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Resumo 
 
A Justiça Restaurativa se apresenta como um meio de resolução de 

conflitos, que objetiva não apenas a responsabilização do agressor, mas também 
a sua reintegração social. Seu método exige a participação efetiva das partes, 
agressor e vítima. Neste processo pode, inclusive, haver a contribuição de 
terceiros (envolvidos ou apoiadores), sob a coordenação de um facilitador. Todos 
os participantes expõem seus motivos, sentimentos e sugestões quanto à 
responsabilização do ofensor e buscam satisfazer as suas reais necessidades 
advindas do embate. O processo restaurativo se concretiza por meio de 
entrevistas, prévias e individualizadas, com as partes, visando à preparação para 
o encontro de todas, no qual se buscará o acordo restaurativo. Tendo a Justiça 
Restaurativa como base principiológica os valores de inclusão, pertença, 
solidariedade e escuta ativa, escolheu-se a escola, por ser um local propício a 
transformações, para iniciar a implementação de um Programa de Justiça 
Restaurativa. O presente trabalho resulta da elaboração, aplicação e avaliação de 
um Programa de Justiça Restaurativa em uma escola pública da região 
metropolitana de Curitiba – Paraná, com o objetivo de propor a todos os 
integrantes deste ambiente uma comunicação menos violenta, por meio do 
desenvolvimento de virtudes. Para tanto, houve a colaboração de uma equipe 
técnica, formada por psicólogas, e fez-se uma análise dos comportamentos dos 
alunos, por meio dos relatos descritos nos livros ata, pelo setor pedagógico. Após 
a divulgação acerca do programa à comunidade escolar, formou-se uma 
comissão, coordenada pela pesquisadora e composta pela equipe técnica e 
representantes dos professores, funcionários, direção, alunos e pais, com intuito 
de selecionar os casos para o programa. Três casos foram encaminhados, nos 
quais se realizou sessões de Pré-Círculo, Círculo e Pós-Círculo Restaurativo, que 
resultaram na elaboração de três acordos e na proposta de ações concretas que 
promovessem o desenvolvimento de virtudes, tanto nos alunos envolvidos em 
situação de conflito, quanto em seus pais, efetivados por meio do Programa de 
Comportamento Moral e Programa de Práticas Parentais. Além disto, os 
participantes (agressores e vitimas) realizaram palestras na escola sobre os 
benefícios do Programa de Justiça Restaurativa e, quando necessário, foram 
encaminhados ao programa de reforço escolar, de responsabilidade da equipe do 
projeto, e convidados à terapia com as psicólogas participantes do programa. 
Também foi apresentado um teatro sobre práticas parentais à comunidade 
escolar. Por fim, avaliou-se a participação, o comprometimento e as mudanças 
ocorridas durante a execução do programa em um follow up de três meses. Os 
resultados mostraram mudanças parciais nos comportamentos dos alunos, que 
passaram a adotar práticas mais adequadas, caracterizadas, por exemplo, por 
atos mais gentis e menos violentos, ampliando o seu repertório para solução de 
conflitos. No entanto, a nova conduta não persistiu na mesma intensidade inicial, 
visto que as famílias, principalmente dos agressores, não se envolveram no 
processo.  
 
 
Palavras-chave: Justiça Restaurativa. Violência escolar. Comportamento Moral. 
Práticas Parentais. 
 
 



 

 

Abstract 
 
Restorative justice presents itself as a mean to solve conflict, which aims 

not only at the accountability of the aggressor but also at his social reintegration. 
Its method requires the effective participation of all those involved, aggressor and 
victim. In this process, there can even be the contribution of third parties (involved 
or supporters), under the supervision of a facilitator. All the participants expose 
their reasons, feelings and suggestions as to the accountability of the offender and 
seek to satisfy their real needs stemming from the conflict. The restorative process 
takes place through previous and individualized interviews with the parties, in 
preparation for a general meeting in which the restorative agreement will be 
reached. As Restorative Justice has the values of inclusion, belonging, solidarity 
and active listening as its founding principles, we chose the school environment to 
begin implementation of a Restorative Justice Program because it is a place 
conducive to transformation. This work is the result of the preparation, 
implementation and evaluation of a restorative justice program in a public school 
in the metropolitan area of Curitiba - Paraná, with the objective of proposing to 
every individual in this environment a less violent communication, through the 
development of virtues. For that, there was the collaboration of a technical team 
consisting of psychologists, and the analysis of the behaviors of the students by 
means of the reports described in the record books from the educational 
department. After presenting the program to the school community, a committee 
was formed, coordinated by the researcher and composed by the technical staff 
and representatives of teachers, staff, administration, students and parents, in 
order to select cases for the program. Three cases were assigned, in which Pre-
Circle, Circle and Post-Circle restorative meetings took place, which resulted in 
the preparation of three agreements and the proposal of concrete actions that 
promote the development of virtues, both in students involved in conflict, and in 
their parents, effected through the Moral Behavior Program and Parenting 
Practices Program. In addition, participants (offenders and victims) gave lectures 
in the school about the benefits of the Restorative Justice Program and, when 
necessary, were referred to remedial classes, which were the responsibility of the 
project team, and invited to participate in therapy with psychologists taking part in 
the program. A theater play on parenting practices was also presented to the 
school community. Finally, the involvement, commitment and changes, which took 
place during the implementation of the program, were evaluated in a three-month 
follow up period. The results showed that there were partial changes in the 
behavior of the students, who began adopting more appropriate practices, 
characterized, for example, by gentler and less violent acts, thus expanding their 
repertoire of conflict resolution. However, the new conduct did not maintain its 
initial intensity, seeing that the families, mainly those of the aggressors, did not 
become involved in the process. 
 
 
Keywords: Restorative Justice. School violence. Moral Behavior. Parenting 
Practices. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Brasil, país internacionalmente conhecido pelo alto índice de violência 

nas cidades, adota como sistema de punição ao crime a Justiça Retributiva. Tal 

modelo consiste em reprimir o mal cometido pelo autor do delito com outro mal, a 

pena. O Código Penal Brasileiro adotou a teoria mista, quanto à finalidade da 

pena, ou seja, ela seria retributiva e preventiva ao mesmo tempo (Gomes, 2005).  

No entanto, por meio dos meios de comunicação, diariamente repletos de 

notícias relatando ações criminosas, verifica-se que, simplesmente castigar o 

delinquente não o transforma, nem evita que ele, nem outros, cometam novos 

crimes. A punição, especialmente por meio do sistema carcerário, se mostra 

ainda mais ineficaz.  Atualmente, “cerca de 550 mil pessoas estão presas no 

Brasil, no entanto, o sistema prisional brasileiro foi projetado para abrigar um 

pouco mais de 300 mil detentos. O resultado deste déficit é a superlotação, que 

vem acompanhada de maus-tratos, doenças, motins, rebeliões e mortes. De 

acordo com dados do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias do 

Ministério da Justiça, o país tem hoje a quarta maior população carcerária do 

mundo e está atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Nos 

últimos vinte anos, o número de presos cresceu 251% (duzentos e cinquenta e 

um por cento)” (Câmara dos Deputados – disponível em: www.camara.leg.br).   

Por esta razão, surge um modelo novo de se fazer justiça. Pois se 

verificou que a justiça, cujo foco é apenas o momento do delito e a 

responsabilização é arbitrária e desprovida de incursão de valores morais, não é 

eficaz. Assim, com a intenção de maior responsabilização do ofensor, com a sua 
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coparticipação na escolha da mais adequada sanção, e com o olhar também no 

passado e futuro, apresenta-se a Justiça Restaurativa. 

Surgida no século passado, ou seja, de aplicação recente, a Justiça 

Restaurativa não apresenta uma definição terminológica e conceitual padrão. Já 

disseminada por diversos países, em cada cultura apresenta uma peculiaridade. 

Inclusive, sua aplicação pode se dar por diversos modelos e procedimentos. 

Entretanto, há consenso que este método não deve ser considerado como 

solução para a criminalidade e nem substituto para o sistema jurídico tradicional. 

A Justiça Restaurativa é um processo que permite que a solução do caso seja 

coletiva, com a participação de todos os envolvidos, principalmente ofensor e 

ofendido, e que estes se reconheçam como semelhantes e assim se respeitem. 

Seus princípios se assemelham às finalidades do sistema de 

responsabilização aplicado aos adolescentes que comentem atos infracionais, 

disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990). Assim, 

diversos países iniciaram os procedimentos de Justiça Restaurativa em escolas 

ou no Juízo da Infância e Juventude, área infracional, com intuito de verificar a 

efetividade da responsabilização e a eventual redução de ações delituosas. 

 Neste viés, escolheu-se uma escola para aplicar um Programa inovador 

de Justiça Restaurativa, uma vez que este local também produz violência, 

reforçando comportamentos agressivos, originados na família ou na comunidade, 

ou dando condições para que seus alunos realizem comportamentos antissociais 

(Moraes & Pescarolo, 2013). Desta forma, diante do crescente número de atos 

violentos ocorridos nas escolas brasileiras, aliados à ineficiência da instituição 

escolar na solução dos conflitos apresentados, em razão da ausência de 

capacitação e comprometimento dos profissionais da área da educação, 
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elaborou-se um programa de intervenção. Para tanto, adotou-se a base 

principiológica da Justiça Restaurativa, sobretudo em decorrência dos valores do 

respeito e da empatia. 

Assim, o Programa de Justiça Restaurativa fora aplicado em uma escola 

da região metropolitana de Curitiba, no estado do Paraná, por indicação de uma 

Promotora de Justiça da Infância e da Juventude daquela comarca, em razão de 

localizar-se em uma região que apresenta altos índices de violência. O projeto foi 

desenvolvido em seis etapas, iniciando pela escolha do local e as necessárias 

autorizações; em seguida fora formada uma equipe técnica multidisciplinar para 

desenvolver as atividades ao longo do programa; após, com o intuito de conhecer 

àquela comunidade escolar, realizou-se uma análise dos livros ata, onde a 

direção e equipe pedagógica faziam os registros dos comportamentos 

indesejados; posteriormente o programa foi divulgado aos professores, 

funcionários e alunos; então formou-se uma comissão, composta por 

representantes de todas as classes que integram a escola, com objetivo de ser 

capacitada para selecionar casos para aplicação do programa; enfim, três casos 

foram selecionados, relatados e avaliados. Aliados a este programa, foram 

ofertados outros programas aos alunos, Comportamento Moral, e aos seus pais, 

Práticas Educativas Parentais, com o fim de fornecer-lhes novos instrumentos, ou 

melhor, valores, para serem utilizados em seu cotidiano, especialmente na 

solução de conflitos. 

Portanto, a presente dissertação mostrar-se estruturada na apresentação 

acerca da temática Justiça Restaurativa, com ênfase na aplicação nas escolas, 

sendo justificada pelos comportamentos violentos dos jovens, neste ambiente, 

com um método próprio, aliado à aplicação de programas paralelos, com 
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intervenções individuais. As práticas desenvolvidas foram frutos de um estudo 

interdisciplinar entre as ciências do Direito e da Psicologia, numa abordagem 

comportamental. Resultando num trabalho com método teórico e empírico. 

O método fora minuciosamente descrito, com a finalidade de demonstrar 

as ações programadas e as efetivamente realizadas, evidenciando as 

dificuldades acerca da sensibilização à mudança de comportamento dos 

indivíduos. Por fim, apresentam-se as considerações finais com uma avaliação 

crítica ao programa aplicado. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

SISTEMAS DE JUSTIÇA 

 

É por meio das relações que estabelecem com o seu meio que as 

pessoas se constituem enquanto sujeitos. E, no convívio diário entre os diferentes 

sujeitos, é natural que ocorram desavenças, em razão dos diferentes interesses. 

Segundo Brancher (2008), em decorrência da necessidade de fixar regras para 

as relações e resolução dos conflitos, os indivíduos passaram a pactuar padrões 

de comportamentos aceitáveis e inaceitáveis e a estabelecer mecanismos de 

controle social das condutas antissociais e, então, surgiram as normas e as 

sanções. As normas podem ser divididas em duas grandes categorias: morais e 

jurídicas. As normas ou virtudes morais seriam aquelas que estabelecem deveres 

de cordialidade, cuja eficácia se afirma pela reprovação da sociedade às 

violações. Já as normas jurídicas são as que contemplam mecanismos punitivos 

coercitivos, exercidos por uma autoridade investida de poderes específicos, em 

caso de seu descumprimento. Por detrás de cada norma, residem, antes que 

direitos ou deveres, valores fundamentais que se almeja preservar e, 

seguramente, a justiça é o valor central em direção ao qual convergem todos os 

demais. 

Contudo, para Grossi (2005), antes mesmo da norma, nasce o direito, já 

que ele está na sociedade que se auto-ordena. Desta forma, o direito se 

transforma em regras imperativas quando se insere em um aparato de poder, 

como o Estado. Para o referido autor, o direito não é somente ordenamento, mas 

sim ordenamento observado, assim, dele derivam as regras. Entretanto, a regra 
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se origina na observância, e esta se origina no valor conexo ao ordenamento 

realizado. Deste modo, em geral, a obediência às normas morais se dá apenas 

por observância, ou seja, quando o indivíduo está convencido do valor inserido na 

proposta da norma, já que o uso do termo “observância”, em vez de “obediência”, 

pretende ressaltar uma aceitação não inteiramente passiva da regra, mas 

contaminada por um viés psicológico de convicção e, portanto, também de 

tomada de consciência. O mesmo não se dá em relação às normas jurídicas, uma 

vez que, em geral, sua obediência se dá em razão da sanção punitiva cominada à 

norma. 

A criminologia ensina que as pessoas cumprem as normas por quatro 

razões: medo, crença no recebimento de algum benefício, reciprocidade ou por 

participação em sua elaboração. Por reciprocidade entende-se o reconhecimento 

da singularidade e do respeito à autonomia de cada indivíduo, e, a partir daí, 

enfatizar valores (Brancher, 2008). 

