto, pudemos

compreender como a profissão se posiciona a respeito do tema e como atua em seus diversos

meios laborais.

Palavras-chave: Justiça Restaurativa, Serviço Social, Congresso Brasileiro de Assistentes

Sociais, Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social.



ABSTRACT

The theme chosen for this Course Completion Work (TCC) is about Restorative

Justice in the productions (articles) carried out by social workers, presented at the Brazilian

Congress of Social Workers (CBAS) and at the National Meeting of Researchers in Social

Work (ENPESS ), during the years 2016, 2018 and 2019. We follow the path through which

Restorative Justice has passed, its origin, conceptualization, principles and guidelines. We

bring the main authors who study the subject, and its significance for each socio-occupational

environment. In addition, we were able to understand his trajectory in Brazil and what were

and are his main achievements during this period. To learn more about the subject with the

Social Work profession, we chose articles presented at the Brazilian Congress of Social

Workers (CBAS) and at the National Meeting of Researchers in Social Work (ENPESS) in the

years 2016, 2018 and 2019 that addressed Restorative Justice as the central subject of their

research. Through this, we were able to understand how the profession positions itself on the

subject, and how it operates in its various work environments.

Keywords: Restorative Justice, Social Work, Brazilian Congress of Social Workers, National

Meeting of Researchers in Social Work.
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INTRODUÇÃO

O tema escolhido para este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é a Justiça

Restaurativa nas produções (artigos) realizadas por assistentes sociais, apresentadas no

Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) e no Encontro Nacional de

Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS), durante os anos de 2016, 2018 e 2019.

Como proposta de outra alternativa de enxergar a justiça, iremos entender o que é

Justiça Restaurativa (JR) e os motivos de esta ter se inserido no Brasil e nos espaços em que o

Serviço Social atua. O que a profissão está produzindo acerca desse processo constitui o

campo de interesse deste TCC. O trabalho consistiu na análise dos textos escritos pelo Serviço

Social sobre a Justiça Restaurativa e suas várias vertentes – práticas restaurativas, mediação

de conflitos na área da educação, na família, no campo sócio jurídico etc – apresentados no

Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) e no Encontro Nacional de

Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS) nos anos de 2016, 2018 e 2019. Escolhemos

essas duas fontes de pesquisa por entendermos que são duas grandes referências para a

profissão e o meio acadêmico.

A escolha pelo tema gira em torno do fim da graduação e de uma das nossas

preocupações principais, que é o que virá depois, mais especificamente, o trabalho, a prática

profissional. Com essa inquietação, a pesquisadora começou a se introduzir no mundo dos

concursos públicos. O primeiro concurso para o qual se preparou foi para o Tribunal de

Justiça de São Paulo (TJSP), que trazia em sua bibliografia o livro “Justiça Restaurativa”, de

Howard Zehr. Como nunca tinha ouvido falar a respeito, pesquisou o que é e porque o edital

trazia como um requisito de estudo.

Descobrimos que a Justiça Restaurativa é usada em tribunais para mediações de

conflitos, logo, a equipe multidisciplinar composta por assistente social, psicólogo(a),

advogado(a) está em contato com essa temática também. Com o desejo de conhecer mais

sobre o assunto, escolhemos como tema de pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso o que

o Serviço Social está produzindo e publicando a respeito da Justiça Restaurativa no Congresso

Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) e no Encontro Nacional de Pesquisadores em

Serviço Social (ENPESS).

Como essa temática é analisada pelo Serviço Social? Qual é a visão crítica e como ela

é incorporada pela profissão?

A pesquisa ajudou a mapear e compreender quais são as realidades analisadas nesses

artigos, quais os temas e as dificuldades abordadas e a importância do assunto para os dias



atuais, já que a prática está sendo disseminada pelo país. Quais os conteúdos que os

pesquisadores estão buscando conhecer? Quais são as temáticas centrais refletidas? O que

pensam sobre a Justiça Restaurativa? Quais os campos sócio-ocupacionais que destacam a

Justiça Restaurativa? Como os profissionais lidam com a temática em seu meio laboral? Nas

áreas sócio-ocupacionais em que os(as) assistentes sociais atuam, como se deparam com o

tema e se apropriam desse conteúdo?

Todas as respostas para as questões expostas acima poderão contribuir para a área do

Serviço Social ampliar seu entendimento e criticidade em relação ao tema, aprimorando os

conhecimentos e novas perspectivas de abordagens e maneiras de trabalhar com a Justiça

Restaurativa em seus respectivos trabalhos.

O objetivo central é conhecer a produção do Serviço Social a respeito da Justiça

Restaurativa apresentada no Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) e Encontro

Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS) entre os anos de 2016, 2018 e 2019.

Além disso, outras questões: entender o que é Justiça Restaurativa e realizar um resgate

histórico da sua chegada ao Brasil; compreender, por meio da leitura dos textos escolhidos do

CBAS e do ENPESS, o que o Serviço Social está produzindo sobre o assunto; mapear quais

são as temáticas principais analisadas por estes pesquisadores; e participar na construção de

subsídios críticos sobre a Justiça Restaurativa no contexto e área do Serviço Social.

Em relação ao procedimento de pesquisa, foi adotada a pesquisa bibliográfica, que

permitiu analisar os conhecimentos produzidos, tendo como foco o interesse de estudar os

temas relacionados à Justiça Restaurativa e às perspectivas que o Serviço Social produz a

respeito. Mas por que a pesquisa bibliográfica e não outro procedimento metodológico?

A pesquisa bibliográfica possibilita um amplo alcance de informações, além de
permitir a utilização de dados dispersos em inúmeras publicações, auxiliando
também na construção, ou na melhor definição do quadro conceitual que envolve o
objeto de estudo proposto (GIL, 1994, apud LIMA; MIOTO, 2007, p. 40).

Utilizamos como principais fontes bibliográficas da pesquisa o levantamento e a

análise de conteúdo das publicações de artigos do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais

(CBAS) e do Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS) nos anos de

2016, 2018 e 2019. Buscamos, através dos sites do CBAS e do ENPESS, nos títulos e nas

palavras-chaves, temas relacionados à Justiça Restaurativa e às práticas restaurativas. Para

complementar a pesquisa, consultamos outros autores que trabalham o entorno do tema, como

Howard Zehr, José Paulo Netto, Elisa Brisola, Márcia Eurico Campos, entre outros.



Quanto à metodologia de análise dos dados, utilizamos a técnica de análise de

conteúdo, pautada em:

(...) um conjunto de instrumentos metodológicos que se aplicam a “discursos”
extremamente diversificados. Seu objetivo consiste na manipulação de mensagens
(conteúdo e expressão deste conteúdo), para evidenciar os indicadores que permitam
inferir sobre uma outra realidade que não a da mensagem (BARDIN, 1977, p.30).

Por que escolher o CBAS e o ENPESS como fontes principais da pesquisa? Segundo a

organização do CBAS, o Congresso “constitui-se num importante espaço de diálogo, reflexão,

interlocução e organização coletiva de assistentes sociais (...)” (CBAS), ou seja, é um evento

que ocorre de 3 em 3 anos com o intuito de reunir assistentes sociais de todo o Brasil que

visam apresentar seus trabalhos/artigos a respeito da profissão. O CBAS traz um legado

notável para o Serviço Social, dado que foi em um desses que ocorreu o Congresso da Virada:

Esse congresso é um marco simbólico na recusa do conservadorismo de origem no
Serviço Social brasileiro em favor de sua renovação histórico-crítica. O III CBAS
articula, unifica e simboliza a “virada” dos compromissos políticos do Serviço
Social com as classes dominantes e o poder político que presidiram sua
institucionalização e desenvolvimento no país. Os assistentes sociais, como
coletividade, passam a sintonizar-se com os interesses e necessidades de
trabalhadores e trabalhadoras em luta pela democracia. O “Congresso da Virada”
expressa a luta pela hegemonia no universo de assistentes sociais: na sua atuação, na
formação acadêmica e na produção de conhecimentos na área de Serviço Social.
(IAMAMOTO, 2020, p. 5)

Já o ENPESS é um encontro de pesquisadores criado pela Associação Brasileira de

Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) em 1990, junto com Convenções Nacionais,

hoje Assembleias Gerais da ABEPSS, que são realizadas de 2 em 2 anos. A ABEPSS foi

instituída com a função de realizar a

defesa dos princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e da
articulação entre graduação e pós-graduação, aliada à necessidade da explicitação da
natureza científica da entidade, bem como a urgência da organicidade da pesquisa no
seu interior, hoje por meio dos Grupos Temáticos de Pesquisa e da Revista
Temporalis. (ABEPSS)

Nesses eventos, também ocorre a união de assistentes sociais para apresentarem seus

trabalhos/artigos a respeito da profissão. Seu principal objetivo é

(...) socializar pesquisas e conhecimentos, fomentar novos temas de debate e
favorecer novos assuntos a estudar tanto nacionalmente quanto internacionalmente;
salienta-se que o Serviço Social brasileiro tem um protagonismo na produção do
conhecimento que se destaca não só na América Latina, como também na Europa e
América do Norte. [...] O ENPESS é o espaço por excelência que agrega os



principais pesquisadores da área, com intuito de possibilitar a socialização do
conhecimento, a articulação das pesquisas produzidas no âmbito da graduação
(monografias e iniciação científica), com as produzidas na pós-graduação (mestrado
e pós-doutorado), e a socialização e a articulação de pesquisas entre os diferentes
cursos de graduação e pós-graduação espalhados pelo Brasil, e para além das
fronteiras nacionais, sobretudo com a América Latina. (ENPESS, 2016)

Diante do exposto, escolhemos esses dois eventos como foco de pesquisa dos artigos a

respeito da Justiça Restaurativa. Os trabalhos encontrados na pesquisa realizada na internet

foram de duas edições do CBAS (2016 e 2019) e uma do ENPESS (2018).

Para identificar os artigos que tratam da temática, acessamos o site de cada um dos

encontros: http://www.cbas.com.br/; https://periodicos.ufes.br/abepss/index (trabalhos do

ENPESS de 2018); https://cbas2016.bonino.com.br/ (trabalhos do CBAS de 2016);

https://broseguini.bonino.com.br/ojs/index.php/CBAS/issue/view/1 (trabalhos do CBAS de

2019). Pesquisamos usando como filtro/palavra-chave: Justiça Restaurativa; práticas

restaurativas. No 15º CBAS, de 2016, foram apresentados 1.426 trabalhos, dos quais 2 falam

sobre Justiça Restaurativa. No 16º CBAS, de 2019, foram aprovados 1.736 artigos e

identificamos 2 sobre a JR. Já no XVI ENPESS, de 2018, foram apresentados 1.061 trabalhos

e encontramos apenas 1 a respeito da JR.

No primeiro capítulo do Trabalho, apresentamos o motivo pelo qual a Justiça

Restaurativa surgiu. Abordamos o fracasso do sistema punitivo (Justiça Retributiva) e o

surgimento da Justiça Restaurativa como outra abordagem e olhar direcionado para o crime.

Como pensa a JR? Quais são seus princípios? Quais são suas estratégias de trabalho, de

responsabilização e restauração das consequências da transgressão/delito?

O intuito é organizar o capítulo 1 em três tópicos ou subitens. O primeiro é sobre as

principais diferenças entre Justiça Retributiva e Justiça Restaurativa, em outras palavras,

aprofundamos a introdução do capítulo primeiro, trazendo exemplos e dados que comprovem

os contrastes, como histórias em que a JR foi usada, dados do sistema carcerário e o aumento

da violência mesmo usando o sistema punitivo atual. No segundo, fizemos um breve resgate

histórico sobre a Justiça Restaurativa, contando a história da JR, suas primeiras ações, quais

os países pioneiros, quais foram as razões e os resultados alcançados na época e atualmente.

Já no 1.3, trazemos a sua origem e dimensão no Brasil, como e por que da chegada da JR ao

Brasil, quais locais a receberam, como a receberam e quais são suas dimensões atuais. A JR

ganhou espaço? Está se difundindo pelos ambientes sócio-ocupacionais? Como está sua

atuação atualmente?

http://www.cbas.com.br/
https://periodicos.ufes.br/abepss/index
https://cbas2016.bonino.com.br/
https://broseguini.bonino.com.br/ojs/index.php/CBAS/issue/view/1


No segundo capítulo, na sua introdução, para adentrarmos ao principal objetivo da

pesquisa, que é o que o Serviço Social produz sobre a temática no CBAS e ENPESS,

pensamos em dividir o capítulo em cinco subitens, cada um se referindo a um texto analisado.

Neste capítulo, explicamos como fizemos a pesquisa dos artigos, os anos e quais os artigos

que foram analisados. Para facilitar a leitura de cada texto, apresentamos figuras com as

principais ideias trazidas pelos artigos, o que, além de tornar a leitura mais dinâmica,

corrobora para o leitor observar as principais diferenças e semelhanças de cada escrita.

Cada subitem terá a análise das produções realizadas – analisando os artigos

apresentados no CBAS e ENPESS a respeito da temática central do trabalho que é a Justiça

Restaurativa. O que os(as) autores(as) pesquisaram sobre o assunto? Quais foram seus

objetivos? Quais os principais temas abordados? O que pensam sobre a JR? Quais foram os

resultados? Quais seus posicionamentos? Quais são as críticas positivas e negativas?

Nas considerações finais, trouxemos uma síntese do objetivo da pesquisa deste

Trabalho de Conclusão de Curso. O objetivo foi alcançado? Como essa análise contribui para

o aprimoramento do conhecimento a respeito da JR? Quais foram as impressões em face do

que foi lido nos artigos?



CAPÍTULO 1 – Breves aproximações históricas sobre Estado, Justiça Retributiva e

Justiça Restaurativa

Neste primeiro capítulo, usaremos como referência teórica apenas alguns autores que

abordam o tema do Estado como punidor legitimado, em outras palavras, quem pode punir e

não ser punido. Quando estudamos o tema da Justiça Restaurativa, vemos reiterados autores

centrais que abordam o pensamento filosófico e político sobre o Estado. Os autores aqui

analisados são: Thomas Hobbes (1588-1679), Karl Marx (1818-1883), Friedrich Engels

(1820-1895) e Juan S. Pegoraro (1938). Note-se que há um grande intervalo de tempo entre os

autores, diferentes maneiras de olhar o Estado em distintas conjunturas – entenderemos suas

visões a partir de contextos e épocas diferentes.

Para compreendermos melhor a Justiça Retributiva, precisamos entender o monopólio

de poder do Estado em punir, uma vez que é ele que atualmente carrega a decisão de dar ou

não a liberdade, isto é, de punir ou não o cidadão. Mas como surgiu o Estado? Por que se

pune? Por que se pode punir? Há diversos autores sobre os quais podemos nos debruçar para

conhecer o assunto, desde os precursores Sócrates, Platão e Aristóteles na Grécia Antiga, até

os mais contemporâneos, como Norberto Bobbio. Nos atentaremos brevemente, todavia,

apenas a alguns pensadores fundamentais para dar o devido respaldo à discussão deste

trabalho: Thomas Hobbes, Karl Marx e seu companheiro de trabalho Friedrich Engels.

Começaremos com um dos principais estudiosos que explica o motivo do surgimento

do Estado e como se tornou supremo: Thomas Hobbes.

Inicialmente – os famosos contratualistas1 –, a política e o formato de explicar como

se estabeleceu o Estado aparenta ser algo primordial a estes, que gastaram tempo e vida

tentando dar forma ao que hoje chamamos de sistema. Se esquadriarmos seus escritos,

notavelmente, notaremos a presença da violência, do crime2 como uma das questões a serem

solucionadas. Não é à toa que o Estado ganha poder e é chamado por Thomas Hobbes (2003)

de “Leviatã”, um grande monstro, cuja referência se dá nos escritos bíblicos.