Neste aspecto, para Kant (2003), o direito é o conjunto de condições sob 

as quais a vontade de um pode se harmonizar com a vontade do outro, segundo 

uma lei universal da liberdade. E, esta lei, se traduz apenas formalmente, de 

acordo com os postulados críticos da razão, tratando-se de uma fórmula aplicável 

tanto à moralidade quanto à legalidade. No âmbito moral, a liberdade do arbítrio 

não se expressa só negativamente, como ausência de sanção, mas também 

positivamente, como capacidade de produzir objetos mediante sua ação em 

conformidade com a faculdade da razão de uso prático. No âmbito legal, a 

fórmula cinge-se à coincidência da ação com a regra da razão, sem indagar sua 

intenção interna, daí a divisão entre moralidade, voltada à interioridade, e 

legalidade, à exterioridade. E é essa regra universal de liberdade que dá o 
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sentido da sanção. O significado da pena é, portanto, o de afirmação da liberdade 

segundo uma regra universal. Desta forma, a pena nunca poderia servir somente 

como meio para promover outro bem, quer para o próprio transgressor, quer para 

a sociedade, pois, do contrário, o indivíduo estaria sendo manejado como simples 

meio para os propósitos de outrem e confundido entre os objetos do direito real.  

Então, para Kant (2003), a sanção, ou pena, seria um imperativo de 

justiça, mas sem finalidade, ou seja, ela seria um fim em si mesma, por isso 

chamada de teoria absoluta da pena. Mas também fora denominada como teoria 

retributiva da pena, uma vez que considera o sujeito culpável quando ele é capaz 

de escolher, quando é munido de livre arbítrio e pratica um injusto. Assim, ela 

pressupõe o conhecimento da norma pelo agente e a sua escolha pela quebra do 

contrato social. Agindo assim, ou seja, cometendo um mal à sociedade, ele 

estaria sujeito a outro mal, a pena.  

O sistema kantiano fez escola, sendo até hoje influência notável no 

universo jurídico e, ainda que mitigado por outros fins, o propósito retributivo 

persiste na imensa maioria das reflexões sobre a pena (Melo, 2005). Desta forma, 

desde a formulação do pensamento iluminista da passagem do século XVII para 

o século XVIII, quando a justiça enquanto vingança privada foi definitivamente 

banida e substituída pelo monopólio estatal da violência, a punição ao agente 

transgressor à norma passou a se dar por meio do Estado, sendo quem detém o 

poder punitivo (Brancher, 2008). Para Grossi (2005), o Estado consiste num 

aparato de poder, numa organização autoritária, numa usina de comando, 

entretanto, ele também é uma cristalização da sociedade.  

Assim, a justiça retributiva tradicional tem um conceito estritamente 

jurídico de crime, qual seja, violação da lei. Há uma primazia pelo interesse 
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público, por meio do monopólio estatal; a culpabilidade é individual e voltada para 

o passado, ou seja, o transgressor precisa pagar pelo que fez, o que representa o 

uso dogmático do direito penal positivo. Desta forma, o Estado se mostra 

indiferente quanto às necessidades do infrator, da vítima e da comunidade 

afetada, como se o crime não fizesse parte de um contexto da história (Sousa & 

Zuge, 2011). 

Entretanto, o processo civilizatório apresentou avanços. As primeiras 

Cartas Constitucionais, do início do século XIX, que contemplaram os direitos 

humanos fundamentais, nasceram exatamente como limitações ao exercício 

discricionário e abusivo do poder estatal, originadas, desta forma, como reação 

ao Estado Monárquico. Contudo, até hoje, tais direitos fundamentais, também 

chamados de garantias, são válidos também diante do Estado Republicano. 

Sendo assim, persiste a concepção da função de justiça como emprego 

legitimado da violência e a imposição das garantias como proibição ao excesso 

(Brancher, 2008). Todavia, ressalta-se que o Estado, como a instituição que 

detém o poder de decisão sobre as partes litigantes, sobre o que é o justo, torna-

se um terceiro em relação ao conflito, e subtrai toda possibilidade de efetiva 

autonomia e de solução dos embates, colocando uma instância que liga justiça à 

verdade, de cuja prolação se torna detentora (Foucault, 2012). 

No sistema jurídico ocidental, ou mais precisamente na esfera criminal, 

essa função estatal passou a ser sinônimo de retribuição proporcional, exercida a 

título de vingança pública, com a finalidade de se evitar a prática de crimes. 

Então, como já mencionado, a contraparte desse método violento de controle 

social exercido pelo Estado passa a ser a construção de um conjunto de 

salvaguardas e garantias aos direitos individuais do sujeito acusado pela prática 



19 
 

do delito. Desta forma, a abordagem do crime passa a se dar num contexto de 

rivalidade, realçando o conflito entre dois vetores incompatíveis em confrontação: 

de um lado a pretensão punitiva do Estado; de outro, a garantia dos direitos 

individuais do acusado diante dos riscos de injustiça e ou excessos no exercício 

desse poder, concebido como essencialmente violento (Brancher, 2008).  

No entanto, vem aumentando o reconhecimento das limitações e 

carências desse método. Frequentemente, vitimas, ofensores e membros da 

comunidade sentem que o sistema deixa de atender adequadamente às suas 

necessidades. Também os profissionais da área da justiça, não raro, expressam 

sua frustração com o sistema. Muitos sentem que o processo judicial intensifica 

as feridas e os conflitos sociais ao invés de contribuir para sua resolução e 

pacificação (Zehr, 2012). 

Sendo assim, surge a necessidade de encontrar um novo paradigma. São 

muitos os autores do direito que defendem a falência do sistema jurídico tal como 

ele é tomado hoje (Sica, 2007). Desta forma, se constata a inoperância do 

sistema e, no entanto, continua-se a alimentá-lo (Sousa & Zuge, 2011). Para 

tanto, se, conforme Kant, a base de todo esse sistema é o conceito de liberdade, 

a sua desconstrução deve se dar a partir de uma filosofia crítico-valorativa, 

passando pelo questionamento desse e de outros valores morais, como o dever e 

a necessidade do castigo, presentes em tal modo de pensar. Uma vez que, no 

sistema atual, a coerção e o castigo se apresentam como condição para a 

coexistência humana. Trata-se, contudo, de uma condição formal, como formal é 

o conteúdo das normas. Desta forma, o direito e a justiça, neste modelo 

retributivo, fundam-se apenas na sucessão de imposições de sofrimento, 
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mantendo o indivíduo, com isso, sempre atrelado à uma situação passada, 

incapaz de reversão para dar margem ao novo (Melo, 2005). 

Para Brancher (2008) a opção histórica por um sistema de justiça 

impositivo, controlador e violento correspondente a uma modulação emocional 

que, antes de elaborar e superar, potencializa sentimentos disfuncionais como a 

disputa, a raiva e a vingança. Isso somado à crise de banalização da violência, a 

que a humanidade atualmente atravessa, tem-se mostrado incapaz de promover 

autonomia, requerendo, como contrapartida necessária, controles heterônomos 

permanentes para que os comportamentos antissociais não multipliquem e 

desagreguem a sociedade. Com isso, como nossa concepção e nosso sistema de 

justiça não contemplam mecanismos hábeis a promover a autonomia dos 

sujeitos, a tendência é a instalação de um quadro de anomia e violência 

generalizada, sendo coerente com um modelo civilizatório ancestral fundado na 

cultura de guerra.  

Sendo assim, ao homem comum de hoje, o direito aparece sob dois 

aspectos que não contribuem propriamente para transformá-lo em algo bem 

aceito: vem-lhe do alto e de longe, e se mostra como poder, como comando 

autoritário, evocando imediatamente a imagem desagradabilíssima do juiz, com a 

ulterior possibilidade de sanções e de coerções (Grossi, 2005), uma vez que a 

justiça tradicional baseia-se na suposição de que a ameaça de punição é 

suficiente para dissuadir o potencial ofensor da prática do crime a cumprir a 

norma. Então, para a ordem jurídica, de uma maneira geral, quem cumpre a lei 

não faz mais do que a sua obrigação, logo, não é usual a lei contemplar os bons 

comportamentos com premiações, embora isso seja de praxe no que se refere ao 

cumprimento das normas morais e, especialmente, no campo da educação 
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(Brancher, 2008). Em outras palavras, pode-se se dizer que nosso sistema de 

justiça pune o comportamento antissocial e, no entanto, não reforça o 

comportamento pró-social, agindo assim em desconformidade com as práticas 

educativas tidas como eficazes (Gomide, 2010). 

Tudo isso transforma o direito para o homem numa realidade hostil, 

estranha, na qual ele se sente distante de si e de sua vida, causando um 

resultado que é duplamente negativo para o indivíduo e para o direito. Pois, gera 

de um lado um risco provável de uma separação entre direito e sociedade, e, de 

outro, o jurista fica relegado a um canto e participa muito pouco da complexa 

circulação cultural (Grossi, 2005). 

Portanto, se trata da necessidade de superar uma situação em que a 

norma se mostra alheia e impessoal, em que falta ao homem a capacidade de 

julgamento do justo de sua ação, ou seja, autonomia. Restando-lhe, apenas, 

obedecer, sujeitar-se, internalizar algo, sem o qual não há sintonia com suas 

condições de vida e que apenas lhe provoca um ressentimento, gerando uma 

nova forma de violência (Melo, 2005). 

Então, para contrapor-se a este modelo punitivo, retributivo, ausente de 

fins ressocializadores e educativos, o qual vem se mostrando incapaz de prevenir 

e impedir a reincidência de novos crimes, está a Justiça Restaurativa, fundada 

num conjunto de princípios e valores que concorrem na construção da cultura da 

paz. Tendo como um de seus pressupostos o desarmamento simbólico das 

pessoas, enfatizando valores fundamentais e contribuindo efetivamente na 

garantia dos direitos correspondentes, promovendo igualdade, tolerância e 

solidariedade, num contexto em que todos partilham livre e abertamente as 

informações. As práticas da Justiça Restaurativa, ao combinar as diversas 
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vertentes da cultura de paz, representam uma oportunidade estratégica de 

imprimir as virtudes características desse novo marco civilizatório (Brancher, 

2008). 

Contudo, não somente em razão da crise e deslegitimidade do sistema 

retributivo que renasceu a Justiça Restaurativa, mas principalmente pela 

necessidade de comunicação intersubjetiva num Estado Democrático de Direito, 

no qual a participação da sociedade se mostra indispensável. A Justiça 

Restaurativa reprivativa o conflito, chamando a comunidade a participar 

ativamente da sua resolução, num momento raro de soberania e cidadania 

participativa (Saliba, 2007). 

Portanto, não se busca por paz a qualquer preço, mas sim por uma paz 

que não se feche às diferenças, ao dinamismo da vida, às mudanças e às 

tensões envolvidas em toda mudança, sobretudo uma paz que não feche os 

olhos às questões sociais de um país como o Brasil (Melo, 2005). 

 

Justiça Retributiva X Justiça Restaurativa 

O advogado e estudioso norte-americano Zehr (2008, p. 199-201), em 

sua obra “Trocando as Lentes”, referencial para as formulações teóricas da 

Justiça Restaurativa, formulou um quadro comparativo, oferecendo as distintas 

interpretações da justiça segundo o que ele chamou de “Lente Retributiva” e 

“Lente Restaurativa”. 

No entanto, mais recentemente, o mesmo autor, Zehr (2012), em “Justiça 

Restaurativa”, reconheceu que tal polarização pode ser um tanto enganadora. 

Pois, embora as tabelas que apontam as características divergentes ilustrem 

elementos importantes que diferenciam as duas abordagens, também ocultam 
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importantes semelhanças e áreas de possível colaboração. Um exemplo de 

interação entre estas duas “lentes” é a aplicação de medidas terapêuticas, pela 

justiça penal, como reposta às transgressões. Não obstante, mesmo 

representando uma variante mais humanizada do sistema penal, atualmente, elas 

também vêm sendo criticadas. Uma vez que também não respeitam a autonomia 

e a capacidade subjetiva do transgressor, colocando-o na condição de mero 

sujeito passivo de um tratamento prescrito por uma autoridade técnica (Brancher, 

2008). 

Desta forma, reconhecida a desnecessidade de descarte da justiça 

retributiva, então a Justiça Restaurativa não aparece como substituta, e sim como 

integradora, permitindo a simultaneidade e a ponderação de seus fundamentos e 

valores. Nesse sentido, dois importantes teóricos da Justiça Restaurativa, norte-

americanos, Paul McCould e Ted Wachtel (2003) defenderam que ela é composta 

de três estruturas conceituais distintas, porém relacionadas, quais sejam: A 

Janela da Disciplina Sicial, O Papel das Partes Interessadas  e A Tipologia das 

Práticas Restaurativas. A primeira estrutura, “A Janela de Disciplina Social” define 

quatro abordagens à regulamentação do comportamento: punitiva, permissiva, 

negligente e restaurativa. Os próprios autores traduzem as abordagens da 

seguinte forma: a punitiva, também chamada de retributiva, como tendente ao 

estigma negativo; a permissiva, também intitulada de reabilitadora, tende proteger 

as pessoas das consequências de suas ações erradas; a negligente é 

caracterizada pela indiferença e passividade; já a restaurativa, confronta e 

desaprova as transgressões afirmando o valor intrínseco do transgressor. Desta 

forma, quatro palavras descrevem tais abordagens: nada, quando negligente, 

nada faz em resposta a uma transgressão; pelo, quando permissiva, tudo faz pelo 
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transgressor; ao, quando punitiva, as respostas são reações ao transgressor, 

punindo e reprovando, mas permitindo pouco envolvimento ponderado e ativo do 

mesmo; e com, se a abordagem for restaurativa, o transgressor encontra-se 

envolvido com todas as partes e outras pessoas prejudicadas, encorajando um 

envolvimento consciente e ativo do transgressor (McCold & Wachtel, 2003). 

Sendo assim, conclui-se que se faz necessário tanto o viés controlador, 

limitador da justiça retributiva, quanto o apoio, o encorajamento da Justiça 

Restaurativa. No entanto, a dosagem precisa ser alta, tanto do controle, quanto 

do apoio, para assegurar a responsabilização, também ativa, com suporte ao 

ofensor. Na Justiça Restaurativa, o grau de comprometimento que se exige dos 

participantes do encontro é, por conseguinte, maior, sem que isto viole o respeito 

à dignidade de cada um, sobretudo pelas garantias penais e processuais 

conquistadas historicamente, no sistema retributivo, e que permitem, por análises 

outras, a coexistência com enfoques distintos de consideração da ação (Melo, 

2005).  