Para os contratualistas, o Estado surge como um pacto realizado entre os indivíduos

que estabelecem regras que pudessem trazer o convívio social e também uma subordinação à

2 Crime: “Considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer
isoladamente, quer alternativamente ou cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração penal a
que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente.”
(BRASIL, 1941)

1 Contratualistas: “O contratualismo é uma teoria política e filosófica baseada na ideia de que existe uma espécie
de pacto ou contrato social que retira o ser humano de seu estado de natureza e coloca-o em convivência com
outros seres humanos em sociedade. Foram filósofos contratualistas os ingleses Thomas Hobbes e John Locke, e
o suíço Jean-Jacques Rousseau.” (PORFÍRIO, 2022).



gestão ou administração. Mas como selvagens isolados, com linguagens e culturas distintas

conseguiram pactuar um contrato entre si que os levasse à harmonia? Pois bem, essa era a

grande crítica aos contratualistas da época e a grande resposta de Hobbes era que a sua

concepção de homem natural não é selvagem. Para a maioria destes autores, a natureza do

homem é imutável, não se transforma ao longo do tempo ou da história (WEFFORT, 2011).

Thomas Hobbes (2003) argumenta em seu livro “Leviatã” que os homens são iguais o

bastante para que nenhum possa se sobressair ao outro: cada um não sabe os desejos,

intenções, paixões e ódios do outro. Como a incerteza rege essa situação, o mais sensato a

fazer seria proteger-se a si mesmo: evitar um possível ataque, simplesmente atacando seu

inimigo primeiro. A consequência disto é o que Hobbes chama de “guerra de todos contra

todos” ou o que denominam de ausência de uma comunidade política. O estado de natureza,

portanto, é um estado de guerra, uma vez que cada indivíduo imagina-se, ao mesmo tempo,

como dominante e respeitado, mas também traído e perseguido. (WEFFORT, 2011).

Vejamos nos seus escritos a explicação:

De modo que na natureza do homem encontramos três causas principais de
discórdia. Primeiro, a competição; segundo, a desconfiança; e terceiro, a glória.
A primeira leva os homens a atacar os outros tendo em vista o lucro; a segunda,
a segurança; e a terceira, a reputação. Os primeiros usam a violência para se
tornarem senhores das pessoas, mulheres, filhos e rebanhos dos outros homens;
os segundos, para defendê-los; e os terceiros por ninharias, como uma palavra,
um sorriso, uma diferença de opinião, e qualquer outro sinal de desprezo, quer
seja diretamente dirigido a suas pessoas, quer indiretamente a seus parentes, seus
amigos, sua nação, sua profissão ou seu nome.
Com isto se torna manifesto que, durante o tempo em que os homens vivem sem
um poder comum capaz de os manter a todos em respeito, eles se encontram
naquela condição a que se chama guerra; e uma guerra que é de todos os homens
contra todos os homens. (HOBBES, 2003, p.74-76)

Por esses motivos, o autor declara a necessidade de uma organização, de um limite a

ser respeitado, “porque enquanto cada homem detiver seu direito de fazer tudo quanto queira,

todos os homens se encontrarão numa condição de guerra” (HOBBES, 2003, p.48). É como o

antônimo da antiga frase de Herbert Spencer: “A liberdade de cada um termina onde começa

a liberdade do outro”.

Hobbes explica que o Estado é a condição necessária e suficiente para existir a

sociedade, em outras palavras, esta surge com o próprio Estado. Cada indivíduo renuncia seu

direito, seu consentimento, suas vontades, para que outro o represente, e é realizado, enfim,

um contrato, uma associação com todos os envolvidos, diz o autor:



(...) Como se cada homem dissesse a cada homem: “cedo e transfiro meu
direito de governar-me a mim mesmo a este homem, ou a esta assembleia
de homens, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando de
maneira semelhante todas as suas ações.” Feito isto, a multidão assim unida
numa só pessoa se chama Estado, em latim civitas. (Ibidem, p.105-106)

O Estado para Hobbes é a conciliação, o acordo, o tratado que resulta em concórdia,

em harmonia, em resolução dos conflitos e do estado de alerta e violência entre as partes. E é

também esse Estado que carrega o monopólio do poder de punir, castigar o indivíduo que

transgride as regras de convivência impostas pelo contrato social.

Avançando na história, para Marx e Engels, o Estado surgiu quando os interesses entre

os indivíduos da sociedade se tornaram diversos e a relação, desarmoniosa e inconciliável.

Tudo isso deveu-se à origem da propriedade privada e à divisão da sociedade em classes

sociais. O processo histórico fez com que o trabalhador fosse desagregado de seus meios de

produção, o que antes era proprietário revelou-se explorador, e os não proprietários,

explorados (JACQUES; OLIVEIRA, 2021). Para Marx, o Estado é produto das relações da

classe dominante e o foco principal está nos encadeamentos econômicos da sociedade.

Acabava de surgir, no entanto, uma sociedade que, por força das condições
econômicas gerais de sua existência, tivera que se dividir em homens livres e
escravos, em exploradores ricos e explorados pobres; uma sociedade em que os
referidos antagonismos não só não podiam ser conciliados como ainda tinham que
ser levados a seus limites extremos. Uma sociedade desse gênero não poderia
subsistir senão em meio a uma luta aberta e incessante das classes entre si, ou sob
domínio de um terceiro poder que, situado aparentemente por cima das classes em
luta, suprimisse os conflitos abertos destas e só permitisse a luta de classes no
campo econômico, numa forma dita legal (ENGELS, 1977, p. 190).

Para não se manter constantemente entre guerras civis, o Estado surge com o objetivo

de atender aos desejos e às ambições da classe dominante, de cercear as revoltas e conflitos da

classe dominada e continuar explorando os trabalhadores. No Estado escravagista, isso

contribuiu para que os senhores obtivessem ainda mais escravizados. Contudo, com a falência

desse sistema, o nascimento do Estado feudal não modificou o objetivo do Estado em si, ele

continuou sendo dominado pela classe social que detinha o poder econômico, pelos que

carregavam mais poder, mais riquezas: “o Estado feudal foi o órgão de que se valeu a nobreza

para manter a sujeição dos servos e camponeses dependentes” (ENGELS, 1977, p. 193-194).

Foi com o aumento da população, da produção em massa, e dos excessivos gastos com

a nobreza e com os servos, que o sistema feudal entrou em crise e veio a decadência. Com o

resto dos artefatos produzidos durante o sistema, originaram-se grandes comerciantes que

abandonaram seus servos e passaram a comercializar mercadorias diversas, a chamada classe



burguesa. A classe burguesa não apenas tomou o poder econômico da antiga aristocracia

feudal, como também o poder político e o controle do Estado, para avançar sobre seus

interesses em explorar a classe oprimida: “[...] o moderno Estado representativo é o

instrumento de que se serve o capital para explorar o trabalho assalariado” (ENGELS, 1977,

p. 194).

Luís Fernando Jacques e Luana Aparecida de Oliveira (2021) vão complementar

acentuando que, para concretizar seus objetivos, há a relação com a ideologia, que se

apresenta “como interesse geral, mas que reflete apenas os interesses próprios dos

dominadores”.

(...) o Estado se utiliza de instrumentos de repressão para efetivar a dominação de
classe, como: a polícia, o exército, as leis, o sistema penitenciário, dentre outros.
Contudo, a forma política estatal é importante ao capitalismo não só por se assentar
em práticas de repressão como o encarceramento, e assim manter a ordem;
mas também por encobrir a dominação de uma classe sobre a outra ao atuar na
promoção de falsas consciências. Isto é, uma consciência equivocada da realidade
que resulta da necessidade de pensar a realidade conforme o enfoque da classe
dominante (JACQUES; OLIVEIRA, 2021, p. 3).

Percebemos que, no sistema capitalista, mesmo com a produção abundante, as

desigualdades são acentuadas e evidentes, a riqueza está nas mãos de poucos e a pauperização

alastra-se entre a classe oprimida. Com a Revolução Industrial no final do século XVIII e

início do XIX, o Estado continua cumprindo seus objetivos como mantenedor da ordem

social. Com o fim da Segunda Grande Guerra, o surgimento do Estado de bem-estar social

adotado pelo keynesianismo3 incentivou outros tipos de direitos, como os denominados de

Terceira Geração – representam a evolução dos antigos direitos fundamentais que, com a

necessidade de serem protegidos, surgem como refúgio em uma sociedade modernizada, com

a presença da industrialização e concentrada urbanização. Tais direitos devem ser garantidos

pelo Estado por meio de políticas de justiça distributiva – abrangem o desenvolvimento, a paz

e o direito ao meio ambiente ecologicamente ponderado (LEITE, 2020).

Nos anos 1970, porém, é com o advento do modelo político-econômico neoliberal e a

gênese da crise do capital que o Estado começa a limitar direitos e a restringir políticas sociais

que tinham como missão manter as relações sociais em harmonia.

A crise contemporânea do capital, segundo Antunes (1999), se expressa de forma
aguda e destrói a força humana que trabalha, destroçam direitos sociais, brutaliza
enormes contingentes de homens e mulheres que vivem do trabalho e transforma em

3 Keynesianismo: “(...) o keynesianismo defende a necessidade do Estado em buscar formas de conter o
desequilíbrio da economia. Entre outras medidas, os governos deveriam aplicar grandes remessas de capital na
realização de investimentos que aquecessem a economia de modo geral.” (SOUSA, 2023).



predatória a relação produção/natureza. Essa crise tem sua gênese nos anos de 1970
do século XX motivada pela baixa nas taxas de lucros, diminuição do consumo,
baixa produtividade do trabalho e outros procedimentos que compõem a lógica
interna do capital. (BRISOLA, 2012, p. 131).

Vemos em José Paulo Netto que há intenções para isso:

A desqualificação do Estado tem sido, como é notório, a pedra-de-toque do
privatismo da ideologia neoliberal: a defesa do “Estado mínimo” pretende,
fundamentalmente, “o Estado máximo para o capital”; nas palavras de
Przeworsky, constitui um “projeto histórico da Direita”, dirigido para “liberar a
acumulação [capitalista] de todas as cadeias impostas pela democracia” (NETTO,
2012, p. 214).

As diversas crises trouxeram a agudização do desemprego, o que prejudicou ainda

mais as condições de vida da classe operária, dificultando a capacidade de reprodução e a

organização da sua luta político-sindical (BRISOLA, 2012). Não obstante, o Estado adotou

outros posicionamentos:

(...) o Estado, ao atender as demandas do capital por meio do fundo público, reduz
os gastos sociais, adota políticas focalizadoras e meritocráticas de um lado e, de
outro, mercantiliza os serviços, transferindo-os ao mercado e/ou para a chamada
sociedade civil. (BRISOLA, 2012, p. 134).

Foi assim que esse Estado Penal contemporâneo se consolidou na sociedade

capitalista:

O Estado social que se consolidou, sobretudo nos países centrais, pautou-se pelo
princípio da universalidade e pela desmercadorização dos direitos sociais e pleno
emprego, sobretudo após o segundo pós-guerra. Contudo, a partir dos anos 80/90 do
século XX, assume a forma de Estado penal, preocupado agora em garantir a
segurança das classes dominantes em relação às “classes perigosas” (BRISOLA,
2012, p. 134).

É com o neoliberalismo que se desmonta a ideia de universalidade de direitos e

importa-se cada vez mais a noção de mérito individual. “Se você quer, você consegue”. No

Brasil, os mais pobres foram transformados em sinônimos de “vadios” e “amorais”,

associando-os à delinquência e à criminalidade. As expressões da Questão Social4 passaram a

ser referenciadas como questão de polícia (BRISOLA, 2012). No artigo do CBAS de 2019

4 A questão social não é senão as expressões do processo e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso
no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do
Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual
passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e repressão. (CARVALHO; IAMAMOTO,
2006, p.77)



“Práticas restaurativas como dispositivos de ação para enfrentamento da violência escolar”

Souza (2019) descreve que:

Ideologias neoliberais têm perpassado as mais diversas esferas do poder no sentido
de reduzir gastos, e atender aos interesses do grande capital. Assim, temos um
Estado mínimo que nega direitos, responsabiliza o indivíduo por suas ações e não dá
a chance do mesmo cumprir dignamente com as sanções impostas pelo Estado
Penal. (SOUZA, 2019, p. 4)

É relevante destacar que a expressão usada em relação ao Estado perante os cidadãos é

denominada de jus puniendi. É uma expressão latina traduzida como direito do Estado em

punir, direito de castigar, sancionar (CAPEZ, 2012). Como funciona esse Estado e o Direito

Penal?

O Direito Penal é dividido em duas formas: objetivo e subjetivo. O objetivo diz

respeito ao conjunto de normas penais, já o subjetivo é o poder do Estado em punir, colocar

em prática o Direito Penal. Isso significa que o Estado é capaz de solucionar os conflitos

criminais de forma “institucional, racional, previsível, formalizada, eficaz e igualitária, com

criterioso respeito às garantias individuais”, aponta Oliveira (2017).

Outro autor que complementa a discussão anterior e adentra no poder do Estado em

punir é o professor da Universidade de Buenos Aires, Juan S. Pegoraro (2010), que irá

discorrer sobre a necessidade de controlar a ordem social – que para ele é a própria sociedade

– por meio de um viés político. Vejamos:

De qualquer forma, a aplicação da norma a um caso concreto está submetida não a
um contexto jurídico, mas particularmente político, que se pode explicar em função
de certa racionalidade do sistema judiciário, não necessariamente regido pela lei,
mas sim pela defesa da ordem social, e também por uma direcionalidade que o
conduz ou ainda simplesmente por uma contingência interpretativa. (PEGORARO,
2010, p. 72).

Além disso, ele segue escrevendo sobre as relações de poderes e as classes sociais,

como influenciam nas decisões do Estado:

Sua prática ou exercício estão incluídos no marco da ordem social, na estratégia de
preservação e reprodução dessa ordem e, portanto, incluídos no âmbito das relações
sociais de poder, como é próprio das relações sociais, valha a aparente redundância.
Quero dizer que o esquema delito/punição nunca foi “autônomo” – quer moral, que
juridicamente – e sempre se expressou dentro do marco de uma ordem social
imposta (J. C. Marín, 1993) que representa e reproduz interesses de categorias,
classes e/ou grupos sociais, uns poderosos e outros fracos, uns soberanos, outros
súditos. Assim, a punição faz parte de uma relação de forças políticas mais amplas e
completas do que a simples punição de uma conduta. (PEGORARO, 2010, p. 73)



A Justiça Retributiva, à qual estamos acostumados, mira a pretensão do Estado como

punidor, melhor dizendo, é com seu modo intimidador que se busca a criação de leis que

normalizam a punição. Acredita-se que reparar o dano por meio de um castigo desencoraja a

prática delituosa. A verdade, no entanto, é que se afasta do caráter social e comunitário de

ressocialização (VITTO, 2005) almejada pelo sistema punitivo. Segundo Renato de Vitto:

Não há dados seguros a sustentar a conclusão que o encarceramento implica redução
das taxas de criminalidade ou reincidência; ao contrário, o caráter dissuasório da
pena privativa de liberdade perde força quando se ultrapassa uma determinada taxa
de encarceramento, em razão da banalização da medida. (VITTO, 2005, p. 42)

Em contraponto a essa perspectiva, a Justiça Restaurativa nasce como uma segunda

chance de enxergar o delito, a transgressão, o crime. Ela permite olharmos por outro ângulo

para algo que já normalizamos e acreditamos ser o certo. Todavia, quais as diferenças entre as

duas abordagens? A autora Fabiana Nascimento de Oliveira (2007) aponta que:

A Justiça Retributiva atua segundo a máxima punitur quia peccatum, ou seja,
impondo pena proporcional ao mal praticado, adaptada à lógica do mercado,
característica do capitalismo; enquanto que a Justiça Restaurativa que visa à
correspondência entre a sentença judicial e o sentimento de justiça dos atores
afetados pela infração. (OLIVEIRA, 2007, p. 40).