Sendo assim, resta evidente que o processo restaurativo é complementar, 

e não excludente ao retributivo, isto é, deve-se salientar que, atualmente, a 

proposta do modelo restaurativo não é a de substituir o procedimento retributivo, 

mas de trabalhar junto a ele. Com participação, autonomia, e inclusão, sendo 

possível dar um sentido novo aos usuais procedimentos sem, entretanto, competir 

com eles (Sousa & Zuge, 2011). 

 

A JUSTIÇA RESTAURATIVA 
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Este novo movimento jurídico, conhecido como Justiça Restaurativa, teve 

início na década de 70 e veio, dentre outros fins, criticar o monopólio estatal da 

justiça criminal, o poder de decisão colocado nas mãos de alguns atores jurídicos 

(juiz e/ou representantes jurídicos do Estado), o uso dogmático do direito penal 

positivo e o foco no transgressor (Sousa & Zuge, 2011). De acordo com Zehr 

(2008), um dos principais teóricos no âmbito da Justiça Restaurativa, foi em 1977 

que Albert Eglash utilizou pela primeira vez essa denominação, para diferenciar 

três possibilidades de respostas ao crime, que seriam: a justiça retributiva, 

baseada na punição, até hoje amplamente difundida, uma segunda possibilidade, 

focada na reeducação, chamada Justiça Distributiva, e, por fim, a Justiça 

Restaurativa, cujo elemento fundamental seria a reparação. 

 

Conceitos 

Não há uniformidade quanto aos conceitos de Justiça Restaurativa, 

estando sua definição ainda num processo de discussão e desenvolvimento 

(Saliba, 2007), sem a menor pretensão de rotulá-la a um procedimento padrão. O 

termo “Justiça Restaurativa” abrange um amplo rol de programas e práticas, 

tendo no seu núcleo um conjunto de princípios, uma filosofia, uma série 

alternativa de perguntas paradigmáticas. Também se pode dizer que a Justiça 

Restaurativa oferece uma estrutura alternativa para pensar as ofensas (Achutti, 

2013).  

Zehr (2012) traz em sua obra uma lista de definições, ações e objetivos 

que não integram o conceito da Justiça Restaurativa, quais sejam: a Justiça 

Restaurativa não tem como objeto principal o perdão ou a reconciliação; não é 

mediação; não tem por objetivo principal reduzir a reincidência ou as ofensas em 
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série; não é um programa ou projeto específico; não foi concebida para ser 

aplicada a ofensas comparativamente menores ou ofensores primários; não é 

algo novo nem se originou nos Estados Unidos; não é uma panaceia nem 

necessariamente um substituto para o processo penal; não é necessariamente 

uma alternativa ao aprisionamento; e não se contrapõe necessariamente à justiça 

retributiva. Assim, para tal autor, Justiça Restaurativa é um processo para 

envolver, tanto quanto possível, todos aqueles que têm interesse em determinada 

ofensa, num processo que coletivamente identifica e trata os danos, 

necessidades e obrigações decorrentes da ofensa, a fim de promover o 

restabelecimento das pessoas e endireitar as coisas, na medida do possível.  

Por sua vez, Melo (2005) acentua que a Justiça Restaurativa, de vários 

modos, nos abre a um contraste radical com o modelo retributivo. Primeiro, por 

expressar uma outra percepção da relação indivíduo-sociedade no que concerne 

ao poder. Segundo, por focar nas singularidades daqueles que estão em relação 

e nos valores que a presidem, abrindo-se, com isso, àquilo que leva ao conflito. O 

foco volta-se mais à relação do que à resposta estatal. O próprio conflito e a 

tensão relacional ganha um outro estatuto, não mais como aquilo que há de ser 

rechaçado, mas sim como aquilo que há de ser potencializado naquilo que pode 

ter de positivo. Desta forma, ela permite uma outra relação com o tempo, 

atentado também aos termos em que hão de se acertar os envolvidos no 

presente à vista do futuro. 

Para Tony Marshall (1994), a Justiça Restaurativa é um processo por 

meio do qual todas as partes interessadas em um crime específico se reúnem 

para solucionar coletivamente como lidar com o resultado deste delito e suas 

implicações para o porvir. Mais amplamente, também pode ser definida como 
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qualquer ação que objetive fazer justiça por meio da reparação do dano causado 

pelo crime (Sica, 2007). Ou, simplesmente, como um mecanismo de 

administração de conflitos criminais (Achutti, 2013). 

Para Pallamolla (2009) a Justiça Restaurativa possui um conceito não só 

aberto como, também, fluído, pois vem sendo modificado, assim como suas 

práticas, desde os primeiros estudos e experiências restaurativas. E essa 

construção ainda em aberto e em constante movimento é, paradoxalmente, um 

dos pontos mais positivos da Justiça Restaurativa, pois não há um engessamento 

de sua forma de aplicação e, portanto, os casos-padrão e as respostas-receituário 

permanecem indeterminadas, na busca de adaptação a cada caso e aos seus 

contextos culturais (Achutti, 2013). 

Sendo assim, a Justiça Restaurativa vem dar voz às partes envolvidas no 

processo legal, questionar o monopólio estatal da justiça criminal, o uso 

dogmático do direito penal positivo, propondo um conceito mais amplo de crime e 

de suas consequências, com foco na restauração. Para tanto, propõe um ritual 

mais informal, no qual vítima e agressor são postos em diálogo mediado e, a 

partir de seus testemunhos, vislumbram possibilidades de restauração das 

repercussões do delito praticado (Sousa & Zuge, 2011). 

Segundo Zehr (2008), os esforços da Justiça Restaurativa se dão no 

sentindo de uma definição ampla de crime, podendo-se entendê-la como um ato 

que afeta não só a vítima mas também o próprio autor do delito e a comunidade, 

por meio de uma variedade de danos. Há uma primazia pelo interesse das 

pessoas envolvidas e da comunidade, como uma justiça criminal participativa. 

Promove-se a responsabilidade pela restauração no âmbito social, compartilhada 

coletivamente e voltada para o futuro. Utiliza-se uma forma crítica e alternativa do 
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direito, flexível culturalmente e que tem na persuasão, e não na dissuasão, seu 

alicerce (Sousa & Zuge, 2011). 

O Serviço Correcional do Canadá (CSC) tem trabalhado extensivamente 

com estas ideias e traz uma perspectiva mais ampla acerca da Justiça 

Restaurativa, conceituando-a quanto ao crime, ou ao conflito, como sendo uma 

filosofia e abordagem que vê essas questões como, principalmente, danos 

causados às pessoas e relacionamentos. Ele se empenha em oferecer 

oportunidades de apoio e segurança para a participação voluntária entre aqueles 

afetados pelo crime (vítimas, agressores, comunidade) para incentivar a 

segurança, reparação e movimento em direção à compreensão, sentimentos de 

satisfação, cura e encerramento (Newell, 2007). 

Desta forma a Justiça Restaurativa se ergue sobre três pilares ou 

elementos simples, quais sejam, os danos e as consequentes necessidades, das 

vítimas em primeiro lugar, mas também da comunidade e dos ofensores, 

contemplando as causas que deram origem ao crime; as obrigações, do ofensor, 

entendendo as consequências do seu comportamento, mas também da 

comunidade, que advêm do dano e que levaram ao dano; e o engajamento 

daqueles que detêm legítimo interesse no caso e na sua solução (Zehr, 2012). 

Então, promover práticas restaurativas implica promover vivências que 

proporcionem aos sujeitos a constituição de registros fundados em valores 

humanos. Essas experiências serão tanto mais intensas quanto mais 

relacionadas a dores reais, ameaças reais e traumas reais. Desta forma, as 

práticas restaurativas propiciam uma oportunidade vivencial dos valores que 

mobilizam: solidariedade, tolerância, respeito, acolhimento, empatia e perdão. A 

projeção em escala dessa oportunidade de transformar conflitos e violências na 
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aprendizagem de valores humanos e de promoção da cultura da paz representa a 

semeadura de um novo futuro para as novas gerações, que é a principal 

promessa da Justiça Restaurativa (Brancher, 2008). 

 

Participantes 

O processo penal é um sistema adversarial conduzido por profissionais 

que representam o ofensor, a vítima e o Estado, tendo como árbitro o juiz e o 

resultado é imposto por instâncias alheias ao conflito básico. As vítimas, os 

membros da comunidade e mesmo os ofensores raramente participam do 

processo de modo substancial. Já a Justiça Restaurativa admite esta mesma 

abordagem, entretanto, destaca a importância da participação daqueles que 

estão diretamente envolvidos, sofreram o impacto ou têm outro interesse legítimo 

no evento lesivo ou delito (Zehr, 2012). 

Sendo assim, em geral, os procedimentos de Justiça Restaurativa contam 

com a presença da vítima, do agressor e da comunidade. A preocupação primária 

é com as necessidades das vítimas. Não raro as vítimas se sentem ignoradas, 

negligenciadas ou até agredidas pelo processo penal. As principais necessidades 

das vítimas são: informação, falar a sua versão, empoderamento e restituição 

patrimonial (Melo, Ednir & Yazbek, 2008; Zehr, 2012).  

O segundo maior foco de preocupação que motiva a Justiça Restaurativa 

é a responsabilidade do ofensor. O sistema de justiça penal se preocupa em 

responsabilizar os ofensores, mas isto significa garantir que recebam a punição 

que merecem, ou seja, a retribuição ao mal que cometeram. O processo 

raramente estimula o agressor a compreender as consequências de seus atos ou 

desenvolver empatia em relação à vitima. Pelo contrário, o jogo adversarial exige 
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que o réu defenda os seus próprios interesses. Na Justiça Restaurativa, o 

agressor é instigado a reconhecer sua responsabilidade, sendo-lhe fornecidas 

oportunidades para agir de modo responsável concretamente (Zehr, 2012). 

A Justiça Restaurativa volta-se à busca de uma responsabilidade ativa, 

fundada na autonomia do agressor ao perceber a violação praticada, 

considerando as consequências de sua conduta e assumindo seriamente 

obrigações. “Não se trata, contudo, apenas da mudança de quem faz o juízo de 

valor, com o próprio autor da ofensa dizendo à vítima: ‘eu estava errado’, em vez 

de o juiz ou uma autoridade escolar dizer ao autor: ‘você estava errado’. Não se 

trata de uma mudança de estratégia para infligir um sentimento maior de culpa ou 

de vergonha – da espécie que seja – à pessoa que praticou o ato danoso, nem de 

uma maior submissão de sua parte à lei, à sua autoridade, por ter infligido dor à 

vítima”. O que se pretende é algo muito maior. Almeja-se uma responsabilidade 

que se funda na liberdade - e não na submissão, na mera obediência cega e 

acrítica às normas abstratas (Melo et al., 2008). 

Também os membros da comunidade têm necessidades advindas do 

conflito e papéis a desempenhar. Quando o Estado assume o lugar do cidadão, 

por meio do monopólio estatal de responsabilização, isso termina por enfraquecer 

o sentido comunitário. As comunidades sofrem o impacto do crime e, em muitos 

casos, deveriam ser consideradas partes interessadas, pois são vítimas 

secundárias. Os membros da comunidade também têm importantes papéis a 

desempenhar e talvez, ainda, responsabilidades em relação às vítimas, aos 

ofensores e a si mesmo (Zehr, 2012). Por outro viés, a comunidade pode ser 

representada por familiares, amigos ou pessoas próximas das vítimas e 

agressores, as quais também sofrem os impactos do conflito, podendo a vir 
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desempenhar papel fundamental de contribuição na busca da sua resolução 

(Pranis, 2011). 

 

Modelos 

 Três modelos distintos tendem a dominar as práticas de Justiça 

Restaurativa: os encontros vítima-ofensor, as conferências de grupos familiares e 

os círculos restaurativos. No entanto, cada vez mais esses modelos têm sido 

mesclados. As conferências de grupos familiares, por vezes, utilizam um círculo, 

e novas formas que aproveitam elementos de cada um dos modelos acima têm 

sido desenvolvidas para circunstâncias específicas. Em alguns casos, vários 

modelos são utilizados num mesmo caso ou situação. Por exemplo, um encontro 

entre vítima e transgressor pode ser promovido antes de um círculo de 

sentenciamento e a título de preparação (Pallamolla, 2009; Zehr, 2012). 

Entretanto, todos esses modelos possuem elementos importantes em 

comum, desta forma, às vezes são agrupados como formas distintas de Justiça 

Restaurativa. Cada um desses modelos implica um encontro entre os 

interessados, no mínimo entre vítima e ofensor, e talvez incluindo outras pessoas 

da comunidade ou do meio jurídico. Os encontros são coordenados por 

facilitadores que supervisionam e orientam o processo, equilibrando o foco dado 

às partes envolvidas. Diferente de árbitros, os facilitadores de círculos ou 

encontros não impõem acordos. Todos os modelos abrem oportunidades para 

que os participantes explorem fatos, sentimentos e resoluções, sendo 

estimulados a contar suas histórias, fazer perguntas, expressar seus sentimentos 

e trabalhar a fim de chegar a uma decisão consensual. Em todos os modelos a 

participação da vítima deve ser inteiramente voluntária. Da mesma forma, existe o 
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pré-requisito de que o ofensor reconheça, em alguma medida, sua 

responsabilidade (Zehr, 2012). 

 

Encontros Entre Vítima e Ofensor 

Este modelo envolve basicamente a vítima e o ofensor. Nos casos em 

que for indicado, trabalha-se com as partes em separado e, depois, havendo 

consentimento para que continue o processo, acontece um encontro ou diálogo 

entre as duas, organizado e conduzido por um facilitador treinado que orienta o 

processo de maneira equilibrada. Em geral o resultado é a assinatura de um 

acordo de restituição de bens (Zehr, 2012).  

Melo (2005) entende que o encontro propiciado por um modelo de justiça 

há de ter, por conseguinte, para rompimento efetivo com aquele a que se 

contrapõe, o retributivo, dois vieses. O primeiro é seu caráter interpessoal, 

centrado na câmara restaurativa. Este encontro é a oportunidade de realmente os 

indivíduos se conhecerem, porque é sempre no opositor, no outro e no diferente 

que se revela a si próprio aquilo que se é e, ao mesmo tempo, incita a querer se 

conhecer melhor, a superar aquilo que limita e ser capaz de afirmar com maior 

plenitude aquilo que se pretende ser: o justo que se quer para si, que envolve 

outros aspectos além da mera expressão de existência individual. É isso que dá 

lugar a um chamamento à responsabilidade individual, mais do que a aceitação e 

obediência a uma norma que pode ser totalmente estranha. 