É preciso salientar que a Justiça Retributiva traz em si os racismos institucional e

estrutural, que reprimem a população jovem, pobre, periférica e, em sua maioria, composta

por negros.

(...) o estigma é que negros e pobres aparecem na mídia como autores de atos
criminosos que, apanhados de maneira imediatista e preconceituosa, não associados,
em seu conjunto, às práticas de crimes. Isto é produzido e/ou apropriado pelos
segmentos dominantes, na prática e ideologicamente, no sentido de obter a licença
de “caçá-los e prendê-los”. Assim, eles aparecem como perigosos para a população
em geral. De toda forma, cria-se a lincença geral” para criminalizar todos os jovens
pobres e negros. (BRISOLA, 2012, p. 137)

Segundo Márcia Campos Eurico (2013), as instituições podem corroborar o racismo

contra populações em virtude da sua raça e cor observadas “nos mecanismos de

dominação/exclusão inerentes à sociedade capitalista” (EURICO, 2013, p. 291).

Com o fim do século XVIII e início do século XIX, o surgimento do capitalismo

modificou as relações sociais – o modo de produção capitalista, a distribuição do trabalho, o

movimento de compra e a venda da mão de obra trabalhadora fizeram com que as relações

sociais modificassem drasticamente o tecido social.



O sistema capitalista modifica profundamente a dinâmica das relações sociais,
mesmo quando se considera que a desigualdade entre as várias camadas sociais é
um fenômeno antigo. A forma que a pobreza assume nessa sociedade é
radicalmente nova. Pela primeira vez na história da humanidade, a pobreza cresce
na mesma proporção que se criam as condições para sua redução e, no limite, para
sua supressão.  (NETTO apud EURICO, 2013, p. 292)

Em outras palavras, as cicatrizes e as marcas que a escravidão gerou acabaram sendo

acentuadas pelo modo de produção que prega o desenvolvimento, mas gera ainda mais

discriminação e desigualdades sociais para a população mais pobre e negra.

A ausência do Estado em formular políticas públicas que recolocassem essas pessoas

no mercado de trabalho com condições dignas de vida trouxe consequências ainda

vivenciadas na conjuntura atual.

Mesmo com a carta de alforria, o racismo cercava e cerca as pessoas libertas para uma

prisão de correntes invisíveis.

Na história contada sobre o país há uma lacuna importante quanto ao destino da
população negra após a abolição, fruto do silêncio que insiste em ratificar que a
injustiça cometida contra essa parcela da população cessou com o fim da
escravatura. Por outro lado, a busca pela transformação da nação em um país
desenvolvido e industrializado logrou justificar essa exclusão, e os estereótipos se
dissemiraram pelo país, atribuindo ao negro a culpa por sua condição social.
(EURICO, 2013, p. 294)

Segundo a Márcia Campos Eurico:

O racismo institucional refere‑se às operações anônimas de discriminação racial em
instituições, profissões ou mesmo em sociedades inteiras (Cashmore et al., 2000). O
anonimato existe à medida que o racismo é institucionalizado, perpassa as diversas
relações sociais, mas não pode ser atribuído ao indivíduo isoladamente. Ele se
expressa no acesso à escola, ao mercado de trabalho, na criação e implantação de
políticas públicas que desconsideram as especificidades raciais e na reprodução de
práticas discriminatórias arraigadas nas instituições. (EURICO, 2013, p. 299)

Para evidenciar as consequências do racismo institucional na realidade do país,

utilizaremos os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022. As estatísticas

mostram que a população que vive cumprindo penas em regime fechado soma cerca de

919.272 e em relação ao perfil desses presos:

O que se vê, na realidade, é a intensificação do encarceramento de negros e jovens:
46,4% dos presos têm entre 18 e 29 anos e 67,5% são de cor/raça negra. Ao longo
dos últimos anos, o percentual da população negra encarcerada tem aumentado. Se
em 2011, 60,3% da população encarcerada era negra e 36,6% branca, em 2021, a
proporção foi de 67,5% de presos negros para 29,0% de brancos. (Fórum Brasileiro
de Segurança Pública, 2022)



É relevante citar que, em 2021, a porcentagem de presos que não tinham informações

a respeito da cor/raça foi de 77,5%, houve uma queda em comparação aos dados de 2019

(87,1%), mas continua sendo alta, o que acaba dificultando conhecer aqueles que estão sob a

tutela do Estado e criar políticas públicas que os atendam. Possivelmente, a porcentagem da

população negra encarcerada é ainda maior. No CBAS de 2019, o autor do artigo “Práticas

restaurativas como dispositivo de ação para enfrentamento da violência escolar” diz que:

(...) é visível que a massa carcerária cresce em grande escala, à medida que as
políticas públicas voltadas para este público tem se demonstrado ineficiente,
precária e desumana. (SOUZA, 2019, p. 4)

A respeito da faixa-etária e do perfil geral, o Anuário mostra que:

(...) o perfil continua o mesmo daquele evidenciado no ano anterior: em 2021, 46,4%
das pessoas privadas de liberdade possuía entre 18 e 29 anos, enquanto, em 2020,
esse percentual foi de 48,6%. Assim, vale ressaltar que o perfil da população presa é
o mesmo perfil das principais vítimas das mortes violentas intencionais (MVI) no
Brasil: a população masculina, negra e jovem. (Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, 2022)

Já Andrade explica um conceito fundamental para entender esse sistema punitivo, a

chamada seletividade no meio penal:

A seletividade é, portanto, a função real e a lógica estrutural de funcionamento do
sistema penal, comum às sociedades capitalistas patriarcais. E nada simboliza
melhor a seletividade do que a clientela da prisão, ao revelar que a construção
(instrumental e simbólica) da criminalidade – a criminalização - incide seletiva e de
modo estigmatizante sobre a pobreza e a exclusão social, majoritariamente de cor
não branca e masculina, e apenas residualmente (embora de forma crescente)
feminina. (ANDRADE, 2012, p. 137-138)

Os recentes dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022 evidenciam o

racismo institucional que percorre a Justiça Retributiva, resultante de séculos de escravidão

no país e do surgimento do modo de produção capitalista como força motriz para a origem das

expressões da Questão Social. Notemos também que o racismo estrutural acaba fazendo esse

ciclo de violência ainda maior. O racismo estrutural é definido como o preconceito racial na

própria estrutura da sociedade capitalista, está tão entranhado que os modos de viver

evidenciam práticas discriminatórias, institucionais, históricas, culturais que acabam

privilegiando algumas raças em detrimento de outras em todas as questões, sejam elas morais,

sociais, econômicas, jurídicas (ALMEIDA, 2020).



Todo o racismo é estrutural porque o racismo não é um ato, o racismo é processo em
que as condições de organização da sociedade reproduzem a subalternidade de
determinados grupos que são identificados racialmente. (ALMEIDA, 2020, p. 23)

Afinal, essa Justiça abrange todos ou majoritariamente uma parcela da população que

propositalmente é constituída por homens, jovens e negros?

1.1 Conhecendo a Justiça Restaurativa e entendendo as diferenças entre a Justiça

Retributiva

É notório que a Justiça Retributiva é a abordagem majoritária usada no contexto e

direito penal brasileiro. Todavia, a Justiça Restaurativa surge como modo diferente de encarar

o delito, como aponta Howard Zehr (2015), é como trocar as lentes que permitem enxergar o

mundo de maneira diferente e em diferentes contextos como o sócio jurídico, o escolar, o

social, entre outros. Mas como enxerga a Justiça Restaurativa?

Reconhecendo a importância de apresentar a base estrutural da Justiça Restaurativa e

também de distinguir as diferenças entre os dois modos de Justiça, usaremos o livro “Justiça

Restaurativa”, de Howard Zehr, e seus escritos para conhecermos os princípios fundamentais

que norteiam essa abordagem, as lentes pelas quais podemos entender seu modo de pensar e

enxergar. O autor divide os princípios em três grandes blocos, refletindo cada um com

subtópicos. O primeiro intitula-se: “As vítimas e a comunidade foram lesadas e precisam ser

recompostas”.

1.1.1 As vítimas primárias são aquelas afetadas mais diretamente pela ofensa, mas
outros, como familiares das vítimas e dos ofensores, testemunhas e membros da
comunidade atingidos, são vítimas também. (ZEHR, 2015, p. 91)

Nesse primeiro tópico, o autor aborda a questão das vítimas, em outras palavras, de

quem foi afetado pela ofensa, além dos outros personagens que estão ao redor da vítima e que

também foram atingidos, como familiares e comunidade. Depois, ele explica que os

relacionamentos que foram afetados precisam ser tratados, em outras palavras, há necessidade

de restauração dessas relações, quando possível. É evidente que quem faz parte do interesse

dessa justiça são as vítimas, ofensores e comunidades e que esse processo precisa da

participação voluntária de todas as partes envolvidas, mas principalmente da vítima e do

ofensor. O intuito é buscar restauração, superação, responsabilização e prevenção de novos

incidentes. Nesse processo, o Estado tem o papel delimitado, investigando os fatos e



garantindo a segurança. Salientemos que o Estado não é a vítima primária, como costumamos

ver na Justiça Retributiva (ZEHR, 2015).

No bloco 2, o autor menciona a violação e as obrigações a serem realizadas pelo

agressor:

2. A violação cria obrigações e ônus.
2.1 A obrigação dos ofensores é corrigir as coisas tanto quanto possível. (ZEHR,
2015, p. 92)

A ofensa, segundo Howard, precisa ser corrigida o mais rápido possível, quando isso é

viável, claro. A obrigação de reparar o dano é primária com as vítimas, porque isso faz com

que elas se empoderem e participem das decisões desses deveres do ofensor. Quando

pensamos em reparar algo na Justiça Restaurativa, não podemos colocar a lógica da Justiça

Retributiva, pois esta se baseia no castigo, na punição. Na Justiça Restaurativa, os ofensores

devem receber oportunidades e estímulo para compreender o mal que causaram às vítimas e à

sociedade, assim dando a eles a possibilidade de desenvolver estratégias e assumir suas

responsabilidades de maneira coerente (ZEHR, 2015).

O papel da comunidade é essencial, uma vez que ela também recebe deveres, como o

de apoiar a vítima e o ofensor, se envolvendo ativamente nas obrigações propostas, além de

garantir ao ofensor meios e oportunidades de reparar o dano (ZEHR, 2015).

No bloco 3, o autor expõe o que a Justiça Restaurativa busca fazer, por meio de suas

práticas e olhar diferenciado para a violência:

3. A Justiça Restaurativa busca restabelecer pessoas e corrigir os males. 3.1 As
necessidades das vítimas de informação, validação, vindicação, restituição de bens,
testemunho, segurança e apoio são os pontos de partida da justiça. (ZEHR, 2015, p.
93)

Zehr (2015) nos traz os objetivos da JR, como o de restabelecer pessoas e corrigir os

danos causados, além de mostrar os pontos nos quais se baseia. Não obstante, acentua a

segurança da vítima como prioridade imediata e também seu empoderamento na valorização

de sua contribuição e participação. Todo esse processo, segundo o autor, amplia a troca de

informações, experiências, diálogo e consentimento mútuo entre as partes (ZEHR, 2015).

Sobre os encontros, os presenciais são apropriados em alguns casos, enquanto o

método de mediar separadamente também se mostra eficaz. Para que isso aconteça, é

necessário o consentimento de todos os envolvidos nas decisões colocadas. Nessas decisões, é

preciso que o ofensor receba apoio e respeito ao longo do processo, além de levar em conta



suas necessidades e aptidões, entendendo que ele também sofreu um dano e precisa se

integrar novamente à vida social (ZEHR, 2015).

A JR valoriza mudanças pessoais mais do que obediência. Nela, a comunidade é quem

faz justiça, enriquecendo seus recursos comunitários e fortalecendo seus vínculos sociais.

E como se dá o momento após as práticas restaurativas com essa comunidade que

sofreu um dano e estabeleceu um acordo restaurativo? Ora, o autor explica que

3.5.1 A justiça monitora e incentiva o acompanhamento dos acordos resultantes do
processo já que restabelecimento, recuperação, responsabilização e mudança se
amplificam quando tais acordos são cumpridos.
3.5.2 A justiça é assegurada não pela uniformidade das decisões, mas por
disponibilizar apoio e oportunidades a todas as partes, evitando-se a discriminação
baseada em etnia, classe e gênero. (ZEHR, 2015, p. 95)

Em relação à restrição de liberdade, o autor reconhece no Bloco 3 que

3.5.3 Decisões que são predominantemente coercitivas ou privativas de liberdade
deveriam ser adotadas como último recurso, utilizando-se o menos possível as
intervenções restritivas e, ao mesmo tempo, buscando a restauração das partes
envolvidas. (ZEHR, 2015, p. 95)

Depois de adentrarmos nos fundamentos expostos pelo autor vamos entender como o

crime é visto pelas duas formas de Justiça.

A respeito da Justiça Retributiva, o crime é visto como ato contra a sociedade

representada pelo Estado, que é a vítima principal; há uma culpabilização individual voltada

para o passado, ou seja, caráter que estigmatiza ainda mais os infratores, e também uma

indiferença, uma desconexão do Estado perante as necessidades da vítima, do ofensor e da

comunidade afetados. Os atores principais são as autoridades judiciárias representando o

Estado e os profissionais do Direito. O foco dessa Justiça é intimidar e punir, acentuando a

discriminação e a exclusão:

Penas desarrazoadas e desproporcionais em regime carcerário desumano, cruel,
degradante e criminógeno – ou penas alternativas ineficazes (cestas básicas).
(PINTO,  2005, p. 26).

Em relação à vítima, não há nenhuma consideração, ela ocupa o lugar periférico do

processo, o que acaba resultando em frustração e ressentimento com esse sistema. Já do

infrator, tratado como indivíduo, são considerados apenas seus erros e “má-formação”,

evita-se olhar para a totalidade, entender os motivos que o levaram a praticar o delito.

Ademais, é incentivado a não manter contato com a vítima. O foco está no ato particular, o



crime, e a punição deve corresponder somente ao crime; ele é considerado inimigo da

comunidade e do sistema.

André Gomma de Azevedo (2003) argumenta que a Justiça Restaurativa, por outro

lado, apresenta uma estrutura menos formal que a de costume, as partes têm mais participação

no desenvolvimento do processo e no seu resultado.

Contrapondo o sistema punitivo, a Justiça Restaurativa enxerga o crime como ato que

traumatiza a vítima, causando danos, e o processo decisório será vivenciado por todos aqueles

que fazem parte do fato central (vítima, ofensor e comunidade). Em vez de culpar e

estigmatizar o infrator, na JR haverá a responsabilização e a reparação do dano (quando

possível) em uma dimensão social, de forma compartilhada, visando o futuro dos envolvidos.