 

Conferências de Grupos Familiares 

Neste modelo tem-se a ampliação dos participantes, passando a incluir os 

familiares ou outras pessoas significativas para as partes diretamente envolvidas. 
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Esta prática vem se concentrando no apoio ao ofensor, para que ele assuma a 

responsabilidade e modifique seu comportamento, e, por isso, a família do 

ofensor e/ou as pessoas relevantes da comunidade são muito importantes. Muito 

embora a família da vítima também deva ser envolvida no processo. Em alguns 

casos, especialmente quando o encontro tem o poder de afetar o desenlace do 

processo penal, um representante do Estado (como, por exemplo, um policial) 

poderá também estar presente.  

Duas modalidades de conferência de grupos familiares ganharam 

especial destaque. Um dos modelos que vem recebendo bastante atenção nos 

Estados Unidos foi desenvolvido inicialmente pela polícia australiana, com base 

em uma modalidade nascida na Nova Zelândia. Geralmente essa abordagem 

adota um modelo de facilitação padronizado ou “roteirizado”. Os facilitadores 

podem ser autoridades, como policiais, especialmente treinados para essa tarefa. 

Essa tradição ou abordagem deu especial destaque à dinâmica da vergonha de 

modo positivo. O outro modelo de conferência de grupos familiares nasceu na 

Nova Zelândia e hoje se tornou o procedimento normativo para as ofensas sob a 

jurisdição das varas da infância e juventude daquele país (Zehr, 2012). 

 

Círculos Restaurativos 

As abordagens circulares surgiram nas comunidades aborígines do 

Canadá. O juiz canadense Barry Stuart, quem primeiro reconheceu um círculo 

restaurativo, homologando-o por meio de sentença judicial, escolheu o termo 

“Círculos de Construção de Paz”. Atualmente os círculos têm inúmeras 

aplicações. Além dos círculos de sentenciamento, que objetivam a resolução do 

mérito nos processos criminais; há círculos de apoio, em preparação a círculos de 
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sentenciamento; círculos para lidar com conflitos no ambiente de trabalho; e até 

círculos como forma de diálogo comunitário. É digno de nota que nem todas as 

abordagens restaurativas envolvem um encontro direto, e que nem todas as 

necessidades podem ser atendidas por meio de um encontro. Mesmo que as 

vítimas tenham algumas necessidades que envolvam o ofensor, também 

apresentam outras que independem dele (Boyes-Watson & Pranis, 2011; Zehr, 

2012). 

Kay Pranis (2010), norte-americana, instrutora de Círculos de Construção 

de Paz, é hoje a maior disseminadora deste modelo (Brancher 2008). O método 

dos Círculos Restaurativos propicia o encontro entre a vítima e o agressor, 

contudo, não de forma imediata, havendo preparação prévia por meio dos Pré-

Círculos. Então, somente após o devido preparo e aceitação de todas as partes 

envolvidas, é agendado o Círculo Restaurativo, e, por fim, há a realização do Pós-

Círculo Restaurativo.  

Nas três fases dos Círculos, são chamadas a participar todas as partes 

envolvidas no conflito. As partes diretas, agressor e vítima, são denominadas de 

partes primárias. Aquelas pessoas que tiveram participação de forma indireta, 

como testemunhas, por exemplo, são tratadas de partes secundárias. Além 

destas, as partes secundárias também podem ser compostas por familiares, 

amigos ou membros da comunidade que tenham algum vínculo com uma das 

partes primárias, cuja participação se dará como meio de apoio e auxílio (Pranis, 

2011). 

O Pré-Círculo caracteriza-se pela realização de sessões individuais com 

as partes (primárias e secundárias), com intuito de escutá-las de maneira 

empática, para definir com elas o objeto a ser abordado no Círculo. Este é um 
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momento em que se deve trabalhar os fatos e os sentimentos que deram ensejo 

ao conflito. As partes são instigadas a se perceberem como semelhantes, 

favorecendo uma sensibilização recíproca. Também nesta etapa há a 

apresentação das fases e o propósito do procedimento. Havendo a aceitação, é 

assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Pranis, 2011). 

Estando todos de acordo, agenda-se o Círculo Restaurativo, o qual 

contará com a participação conjunta dos envolvidos, além do coordenador, 

também chamado de facilitador, cujo papel não é de destaque, agindo apenas no 

intuito de facilitar a efetiva participação de cada um. Aqui haverá a oportunidade 

do diálogo e compreensão mútua, por meio da expressão de sentimentos, 

buscando o entendimento das necessidades atuais, as do tempo do fato cometido 

e as que pretendem ser atendidas. Com o foco na auto-responsabilização, por 

meio da escuta empática. Tais resoluções são concretizadas em um acordo 

celebrado entre os envolvidos. Este é redigido pelo coordenador e deve constar 

todas as ações que cada participante se comprometeu a realizar com a finalidade 

de se reparar o dano causado (Boyes-Watson & Pranis, 2011; Pranis 2010).  

É no acordo que desemboca o processo do Círculo Restaurativo. No 

entanto, ele não pode ser forçado, e não é por ele que se mede o sucesso do 

círculo. O acordo é único e une as pessoas que antes estavam separadas pelo 

conflito. Ele precisa consistir em uma ação, em algo que se vai fazer para 

reequilibrar, restaurar, curar a relação desequilibrada, quebrada, ferida pela 

desavença. É formalizado em um documento, assinado por todos (Melo et al., 

2008). Para Melo (2005), “a justiça, se pretende ser restaurativa, há de encarar-se 

coerentemente em seu esforço construtivo e negocial, e, por isso, compreender 
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sempre que está por se fazer e se refazer e que, por isso, eventual 

descumprimento pode fazer parte de seu próprio processo de construção”. 

O Pós-círculo ocorre para a verificação do cumprimento ou não de todas 

as ações acordadas. Caso o acordo tenha sido cumprido e satisfatório, ocorrerá 

por parte de cada participante e do coordenador uma avaliação de todo o 

procedimento e as mudanças eventualmente sofridas por cada um. Não havendo 

a satisfação do acordo, serão expostas as suas razões e se analisará a hipótese 

de novo pacto ou ajuste do anterior (Pranis, 2011). 

 

Práticas de Justiça Restaurativa                                                       

Desde o final da década de 90 do século passado, a ONU – Organização 

das Nações Unidas passou a recomendar a adoção da Justiça Restaurativa pelos 

Estados Membros. Suas deliberações foram tomadas pelo Conselho Econômico e 

Social, e formalizadas por meio de diversas Resoluções. Ao longo desse período, 

também vem patrocinando um grupo de especialistas dedicado a elaborar 

subsídios para embasar a criação de leis internas aos Estados Membros e, 

principalmente, orientar os serviços que vierem a incorporar tais práticas. O 

marco inaugural da regulamentação da Justiça Restaurativa pela ONU foi a 

Resolução 1999/26, de 28/07/1999, que dispôs sobre o “Desenvolvimento e 

Implementação de Medidas de Mediação e de Justiça Restaurativa na Justiça 

Criminal”, quando foi proposta formulação de padrões no âmbito das Nações 

Unidas. Seguiu-se a Resolução 2000/14, de 27/07/2000, reafirmando a 

importância dessa tarefa, e a Resolução nº 2002/12, de 24/07/2002, que 

estabeleceu os Princípios Básicos para Utilização de Programas de Justiça 

Restaurativa em matéria criminal, incorporando as principais proposições do 
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grupo de especialistas formado com aquela finalidade (disponível em: 

http://www.unric.org). 

Esse grupo de especialistas formulou um conceito, qual seja, Justiça 

Restaurativa é um processo pelo qual todas as partes envolvidas em um ato que 

causou ofensa reúnem-se para decidir coletivamente como lidar com as 

circunstancias decorrentes desse ato e suas implicações para o futuro. E também 

estabeleceu os princípios inerentes ao tema, trazidos por Brancher (2008, p. 21-

22), como sendo os seguintes:  

1. A transgressão como sendo uma ofensa contra as relações 

humanas e uma violação da lei. 

2. A Justiça Restaurativa reconhece que a transgressão é errada e, 

depois dela há perigo (que as partes emirjam da resposta ao crime mais 

alienados e impotentes, sentindo-se inseguros) e oportunidade (que a injustiça 

seja reconhecida, a igualdade restaurada e o futuro iluminado). 

3. Justiça Restaurativa é um processo de “fazer as coisas o mais certo 

possível”, que inclui: atender as necessidades criadas pela ofensa, como 

segurança e reparação dos danos. 

4. A vítima primária é aquela mais atingida pela ofensa, as secundárias 

são outras que sofreram o impacto (familiares, amigos, comunidade, etc). 

5. Depois de satisfeitas as necessidades imediatas de segurança da 

vítima, a Justiça Restaurativa encoraja o ofensor a aprender novas formas de 

atuar e de se colocar na comunidade. 

6. A Justiça Restaurativa prefere responder à transgressão o mais cedo 

possível, com o máximo possível de cooperação voluntária e com o mínimo de 

coerção. 
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7. A Justiça Restaurativa prefere que a maioria das transgressões sejam 

tratadas por meio de uma estrutura cooperativa, incluindo as partes primárias, 

secundárias e a comunidade, para oferecer apoio e possibilitar a prestação de 

contas. 

8. A Justiça Restaurativa reconhece que nem todos os ofensores vão 

escolher ser cooperativos. Desta forma, há a necessidade de uma autoridade 

externa que tome decisões pelo agressor que não é cooperativo, e que sejam 

razoáveis, restaurativas e respeitosas. 

9. A Justiça Restaurativa prefere que os ofensores que colocam risco 

importante à segurança e não são cooperativos sejam colocados em ambientes 

onde a ênfase seja em valores. Eles devem ser expostos ao impacto que suas 

transgressões tiveram sobre a vítima, aprender empatia e ter a oportunidade de 

se preparar melhor para se tornarem membros produtivos da sociedade. 

10. A Justiça Restaurativa requer estruturas de acompanhamento (follow-

up) e prestação de contas, pois respeitar acordos é a chave para construir uma 

comunidade confiante e confiável. 

11. A Justiça Restaurativa reconhece e encoraja o papel das instituições 

comunitárias.  

Entretanto, desde antes, aproximadamente a partir de 1970, vêm 

surgindo diversos programas e abordagens de Justiça Restaurativa em centenas 

de comunidades de vários países do mundo. Com frequência são oferecidos 

como alternativas paralelas ou no âmbito mesmo do sistema jurídico vigente.  

Destas experiências, destaca-se a da Nova Zelândia que fez da Justiça 

Restaurativa o centro de todo o seu sistema penal para a infância e juventude. Lá 

este procedimento começou como um esforço para lidar com assaltos e outros 



39 
 

crimes patrimoniais que em geral são vistos como ofensas menores. Hoje, 

contudo, as abordagens restaurativas estão disponíveis em algumas 

comunidades para aplicação às modalidades mais violentas de crime: morte 

causada por embriaguez ao volante, agressão, estupro e mesmo homicídio. A 

partir da experiência das Comissões de Verdade e Reconciliação na África do 

Sul, também vêm sendo realizados esforços para aplicar a estrutura da Justiça 

Restaurativa a situações de violência generalizada. Além disso, tais abordagens e 

práticas estão ultrapassando o sistema de justiça criminal e chegando a escolas, 

locais de trabalho e instituições religiosas (Zehr, 2012). 

A Justiça Restaurativa está se desenvolvendo organicamente dentro do 

sistema de justiça criminal, embora inicialmente considerada mais aplicável a 

jovens delinquentes com infrações menos graves, há evidências de que com 

crimes mais graves também há um impacto considerável e particularmente com 

crimes praticados com violência (Newell, 2007). Então, vale salientar que as 

práticas restaurativas são aplicáveis a qualquer tipo de conflito – na família, 

vizinhança, escola, trabalho, assim como no contexto da justiça criminal (Sousa & 

Zuge, 2011). 

Em seguida serão descritas algumas práticas de Justiça Restaurativa, em 

países ou situações específicas. Embora apresentem peculiaridades distintas, 

todas detêm os mesmos fundamentos bases desta prática de responsabilização. 

 

Nova Zelândia 

Segundo Sica (2007), o primeiro país a implantar as práticas restaurativas 

foi a Nova Zelândia. Em 1989, foi aprovada uma lei sobre crianças, jovens e suas 

famílias e assim surgiram as chamadas reuniões de restauração, com influência 
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direta das reuniões Whanau, dos aborígines Maori. A intenção era 

evocar e utilizar as tradições dos Maoris de resolução de problemas 

que incluíam as famílias estendidas. Com a aprovação da lei de 1989, o 

tradicional processo por meio dos tribunais foi substituído por maior poder de 

decisão da família acerca de que sanção seria mais adequada ao infrator. A 

polícia e os serviços de proteção auxiliavam as famílias nesse processo (Maxwell, 

2005; Sousa & Zuge, 2011). 

Desta forma, neste país, a Justiça Restaurativa surgiu como 

complemento para a Justiça Tradicional, com o objetivo de reparar o dano 

causado, responsabilizar o infrator, envolver os responsáveis pelo ato ilegal e 

suas famílias. Embora tenham sido percebidas quedas nos índices de 

reincidências e diminuição dos atos mais graves, Maxwell (2005) afirma que a 

efetividade do procedimento pode variar de acordo com as características do 

infrator e da infração, assim como de acordo com cada processo restaurativo e o 

apoio prestado ao jovem após a aplicação da Justiça Restaurativa. 

Marshall, Boyack e Bowen (2005) declaram que os valores presentes nas 

práticas de Justiça Restaurativa são os responsáveis pelos seus resultados 

positivos, sendo eles: participação, respeito, honestidade, humildade, 

interconexão, responsabilidade, empoderamento e esperança. O procedimento se 

dá por meio de encontros entre agressor e agredido, com um mediador, para que 

– a partir da conversa - seja decidida uma forma de ação. Para que tais encontros 

funcionem é necessário que haja o cumprimento das seguintes condições: ser 

coordenado por um mediador capacitado, ter um esforço mútuo para que haja 

colaboração de todas as partes, participação voluntária e em ambiente que 

propicie confidencialidade. Também é necessário reconhecer as convenções 
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culturais, focar-se nas necessidades, demonstrar respeito por todas as partes, 

validar as experiências da vítima, esclarecer e confirmar as obrigações do infrator, 

visar resultados transformativos e observar as limitações do processo 

restaurativo. 