Observa-se o futuro como processo primordial de ressocialização dos atores no tecido social

após as medidas restaurativas serem realizadas. Como afirma Gildo Lopes de Souza, no

CBAS de 2019:

(...) a justiça precisa se debruçar não na punição e sim na reparação do dano uma vez
que as partes envolvidas não deixam de ser vítimas de um episódio que traz por si
diversas expressões da questão social que não podem ser ignoradas. (SOUZA, 2019,
p. 2)

Alguns princípios, como voluntariedade (os atores participam por vontade própria),

colaboração e confidencialidade são primordiais para a resolução dessa abordagem. Caso não

haja permissão, então não poderá ser usada.

Em vez da penalização, a JR trabalha com a restauração, a restituição, o pedido de

desculpas, a prestação de serviços comunitários, entre outros. Pretende-se reparar os traumas

e danos, incluindo os atores como protagonistas, não os marginalizando. Há

“proporcionalidade e razoabilidade das obrigações assumidas no acordo restaurativo”

(PINTO, 2005, p. 26), almeja-se a reintegração entre infrator e vítima. Nem sempre, porém,

isso será factível.

A vítima ganha centralidade no processo, participando de maneira ativa com controle

do que acontece, além de receber assistência, afeto e restauração dos bens materiais quando

possível. Contrariando a frustração com o sistema, a vítima tem ganhos positivos. Outrossim,

o infrator é responsabilizado pelos danos causados, cumprindo a função de reparar as

consequências do delito; ele participa de maneira ativa e direta e há oportunidades de interagir

e se desculpar com a vítima e a comunidade. Isso nos revela que, na JR, as pessoas são vistas

mais como redes de relacionamento do que como indivíduos isolados; tenta-se enxergar a



totalidade daquilo que envolve o crime e os atores principais – a vítima, o infrator, a

comunidade e como viverão no futuro (PINTO, 2005).

Sobre as práticas restaurativas, vejamos algumas:

[...] a mediação vítima-ofensor (MVO) é apenas um dos diversos processos da
Justiça Restaurativa. Dentre outras práticas como a conferência (conferencing), as
câmaras restaurativas (restorative conferences), os círculos de pacificação
(peacemaking circles), os círculos decisórios (sentencing circles), a restituição
(restitution) (...) (AZEVEDO, 2003, p. 141)

A prática funciona geralmente com pré-círculos e os círculos restaurativos

propriamente ditos. Os pré-círculos consistem em reuniões individuais entre os atores do

processo: é preciso conhecer a história e desconstruir uma visão muitas vezes violenta,

acusatória, vitimizante e culpabilizante que, inicialmente, a vítima e o ofensor trazem para a

roda.

O trabalho normalmente inicia-se em entrevistas e visitas domiciliares como
procedimento de estudo social. A partir da análise da situação familiar e
compreensão da realidade vivenciada pela família. Inicia-se na verdade a leitura do
processo em si com uma escuta ativa e empática das pessoas envolvidas. Com a
escuta, procura-se acolher as suas necessidades que serão expressas durante a
entrevista, iniciando-se o planejamento do círculo. Esse momento se configura como
o pré-círculo, isto é, a preparação para o encontro restaurativo. (SILVA; BORGES,
2016, p. 5)

Os facilitadores são pessoas que têm a função de mediar de maneira imparcial a

conversa entre as partes, entender o que aconteceu e auxiliar para que os atores consigam

realizar um processo dialógico de forma pacífica. Já os círculos restaurativos se dão quando

as partes finalmente se unem para discutir as melhores resoluções para as controvérsias que os

trouxeram até a roda.

Para iniciar o círculo, que é o momento do encontro, é realizada uma cerimônia de
abertura para iniciar a conexão entre os membros participantes, depois em conjunto
define-se os valores e as diretrizes para obter um espaço seguro. Esse diálogo é
facilitado pelo objeto da palavra que permite que todos tenham a oportunidade de
falar e ser ouvido, isso não significa que são obrigados a falar, tem-se a opção de
silenciar. Outro ponto importante é o momento da história, isto é, o compartilhar de
experiência de vida. O cerne da questão é estabelecido através das perguntas
norteadoras que irão buscar como trabalhar o problema ou conflito, chegando a um
consenso e também a compromissos. (SILVA; BORGES, 2016, p. 5)

Segundo o artigo do CBAS de 2016 “Práticas restaurativas como ferramenta de

intervenção e empoderamento de famílias em situação de vulnerabilidade social: relato de

experiência na cidade de Santarém/PA”:



A prática restaurativa é uma ferramenta utilizada para dirimir os conflitos entre as
pessoas e tentar viabilizar o consenso, não excluindo o processo judicial em
andamento. Essa ferramenta emerge como uma esperança em meio ao crescimento
do clima de insegurança que marca o mundo contemporâneo, diante dos altos
índices de violência e criminalidade. (SILVA; BORGES, 2016, p. 1)

Qual seria o objetivo das práticas restaurativas?

Visa fortalecer indivíduos e comunidades para que assumam o papel de pacificar
seus próprios conflitos e interromper as cadeias da violência, presente no contexto
de muitas famílias. (SILVA; BORGES, 2016, p. 3)

Em relação ao pós-círculo, compromissos são firmados e, no caso do artigo estudado:

O monitoramento posteriormente é realizado pela equipe interdisciplinar da Vara da
Infância que acompanhará o desenvolvimento dos compromissos acordados no
momento do círculo, que faz parte do pós-círculo. Nesta fase da prática restaurativa
visualizamos se a prática fez a diferença na vida daquela família e se as suas
necessidades foram atendidas. (SILVA; BORGES, 2016, p. 5)

A adoção dessa perspectiva, segundo a “Justiça Restaurativa Coletânea de Artigos”

traz benefícios visíveis, como:

• Reduzir o volume de casos para os tribunais;
• Melhorar a imagem do sistema de justiça formal;
• Melhorar o acesso à informação e aos recursos da justiça para os cidadãos e
comunidades marginalizados;
• Apresentar uma alternativa à justiça alternativa ilegal quando as instituições legais
formais falham;
• Dotar poder aos cidadãos e as comunidades através da participação ativa no
processo de justiça;
•  Favorecer a reparação e a reabilitação ao invés da retribuição;
• Ter por base os consensos ao invés da coerção;
• Transferir e produzir conhecimento no nível local. (OXHORN; SLAKMON, 2005,
p. 200)

Dois artigos que analisamos descrevem o ambiente escolar e as práticas restaurativas

usadas com o intuito de atenuar os conflitos entre os estudantes – o primeiro “Práticas

restaurativas como dispositivos de ação para enfrentamento da violência escolar” do CBAS

de 2019 e o segundo do ENPESS de 2018, “O trabalho do assistente social e as práticas

restaurativas: desafios na intervenção profissional junto à Secretaria de Educação em

Fortaleza-Ceará”. Nas ações, podemos entender como o assistente social realiza essas práticas

e como a sua intervenção profissional traz sua função socioeducativa, não acentuando o olhar

punitivo, mas, sim, trazendo a construção de valores e autonomia dos indivíduos. Vamos

entender um pouco mais sobre esse ambiente:



No contexto escolar, o conflitos muitas vezes se configura em uma perspectiva
negativa corroborada com a indisciplina e tendo como via de solução a punição. [...]
Neste cenário, o trabalho com a resolução de conflitos e a construção de um
paradigma de paz no ambiente escolar demanda entender as relações conflituosas
vivenciadas na escola, compreendendo-as em sua totalidade, em suas expressões,
nos atores e suas relações. (MENDES; ALMEIDA; GUEDES; SILVA, 2018, p. 2)

Desenvolver uma cultura de paz significa entender que o conflito faz parte da vida

humana, uma vez que as pessoas e seus coletivos divergem de ideias e objetivos, podendo

trazer valores e interesses opostos, entretanto, é necessário agir sem violência, lidando de

maneira pacífica através do diálogo e de críticas construtivas.

A escola se constitui como um espaço potencial para refletir sobre essas diferenças,
para confrontar valores e visões de mundo, influenciando na formação dos sujeitos
partícipes. (MENDES; ALMEIDA; GUEDES; SILVA, 2018, p. 2)

Em relação ao profissional assistente social, o artigo do ENPESS de 2018 mostra que:

O profissional de Serviço Social entende que os conflitos e as contradições postas a
partir das determinações e condicionantes da Sociedade Capitalista são constantes
no cotidiano – e por isso – desenvolve uma intervenção que além de possibilitar uma
escuta qualificada, investiga e propõe ações que buscam a emancipação dos sujeitos
com o respeito e estímulo a sua autonomia. (MENDES; ALMEIDA; GUEDES;
SILVA, 2018, p. 8)

Além disso, os autores afirmam que a bagagem de conhecimento trazida pela

profissão possibilita ao profissional ter um olhar crítico sobre a realidade vista nos conflitos,

ensejando a articulação com a rede socioassistencial, isto é, o trabalho multidisciplinar como

instrumento resolutivo ou amenizante do objeto de trabalho dos(as) assistentes sociais, que

são as expressões da Questão Social.

A perspetiva de totalidade, contradição e a mediação (NETTO, 2009) como
categorias da Teoria Social Crítica possibilitam à profissão na sua formação uma
base de conhecimento da realidade, articulado o exercício profissional nas
dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política na condução de
conflitos nas diversas áreas de atuação, inclusive no âmbito escolar. (MENDES;
ALMEIDA; GUEDES; SILVA, 2018, p. 9)

1.2  Justiça Restaurativa: resgate histórico

Durante a história de toda a humanidade, das comunidades mais antigas até as mais

modernas, os povos originários e os arranjos familiares criaram maneiras de solucionar



conflitos e litígios. Tais soluções percorreram a concepção do mundo, transparecendo entre

Caim e Abel quando este foi morto pelo próprio irmão. Mais tarde, a punição viria como

forma de constrangimento e banimento entre o grupo. A vergonha era vista como meio de

reprovação e técnica de manter o controle no interior do tecido social (OLIVEIRA, 2015).

Para os romanos, o adultério e a traição militar, por exemplo, eram considerados

crimes e as punições poderiam ser desde o espancamento até a decapitação (RIBEIRO, 2014).

Foucault (1977) nos explica que:

Uma pena, para ser um suplício, deve obedecer três critérios principais: em primeiro
lugar, produzir uma certa quantidade de sofrimento que se possa, se não medir
exatamente, ao menos apreciar, comparar e hierarquizar; a morte é um suplício na
medida em que ela não é simplesmente privação do direito de viver, mas ocasião e o
termo final de uma graduação calculada de sofrimentos: desde a decapitação – que
reduz todos os sofrimentos a um só gesto e num só instante: o grau zero do suplício
– até o esquartejamento que os leva quase ao infinito, por meio do enforcamento, da
fogueira e da roda, na qual se agoniza muito tempo: a morte-suplício é a arte de reter
a vida no sofrimento. O suplício faz correlacionar o tipo de ferimento físico, a
qualidade, a intensidade, o tempo dos sofrimentos com a gravidade do crime, a
pessoa do criminoso, o nível social de suas vítimas. [...] Há um código jurídico da
dor. […] A justiça persegue o corpo além de qualquer sofrimento possível.
(FOUCAULT, 1977, p. 34)

Na China de antigamente, a consequência pelo estupro era a castração; já no Egito, o

segredo revelado poderia levar à amputação da língua do futriqueiro. Na Índia, o crime era

destinado dependendo da etnia do cidadão ou classe social. Podemos notar que a punição, na

maioria das vezes, era praticada por um instinto de vingança e uma maneira de retribuir o

crime que havia cometido (RIBEIRO, 2014).

O medo e o constrangimento tinham o papel de controlar a sociedade, que

notavelmente obedecia – pelo menos a grande maioria. E atualmente? Qual modelo de justiça

é exercido? Será que traz realmente a justiça em seu significado literal?

Podemos observar que, recentemente, segundo as diversas legislações que reinam não

somente neste país mas na maior parte do mundo, o sistema punitivo ainda se faz presente.

Verifica-se no modelo atual do sistema penal, a prevalência do modelo de decisão
vertical e punitivo sobre o modelo de solução entre as partes, sob o pretexto de
limitar a vingança pessoal da vítima ou de suprir a debilidade desta. (PINHO, 2009,
p. 245)

Atualmente, a punição gira em torno da privação de liberdade, do congelamento dos

bens, das multas e das advertências, das restrições e de tantas outras maneiras de

“responsabilização” como vemos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por

exemplo, as famosas medidas socioeducativas.



Os exemplos citados acima nos revelam características de uma ótica

punitiva-retributiva. Como diz Rafael Gonçalves de Pinho (2009, p. 249): “A repressão ao

delito exige um Direito penal inflexível, rígido, inafastável, pois somente ele seria capaz de

deter a criminalidade”.

Segundo Foucault (2012), há críticas a respeito desse modelo de justiça que muitas

vezes ocasiona  mais contradições do que respostas:

A ideia de uma reclusão penal é explicitamente criticada por muitos reformadores.
Porque é incapaz de responder à especificidade dos crimes. Porque é desprovida de
efeito sobre o público. Porque é inútil à sociedade, até nociva: é cara, mantém os
condenados na ociosidade, multiplica-lhes o vício. (FOUCAULT, 1977, p. 102)

Pinho (2009) faz outras considerações:

Diversas críticas, tais como; à morosidade judicial, aos elevados custos processuais,
gestão, à grave deficiência na resolução de conflitos, o seleto acesso à justiça, dentre
outras, ganham força e espaço no cenário brasileiro. Cumpre salientar que não são
críticas exclusivas ao país, já que em outras regiões do orbe ocorrem os mesmos
desafios e necessidades, e, em alguns casos mais críticos, o total desrespeito às
garantias elencadas na Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (Pacto
de SAN JOSÉ da COSTA RICA), ratificada pelo Brasil em 25/09/1992. (PINHO,
2009, p. 243)

Outra prova da ineficiência desta forma de correção, é o que Leonardo Greco (2005)

reflete em três tópicos que dificultam o acesso à justiça: a barreira econômica, ou seja, a alta

taxa que os profissionais do Direito cobram para a realização de seus trabalhos; a barreira

geográfica – devido à distância até o local de resolução, como as Varas em que os Tribunais

de Justiça operam –; e, por fim, a barreira burocrática, revelada nas condições impostas para a

realização do processo, como documentos, provas e arcabouços necessários para impor uma

petição.

Outrossim, Benigno Núñez Novo (2017) complementa expondo que prender não

soluciona a diversidade de problemas, pelo contrário: o isolamento, as superlotações e a

violação de direitos causam a destruição da subjetividade do homem, a impossibilidade de

refletir o motivo de estar ali e pensar estratégias que previnam o surgimento do crime. O

exemplo mais famoso que temos no Brasil é o surgimento de uma das maiores facções

criminosas do país e da América Latina: o Primeiro Comando da Capital (PCC), que nasceu

com 8 presos reivindicando condições mínimas de sobrevivência dentro das cadeias e que

mais tarde se tornaria um dos principais mercados e organizações comerciais de cocaína.



Howard Zehr (2015, p. XX) afirma que “muitos sentem que o processo judicial

aprofunda as chagas e os conflitos sociais ao invés de contribuir para seu saneamento e

pacificação”.

Acredita-se que a Justiça Restaurativa surge da falha desse sistema punitivo vigente –

“a Justiça Restaurativa propõe uma superação do sistema de justiça criminal tradicional”

(TERRA; SILVA; SOARES, 2021, p. 2) –, emergindo com uma perspectiva distinta de como

enxergar a justiça, buscando uma visão ampla sobre a situação do litígio e não apenas

centralizada no indivíduo que o influenciou.