 

África do Sul 

A Justiça Restaurativa na África do Sul segue o preceito do ubuntu 

(termo indígena local que significa “humanidade para todos” ou “sou o 

que sou graças ao que todos somos”), sendo objetivos de ambos a 

restauração dos laços afetivos rompidos, a reabilitação do agressor e 

da vítima, e a cura das feridas causadas pela situação, a fim de 

reestabelecer o respeito e a dignidade para todos os envolvidos. Para 

o país, esse tipo de justiça representa um foco na vítima ao invés do 

agressor e pretende restaurar a identidade nacional perdida com a segregação 

étnica, transformando os parâmetros morais visando construir uma nova história, 

que agregue a todos, e possa servir como base para futuras políticas públicas 

(Pinto, 2007). 

Concretamente, as práticas restaurativas iniciaram em 1995, com a 

promulgação do Ato de Promoção da Unidade e Reconciliação 

Nacional, que estabelecia a Comissão da Verdade e Reconciliação para 

agressores e vítimas da época do Apartheid. As audiências começaram em 

1996 e eram presididas pelo arcebispo Desmont Tutu. A ideia de agregar 

religião com justiça ajudava nas práticas restaurativas, pois enquanto 

a Justiça era conhecida por seu poder punitivo, a religião estava 

sempre em busca da graça e do perdão (Pinto, 2007). 
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Inglaterra e País De Gales 

Sobre o tema, em 2004, fora publicada uma pesquisa realizada para o 

Conselho de Justiça Juvenil da Inglaterra e País de Gales, realizada entre os 

anos de 2002 e 2003. A principal conclusão da pesquisa foi que, à época, havia 

poucas intervenções de Justiça Restaurativa sendo realizadas no sistema 

prisional. Dos projetos que existiam, uns estavam lidando apenas com um 

número pequeno de casos e outros tinham desaparecido completamente.  

Isso ocorreu por uma variedade de razões, principalmente relacionadas 

com o grande número de jovens condenados e encarcerados, e a incapacidade 

de que os mesmos cumprissem suas penas em instituições próximas ao seu 

domicílio e de sua família. O que fez com que a mediação entre agressor e vítima 

ficasse impraticável, uma vez que as vítimas relutavam em viajar longas 

distâncias para realiza-la. Outro agravante do distanciamento é a falta de 

estabilidade da população carcerária, para a realização de um projeto desses, 

diante da frequência das transferências.  

Um dos projetos sobreviventes, o de Brinsford, utilizou a metodologia da 

escrita de cartas de desculpas, sendo que nem sempre tais cartas eram enviadas, 

no entanto, apenas o exercício da escrita do perdão já gerava consequência 

reparadora ao agressor. Representantes das unidades prisionais expressaram 

preocupação, quanto ao contexto atual de superlotação, alegando que haveria 

margem para trabalhos alternativos e mais criativos, se tivessem mais liberdade e 

recursos.  

O referido trabalho concluiu também que as prisões possuem um 

fundamento destrutivo e que, mesmo não sendo possível a realização do 
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processo restaurativo durante o cárcere, a restauração dos relacionamentos 

danificados pode ocorrer inclusive após o encarceramento. Entretanto, 

considerou-se válida a oportunidade, dada pela pesquisa, para a reflexão acerca 

dos possíveis benefícios das práticas restaurativas. Porém, em análise final, 

conclui-se que não há uma considerável boa vontade em trabalhar abordagens 

restaurativas com jovens em custódia, em razão das dificuldades relatadas 

(Williams, 2004) 

Tim Newell (2007), um diretor aposentado do sistema prisional do Vale do 

Tâmisa, sudeste da Inglaterra, escreveu um artigo acerca das práticas de Justiça 

Restaurativa em seu ambiente de trabalho, enquanto esteve na ativa. Descreveu 

uma experiência terapêutica, realizada na penitenciária Prison Grendon, com 

infratores que tinham cometido delitos mais graves e agressores sexuais, dando-

lhes oportunidades de se educarem, aumentando os seus sentimentos de 

autoestima, permitindo que sua energia se expressasse de maneira positiva, 

artística e pró-social. Por meio de sessões de grupo extremamente honestas e 

reuniões com a comunidade, os homens reconhecem a realidade das coisas 

terríveis que eles tinham feito, enquanto ao mesmo tempo, e sem utilizar-se disso 

como desculpa, eles tinham de reconhecer que eles mesmos foram moldados 

pelas circunstâncias que não eram de seu controle. O que fazia a diferença, o 

que o futuro deles lhes daria, seria a decisão de tentar assumir o controle sobre 

seu destino, provavelmente pela primeira vez em suas vidas. Parte do processo 

envolveu um tipo radical de autoperdão que significava aceitar a maneira como o 

universo se formou. Um perdão criativo poderia ter impacto de mudança na vida 

em todos os atores nas tragédias da humanidade.  
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A título de exemplo, Newell (2007), em seu artigo, trouxe a história de 

David, relatada pelo próprio, um ex-presidiário, que em meados de 1980 foi 

condenado por um assassinato doméstico duplo, tendo recebido duas prisões 

perpétuas. Durante a execução de sua pena, soube do trabalho desenvolvido na 

Prison Grendon e solicitou sua transferência para lá, o que ocorreu em 1990. 

Uma de suas vítimas era a mãe de seus filhos, que à época eram muito 

pequenos. Ele declarou que, como resultado da intensa terapia de grupo e das 

sessões de psicodrama, foi capaz de começar a assumir a responsabilidade, não 

apenas por suas ações do passado, como também em relação a sua vida nova.  

As práticas restaurativas formalizaram-se em três etapas: a primeira se 

deu mediante um encontro com a equipe técnica que trabalhava com sua filha, a 

qual transmitiu a ele como as suas ações tinham afetado a vida dela, em termos 

reais, trazendo-lhe a extensão do dano. A segunda, e mais significativa, foi 

quando seus filhos, à época adolescentes, foram-lhe fazer uma visita na prisão, 

acompanhados da equipe técnica, quando puderam compartilhar suas vidas, 

abrindo espaço à compreensão e à cura. A terceira foi quando ele conheceu os 

pais de uma menina morta em um crime, em que o assassino não havia sido 

encontrado. A família da vítima tinha uma sensação de impunidade, mas ao final 

do encontro pode haver uma compreensão acerca dos sentimentos de todas as 

partes. Após eles trocaram diversas correspondências e o casal passou a fazer-

lhe visitas até o término do cumprimento da sua pena.  

Mesmo tendo iniciado a história de David, relatando que ele havia sido 

condenado à pena de morte, por diversas vezes o autor dá a entender que o 

condenado deixou o sistema penitenciário após cumprir sua condenação, não 

esclarecendo se houve alguma alteração ou benefício durante a execução da 
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pena. Por meio de suas experiências, David concluiu que o encontro entre vítimas 

e infratores deve ocorrer sempre que possível, de uma maneira sensível e 

empática. 

Acerca da continuidade da aplicação dos procedimentos de Justiça 

Restaurativa, Newell (2007) destacou que a Justice Research Consortium, por 

meio de uma parceria entre as forças policiais, os órgãos do Judiciário do Reino 

Unido, além da Universidade da Pensilvânia e da Universidade Nacional da 

Austrália, continuam avaliando tais métodos, com o fim de avaliar o grau de 

satisfação da vítima e os efeitos quanto à eventual reincidência. No Reino Unido, 

foram criadas comissões de Justiça Restaurativa na maioria das prisões, cujas 

experiências foram avaliadas como sendo de grande valor, com possibilidade de 

aplicação em situação de custódia, com a participação dos funcionários da 

penitenciária, com equipes multidisciplinares, envolvimento das vítimas, 

participação dos infratores, independentemente de vantagens processuais, mais 

de 80% (oitenta por cento) de satisfação entre as vítimas.  

Já na Austrália, mais precisamente em Canberra, em relação aos crimes 

violentos, dentre aqueles que participaram das práticas restaurativas, o nível de 

reincidência caiu em 38% (trinta e oito por cento). Quase 90% (noventa por cento) 

das vítimas concordaram em participar, sendo que destas, mais de 4/5 (quatro 

quintos) ficaram satisfeitas. O autor concluiu, então, que as abordagens 

restaurativas podem, perfeitamente, ser eficazes com criminosos violentos, 

reduzindo o seu fator de risco, e, ainda, ajudando as vítimas a entenderem os 

acontecimentos, permitindo que sigam as suas vidas. 

 

Bélgica 
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Sobre as práticas de Justiça Restaurativa na Bélgica, Achutti (2013) 

realizou pesquisa bibliográfica e empírica, por meio de entrevistas com 

mediadores e acadêmicos pesquisadores daquele país. Com estes últimos não 

fora utilizado roteiro pré-estruturado, tendo como objetivo aferir a possibilidade de 

redução do uso do sistema penal a partir da interferência das práticas 

restaurativas. Já com os mediadores, membros do Serviço de Mediação da 

cidade de Leuven, seguiu-se um roteiro pré-estruturado, com questões ligadas à 

possível redução do sistema penal por meio dos mecanismos restaurativos. 

Todos os entrevistados relataram que as faculdades de direito belgas são 

conservadoras, que os advogados, promotores e juízes são, em sua ampla 

maioria, formados a partir de um viés técnico-burocrático e não simpatizam com a 

Justiça Restaurativa. Considerando, também, o fato de que a Bélgica apresenta 

demanda por ampliação do controle penal e um crescente número de apenados, 

o autor entendeu pertinente um estudo comparativo entre este país europeu e o 

Brasil.  

As primeiras iniciativas de Justiça Restaurativa na Bélgica ocorreram no 

final da década de 1980, no âmbito da justiça juvenil, com uma finalidade 

pedagógica, entretanto, teve um lento desenvolvimento pelo período de dez anos, 

em virtude da ausência de base legal e de políticas públicas, além da falta de 

orçamento e, ainda, os conflitos de competência existentes entre os diversos 

níveis políticos da federação. A partir de 1999 foram instituídos programas de 

Justiça Restaurativa juvenil em todos os distritos judiciais da Comunidade 

Flamenca, com a aplicação de três modelos diferentes: mediação vítima-ofensor, 

serviço comunitário e programas de treinamento, todos aplicados por ONGs 
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locais. A Comunidade Francesa também adotou sistemática semelhante (Achutti, 

2013).  

 

Chile 

O mais próximo de Justiça Restaurativa existente no país ocorre no 

chamado Serviço de Benefício à Comunidade (SbC) que propõe um diálogo 

com a sociedade de maneira a fazer com que o jovem seja 

responsabilizado por seu crime e, ao mesmo tempo, que a comunidade o 

ajude na reintegração na sociedade, debilitada após o cometimento do 

delito. Constatou-se, no Chile, uma diminuição no índice de reincidências e, 

ainda quando ocorrem, o grau de violência nelas envolvido é inferior 

aos vistos anteriormente. A SbC é bem vista e demonstra bons 

resultados, mas não é a única praticada pelo país, que considera que 

cada crime deve ser pensado separadamente, havendo alguns em que a 

Justiça Restaurativa não pode ser aplicada. A aplicação neste país é para delitos 

de baixa gravidade e provocados por jovens. Afirma-se que a justiça 

funciona diferente para diferentes pessoas, logo, deve-se olhar a 

especificidade de cada caso antes de se decidir como tratá-lo (Bórquez, 2012). 

 

Colômbia 

Em decorrência da Convenção dos Direitos da Criança (ONU), em 

1989, a qual propôs a utilização da Justiça Restaurativa ao tratar de 

crianças e adolescentes, a Lei colombiana 1098/2006 auxiliou esse processo, 

reafirmando a necessidade da criação de medidas restaurativas, na área da 

infância e juventude. Realizou-se, neste país, uma pesquisa com alguns 
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funcionários do CESPA (Centro de Serviços Jurídicos Especiais para 

Adolescentes) os quais afirmaram a falta de apoio por parte do Estado, 

declarando a necessidade de mais apoio psicológico e social, ferramentas, 

espaço físico, além de auxílio de outras entidades, melhor preparação dos 

funcionários e mais informação sobre o assunto para a comunidade. Afirmaram, 

ainda, haver um desconhecimento geral da área e de suas propostas, dificultando 

sua implementação. Para a Colômbia, a finalidade em se promover práticas 

restaurativas seria no intuito de uma transformação em diversos âmbitos sociais. 

Para tanto, seria necessária a participação tanto do Estado, quanto da 

comunidade e da família dos envolvidos na infração (Cely, 2012). 

 

Brasil 

De maneira mais expressiva, as práticas restaurativas no Brasil iniciaram-

se a partir de 2004, quando ocorreu a chamada Reforma do Judiciário, a qual 

permitiu uma mudança de paradigmas no Poder Judiciário, propiciando uma 

justiça mais participativa, amplo acesso ao direito, fortalecimento da dimensão de 

respeito aos direitos humanos e uma justiça mais garantidora de direitos sociais. 

Nesta época, o Ministério da Justiça, juntamente com o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, almejando meios alternativos de 

resolução de conflitos, apoiou três projetos-piloto de Justiça Restaurativa, os 

quais foram realizados em Brasília, Porto Alegre e São Caetano do Sul (Melo et 

al., 2008). 

Quanto ao projeto desenvolvido em São Caetano do Sul, estado de São 

Paulo, Melo, Ednir e Yazbek (2008) publicaram uma amplo material, contendo 

teoria, procedimento, etapas e resultados do programa lá desenvolvido, o qual se 
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desenvolveu em três movimentos. O primeiro movimento teve como foco as 

escolas, com o nome “Justiça e Educação: parceria para a cidadania”, que 

inicialmente visava três objetivos primordiais: a resolução de conflitos de modo 

preventivo nas escolas; a resolução de conflitos caracterizados como atos 

infracionais, em círculos restaurativos; e o fortalecimento de redes comunitárias.  