(...) a Justiça Restaurativa busca uma integração entre a vítima, o ofensor e a
comunidade diretamente atingida pelo delito, de tal forma que o Estado perde o
protagonismo que tradicionalmente lhe foi conferido pelo sistema de justiça
criminal. A efetiva reparação do dano pressupõe o conhecimento das necessidades
da vítima, a compreensão das razões que levaram o agente a cometer o delito, a
assimilação de um senso de responsabilidade pelas partes, bem como o impacto
causado pelo dano na comunidade. Assim, só é possível conhecer tais circunstâncias
em um ambiente profícuo ao diálogo, onde possa se estabelecer o encontro
restaurativo. (TERRA; SILVA; SOARES, 2021, p. 2)

Alguns autores como Mylène Jaccoud (2005) afirmam que as práticas restaurativas já

estavam presentes bem antes de Cristo, vejamos:

Os vestígios destas práticas restaurativas, reintegradoras, [...] e negociáveis se
encontram em muitos códigos decretados antes da primeira era cristã. Por exemplo,
o código de Hammurabi (1700 a.C.) e de Lipit-Ishtar (1875 a.C.) prescreviam
medidas de restituição para os crimes contra os bens. O código sumeriano (2050
a.C.) e o de Eshunna (1700 a.C.) previam a restituição nos casos de crimes de
violência (Van Ness e Strong, 1997). Elas podem ser observadas também entre os
povos colonizados da África, da Nova Zelândia, da Áustria, da América do Norte e
do Sul, bem como entre as sociedades pré-estatais da Europa. (JACCOUD, 2005,
p.163-164)

Pinho (2009) vai expor a perspectiva diferente que repercutiu na década de 1980 em

uma comunidade chamada Navajo, nos estados de Arizona, Novo México e Utah:

A norma apresenta um outro aspecto, além do valor coercitivo, um conceito mais
ampliado de estilo da vida, e instituições como partícipes na resolução de conflitos e
não necessariamente como elementos que exercem apenas a autoridade. Dentre seus
ensinamentos, aplicam a solidariedade, interdependência e mutualidade como ponto
de partida na resolução de seus conflitos. (PINHO, 2009, p. 244)

Outra situação semelhante ocorreu na sociedade Maori na Nova Zelândia, com

famílias que não possuíam condições e recursos. A fim de cuidarem de suas crianças e

adolescentes, adotaram um processo diferenciado, para que a Justiça Juvenil não os retirasse



de seus lares. Logo depois, nasceria a Justiça Restaurativa, dando nome ao sistema que as

famílias já executavam entre os seus:

Após a aprovação do Estatuto das Crianças em 1989, na Nova Zelândia, as famílias
se inseriram no processo e garantiram conjuntamente a responsabilidade primária
pelas decisões, aliado a outras formas de assistência. Tornou-se um processo
aglutinador, pois visava incluir todos os envolvidos e os representantes dos órgãos
estatais. Nesse ínterim, o papel da vítima ressurge participando das decisões, e
juntos, como num grupo familiar, traçando objetivos da própria reparação da vítima
e da reintegração à sociedade. (PINHO, 2009, p. 244)

Howard Zehr (2018), um dos pioneiros no debate internacional sobre Justiça

Restaurativa, nos traz outro caso que ocorreu nos primórdios e utilizou-se da abordagem

restaurativa. Sucedeu-se na província de Ontário, Canadá, em 1974. O acontecido gira em

torno de dois jovens que foram culpabilizados por vandalismo em 22 propriedades, e, ao

contrário do que estabelece a justiça comum, estes foram ao encontro das vítimas, e, em

grupo, decidiram a melhor maneira de responsabilizar os jovens e indenizar as pessoas

prejudicadas. Já nos Estados Unidos, as primeiras ocorrências se deram em um projeto em

Elkhart, Indiana, entre 1977 e 1978 (ZEHR, 2018).

Da mesma forma, o autor esclarece que o tema está relacionado com o sistema

jurídico intitulado Common Law, o qual baseia suas práticas jurídicas em costumes e análises

do direito (jurisprudência), logo, isso resultaria em maior facilidade para a entrada de novas

maneiras de pensar os procedimentos.

Sobre dados atuais, Mark Umbreit (2019), professor e diretor fundador do Centro de

Justiça da Universidade de Minnesota, School of Social Work (Escola de Serviço Social) conta

em uma entrevista dada para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT,

de 2019, que o modelo de Justiça Restaurativa está em 67 países e está sendo usado em vários

espaços, como: sistema escolar, comunidades religiosas, justiça criminal, conferências

familiares, entre outros. Alguns países citados foram: Canadá, Estados Unidos, Turquia e

Taiwan. A respeito da Nova Zelândia ele afirma que:

(...) é o exemplo mais antigo de um país inteiro aplicando tal método em seu sistema
judicial, o foco da abordagem está nas conferências familiares, algo que honra as
práticas indígenas locais, como as do povo Maori. Eu tenho que destacar isso, pois
os valores mais profundos da Justiça Restaurativa são ensinados pelos povos
indígenas, que passaram por danos enormes causados pelos europeus no meu país,
no Brasil e em outros lugares. E é uma ironia que pessoas que foram vítimas de
genocídios e limpeza étnica, agora estejam nos ensinando que há uma forma melhor
de fazer as coisas. (TJDFT, 2019)



Quando questionado em qual país a Justiça Restaurativa estava sendo melhor aceita e

qual apresentou melhores resultados, o professor relatou que na Alemanha as intervenções

realizadas pela JR foram mais de 20 mil. Já a Áustria é o primeiro país que colocou a JR em

sua política nacional, contando com mais de 9 mil casos supervisionados. O Japão é outro

país que está usando JR em várias áreas e locais (TJDFT, 2019).

1.3 Justiça Restaurativa: sua origem e dimensão no Brasil

Gabriel Maravieski (2021), um dos autores que estuda a Justiça Restaurativa, diz não

estar clara a conceituação do que é essa justiça, há grande dificuldade em defini-la, logo, o

consenso é que sua acepção esteja em aberto, apta a receber novos olhares e designações nos

diferentes contextos e lugares em que for empregada.

O termo ‘justiça restaurativa’ não encontra consenso, perante os que o estudam, no
sentido de ter delimitado sua origem e sua sistematização. (MARAVIESKI, 2021, p.
3)

Porém, qual é o motivo pelo qual não conseguem defini-la? Vejamos o que o autor

diz:
O motivo para isso é que, a depender do local, a justiça restaurativa vai precisar de
conceituação própria e princípios peculiares, considerando o contexto social de
determinada comunidade, ao tratar de seus problemas conflituais. (MARAVIESKI,
2021, p. 3)

Logo, podemos entender que:

[...] os críticos a abordam como um conceito aberto – unfinished product – variando
sua caracterização de acordo com seus valores, princípios e ainda diante dos
resultados pretendidos, evitando, desde logo, uma visão reducionista do conceito e
flexibilizando-o de modo a permitir “a sua melhor adaptação a diferentes cenários
sociais”. (MARAVIESKI, 2021, p. 3)

No Brasil não é diferente, podemos enxergar as práticas restaurativas presentes antes

de institucionalizar-lá em 2005, como no Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo

116 sobre as Medidas Socioeducativas:

Art. 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade
poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o
ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima.
(BRASIL, 1990)



O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) de 2012 traz algumas

ideias da JR para especificar o que foi dito pelo ECA em 1990:

Artigo 35, inciso III - prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e,
sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas;
Artigo 35, inciso VIII - não discriminação do adolescente, notadamente em razão de
etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual,
ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status; e
Artigo 35, inciso IX - fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no
processo socioeducativo. (BRASIL, 2012)

No artigo 98 da Constituição Federal de 1988, se lê:

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes
para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor
complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os
procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a
transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau.
(BRASIL, 1988, p. 55)

A Lei 9.099 de 26 de Setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais

Cíveis e Criminais e dá outras providências, cita, inclusive, a presença de conciliadores e o

objetivo de harmonizar causas cíveis de menor complexidade, intencionando a celeridade de

tais processos.

Entretanto, foi no I Simpósio Brasileiro de Justiça Restaurativa em Araçatuba-SP, que

ocorreu nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2005, que se originou a primeira Carta sobre a Justiça

no país. Discutiram-se os princípios da JR e como ela seria implantada no Brasil. Mais tarde,

na conferência internacional “Acesso à Justiça por Meios Alternativos de Resolução de

Conflitos” foi ratificada a Carta de Brasília, na capital federal, nos dias 14, 15, 16 e 17 de

junho de 2005. Pouco tempo depois, viria a Carta de Recife, escrita no II Simpósio Brasileiro

de Justiça Restaurativa, realizado em Recife, Pernambuco, nos dias 10, 11 e 12 de abril de

2006. Nela já se apresentavam as estratégias e iniciativas da solidificação da Justiça

Restaurativa.

Todos esses movimentos inspiraram-se na Resolução do Conselho Econômico e
Social das Nações Unidas, Resolução 2002/12, na qual ficaram definidos os
princípios básicos para a utilização de programas de Justiça Restaurativa em matéria
criminal, reportando a Resolução 1999/26, de 28 de julho de 1999, e a Resolução da
Resolução da Assembléia-Geral n. 56/261, de 31 de janeiro de 2002, particularmente
as ações referentes à justiça restaurativa, de modo a se cumprir os compromissos
assumidos no parágrafo 28, da Declaração de Viena.
[...]
Acrescentando, tramitam no Congresso Nacional o substitutivo ao projeto de lei no
4.827-C10, de 1998, na qual institucionaliza a mediação no país, bem como a



Sugestão Legislativa nº 9911, de 2005, que altera uma série de dispositivos legais,
para a completa aplicação dos procedimentos da justiça restaurativa no sistema
penal brasileiro.

A Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, em parceria
com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, têm
desenvolvido, desde 2003, debates sobre os meios alternativos de resolução de
conflitos, na qual constituem um importante complemento ao funcionamento das
instituições do sistema formal de Justiça. (PINHO, 2009, p. 246)

A respeito da regulamentação do tema, a ONU apresentou, em 2012, a Resolução

2002, que aborda os princípios, as orientações, os meios e os modos de instaurar a Justiça

Restaurativa, visando, assim, padronizar a forma como é disseminada (JUNQUEIRA;

JACQUES; GERSHENSON, 2019). Essa Resolução se baseou na “Declaração de Viena”

(Comissão de Justiça Criminal e Prevenção de Criminalidade/ONU, de 20 abril de 2000), a

qual dedicou-se a propor e incorporar as práticas restaurativas em todas as fases do processo

legal (OLIVEIRA, 2015).

Para compreendermos melhor, o Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento (PNUD) foi criado em 1965 pelo Conselho Econômico e Social das Nações

Unidas. O PNUD é uma das principais extensões da ONU que trabalha pelo desenvolvimento

humano e no combate à pobreza.

Por meio do desenvolvimento e da realização de projetos de cooperação técnica em
parceria com instituições nacionais, o PNUD Brasil visa apoiar a execução de
políticas para fortalecer setores críticos para o desenvolvimento humano, a
promoção dos ODM, o desenvolvimento de capacidades institucionais nos governos
federal, estaduais e municipais, e o fortalecimento do papel da sociedade civil e do
setor privado na busca do desenvolvimento humano e sustentável. (Observatório
Internacional Sebrae, 2022)

A Secretaria da Reforma do Poder Judiciário do Ministério da Justiça surgiu em 2003,

no governo Lula, pelo então ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos. Na época, houve

grande alvoroço com a sua criação: havia receio de ser uma ameaça à separação dos Poderes e

ao princípio federalista. O motivo de seu surgimento decorreu-se do entendimento que

[...] o sistema de Justiça não compreende apenas o Judiciário e o ato de julgar, mas
abrange políticas de acesso à Justiça, de redução de litigiosidade, de investimento e
valorização de instituições importantes para os fins almejados. Ademais, eram
recorrentes as críticas à distribuição de justiça, à falta de transparência, e se
sucediam no Legislativo diferentes propostas de reforma. (O Estado de São Paulo,
2016)

Por meio da Secretaria e dos seus objetivos, que eram por uma Justiça mais fácil e

acessível, foi aprovada a Emenda Constitucional nº45, chamada de Reforma do Judiciário,

que organizou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a súmula vinculante, a autonomia das



Defensorias Públicas. [...] Além disso, foram aprovados ao menos 25 projetos de lei que

tornaram os processos civil, penal e trabalhista mais céleres” (O Estado de São Paulo, 2016).

Uma das Resoluções do Conselho Nacional de Justiça traz à tona o tema da Justiça

Restaurativa.

Segundo o Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução nº 225 de 2016, a Justiça

Restaurativa (JR) é:

(...) 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, e por meio do qual os conflitos que
geram dano, concreto ou abstrato, são solucionados de modo estruturado. (BRASIL,
2016, p. 2)

Em outras palavras, a Justiça Restaurativa é um modo diferenciado de pensar justiça,

contrapondo-se ao modo de justiça punitivo, retributivo, como é chamado o sistema penal nos

dias atuais, que funciona julgando e sentenciando. Alguns autores definem a JR como outra

alternativa de pensar justiça:

A Justiça Restaurativa impõe-se como uma alternativa ao modelo penal tradicional,
pautada em um paradigma que se contrapõe ao modelo de justiça consolidado – o
qual é constituído sob o paradigma punitivo/retributivo. Este novo modelo,
influenciado fortemente pelas correntes abolicionistas, a partir da análise crítica do
sistema penal, questiona sua legitimidade e aponta seu estágio de crise e saturação.
(SILVA, 2007, p. 22)

A JR defende a superação do sistema punitivo e a adoção de um sistema que, de fato,

seja um instrumento de resolução de conflitos (pacificação) e, consequentemente, garanta a

dignidade da pessoa humana.

No Brasil, as suas primeiras manifestações concretas iniciaram-se em 2005, por meio

de três projetos iniciais, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Distrito Federal. Os

responsáveis pela instauração foram a Secretaria de Reforma do Poder Judiciário do

Ministério da Justiça e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Como nos mostram Junqueira, Jacques e Gershenson (2019, p. 1) no artigo “Justiça

Restaurativa e Serviço Social: um debate necessário” do CBAS de 2019:

A Justiça Restaurativa (JR) teve suas primeiras iniciativas no Brasil em 2005, a
partir de três projetos-pilotos realizados no Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito
Federal sob os auspícios da Secretaria de Reforma do Poder Judiciário do Ministério
da Justiça e do Programa das Nações Unidas (PNUD). (JUNQUEIRA; JACQUES;
GERSHENSON, 2019, p. 1)



O Poder Judiciário incentivou a disseminação do novo modelo de pensar justiça não

apenas dentro dos tribunais, como também em ambientes externos, como “a rede

socioassistencial, escolas, comunidades, estabelecimentos prisionais, além de várias outras

políticas públicas, instituições e serviços” (JUNQUEIRA; JACQUES; GERSHENSON, 2019,

p. 1). Em 2019, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foram registradas iniciativas

de Justiça Restaurativa em vinte e cinco Tribunais e em três Tribunais Regionais Federais

mapeados entre as cinco regiões do Brasil: Nordeste (14), Centro-Oeste (10), Sul (9), Norte

(6) e Sudeste (5) (JUNQUEIRA; JACQUES; GERSHENSON, 2019, p. 2).

Como mencionamos, no Brasil, a prática é recente. A partir de 2005, a Secretaria de

Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, com o Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento, escolheu as cidades de Brasília, de Porto Alegre e de São Caetano do Sul

para iniciar suas experiências nos Juizados, respectivamente, de Especial Criminal do Núcleo

Bandeirantes, do Projeto “Justiça para o Século 21” e do Projeto “Justiça, Educação,

Comunidade: parcerias para a cidadania”.

Atualmente, a JR continua ganhando novos espaços no Brasil. Podemos citar o

documento de 2022 do Conselho Nacional de Justiça intitulado “Projeto Rede Justiça

Restaurativa – Possibilidades e práticas nos sistemas criminal e socioeducativo”, que narra “o

percurso da iniciativa desenvolvida pelo CNJ entre 2019 e 2021 em parceria com o Centro de

Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo (CDHEP)” (CNJ, 2022). Esse

projeto incluiu diversos tribunais para participar da discussão e difundir a teoria e as práticas

restaurativas:

Participaram os Tribunais de Justiça do Rio Grande do Norte, Acre, Amapá, Ceará,
Paraíba, Piauí, Rondônia e Roraima e o Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Um
dos focos do projeto foi a formação teórica e prática. Os 28 webinários realizados
reuniram 2.176 participantes, tanto do sistema de Justiça quanto de instituições da
rede articulada. (Conjur, 2022)

O conselheiro Mauro Martins (2022) explica que:

A ideia era reforçar práticas restaurativas já difundidas no país no campo penal e
socioeducativo e levar a metodologia a novas localidades, trabalhando de forma
alinhada às diretrizes e ações do Comitê Gestor de Justiça Restaurativa do CNJ
(CNJ, 2022).

Mas em quais situações as práticas restaurativas são usadas?

Atualmente, o tribunal aplica a justiça restaurativa em audiências concentradas no
socioeducativo, em rodas restaurativas que englobam processos diversos e no



atendimento a pessoas em conflito com a Lei Maria da Penha. Integrantes do
Judiciário e do Ministério Público também estão em sensibilização para que mais
casos sejam encaminhados ainda no processo de conhecimento, ou seja, na fase
inicial de análise dos fatos pelo judiciário, antes da decisão que pode ou não resultar
em pena ou medida socioeducativa. (Conjur, 2022)

As situações apresentadas são algumas entre as muitas experiências que a Justiça

Restaurativa oferece para o país. Progressivamente, a teoria e o conhecimento acerca desse

modo de Justiça se expande, não somente dentro do Poder Judiciário, mas também em outros

lugares que os conflitos se fazem presentes através das relações interpessoais.



CAPÍTULO 2 – Reflexões sobre a Justiça Restaurativa no CBAS e ENPESS: o que diz o

Serviço Social?

A proposta deste capítulo consiste em apresentar de maneira mais focalizada a análise

da pesquisa bibliográfica a respeito da produção do Serviço Social em Justiça Restaurativa,

encontrada no CBAS e ENPESS dos anos 2016, 2018 e 2019. Para isso, pesquisamos as

palavras-chave Justiça Restaurativa; Práticas Restaurativas nos sites que armazenam todos os

trabalhos realizados dos respectivos anos: http://www.cbas.com.br/;

https://cbas2016.bonino.com.br/ (trabalhos do CBAS de 2016);

https://periodicos.ufes.br/abepss/index (trabalhos do ENPESS de 2018) e

https://broseguini.bonino.com.br/ojs/index.php/CBAS/issue/view/1 (trabalhos do CBAS de

2019).

Podemos notar que, entre as centenas de artigos produzidos, o tema Justiça

Restaurativa apareceu poucas vezes – no ano de 2016, no 15º CBAS, foram apresentados

1.426 trabalhos, dos quais 2 falam sobre Justiça Restaurativa; já no 16º CBAS, de 2019,

foram aprovados 1.736 artigos e encontramos apenas 1 sobre a JR; no XVI ENPESS, de

2018, havia apenas 1 a respeito da JR, dentre os 1.061 trabalhos. O eixo temático em que os

trabalhos do CBAS de 2016 foram encaixados não foi encontrado na base de dados

consultada. No CBAS de 2019, o artigo foi localizado no chamado “Ética, Direitos Humanos

e Serviço Social”. Já no ENPESS de 2018, o trabalho foi inserido no eixo temático intitulado

“Comunicações orais - Política Social e Serviço Social”.

A pesquisa realizada usa como parâmetro e base de entendimento uma dimensão

histórico-crítica da conjuntura atual, considerando as contradições e, claro, a totalidade que

envolve os processos e relações sociais. Como esclarecem as autoras:

Portanto, realizar uma pesquisa entendendo a realidade social dinâmica,
contraditória, histórica e ontológica implica na utilização de procedimentos
metodológicos que consigam engendrar todos esses pressupostos com a mesma
intensidade como se apresentam quando estão em relação (LIMA; MIOTO, 2007, p.
40).

Na análise dos textos criamos representações visuais – figuras. “Utiliza-se o termo

figura quando não houver nenhuma designação específica e adequada à ilustração” (ROVER,

2020, p. 159). Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a figura é

enquadrada na categoria de ilustrações, assim como os fluxogramas, gráficos, mapas e

organogramas, entre outros. É um ótimo elemento para enriquecer a pesquisa e facilitar o

http://www.cbas.com.br/
https://cbas2016.bonino.com.br/
https://periodicos.ufes.br/abepss/index
https://broseguini.bonino.com.br/ojs/index.php/CBAS/issue/view/1


entendimento de quem está lendo, tornando a leitura mais dinâmica. A forma como esse

recurso será usado permite organizar e relacionar as ideias sobre um assunto específico por

meio de palavras-chave e ligações envolvendo o tema principal. Além disso, sintetizará o

conhecimento aprendido e ajudará o leitor a visualizar quais foram as semelhanças e

diferenças encontradas.

Separamos os 5 artigos e não só fizemos uma síntese dos seus elementos centrais,

como também a figura de cada texto – usando o Canva como ferramenta de design. O Canva

é uma plataforma online de design gráfico que permite ao usuário criar vários conteúdos

visuais, como apresentações em slides, cartazes, convites, vídeos, mapas mentais,

infográficos, gráficos, entre outros. Além de ser gratuito, ele contém imagens, fontes,

ilustrações etc.

A seguir, está o resultado dos trabalhos do CBAS (2016 e 2018) e do ENPESS (2019)

que compõem a base de dados da pesquisa bibliográfica utilizada neste Trabalho:



Quadro 1 – Resultado dos trabalhos do CBAS (2016 e 2018) e ENPESS (2019)

CBAS e

ENPESS

Artigos Autores Resumo

2016 (15º CBAS) Justiça restaurativa e serviço

social: reflexões a partir da

experiência profissional no

juizado especial criminal.

Beatriz Gershenson;

Luciana Gomes de Lima

Jacques; Maiz Ramos

Junqueira

Este artigo apresenta algumas reflexões teóricas

a respeito de uma possível interlocução entre

Justiça Restaurativa e Serviço Social. Como um

novo espaço de trabalho profissional, apresenta

limites e possibilidades, o que requer uma

análise crítica e propositiva que possa

contribuir para qualificar os programas de

Justiça Restaurativa, tendo como horizonte o

direcionamento político da profissão.

2016 (15º CBAS) Práticas restaurativas como

ferramenta de intervenção e

empoderamento de famílias em

situação de vulnerabilidade

social: relato de experiência na

cidade de Santarém/PA.

Anaides Socorro Martins da

Silva; Rosimar Souza dos

Santos Borges

O presente artigo tem por objetivo socializar a

experiência da prática restaurativa vivenciada

com famílias em situação de vulnerabilidade na

cidade de Santarém/PA. A prática restaurativa é

uma ferramenta utilizada para empoderar

pessoas ou grupos de pessoas que estão em

situação de vulnerabilidade social, ou seja, que

não conseguem visualizar caminhos

alternativos de resolução de conflitos.

2019 (16º CBAS) Justiça Restaurativa e Serviço

Social: um debate necessário.

Beatriz Gershenson;

Luciana Gomes de Lima

Jacques; Maiz Ramos

Junqueira

O artigo objetiva sinalizar para o necessário

diálogo sobre as possíveis aproximações entre

a Justiça Restaurativa (JR) e o Serviço Social,

especialmente considerando os nexos entre os

valores

da JR e Princípios do Código de Ética

Profissional do Assistente Social

2019 (16º CBAS) Práticas restaurativas como

dispositivos de ação para

enfrentamento da violência

escolar.

Gildo Lopes de Souza O presente artigo se propõe a discutir como

práticas restaurativas através de Comunicação

não violenta, círculos restaurativos, resolução

de conflitos, etc.

podem contribuir no enfrentamento da

violência que tem rebatimentos no ambiente

escolar. Partimos do princípio que a violência

antes de violar as normas legais, viola

relacionamentos e cria

necessidades que precisam ser reparadas.



2018 (16º Enpess) O trabalho do assistente social e

as práticas restaurativas: desafios

na intervenção profissional junto

à Secretaria de Educação em

Fortaleza-Ceará.

Maria das Graças

Rodrigues; Lucileila de

Sousa Cardoso; Ana

Cristina Farias Guedes;

Maria Cristiane Lopes da

Silva

Este artigo é uma pesquisa qualitativa sobre o

trabalho do assistente social com as práticas

restaurativas na Secretaria de Educação em

Fortaleza. Estudamos conceitos de práticas

restaurativas no ambiente escolar. Analisamos a

implementação do trabalho do assistente social

com as práticas restaurativas nas escolas e

identificamos como desafios na intervenção

profissional o fato de que o Serviço Social em

sua função pedagógica, não respalda a lógica

punitiva, mas a construção de valores e

autonomia dos sujeitos e a necessidade de

pesquisas sobre este espaço sócio-ocupacional

objetivando a concretude do Projeto Ético

Político profissional e a valorização do sujeito

profissional.

Fonte: CBAS (2016 e 2018) e ENPESS (2019). Elaboração da autora, 2023.



2.1 Justiça Restaurativa, Serviço Social e experiência profissional

No Texto “Justiça restaurativa e serviço social: reflexões a partir da experiência

profissional no juizado especial criminal” (JUNQUEIRA; JACQUES; GERSHENSON,

2016), o assunto da Justiça Restaurativa é analisado a partir do trabalho profissional de

assistentes sociais dentro do Juizado Especial Criminal da Comarca de Guaíba/RS

(JECRIMA – GUAÍBA).

Figura 1 – Justiça restaurativa e serviço social: reflexões a partir da experiência profissional no juizado

especial criminal

Fonte: a autora, 2023.

O texto começa com o novo contato do Serviço Social com a Justiça Restaurativa,

que começou a produzir literatura sobre o assunto entre 2005 e 2014 e também seu

posicionamento crítico a respeito do tema. As autoras citam Oliveira (2015) para dizer que

há críticas dentro da profissão: “ainda existem discriminações e resistências devido à falta de

compreensão e de conhecimento por parte da categoria profissional com relação ao tema”

(JUNQUEIRA; JACQUES; GERSHENSON, 2019, p. 1).



Apesar da crítica, se acentua o papel significativo do Serviço Social na atuação com

a Justiça Restaurativa:

As mudanças propostas pela Justiça Restaurativa demandam ampla reflexão no
sentido de buscar a desconstrução das históricas práticas autoritárias e
estigmatizantes. Acredita-se que o Serviço Social possa apresentar significativas
contribuições nesse sentido, mediante a adoção de uma postura crítica, reflexiva e
propositiva em relação ao tema. (JUNQUEIRA; JACQUES; GERSHENSON,
2019, p. 2)

As autoras trazem Howard Zehr (2012) para falar da JR e da conceituação da justiça

tradicional/retributiva semelhante com o que analisamos no capítulo anterior:

Na área criminal o foco se concentra na busca de “culpados” e na atribuição de
“castigos”, sendo a pena de prisão a centralidade do sistema. Nesse sentido, a pena
é entendida como “um mal a quem praticou um mal”, visando prioritariamente à
reprovação da conduta considerada delitiva. (JUNQUEIRA; JACQUES;
GERSHENSON, 2019, p. 1)

Em seguida, apresentam o espaço de trabalho que são os Juizados Criminais e seus

objetivos, que, mesmo tendo como proposta um alvo diferente, acabaram reproduzindo a

justiça retributiva como nos tribunais.

Os Juizados Especiais Criminais, embora tenham sido criados com o objetivo de
instituir mecanismos ágeis e informais para lidar com as situações conflitivas,
acabaram por reproduzir a lógica do sistema de justiça tradicional no seu
cotidiano. (JUNQUEIRA; JACQUES; GERSHENSON, 2019, p. 2)

Mas quais são esses objetivos, isto é, o alvo dito anteriormente? Ora, as situações

trabalhadas nos Juizados são consideradas “mais leves” ou de menor potencial ofensivo,

como os conflitos do cotidiano que poderiam ser facilmente resolvidos – como propõe a

Justiça Restaurativa. Para não tumultuar os Tribunais nem as Delegacias de Polícia,

originaram-se os Juizados Criminais. As autoras trazem o autor Wunderlich (2005) para

mencionar a ascensão do caráter de controle social perante a sociedade, em que os processos

que antes eram resolvidos no diálogo passaram a ser judicializados.

Ao longo do texto, as autoras explicam como é o funcionamento de um Juizado

Criminal, conceituando alguns termos usados e quais suas demandas. Apesar de o objetivo

ser a celeridade dos casos e a menor atuação do poder judiciário nos conflitos, percebe-se

que acabam reproduzindo as alternativas da Justiça Retributiva e impondo, por exemplo, a

prestação de serviços à comunidade e a prestação social alternativa.



Posteriormente, discutem onde o Serviço Social atua nesse movimento. Afinal, o que

os(as) assistentes sociais fazem dentro de um Juizado Criminal?

O trabalho do(a) assistente social nos Juizados Especiais Criminais, em geral, está
associado à execução da medida alternativa de prestação de serviços à
comunidade resultante de transação penal. Esse profissional é responsável pelo
atendimento direto às pessoas que cumprem a medida, bem como pelo
cadastramento, capacitação e acompanhamento das instituições conveniadas onde
ela se materializa. (JUNQUEIRA; JACQUES; GERSHENSON, 2019, p. 4)

Em relação ao seu papel junto à Justiça Restaurativa, salienta-se a importância de a

categoria analisar criticamente o tema, refletir e colaborar na elevação do conhecimento

nesta área. Vejamos:

Avalia-se, portanto, que os(as) assistentes sociais não devem assumir uma postura
de recusa, mas de acolhimento crítico com relação aos pressupostos da Justiça
Restaurativa. Devem ser levadas em conta suas afinidades com o projeto ético
político da profissão, sendo analisadas suas possíveis contribuições à intervenção
profissional. Ao mesmo tempo, esses profissionais podem enriquecer as práticas
restaurativas por meio de estudos e da reflexão crítica a partir de suas experiências.
(JUNQUEIRA; JACQUES; GERSHENSON, 2019, p. 6)

A recusa dos profissionais citada pelas autoras se dá em relação às traduções dos

textos da JR de outros idiomas para o português, que trazem palavras como “cura” e

“tratamento” quando se referem às práticas restaurativas, expressões que exprimem caráter

de doença e enfermidade.

(...) as traduções dos textos apresentam diferenças, surgindo conceitos
relacionados à Justiça Restaurativa como forma de “tratamento” ou de “cura”, o
que fere o direcionamento social da profissão, exigindo que se tenha “clareza e
atenção frente a estas questões que envolvem a implementação destes processos”.
(JUNQUEIRA, JACQUES, e GERSHENSON, 2019, p. 6)

A seguir, as autoras falam da necessidade do(a) assistente social “estabelecer uma

relação entre os valores que norteiam a Justiça Restaurativa e o projeto ético-político da

profissão” (JUNQUEIRA; JACQUES; GERSHENSON, 2019, p. 7).