O segundo movimento objetivou a ampliação para a comunidade, uma 

vez que os conflitos de base pelos quais passam crianças e adolescentes tinham 

forte vinculação familiar e comunitária. A violência doméstica, o alcoolismo e 

outras drogadições, por exemplo, estavam por trás de grande parte de 

comportamentos disruptivos. Não bastava apenas fortalecer a rede secundária de 

atendimento e proteção (agências de educação, saúde, assistência social, 

segurança e outras), para que essa rede se empoderasse era preciso atuar 

diretamente junto à rede primária. Diante dessa análise, em meados de 2006, o 

Projeto passou a ter uma nova dimensão, com o início de um segundo piloto na 

comarca, denominado “Restaurando justiça na família e na vizinhança: Justiça 

Restaurativa e comunitária no bairro Nova Gerty” (Melo et al., 2008). 

Por último, iniciou-se o terceiro movimento, com a integração e a 

articulação de técnicas restaurativas e de espaços de resolução de conflitos. 

Objetivando a criação de técnicas restaurativas passíveis de serem utilizadas, 

levando em consideração facilidade de aprendizado e de disseminação, a melhor 

adequação a contextos institucionais específicos, aos tipos de conflito e de 

relação das pessoas nele envolvidas. Nesta etapa, os autores declararam que 

houve maior complementaridade entre as diversas instâncias de resolução de 

conflitos e técnicas utilizadas, com fluxos de procedimentos melhor definidos em 

cada instância. 
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Os resultados apresentados foram animadores, de maio de 2005 até 

dezembro de 2007 tinham sido realizados 260 (duzentos e sessenta) Círculos 

Restaurativos. Destes círculos resultaram 231 (duzentos e trinta e um) acordos, e 

destes acordos, 223 (duzentos e vinte e três) foram cumpridos. Assim, constatou-

se que em 88,84% (oitenta e oito virgula oitenta e quatro por cento) dos casos 

realizou-se um acordo e que 96,54% (noventa e seis virgula cinquenta e quatro 

por cento) dos acordos foram cumpridos (Melo et al., 2008). Tais resultados 

mostraram-se incentivadores para a promoção de novas formas de resolução de 

conflitos, em especial para a implementação de um Programa de Justiça 

Restaurativa, iniciando, a exemplo da cidade paulista, em um ambiente escolar. 

A outra cidade escolhida para sediar um projeto-piloto foi Brasília, no 

Distrito Federal, onde se desenvolveu um procedimento restaurativo, utilizando-se 

o método da mediação vítima-ofensor, no Juizado Especial Criminal, em infrações 

de menor potencial ofensivo, cometidas por adultos, excluindo-se os casos de 

violência doméstica e os que envolvessem entorpecentes. O Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal e Territórios editou uma Portaria, nº 052/2006, visando instituir 

o Programa de Justiça Restaurativa. Desta forma, o projeto desenvolveu-se no 

Juizado Especial Criminal do Núcleo Bandeirantes, onde, com recebimento do 

Termo Circunstanciado, realizou-se uma triagem para a seleção dos casos. O 

procedimento era informado às partes que podiam optar, voluntariamente, por 

esta prática, sendo o procedimento comum residual. Em regra, a consulta acerca 

da participação era feita por telefone, momento em que se esclarecia todo o 

procedimento. Com o aceite, ocorriam os encontros preparatórios, com todas as 

partes, de forma individual, com o preparo para o encontro restaurativo. Enfim, 

ocorria o encontro entre a vítima e o agressor, com a participação de seus 
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respectivos apoios, sob a coordenação de um facilitador, sem a participação de 

juiz e promotor de justiça. Havendo acordo, estipulava-se uma multa no caso de 

descumprimento, e o mesmo era encaminhado para o juiz homologá-lo. Com a 

homologação, ocorria o arquivamento do feito e realizava-se uma avaliação 

acerca da satisfação das partes (Prudente, 2013). Não fora encontrada 

publicação acerca dos métodos e resultados obtidos pelo projeto desenvolvido 

em Brasília. 

O terceiro projeto-piloto ocorreu em Porto Alegre, capital do Rio Grande 

do Sul, onde fora criado o projeto “Justiça para o Século 21 – Instituindo Práticas 

Restaurativas”, por meio do qual se dissemina teoria e práticas de Justiça 

Restaurativa, utilizando-se de site, materiais didáticos, livros, seminários e cursos 

de capacitação, objetivando a introdução de práticas da Justiça Restaurativa na 

pacificação de violências envolvendo crianças e adolescentes naquela cidade 

(Brancher, 2008). O programa foi desenvolvido junto à 3ª Vara do Juizado 

Regional da Infância e da Juventude, sob a coordenação do Juiz de Direito 

Leoberto Brancher, cujo modelo adotado foi o dos Círculos Restaurativos 

(Prudente, 2013). Este projeto, no período de 2005 a 2007, realizou 2.583 

procedimentos restaurativos em processos judiciais; 722 procedimentos foram 

realizados em execução de medidas socioeducativas; e 104 procedimentos 

restaurativos foram realizados em escolas (disponível em: 

<http://www.justica21.org.br). 

Atualmente as práticas restaurativas foram disseminadas por todas as 

regiões do Brasil. Prudente (2013) traz em sua obra uma descrição sucinta de 

procedimentos que estão em andamento em outras seis cidades brasileiras: Belo 

Horizonte/MG, Santana/SP, Campinas/SP, Joinville/SC, Heliópolis/SP e 
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Guarulhos/SP. Contudo, não há na legislação nacional norma que regulamente o 

processo de Justiça Restaurativa. Embora, a Lei 12.594 de 18 de janeiro de 2012, 

que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), 

disponha, no inciso III, do seu artigo 35, que na execução das medidas 

socioeducativas deve-se priorizar as práticas ou medidas que sejam restaurativas 

e, sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas, dando assim a 

possibilidade da realização de processos restaurativos no âmbito da Justiça 

Juvenil, área infracional. 

 

Justiça Restaurativa e Educação 

Promover a autonomia do indivíduo, construindo capacidades de 

relacionar-se consigo mesmo, com os outros e com o mundo é um dos principais 

objetivos da educação (Brancher, 2008). A escola, além da família, é uma 

instituição de fundamental importância no desenvolvimento de crianças e 

adolescentes, por ser o local onde se busca integração social e aprendizado 

(Gequelin & Carvalho, 2007). Nessa dimensão ética, o processo de aprendizagem 

é eminentemente vivencial, ou seja, valores são incorporados em decorrência da 

experiência vivida (Brancher, 2008). 

Desta forma, o fim social da escola a aproxima sobremaneira da Justiça 

Restaurativa, cujo objetivo, é restaurar relações feridas por atos de violência, 

utilizando-se de mecanismos capazes de despertar nos indivíduos sentimentos de 

pertença, respeito, compreensão e responsabilização (Melo, 2005). Por esta 

razão, as escolas têm se tornado um local importante de aplicação das práticas 

restaurativas (Zehr, 2012). Em diversos países, assim como no Brasil, a escola foi 

escolhida para iniciação das práticas restaurativas e disseminação do conteúdo e 
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dos valores da Justiça Restaurativa, a exemplo de São Caetano do Sul, no 

estado de São Paulo (Melo et al., 2008). 

Entretanto, nem sempre a escola toma para si a responsabilidade quanto 

ao seu papel social, limitando a ser um mecanismo de aprendizado tão somente 

de conteúdos pedagógicos.  Agindo assim, tal instituição, contrariamente ao seu 

fim, torna-se um ambiente violento, ou seja, capaz de abrigar situações violentas 

e, pior, gerar comportamentos violentos. A chamada “violência escolar” pode 

ocorrer por meio de diversas modalidades de violência, como a física, psicológica, 

sexual, negligência ou contra patrimônio; podendo envolver todas as pessoas que 

compõem o universo escolar, alunos, professores, funcionários, pais e ainda 

sujeitos externos (Williams & Stelko-Pereira, 2013). 

Desta forma, a escola só passa a ser um ambiente propício para o 

desenvolvimento de práticas restaurativas, objetivando a transformação dos 

indivíduos envolvidos em conflito, “costurando” os laços esgarçados do tecido 

social, se for responsável e capaz de transmitir aos seus alunos comportamento 

moral. Gomide (2013) traz como definição de comportamento moral, a 

aprendizagem por meio das vivências, o amadurecimento fruto do cometimento 

de erros, uma vez que quando se é capaz de aprender com seus próprios 

enganos, o erro deixa de ser uma experiência ruim e passa a ser uma situação de 

superação, que gera crescimento. 

Contudo, Gomide (2013), pesquisadora desta temática, relata que, 

atualmente, o ensinamento do comportamento moral não tem sido prioridade do 

sistema de educação, infelizmente. E alerta que as boas maneiras não são 

inerentes à condição humana, elas dependem, sim, de ensinamentos. A porta de 

entrada para a aprendizagem de virtudes deve ser a polidez, por ser capaz de 



54 
 

propiciar o desenvolvimento dos demais valores, como o respeito, a honestidade, 

a generosidade, a solidariedade, a verdade, a empatia, a reparação dos erros, o 

perdão e a justiça. A violência no ambiente escolar é real, de acordo com 

pesquisas realizadas que demonstram que: 64,3% dos estudantes já foram 

xingados ao longo do ano, 20% a 40% já foram ameaçados, 4,8% já apanhou e 

19,8% já agrediu fisicamente alguém (Williams & Stelko-Pereira, 2013). 

A atribuição de ensinar virtudes cabe aos pais e aos professores, por 

desempenharem junto às crianças e adolescentes papel de autoridade. Isso 

significa que ambos são detentores de encargos punitivos, em outras palavras, 

eles devem se fazer obedecer. Porém, a obediência também deve ser ensinada 

e, para tanto, também há técnica, pois, somente após deter-se a habilidade da 

obediência será possível o aprendizado das demais virtudes. Alguns atributos 

também são fundamentais para o desenvolvimento do comportamento moral, 

como a autocrítica, o arrependimento, a vergonha, a culpa e a reparação do 

dano. Outra propriedade essencial à aprendizagem de virtudes é o 

desenvolvimento da empatia, ou seja, a capacidade de perceber o sentimento do 

outro e expressar sua compreensão (Gomide, 2013). Tais valores, como já 

abordado, compõem a dinâmica da Justiça Restaurativa e todos eles são 

trabalhados, por exemplo, no Círculo Restaurativo, no intuito de extrair das partes 

as suas necessidades e criar possibilidades para a responsabilização.  

Embora démodé, o ensinamento do comportamento moral, especialmente 

nas escolas, pode ter dois intuitos, o primeiro, com a finalidade de prevenção de 

conflitos violentos, já que substitui a comunicação violenta por uma polida. E o 

segundo, como forma de intervenção nas situações de conflito, utilizando como 
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instrumento, por exemplo, a Justiça Restaurativa. Desta forma tal aprendizagem 

mostra-se capaz de reduzir a violência escolar (Gomide, 2013). 

Na busca deste fim, o Programa de Comportamento Moral, desenvolvido 

por Gomide (2011), mostra-se como um procedimento adequado e eficaz para os 

fins da Justiça Restaurativa, uma vez que também busca desenvolver empatia 

entre agressor e agredido e a reparação do dano. Sua técnica se dá por meio de 

treze sessões, com duração média de 90 minutos cada, utilizando-se recursos e 

ferramentas diferenciadas, conforme a temática, com a proposta de apresentar e 

inserir no repertório diário de crianças e adolescentes as virtudes que compõem o 

comportamento moral. Desta forma, cada um dos encontros propõe um tema, 

quais sejam: integração do grupo, polidez, mentira, obediência, honestidade, 

amizade, expressão de sentimentos, vergonha e culpa, reparação do dano e 

perdão, justiça, generosidade e, por fim, uma sessão de encerramento com a 

revisão de todas as abordagens anteriores.  

Em razão de todo o exposto, ou seja, considerando que a escola é um 

ambiente que conta com pessoas as quais detêm uma relação social umas com 

as outras, cujo fim é a aprendizagem, não só de conteúdos programáticos, como 

também de valores estruturais dos indivíduos. Considerando, também, que ela 

tem negligenciado quanto aos ensinamentos das virtudes, o que se verifica pelos 

constantes casos de violência ocorridos em seu meio. Considerando, finalmente, 

que estes valores que deveriam estar sendo trabalhados são os mesmos tidos 

como fundamentos da Justiça Restaurativa, elaborou-se um Programa de Justiça 

Restaurativa, para ser aplicado na escola, como meio de intervenção em 

situações de conflitos, utilizando-se como um dos recursos, práticas de promoção 

do comportamento moral.  
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PROGRAMA DE JUSTIÇA RESTAURATIVA APLICADO NA ESCOLA 

 

Objetivo Geral 

 

O presente estudo teve o objetivo de elaborar, aplicar e avaliar um 

programa de Justiça Restaurativa em uma escola pública estadual, localizada na 

região metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analisar as condutas dos alunos no ambiente escolar, por meio dos 

registros feitos nos livros ata pela equipe pedagógica, categorizando-os e 

classificando-os em comportamentos indisciplinares e antissociais. 

2. Disseminar os conceitos e os princípios da Justiça Restaurativa aos 

membros da escola (corpo discente e docente). 

3. Formar uma comissão composta por membros de todas as classes 

(alunos, professores, funcionários, direção e pais), com intuito de capacitá-los 

para introduzirem no universo escolar uma comunicação não violenta e um 

instrumento pacífico de resolução de conflitos. 

4. Selecionar casos para a aplicação do programa, utilizando o método dos 

Círculos Restaurativos. 

5. Oferecer, aos envolvidos nos casos selecionados, programas que 

desenvolvam virtudes, propiciando um repertório maior de valores. 

6. Analisar os resultados obtidos com a execução do Programa de Justiça 

Restaurativa.  
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Método 

 

A implementação do Programa de Justiça Restaurativa aplicado na 

escola, deu-se por meio de uma pesquisa de intervenção, realizada em seis 

etapas. A seguir será descrita a metodologia usada no desenvolvimento e 

aplicação de cada uma delas. 

 

1ª Etapa: Escolha da escola e solicitação de autorizações 

Primeiramente, decidiu-se aplicar o programa de Justiça Restaurativa em 

uma escola da rede pública situada na cidade de Curitiba. No entanto, durante o 

processo de escolha, houve um convite por parte de uma Promotora de Justiça 

atuante na região metropolitana de Curitiba, para que fosse realizado naquele 

município, onde ela exerce suas funções na Promotoria de Justiça da Vara da 

Infância e Juventude. 