Para finalizar, elas complementam com propostas para o trabalho do(a) assistente

social junto a esse espaço sócio ocupacional:

Acredita-se que a adoção de uma postura crítica e reflexiva não inviabilize a
participação dos assistentes sociais nos programas de Justiça Restaurativa. Pelo
contrário, entende-se que esses profissionais, assumindo uma postura também
propositiva, podem contribuir com seus conhecimentos e experiências para
qualificar os referidos programas, com vistas a aproximá-los do que se busca no



projeto ético-político da profissão. (JUNQUEIRA; JACQUES; GERSHENSON,
2019, p. 8)



2.2 Práticas restaurativas como ferramenta de intervenção com famílias

Diferente dos outros artigos analisados, o presente artigo – “Práticas restaurativas

como ferramenta de intervenção e empoderamento de famílias em situação de

vulnerabilidade social: relato de experiência na cidade de Santarém/PA”, dos autores

Anaides Socorro Martins da Silva e Rosimar Souza dos Santos Borges, publicado no CBAS

de 2016 – inicia explicando os objetivos de uma das ferramentas da Justiça Restaurativa, por

meio da descrição da experiência vivenciada pela equipe interdisciplinar da Vara de Infância

e Juventude da Comarca de Santarém, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Figura 2 - Práticas restaurativas como ferramenta de intervenção e empoderamento de famílias em

situação de vulnerabilidade social: relato de experiência na cidade de Santarém/PA

Fonte: a autora, 2023.

Assim como nos outros escritos, há citações ao autor Howard Zehr, a conceituação

de crime, da Justiça Retributiva, também a afirmação da ineficácia deste sistema, e traz

como esperança a Justiça Restaurativa e o seu olhar diferenciado para o crime e para os

atores envolvidos.



Posteriormente, o artigo apresenta a origem das práticas restaurativas e os primeiros

casos registrados em que estas foram utilizadas, como na Nova Zelândia. Apesar de mostrar

para o leitor a base teórica utilizada, o assunto principal são as chamadas práticas

restaurativas e o que pretendem: “Visa fortalecer indivíduos e comunidades para que

assumam o papel de pacificar seus próprios conflitos e interromper as cadeias da violência,

presente no contexto de muitas famílias” (SILVA; BORGES, 2016, p. 3).

Divergentemente dos demais textos, os autores vão salientar a diferença entre Justiça

Restaurativa e Conciliação, um dos temas que costumam ser confundidos com a JR.

Ressalta-se que a justiça restaurativa não deve ser confundida com a conciliação,

já que na prática restaurativa as vítimas têm papel ativo para determinar quais são

as suas necessidades e como estas devem ser satisfeitas. Isto também dá poder ao

ofensor de responsabilizar-se por suas ofensas, alimentando a esperança de

reparação para as vítimas, transformando a dor rumo a uma perspectiva de relação

mais civilizatória. (SILVA, BORGES, 2016, p. 3)

Segundo Sérgio Oliveira de Souza (2015), a diferença entre conciliação e a JR diz

respeito à questão econômica e também ao tempo estipulado para que sejam realizados os

procedimentos. Como assim? Vejamos o que o autor diz:

(...) a conciliação é mais voltada para resolver questões de interesse econômico. Os
conciliadores se permitem conduzir um pouco o processo para resultados mais
efetivos; a conciliação acontece com hora marcada na pauta do tribunal. Já na
mediação realizada pela Justiça Restaurativa não é possível estabelecer quando vai
acabar, pode demorar dias, meses, até se construir uma solução. (SOUZA, 2015, p.
3)

O texto, então, adentra na experiência iniciada em 2012 na Vara de Infância e

Juventude da Comarca de Santarém do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O público

alvo são adolescentes que cometeram ato infracional e que cumprem medida socioeducativa.

Além de utilizarem os círculos restaurativos, os profissionais se uniram a “um grupo de

estudo interinstitucional em parceria com membros da 5ª Unidade Regional de Ensino, da

Secretaria Executiva de Educação do Estado do Pará (5ª URE/SEDUC) e o Núcleo de

Prática Jurídica da Universidade Federal do Oeste do Pará (NJP/UFOPA)” (SILVA,

BORGES, 2016, p. XX). O objetivo é construir e socializar conhecimentos teóricos e

práticos a respeito da JR.

Outro público alvo das práticas restaurativas são as famílias que estão em

vulnerabilidade social e que não têm condições de enxergar uma saída. É essencial notar que



os autores não classificam os tipos de vulnerabilidade social. Os profissionais participantes

são assistente social, psicólogo e pedagogo (SILVA, BORGES, 2016).

Após essas observações, os autores explicam como funciona o círculo restaurativo –

composto por três fases: o pré-círculo, o círculo e o pós círculo. No primeiro, são utilizadas

várias ferramentas de uso comum do profissional de Serviço Social, como visitas

domiciliares, estudos sociais, averiguação de documentos, entrevistas, entre outros, cujo

objetivo é conhecer a realidade da família. Inicia-se então a preparação para o círculo – seu

planejamento.

Na segunda etapa, propriamente o círculo, é realizada a cerimônia de abertura,

podendo ser alguma dinâmica que ajudará a conexão daquele grupo. Depois, conversa-se

sobre os valores e os acordos internos que funcionarão naquele círculo, como sigilo e

liberdade de falar e se abrir. O objeto da palavra pode ser qualquer objeto – como uma flor –

e sua função é assegurar a palavra e a escuta ativa de quem estiver com ele no momento. “O

cerne da questão é estabelecido através das perguntas norteadoras que irão buscar como

trabalhar o problema ou conflito, chegando a um consenso e também a compromissos”

(SILVA, BORGES, 2016, p. XX).

O pós-círculo é o momento de monitoramento das metas e dos compromissos

estabelecidos entre vítima, ofensor e comunidade. É nessa fase que os profissionais vêem se

as práticas utilizadas tiveram eficácia ou não na relação dos autores envolvidos. É

interessante salientar que são utilizados vários círculos com a mesma família, até que seja

possível estabelecer novamente as relações sociais, ainda que, em algumas circunstâncias, se

reconheça sua impossibilidade.

O monitoramento posteriormente é realizado pela equipe interdisciplinar da Vara
da Infância que acompanhará o desenvolvimento dos compromissos acordados no
momento do círculo, que faz parte do pós-círculo. Nesta fase da prática
restaurativa visualizamos se a prática fez a diferença na vida daquela família e se
as suas necessidades foram atendidas. (SILVA, BORGES, 2016, p. 5)



2.3 - Justiça Restaurativa e Serviço Social

O terceiro artigo inicia com a história da Justiça Restaurativa em um contexto geral e

no Brasil com as suas primeiras experiências realizadas em 2005 no Rio Grande do Sul, São

Paulo e Distrito Federal com a Reforma do Poder Judiciário do Ministério da Justiça e do

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Seu objetivo é propagar

discussões a respeito da JR e assimilar “intersecções entre os valores da Justiça Restaurativa

e os Princípios da profissão [de Serviço Social]” (JUNQUEIRA; JACQUES;

GERSHENSON, 2019, p. XX).

Figura 3 - Justiça Restaurativa e Serviço Social: um debate necessário

Fonte: a autora, 2023.

Assim, trazem os profissionais assistentes sociais que atuam com a JR e as

perspectivas que o Serviço Social em sua maioria pensa a respeito do tema.

(...) convive no seio da categoria profissional um misto de percepções críticas -
que refutam a Justiça Restaurativa ao considerá-la associada ao conservadorismo,
a uma visão terapêutica e até mesmo conformista, e percepções românticas que



projetam na Justiça Restaurativa atributos salvacionistas da barbárie anti
civilizatória em que vivemos mergulhados. (JUNQUEIRA; JACQUES;
GERSHENSON, 2019, p. 2)

A crítica exposta no artigo do Serviço Social a respeito da JR reside no campo dos

fundamentos teóricos e metodológicos. Apesar de seus princípios e valores serem comuns e

semelhantes, a JR acaba divergindo da perspectiva teórica hegemônica da profissão. Vale

destacar que há diversas maneiras de refletir o sistema de justiça utilizado no país, como por

exemplo, o abolicionismo penal, uma abordagem teórica que desenvolve críticas ao sistema

penal e se opõe ao modo de funcionamento da justiça criminal. Nessa perspectiva, vale

destacar os estudos de Daniel Silva Achutti (2012) que discute as potencialidades da Justiça

Restaurativa a partir de uma abordagem abolicionista. No entanto, nos textos estudados – do

CBAS e ENPESS – não foi mencionado essa aproximação da Justiça Restaurativa ao debate

sobre o abolicionismo penal.

No texto 3, tal como no texto 2, as autoras acabam repetindo a fala de que a JR é um

assunto particularmente novo para o Serviço Social, mostrando que talvez essa seja uma das

razões pela crítica oferecida ao tema.

Tratando-se de um campo relativamente recente, ainda há pouca produção teórica
da profissão sobre o assunto, demandando a realização de pesquisas e reflexões.
[...] É certo que o Serviço Social, enquanto área de conhecimento, ainda tem
incipiente o acúmulo na Justiça Restaurativa enquanto objeto de pesquisa. Os
estudos e discussões sobre Justiça Restaurativa ainda estão mais fortemente
vinculadas a outras áreas do saber. Esta possivelmente seja uma das razões pelas
quais o debate sobre Justiça Restaurativa no Serviço Social ainda seja cercado por
aspectos que vão de interditos, passando por mitos e simplificações que mais
rimam com uma visão instrumental sobre o tema. (JUNQUEIRA; JACQUES;
GERSHENSON, 2019, p. 7)

Para embasar seu artigo, as autoras trazem vários documentos usados para implantar

a JR no Brasil, como a Resolução nº 225 do CNJ, vista no capítulo anterior desta pesquisa

de TCC. Logo depois, falam sobre o conceito amplo da JR e os seus fundamentos como

oposição ao sistema punitivo usado majoritariamente. Um tema relevante mencionado é a

Justiça Retributiva e a seletividade, em que são abordadas questões de gênero, raça e etnia,

além do fator econômico, uma vez que a maioria das pessoas que o sistema punitivo afeta

são homens, jovens, negros e pobres. Outro termo mencionado foi a vitimologia.

Este movimento debate o papel da vítima no processo penal, seus direitos e
necessidades, compreendendo que ela foi esquecida pelo direito penal moderno,
que trata fundamentalmente da proteção dos bens jurídicos desde o viés do castigo,
negligenciando o dano causado à vítima e a necessidade de reparação
(PALLAMOLLA, 2008). (JUNQUEIRA; JACQUES; GERSHENSON, 2019, p. 7)



Ademais, para discutirmos sobre o Serviço Social e a JR, as autoras trazem os

objetivos em comum entre os dois. Para elas, deve-se levar em conta as afinidades que têm

com o projeto ético-político da profissão.

O debate da Justiça Restaurativa sob um viés crítico representa a possibilidade de
construção de intervenções que favoreçam a garantia de direitos e a redução do
dano inerente ao aparato punitivo do Estado. Trata-se de um debate caro ao
Serviço Social, em consonância com o seu projeto ético-político profissional,
regido por valores emancipatórios e que aponta para a construção de uma nova
ordem societária, sem exploração e dominação de classe, gênero e etnia.
(JUNQUEIRA; JACQUES; GERSHENSON, 2019, p. 8)

Como o tema está surgindo em vários ambientes de trabalho em que o(a) assistente

social está presente, as autoras acreditam que seja necessário se apossar de conhecimento e

cooperar para que a JR esteja alinhada com seus objetivos em comum. Vejamos:

(...) resta o desafio aos profissionais de se apropriarem de modo crítico e
propositivo dessa discussão. Aos assistentes sociais cabe refutar o que está em
desacordo com o direcionamento ético-político profissional, porém contribuindo
para a construção de práticas e procedimentos restaurativos críticos, alinhados à
direção social emancipatória do projeto profissional. (JUNQUEIRA; JACQUES;
GERSHENSON, 2019, p. 8)

Os valores citados que argumentam ser semelhantes aos da profissão são a

participação – que todos os envolvidos participem e decidam democraticamente sobre os

procedimentos a serem realizados –, o respeito – reconhecendo as diferenças e

subjetividades de cada usuário no que se refere a “idade, credo, raça, cultura, orientação

sexual e classe social” (JUNQUEIRA; JACQUES; GERSHENSON, 2019, p. 9) –, além da

autonomia. As autoras citam o Código de Ética do Assistente Social quando dizem: “[...] à

participação de grupos socialmente discriminados [...], e a democracia é alcançada quando

há socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida” (JUNQUEIRA;

JACQUES; GERSHENSON, 2019, p. 8). Além dos valores citados anteriormente nesse

parágrafo,

Verifica-se que a defesa dos direitos humanos, da liberdade, da ampliação da
cidadania, de defesa e do aprofundamento da democracia, equidade e justiça social
são alguns dos princípios que norteiam o projeto ético político-profissional e que
aproximam o Serviço Social da Justiça Restaurativa. (JUNQUEIRA; JACQUES;
GERSHENSON, 2019, p. 8)

Por conseguinte, as autoras afirmam que refutar as práticas restaurativas não seria o

posicionamento mais adequado para os(as) assistentes sociais, visto que há aproximações

significativas com o Serviço Social.



Ao apropriar-se dos valores da Justiça Restaurativa os assistentes sociais poderão
contribuir, através de seu viés questionador, com a construção de novas práticas
restaurativas, críticas da sociabilidade burguesa. (JUNQUEIRA; JACQUES;
GERSHENSON, 2019, p. 10)



2.4 Práticas restaurativas para enfrentamento da violência escolar

As justiças, sejam elas Restaurativa ou Retributiva, giram em torno de um assunto

comum: a violência. O artigo de Souza (2019) se inicia com essa discussão. Afinal, o que é

o objeto de trabalho das justiças? Segundo o autor, “falar de violência é reconhecer que ela é

parte integrante da natureza humana nas suas incompletudes, complexidades e necessidades”

(SOUZA, 2019, p. 1). Para explicar melhor as origens desse tema, o artigo faz um resgate

histórico das comunidades anteriores, tais como as sociedades pré-coloniais africanas, e

apresenta a conceituação e as divergências entre a Justiça Restaurativa e a Justiça

Retributiva, assim como os outros artigos analisados.

Figura 4 - Práticas restaurativas como dispositivos de ação para enfrentamento da violência escolar

Fonte: a autora, 2023.

Como os outros autores, Gildo não somente traz Howard Zehr para mostrar o outro

lado da moeda, isto é, a maneira de enxergar o crime com as lentes da JR, como também o

olhar do Serviço Social sobre uma perspectiva macro:



Considerando a violência como uma expressão da “questão social”, não podemos
analisar a ação de um indivíduo (inflação de ato normativo) como algo isolado,
isso seria negar o contexto que se deu tal ato, suas circunstâncias e condicionantes;
responsabilizá-lo e condená-lo à prisão em muitos casos seria a “solução”, ainda
mais no seio de sociedade pragmática e individualista. (SOUZA, 2019, p. 2)

Para ele, um dos incentivadores dessa violência é a mídia, que fomenta e manipula as

informações de um jeito sensacionalista e muitas vezes atrativo de assistir. Souza (2019) traz

a criminalização dos movimentos sociais: a mídia foca nos tumultos que os protestos causam

e pouco no motivo das reivindicações.

Ademais, ele apresenta, como nos outros artigos, a ineficácia do sistema punitivo e

dados que embasam seu argumento, como a população carcerária do Brasil ser a terceira

maior do mundo enquanto continua alto o nível de violência presente no país. Expõe as

ideologias neoliberais e a teoria do Estado mínimo como fator prejudicial que contribui para

atravancar e desamparar ainda mais a população que cumpre essas penas:

Sabe-se que o modelo de Justiça Criminal Punitiva que impera há décadas no
Brasil é algo ultrapassado, falido e que não recupera ninguém. Ideologias
neoliberais têm perpassado as mais diversas esferas do Poder no sentido de reduzir
gastos, e atender aos interesses do grande capital. Assim, temos um Estado
“mínimo” que nega direitos, responsabiliza o indivíduo por suas ações e não dá a
chance do mesmo cumprir dignamente com as sanções impostas pelo Estado
Penal. (SOUZA, 2019, p. 4)

É com essa observação que o autor chega no ambiente escolar e na elevação dos

casos de violência neste local – ele traz como esperança as práticas restaurativas e a cultura

de paz. O autor acredita que, para transformarmos a sociedade, seja necessário investir na

educação, pois: “A educação tem o poder de transformar mentes e atitudes, de modificar o

jeito de sentir e de avaliar o mundo e as pessoas, criando novos paradigmas e novas posturas

diante das situações vivenciadas” (SOUZA, 2019, p. 4).

Além da escola, há o importante papel da família, como “primeiro ambiente

formativo e alicerce da personalidade do ser humano, assumindo assim um papel

fundamental e insubstituível neste processo” (SOUZA, 2019, p. 4). Para isto, o autor traz as

práticas restaurativas como ferramenta de resolução dos conflitos oriundos de dentro da

escola, assim como em outros ambientes. O círculo restaurativo é um exemplo citado, além

da comunicação não violenta e da cultura de paz.



2.5 Trabalho do assistente social e as práticas restaurativas na Secretaria de

Educação

Como no texto anterior, o Texto 5 também centralizar-se-á no ambiente escolar, mas

mostrará o envolvimento dos(as) assistentes sociais com a JR na Secretaria de Educação em

Fortaleza, Ceará. As autoras iniciam falando sobre violência: apesar de o ambiente escolar

ser um espaço de trocas de conhecimentos e experiências que corroboram com as relações

sociais entre os alunos, este também é um lugar repleto de violências que são vistas como

indisciplina – logo, a via de solução encontrada pelos seus gestores são, majoritariamente, as

punições.

Figura 5 - O trabalho do assistente social e as práticas restaurativas: desafios na intervenção profissional

junto à Secretaria de Educação em Fortaleza-Ceará

Fonte: a autora, 2023.

Compreender que a violência é um ato natural do ser humano é fundamental para

aprender a lidar com ela, e é nesse ponto que as práticas restaurativas emergem.



(...) implantar práticas restaurativas de resolução de conflitos no ambiente escolar
se traduz em uma possibilidade para o desenvolvimento de uma educação para a
paz, sob a ótica do conflito como uma situação inerente à vida humana onde as
pessoas e grupos sociais podem divergir em objetivos, afirmar valores e interesses
opostos e ainda assim, agir sem violência, lidando com a situação conflituosa
através do diálogo e acordos construídos. (RODRIGUES; CARDOSO; GUEDES;
SILVA, 2018, p. 2)

Para as autoras, as práticas restaurativas servem como instrumento pedagógico,

porque contribuem para i. facilitar a dinâmica estudantil; ii. administrar as mediações de

conflitos que esse ambiente gera para professores, gestores, alunos e famílias e iii. a

construção de um espaço seguro, saudável e respeitoso (RODRIGUES; CARDOSO;

GUEDES; SILVA, 2018, p. 2).

A experiência coletada para a pesquisa deste artigo envolve uma assistente social que

atua como coordenadora estudantil na Célula de Mediação Social e Cultura de Paz da

Secretaria de Educação, desde outubro de 2016. “Suas atribuições como profissional

envolvem o processo formativo com os professores, alunos e funcionários da própria

Secretaria (...)” (RODRIGUES; CARDOSO; GUEDES; SILVA, 2018, p. 2).

O texto sustenta três objetivos centrais: o conceito das práticas restaurativas, a

análise descritiva sobre o trabalho realizado pela assistente social com as práticas

restaurativas e, por último, os desafios encontrados pela profissional.

Na conceituação das práticas restaurativas, as autoras delimitam o espaço das

práticas apenas à escola. Apontam a teoria da JR vista no capítulo anterior e as suas

ferramentas de mediação de conflitos: círculos de paz, escola de perdão e reconciliação e os

círculos restaurativos.

Apesar de se posicionarem a favor da JR, as autoras reconhecem os desafios e limites

da sua aplicação na resolução de alguns conflitos:

Cabe ressaltar que as práticas restaurativas embora tragam uma proposta positiva,
não são a única possibilidade de resolver conflitos, pois há casos em que elas não
são aplicáveis quando os envolvidos exercem sua voluntariedade de não querer
participar, ou porque não existe um espaço seguro para o dialogar; ou até porque
legalmente o procedimento necessita de outro tipo de intervenção ou seja, existem
limites para sua realização. (RODRIGUES; CARDOSO; GUEDES; SILVA, 2018,
p. 4)

Posteriormente, as autoras contam como e onde a análise foi realizada, as

participações de ONGs e Secretarias, além das 10 unidades escolares escolhidas para atuar

na apresentação “Projeto por uma Cultura de Paz: Mediação de Conflitos e Práticas

Restaurativas nas Escolas” com duração de 1 ano. O objetivo é “garantir no espaço



institucional mecanismos de diálogo e de gestão de conflitos que favoreçam o aprendizado

saudável, a prevenção de atos infracionais e a redução do fenômeno da violência”

(RODRIGUES; CARDOSO; GUEDES; SILVA, 2018, p. 6). Foi ofertado curso de formação

de facilitadores para professores e alunos que aderiram à ideia – neste curso trabalharam-se

círculos de diálogos, círculos restaurativos e mediação de conflitos conforme as demandas

encontradas. E não se esgotou: durante os anos de 2015 até 2018, outros projetos foram

criados com a mesma intenção.

O Projeto em 2018 passa para a terceira etapa (momento que os professores estão
elaborando sua proposta interventiva em cada uma de suas escolas). A ideia da
última etapa é “montar uma sala de mediação” em cada uma dessas escolas com
alunos e professores de referência capacitados a desenvolverem as ações no
contexto de suas escolas. (RODRIGUES; CARDOSO; GUEDES; SILVA, 2018, p.
7)

O intuito de usar as práticas restaurativas é diminuir o caráter punitivo das ações que

são produzidas na escola, em outras palavras, valorizar o diálogo entre os alunos,

professores e gestores e, assim, contribuir com a autonomia de resolver os conflitos sem o

uso de qualquer tipo de violência. Por conseguinte, é necessário refletir sobre o papel do

assistente social neste ambiente:

O profissional de Serviço Social entende que os conflitos e as contradições postas
a partir das determinações e condicionantes da Sociedade Capitalista são
constantes no cotidiano - e por isso - desenvolve uma intervenção que além de
possibilitar uma escuta qualificada, investiga e propõe ações que buscam a
emancipação dos sujeitos com o respeito e estímulo a sua autonomia. Nesse
sentido, o Círculo Dialógico como prática restaurativa, se forem pautados na
defesa dos direitos das pessoas envolvidas e visando a transformação com a
responsabilização do Estado a respeito da garantia de direitos, e os cuidados da
Sociedade civil com a proteção social das redes, seria possível como prática
também do Assistente social. (RODRIGUES; CARDOSO; GUEDES; SILVA,
2018, p. 8)

Afirmam as autoras que as experiências trouxeram resultados positivos para as

diversas escolas em que o projeto foi implantado: os professores e alunos debruçaram-se

sobre as demandas e observaram significados promissores na convivência estudantil.

Outrossim, elas trazem a importância do/da assistente social nesses espaço: segundo

o Código de Ética, uma de suas competências é o encaminhamento das providências e a

orientação social aos usuários no sentido de identificar recursos e fazer uso destes para a

defesa dos direitos – suas dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política

favorecem a condução dos conflitos nos diversos espaços sócio ocupacionais, inclusive

escolar.



A última parte são os desafios encontrados pelo Serviço Social. O primeiro diz

respeito à aproximação da realidade sobre a Conflitualidade e as Violências e da teoria sobre

movimentos sociais que sugerem como outros caminhos o entendimento do que sejam as

práticas restaurativas e quais funções elas trazem para o contexto atual. Além disso, há

também o despreparo e a resistência das escolas em receber projetos inovadores que tenham

um olhar não punitivo. Por último:

Outro desafio que se revela nesses relatos é o nosso próprio entendimento da
dimensão pedagógica do Serviço Social no campo escolar, como podemos
desenvolver estratégias de participação, de orientação de direitos, de
encaminhamentos, de visão de totalidade nesses processos de Conflitualidade,
sendo a Mediação e demais práticas restaurativas, caminhos para trabalhar a
transformação de vida desses que dela necessitam. (RODRIGUES; CARDOSO;
GUEDES; SILVA, 2018, p. 11)

Com base no texto, é fundamental reconhecer que o Serviço Social pode e deve

tomar esses lugares de atuação, já que é de sua competência desenvolver-se nos espaços

sócio-ocupacionais e atuar sobre as expressões da Questão Social e assegurando direitos.

Fortalecer o ambiente acadêmico para conhecer mais a respeito do tema faz com que os

ambientes laborais proporcionem visibilidade e valorização do profissional, objetivando e

tornando concreto o Projeto Ético-político da profissão.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o resgate histórico sobre a legitimidade do Estado em punir, com os grandes

autores estudados – Thomas Hobbes, Karl Marx e Friedrich Engels, além dos mais

contemporâneos como Pegoraro e Elisa Brisola –, vimos que o ato de violar uma lei ou regra

é resolvido majoritariamente de maneira retributiva e punitiva, em um contexto repleto de

singularidades sociais, culturais, econômicas e étnicas-raciais.

Diante do exposto, é importante lembrarmos os objetivos traçados no início deste

TCC, que foram: conhecer a JR –, por meio da pesquisa bibliográfica constatamos que a

Justiça Restaurativa é um modo diferente de enxergar as singularidades citadas acima, é um

meio de resolver os conflitos e atender às necessidades estabelecendo responsabilidades

acerca do ato de violar leis e regras impostas pela sociedade. Por meio de reflexões sobre sua

origem em regiões ao redor do globo e sua implantação no Brasil, entendemos como esse

processo é recente, além dos obstáculos e barreiras que enfrentou para conseguir se

estabelecer, já que contraria as bases da justiça tradicional promulgadas pela maioria.

Além disso, pudemos entender como a JR foi analisada pelo Serviço Social, e quais os

espaços sócio-ocupacionais em que atuam e geram o tema. Como ela é incorporada na

profissão e quais os assuntos principais que os pesquisadores se debruçam e apresentam nos

principais encontros de assistentes sociais do país.

Pudemos, também, identificar as diferenças entre a Justiça Restaurativa e a Justiça

Retributiva, não apenas nos textos do CBAS e ENPESS mas também na literatura mais

recorrente sobre o tema, como os escritos de Howard Zehr.

Sobre as análises realizadas, podemos notar que o tema Justiça Restaurativa é recente

no Brasil e, consequentemente, (2005 a 2014) no campo do Serviço Social, além de que

vimos, por meio da experiência profissional, o que os(as) assistentes sociais fazem nesse

meio. Apesar de ser recente, a produção de pesquisas sobre o tema está crescendo –

acreditamos que isso se deu devido ao aparecimento da JR nos espaços sócio-ocupacionais

em que os(as) assistentes sociais atuam.

Dos 5 artigos analisados neste TCC, vimos que trazem centralmente reflexões e

debates sobre a interlocução entre Justiça Restaurativa e o Serviço Social (Texto 1 e 3); no

Texto 1 e 2 abordam experiências de práticas restaurativas no Juizado Criminal e no contexto

escolar, que mesmo sendo um ambiente rico em aprendizados apresenta múltiplas violências

entre alunos, famílias, professores e gestores. O Texto 2 ainda expõe o processo de intervir e



empoderar famílias de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa; já o 5

enfatiza os desafios na intervenção junto à Secretaria de Educação.

Do mesmo modo, notamos as diversas particularidades que a JR tem em sua

composição, como seus fundamentos, princípios e diretrizes e suas experiências nos distintos

campos de trabalho, como as escolas, os juizados criminais e os tribunais. Apesar das

semelhanças, observamos as críticas realizadas por uma parte dos profissionais a respeito da

JR, que alegam trazer características conservadoras e contrárias à teoria hegemônica da

profissão.

Embora haja críticas sobre o assunto, as autoras deixam claro nos textos analisados

que o Serviço Social não deve ter uma postura de recusa do tema, mas, sim, de acolhimento

crítico e incentivo às semelhanças com o Projeto Ético-político da profissão. Ou seja, é

importante enfatizar as semelhanças e contribuições que a JR traz para o Serviço Social, que

são: enfrentamento de práticas autoritárias e estigmatizantes; olhar diferenciado para o crime

e para os atores envolvidos; os círculos e sua função de assegurar a palavra e a escuta ativa e

especializada; o debate do papel da vítima no centro do processo penal, seus direitos e

necessidades; a possibilidade de construção de intervenções que favoreçam a garantia de

direitos e a redução do dano inerente ao aparato punitivo do Estado; a defesa dos direitos

humanos, da liberdade, da ampliação da cidadania, e a defesa e o aprofundamento da

democracia, além da equidade e justiça social – esses são alguns dos princípios que norteiam

o nosso Projeto Ético político-profissional e que aproximam o Serviço Social da Justiça

Restaurativa. No campo da educação as práticas restaurativas servem como instrumento

pedagógico, porque contribuem para: i. facilitar a dinâmica estudantil; ii. administrar as

mediações de conflitos que esse ambiente gera para professores, gestores, alunos e famílias e

iii. a construção de um espaço seguro, saudável e respeitoso. Portanto, podemos notar a

valorização do diálogo, o que gera um melhor convívio estudantil.

Outro assunto recorrente são os círculos restaurativos, as práticas restaurativas e como

funcionam, além da diferença entre elas e a conciliação – que se dá com as questões

econômicas e o tempo estipulado para ser finalizado. Sobre o público alvo das ações,

podemos perceber que a maioria consiste em jovens que cometeram atos infracionais, famílias

em vulnerabilidade social e o público diverso dos juizados criminais.

As questões de gênero, raça e etnia são trazidas para refletirmos sobre a população que

é majoritariamente atingida, ou seja, jovens, pretos e pobres. Mesmo não sendo o foco da

pesquisa discutirmos tais questões, é primordial que tenhamos olhos atentos aos racismos

estrutural e institucional que rodeiam o sistema de justiça utilizado no país, dado que, como



assistentes sociais, podemos reivindicar direitos e amenizar as consequências das expressões

da Questão Social que atinge a classe trabalhadora.

Acreditamos que tenha sido atingido o objetivo central desta pesquisa, em razão de

termos analisado como os autores que apresentaram no CBAS e ENPESS pensam e articulam

o tema da JR e a profissão. Nota-se que tratam o tema como uma possibilidade construtiva de

intervir no objeto de nosso trabalho – as expressões da Questão Social – garantindo direitos à

população atendida e cumprindo nossas competências, atribuições e deveres instituídos no

Código de Ética da profissão.
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