Considerando que nessas condições poder-se-ia contar com o apoio do 

Ministério Público, julgou-se interessante a execução do programa mesmo em 

cidade distinta do domicílio da pesquisadora. Desta forma, a partir do final do mês 

de agosto do ano de 2012, foram realizadas diversas reuniões com a Promotora 

de Justiça para a escolha de uma escola. A indicação da representante ministerial 

se deu em razão de sua localização, numa região com alto índice de violência, e, 

principalmente, por seu histórico de casos de violências ocorridos no seu interior 

e entorno.  

Após a opção, o projeto foi apresentado à diretora do colégio, quem 

aceitou receber o programa. O próximo passo fora requerer a autorização da 

Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná. O projeto e a solicitação 
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de autorização para realização de pesquisa foram apresentados à então 

Superintendente da Educação, quem concedeu o pedido. 

Com o aval da Secretaria de Estado da Educação, a Promotora de 

Justiça organizou uma reunião com os diretores das escolas estaduais da região 

para que a pesquisadora proferisse uma palestra acerca da Justiça Restaurativa. 

Então, realizada a escolha da escola, obtidos os necessários aceites e 

autorizações, o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética, que o aprovou, 

conforme protocolo de número 12501513.9.00000103, possibilitando assim o 

início dos trabalhos. 

 

2ª Etapa: Formação da equipe técnica 

A orientadora do presente trabalho, docente do Mestrado em Psicologia 

da Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), selecionou três psicólogas, suas ex-

alunas, para trabalharem em conjunto com a pesquisadora. Suas funções foram 

realizar, juntamente com a pesquisadora, a análise dos comportamentos 

registrados no livro ata de ocorrências da escola; aplicar e corrigir testes 

psicológicos nos alunos; aplicar o Programa de Comportamento Moral; colaborar 

na seleção dos casos; realizar entrevistas com as partes primárias e secundárias, 

e elaborar relatórios. 

 

3ª Etapa: Registros de comportamentos violentos na escola 

Com a finalidade de reconhecimento do meio com o qual se iria trabalhar, 

decidiu-se aplicar testes psicológicos, em toda a comunidade estudantil. Assim, a 

pesquisadora juntamente com a equipe técnica aplicaram, nos meses de 

novembro e dezembro de 2012, os seguintes testes psicológicos: Inventário de 
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Estilos Parentais (Gomide, 2006); Escala Infantil de Generosidade (em processo 

de validação) e Escala de Violência Escolar (Stelko-Pereira, 2012). 

No entanto, logo na aplicação das primeiras turmas, em função de 

comportamentos inadequados (não prestar atenção à explicação dada acerca do 

preenchimento das respostas, não permanecer em silêncio, não ler as questões 

marcando aleatoriamente o quadro de respostas, deixar questões em branco, não 

permanecer sentado, sair da sala), percebeu-se a impossibilidade de se obter 

confiabilidade quanto aos resultados avaliados. Sendo assim, os testes aplicados 

foram descartados. 

Porém, utilizou-se outro método para aferição da realidade daquela 

comunidade escolar, qual seja, a análise dos livros ata do ano letivo de 2012, nos 

quais a diretoria e a equipe pedagógica registravam as ocorrências consideradas 

mais graves. Observou-se que os atos praticados pelos estudantes avaliados 

como leves, ou seja, de baixa gravidade, não eram registrados nos livros ata e 

sim na ficha escolar do aluno, sendo que esta não fora objeto de análise.  

Com a apreciação, constatou-se que os relatos feitos nos livros ata não 

seguiam qualquer norma ou padrão, nem quanto à forma, nem quanto ao 

conteúdo. Cada funcionário descrevia conforme seu próprio entendimento. Desta 

forma, havia registros sucintos e outros extremamente descritivos. Nem sempre 

restou possível a compreensão do comportamento praticado pelo aluno, em 

razão da redação desordenada do registrador, havendo erros ortográficos 

grosseiros, inclusive quanto aos nomes dos alunos. 

Houve dificuldade, também, em estabelecer os critérios utilizados para 

que houvesse o registro do comportamento ou a gravidade mínima para que o ato 

cometido pelo estudante fosse registrado em ata. Ainda, fora árdua a análise das 
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circunstâncias, dos envolvidos e das consequências, em razão da ausência de 

dados ou dificuldade na interpretação da redação. Verificou-se, inclusive, uma 

disparidade muito grande em relação às medidas tomadas por parte da escola, 

ou seja, não há um padrão quanto à punição. Não havendo também rigor quanto 

à proporção da sanção em relação à conduta praticada. 

Além do livro ata, próprio para o registro das ocorrências tidas como mais 

graves, cada aluno tinha uma ficha cadastral, na qual no verso havia espaços 

para anotações, onde também eram registradas situações que, nem sempre, 

configuravam-se como mais leves àquelas constantes no livro ata. Como não foi 

encontrada a ficha cadastral de todos os alunos, a análise limitou-se aos livros 

ata. 

Das transcrições, pode-se verificar muitas reclamações, por parte dos 

professores, quanto aos comportamentos dos alunos. Entretanto, pode-se 

constatar, também, a inadequação das condutas por parte dos docentes, 

especialmente com a utilização de comunicação agressiva. Os professores 

frequentemente gritavam e xingavam seus alunos, ou, simplesmente, os 

encaminhavam à direção alegando não terem mais nenhuma providência a ser 

tomada para disciplinar o sujeito. E a direção, na maioria das vezes, se limitava a 

comunicar a situação aos pais. 

Assim, percebeu-se não haver auto-responsabilização, num vicioso jogo 

de empurra, em que professores conferiam a responsabilização pelo aprendizado 

do comportamento moral ao setor pedagógico, ou à direção, e estes, por sua vez, 

entendiam que esta atribuição era exclusiva dos pais. E, estes, por sua vez, 

também não fugiam à regra, já que poucos compareciam quando chamados, e os 

que se apresentavam não se mostravam colaboradores do processo educativo.  
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Então, para se atingir o objetivo pretendido, qual seja, auferir o padrão de 

comportamento indisciplinar praticado na escola, realizou-se uma categorização 

dos atos. Os comportamentos foram divididos em duas classes: indisciplinar e 

antissocial, conforme o nível de gravidade, do menor para o maior. Foram 

considerados comportamento indisciplinar os seguintes atos: gazear aula, 

relacionamento amoroso (dentro do espaço escolar), não permanecer na fila, não 

fazer atividade, usar eletrônicos, conflito entre docentes, jogar objetos, falar 

palavrão, e desobedecer autoridade. Já os comportamentos antissociais 

praticados foram: agredir verbalmente, agredir fisicamente, ameaçar, danificar 

patrimônio, furtar, usar/portar substância proibida, usar/portar arma, disseminar 

conteúdo virtual impróprio, e discriminação (quanto ao gênero ou raça). 

Sendo assim, após a análise dos livros atas existentes, cinco no total, dos 

turnos matutino e vespertino, correspondente aos fatos ocorridos no ano letivo de 

2012, observou-se o registro de 353 comportamentos, dos quais foram extraídos 

os seguintes dados: 
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Tabela 1 
Registros de comportamentos descritos nos livros ata 

 

Comportamento 

Indisciplinar F (%) 

Comportamento 

Antissocial 

        

F (%) 

Conflito entre docentes 01 (0,4%) Usar/portar arma       01 (1%) 

Relacionamento Amoroso 05 (2%) 

Disseminar conteúdo 

virtual impróprio       02 (2%) 

Não permanecer na fila 06 (3%) Furtar        02 (2%) 

Jogar objetos 07 (3%) Danificar patrimônio       04 (3%) 

Falar palavrão 15 (7%) Discriminação       05 (4%) 

Usar eletrônicos 19 (8%) 

Usar/portar 

substância proibida       10 (8%) 

Não fazer atividade 22 (10%) Ameaçar     23 (18%) 

Gazear aula 61 (27%) Agredir fisicamente     37 (29%) 

Desobedecer autoridade 89 (40%) Agredir verbalmente     44 (34%) 

Total 225 (100%)   128 (100%) 53 

 

Os atos considerados como mais leves, denominados de comportamento 

indisciplinar, foram a maioria (64%), tendo havido menor incidência daqueles tidos 

como mais graves, ou seja, os comportamentos antissociais (36%), considerando 

o número total de comportamentos registrados, 353 (100%). Dentre as condutas 

classificadas como indisciplinares, o comportamento que mais apareceu foi o 

desobedecer autoridade (40%), pela sua amplitude de abrangência. Como já 

mencionado, a forma como as descrições foram feitas, não favoreceu a 

categorização, pois em alguns casos sequer fora possível identificar o 

comportamento do aluno, por ser demasiadamente evasiva a narrativa. Desta 

forma, quando a conduta não se amoldava numa das demais espécies, havendo, 
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no entanto, algum indicativo quanto ao desrespeito à alguma norma escolar, este 

comportamento fora enquadrado como desobedecer autoridade.  

Gazear aula também teve frequência expressiva (27% dos 

comportamentos indisciplinares). Além desta constatação realizada por meio dos 

livros ata, esta conduta era notória na rotina da escola analisada. Em todas as 

visitas, a pesquisadora observou diversos alunos fora das salas de aula, 

perambulando pelo espaço escolar, em horário de aula. 

Em relação aos comportamentos classificados como antissociais, o de 

maior incidência foi agredir verbalmente (34%). A par dos relatos registrados nos 

livros ata, observou-se que tanto os alunos, quanto os professores, funcionários e 

diretores da escola utilizavam, a todo tempo, uma comunicação violenta, 

caracterizada pelo elevado tom da voz e vocabulário grosseiro. Todas as vezes 

que se presenciou algum membro do corpo docente chamando a atenção de 

algum aluno, tal repreensão se deu por meio de gritos. Em momento algum, 

mesmo em horário em que todos os alunos deveriam estar assistindo as aulas, 

observou-se silêncio no ambiente escolar. Os xingamentos também eram muito 

constantes entre os alunos, inclusive por colegas. 

Constatou-se que não faz parte do repertório daquela comunidade 

escolar práticas de gentilezas, como cumprimentar-se dando bom dia ou boa 

tarde, pedir desculpas ao esbarrar no outro, pedir com licença para adentrar ou 

sair dos ambientes e agradecer. A agressão verbal generalizada, como se 

constatou, propicia um clima violento, o qual pode gerar agressões mais graves, 

como a física. Os registros de agressão física também apareceram com uma 

frequência expressiva (29%), o que fundamenta a afirmação anterior.  
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Tais registros corroboram com a constatação feita pela pesquisadora logo 

que conheceu a escola, qual seja, aquele ambiente escolar não corresponde a 

um lugar onde se propõe aprendizagem, pois não propicia concentração e não 

agrega valores morais. 

Além destas ocorrências contabilizadas (353), apareceram 13 registros 

nos livros ata relatando a ausência de professores e o procedimento adotado 

para a dispensa dos alunos. No entanto, deduz-se que esta frequência seja 

maior, uma vez que semanalmente a pesquisadora presenciou a dispensa de 

turmas em decorrência da falta de algum professor. 

 

Tabela 2 
Partes envolvidas nos registros de comportamentos descritos nos livros ata 

 

Partes Autor Vítima 

 F (%) F (%) 

Aluno 480 (96,5%) 105 (45%) 

Professor 15 (3%) 101 (44%) 

Funcionário - 21 (9%) 

Escola - 05 (2%) 

Externo 02 (0,5%) 02 (1%) 

Total 497 (100%) 234 (100%) 

 

Nos 353 registros analisados foram descritas a participação de diversos 

sujeitos. Numa mesma ocorrência podiam existir mais de um autor, ou mais de 

uma vítima, ou não existir vítima. Nos comportamentos descritos como: gazear 

aula, relacionamento amoroso, não permanecer na fila, não fazer atividade, não 

usar uniforme, usar eletrônicos, usar/portar substância proibida, e portar arma não 
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fora atribuída a existência de vítima. Por esta razão, a frequência de autores (497) 

superou muito a de vítimas (234). 

Constatou-se a presença significativa dos alunos na condição de autor 

das condutas descritas, o que parece ser natural, uma vez que os registros eram 

feitos a pedido dos professores ou funcionários. No entanto, chamou atenção à 

equiparação entre as vítimas alunos (45%) e professores (44%), que demonstrou 

que os alunos agridem colegas e professores praticamente na mesma proporção. 

Diante desta situação, pode-se concluir pela falta de autoridade por parte dos 

professores perante seus alunos. 

Em relação aos professores, constatou-se que eles apareceram na 

condição de vítima tanto quanto os alunos, porém, na condição de autor, a 

frequência foi inexpressiva (3%). Uma das possíveis causas, poderia ser em 

decorrência da condição (funcionário) da parte que realizava os registros, e/ou, 

ainda, pelo fato dos professores terem apresentado mais queixas dos alunos do 

que estes em relação àqueles. 

 

4ª Etapa: Divulgação do projeto na escola 

Antes de se iniciar a intervenção na solução dos conflitos ocorridos no 

ambiente escolar, foi fundamental divulgar o projeto para a comunidade. Desta 

forma, planejou-se a divulgação de várias formas, por meio da realização de 

palestras, demonstração de vídeos, confecção de cartazes e entrega de 

panfletos. 

Tendo iniciado o ano letivo de 2013, ao final do mês de fevereiro, 

programou-se o proferimento de palestras aos professores, funcionários, alunos e 

pais de alunos, para ocorrerem no mês de março. Para tanto, foi solicitado à 
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diretoria que designasse datas, com a disponibilidade de ao menos 30 minutos 

para a execução das palestras. Entretanto, encerrou-se o mês de março sem que 

tivessem disponibilizado alguma oportunidade. 

Diante da dificuldade encontrada para iniciar efetivamente o projeto, uma 

vez que a pesquisadora não tinha acesso direto à comunidade escolar, foram 

marcadas diversas reuniões com a diretoria, sendo que esta trouxe como 

empecilho seu impedimento em dispensar alunos e professores das aulas. Sendo 

assim, no mês de abril contatou-se a Secretaria Estadual de Educação do Estado 

do Paraná, que havia autorizado a execução da presente pesquisa, para solicitar 

a dispensa dos alunos em um dia letivo para que pudesse ser proferida uma 

palestra acerca da Justiça Restaurativa para todos os professores e funcionários 

da escola. Contudo, a autorização não foi concedida, sob o fundamento de que 

haveria prejuízo no calendário letivo. 

Perante esta situação, a pesquisadora se reuniu novamente com a 

diretora do colégio e expôs a importância da disseminação da temática a ser 

trabalhada e, também, as dificuldades até então encontradas na execução do 

programa. Então, a diretora designou uma data, no início do mês de maio, para 

ser ministrada uma palestra aos professores e funcionários. Dos 75 professores 

que compõem o corpo docente do colégio, 41 assistiram à palestra. Juntamente 

com eles, compareceram 31 funcionários, dos 37 que compõem o quadro 

composto pelas categorias de agente, pedagogia e direção. 

A receptividade quanto ao tema não foi satisfatória, diante dos inúmeros 

empecilhos apresentados pelos ouvintes, para a aplicação do projeto no ambiente 

de trabalho deles. O sentimento em geral fora de descrença quanto ao resultado 

positivo do programa proposto. Houve posicionamento de que a proposta era 
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salutar, no entanto, não adequada à realidade daquela comunidade já 

contaminada pela violência. Os professores declaram que muitos de seus alunos 

“já não tinham mais jeito”. 

Nesta oportunidade, foi comunicado que seria formada uma comissão, 

com membros de toda comunidade escolar, para aprofundar os conhecimentos 

acerca da Justiça Restaurativa e auxiliar na execução do programa. Poucos 

professores e funcionários se mostraram interessados, sendo justamente aqueles 

que haviam trazido posicionamentos favoráveis quanto à crença na 

transformação dos indivíduos.  

Quanto aos alunos, a diretoria não oportunizou um momento para 

exposição do Programa de Justiça Restaurativa. Deste modo, a pesquisadora 

entregou material de divulgação à diretoria, como cartazes e folders e solicitou a 

sua reprodução e entrega aos alunos. Porém não se verificou o efetivo repasse 

de tal material aos discentes. 

Além desta ação, foi fornecido à diretora um vídeo institucional acerca da 

Justiça Restaurativa, produzido pelo projeto Justiça Para O Século 21 (disponível 

em: http://www.youtube.com/watch?v=zELTBXsqQf0 e 

http://www.youtube.com/watch?v=UHjdFO_qR34), sendo solicitada a designação 

de uma disciplina na qual fosse transmitido o referido vídeo, de duração de 16 

minutos, e discutido o tema. Também foi sugerido que, quando faltasse um 

professor, fato comum naquela escola, aos respectivos alunos fosse reproduzido 

o referido vídeo. Embora a diretoria tenha assumido tal compromisso, verificou-se 

que a atividade proposta não fora cumprida. O corpo discente não foi 

devidamente informado quanto ao Programa de Justiça Restaurativa que estava 

sendo realizado na sua escola. 
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Como um meio de divulgação da temática ora proposta, além do intuito 

de fornecer um instrumento de habilidades positivas aos alunos, foram 

escolhidas, pela diretoria, duas turmas, que contavam com alto índice de 

ocorrências indisciplinares, para aplicação do Programa de Comportamento Moral 

(Gomide, 2010), com finalidade preventiva. Tal programa foi aplicado por 

estagiárias de graduação do curso de psicologia, no horário das aulas, em dias 

previamente agendados com a coordenação da escola. Foram formados dois 

grupos de estagiárias e cada um trabalhou com uma turma, sendo uma no 

período matutino e outra no vespertino.  

Ocorre que, durante sua execução, sucederam algumas intercorrências. 

Em uma das turmas, em determinada sessão, os alunos não se comportaram de 

maneira adequada. Como consequência, as aplicadoras do programa encerram o 

trabalho antecipadamente, como forma de sinalizar aos alunos que a atividade 

extracurricular só seria realizada em condições favoráveis, conforme previamente 

esclarecido à direção e aos próprios alunos. Entretanto, tal situação fora 

interpretada pela direção da escola como sendo ausência de domínio sobre os 

alunos, e assim proibiu-se a continuidade do programa naquela determinada 

turma. 

Posteriormente ao incidente, a orientadora da presente pesquisa 

conversou com as suas alunas (estagiárias) que reinteraram o interesse na 

continuidade do Programa de Comportamento Moral, informando que não haviam 

cancelado o mesmo. No entanto, em razão das férias escolares que sobrevieram 

em seguida, não foi possível o término das sessões. A outra equipe, formada por 

outras estudantes de psicologia, concluiu o programa sem apresentar 

dificuldades. 
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Quanto aos pais dos alunos, a direção informou à pesquisadora que os 

mesmos não se interessavam pelas atividades desenvolvidas na escola. Que nas 

reuniões, para as quais eram convocados, a presença era mínima. Assim, a 

diretora sugeriu que a divulgação aos pais quanto à realização do Programa de 

Justiça Restaurativa ocorresse em oportunidade em que eles fossem convidados 

a vir a escola por razão diversa, aumentando assim as chances de 

comparecimento, a exemplo da convocação para a entrega de boletins. Porém, 

tal proposta também restou frustrada, uma vez que tal oportunidade não fora 

dada à pesquisadora. 

No segundo semestre do ano de 2013, a pesquisadora, ocasionalmente, 

soube que estava sendo confeccionado um jornal para divulgação das atividades 

ocorridas naquela escola. Então, aproveitou-se a oportunidade e assim fora 

publicada uma nota, com foto da Comissão da Justiça Restaurativa, propagando 

o programa que estava sendo realizado no colégio e contendo o link do vídeo 

institucional, o mesmo que havia sido entregue à diretoria. 

Diante do exposto, pode-se verificar que a etapa quanto à divulgação do 

Programa de Justiça Restaurativa não fora cumprida conforme o planejado. 

Houve falta de comprometimento e engajamento da diretoria. Com isso, presume-

se que em trabalhos futuros deve-se verificar, previamente, o nível de interesse 

da comunidade local quanto à aplicação do programa e seu real engajamento, 

necessário à execução. 

 

5ª Etapa: Comissão da Justiça Restaurativa 

Uma condição fundamental para a execução de um Programa de Justiça 

Restaurativa na escola era a criação de uma comissão mista, composta por 
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professores, funcionários, alunos e pais, cuja função seria de avaliar os casos de 

conflitos ocorridos no ambiente escolar e selecionar aqueles adequados ao 

Programa de Justiça Restaurativa. Para tanto, este grupo precisava ser 

capacitado para exercer suas funções. 

Solicitou-se, então, que a diretora convidasse os membros para participar 

da Comissão da Justiça Restaurativa daquele colégio, a qual deveria ser 

composta por: 03 professores, 03 funcionários, 03 alunos, 03 pais (cada um dos 

mencionados representando um turno), além de 01 membro da diretoria. Dois 

meses se passaram sem que a comissão fosse formada. 

Então, diante desta problemática apontada na fase de divulgação do 

programa, aliado a ausência da designação dos membros para composição da 

Comissão, a pesquisadora em avaliação ao trâmite do programa, juntamente com 

sua orientadora, cogitaram a possibilidade de encerrar os trabalhos naquele 

colégio e reiniciar a pesquisa em outra escola. Tal situação fora transmitida à 

diretora do colégio, pela pesquisadora. Assim, nesta oportunidade a 

representante da escola se comprometeu em cumprir o compromisso então 

assumido.  

Desta forma, durante as férias escolares do mês de julho, a diretora 

entregou a relação dos nomes das pessoas que iriam compor a Comissão da 

Justiça Restaurativa, sendo elas: 03 professores, 01 funcionária da categoria 

agente I, 02 pedagogas, 01 mãe de aluno, 01 pai de aluno, 03 alunos, e 01 

representante da diretoria. Assim, agendou-se a primeira reunião da Comissão 

para a primeira semana do retorno das férias de inverno, realizada no me de julho 

de 2013. 
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No entanto, quando do efetivo início dos trabalhos, a composição da 

equipe não seguiu conforme a formação prévia. Assim, a comissão ficou 

composta pelos seguintes membros da comunidade escolar: 01 professora (turno 

vespertino); 03 funcionárias (01 lotada na secretaria, 01 auxiliar de limpeza e 01 

dos serviços gerais); 01 pedagoga (turno matutino e vespertino); 01 representante 

dos pais; 02 alunos (ambos do período matutino); 01 representante da diretoria (a 

vice-diretora). Além destes, compuseram também a comissão as 03 psicólogas 

integrantes da equipe técnica e a pesquisadora, na função de coordenadora dos 

trabalhos, totalizando 13 membros.  

 

6ª Etapa: Casos selecionados para Justiça Restaurativa 

A seleção dos casos objetos de intervenção do Programa de Justiça 

Restaurativa se deu por intermédio da Comissão de Justiça Restaurativa, 

anteriormente descrita. Os episódios de violência envolvendo alunos eram 

trazidos por um representante da escola à Comissão e esta discutia a gravidade 

do fato e a viabilidade da intervenção. 

A Comissão então analisava as características do fato, verificando se 

realmente havia indícios quanto à ocorrência e quanto à autoria. Em seguida, era 

examinado se seria possível a solução apenas pelos mecanismos provenientes 

da própria escola, ou se, pela extrema gravidade, o fato não deveria ser 

comunicado ao Conselho Tutelar, conforme disciplina o artigo 13 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, que dispõe que “Os casos de suspeita ou de 

confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão 

obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem 

prejuízo de outras providências legais”. Outro foco da Comissão era em relação 
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aos indivíduos envolvidos no conflito, uma vez que para a realização com 

sucesso da Justiça Restaurativa era necessário que a equipe técnica tivesse 

acesso a todos os integrantes da relação conflituosa, além dos seus pais e 

responsáveis.  

No período de agosto a novembro de 2013, foram apresentadas à 

Comissão da Justiça Restaurativa 09 (nove) relatos de ocorrências de conflitos 

envolvendo alunos, a seguir denominados como Relato de Ocorrência 

(enumerados de 1 a 9). Destas 09 (nove) situações, foram selecionados 03 (três) 

casos, a seguir denominados como CASO I, CASO II e CASO III, para a efetiva 

aplicação do Programa de Justiça Restaurativa, uma vez que nestas situações o 

conflito resultou em agressão física. 

Os participantes do Programa de Justiça Restaurativa na Escola foram 

denominados de partes denominadas primárias, sendo estas: alunos de doze a 

dezoito anos de idade, envolvidos em situação de conflito com a lei, ou seja, que 

tivessem cometido atos considerados como crime ou contravenção penal, 

previamente triados pela Comissão da Justiça Restaurativa. Ou, também, 

poderiam ser enquadrados como partes secundárias, sendo estas: testemunhas, 

familiares, professores, funcionários, amigos, que atuavam gerando apoio às 

partes primárias. Houve também a participação da equipe técnica, formada pelas 

psicólogas, e da pesquisadora, quem coordenou os trabalhados. 

O método utilizado na aplicação do Programa de Justiça Restaurativa no 

na escola foi o do Círculo Restaurativo (Pranis, 2010 e Brancher, 2008). Sendo 

assim, selecionado o caso pela Comissão da Justiça Restaurativa o Programa foi 

executado conforme os seguintes passos:  
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1) PRÉ-CÍRCULO RESTAURATIVO: Este tem o intuito de escutar as 

partes envolvidas no conflito de maneira empática e trabalhar com elas suas 

necessidades anteriores, do momento e após o fato delituoso ocorrido, 

objetivando que se possa considerar a parte contrária como semelhante, 

compreendendo e respeitando-a, para assim definir-se o objeto a ser abordado 

no Círculo. Desta forma, duas psicólogas, integrantes da equipe técnica, se 

dividiram para atender agressor e vítima.  

No primeiro encontro com as partes primárias as psicólogas indagavam 

sobre o conflito e faziam uma escuta livre de qualquer espécie de julgamento. 

Apuravam quem eram os realmente envolvidos no caso e explanavam acerca do 

Programa de Justiça Restaurativa, seus objetivos e etapas. Assim, fazia-se o 

convite, abordando acerca da aceitação quanto à participação. Havendo a 

aderência da parte primária, ela assinava o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e era indagada quanto aos seus responsáveis legais, de que forma 

poderia ser feito o contato para que eles fossem cientificados e também 

convidados a participar.  

Não havendo a aceitação imediata, outras entrevistas eram realizadas até 

que houvesse a então sensibilização e convencimento do envolvido. Em caso de 

reiterada recusa, a parte era dispensada, não sendo em hipótese alguma forçada 

a participar. Em seguida a mesma abordagem era feita com as partes 

secundárias, ou seja, demais envolvidos e responsáveis legais das partes 

primárias. Com a aceitação da parte primária em participar do programa, a 

participação dos seus pais era fundamental. Primeiro, por se tratar de 

adolescentes, sendo assim civilmente incapazes ou relativamente incapazes, 

necessitando de representante legal. Segundo, porque a participação efetiva da 
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família na vida do aluno era essencial para que ele se sentisse seguro e apoiado, 

possibilitando assim condições favoráveis à mudanças.  

Tendo todas as partes sido atendidas pela equipe técnica, pelo método 

de entrevistas, e verificando que todas estavam prontas para participar do Círculo 

Restaurativo, o que se auferia pelos seguintes critérios: quanto ao agressor era 

necessário que tivesse admitido sua culpa, aceitasse pedir desculpas  

à vítima e concordasse em reparar o dano; quanto à vítima, fazia-se necessária 

sua aceitação quanto ao pedido de desculpas e a exposição dos seus 

sentimentos em relação aos fatos; então era agendada a data do Círculo 

Restaurativo.  

Em seguida eram confeccionados convites individuais, contendo o 

evento, data, horário e local, assinado pela pesquisadora e por um representante 

da escola. Impressos os convites, os mesmos eram entregues pessoalmente na 

residência de cada convidado, pela pesquisadora, momento em que se 

aproveitava para ratificar a importância da participação de cada um.  

2) CÍRCULO RESTAURATIVO: Com a aceitação de todas as partes, 

aconteceram os Círculos Restaurativos, com a participação da pesquisadora, na 

condição de facilitadora, das psicólogas que participaram dos Pré-círculos, das 

partes primárias e secundárias, de um representante da escola e de um 

convidado membro da Comissão da Justiça Restaurativa. Esta etapa também 

podia ocorrer em mais de uma sessão, quando se proporcionava a oportunidade 

do diálogo e compreensão mútua, por meio da expressão de sentimentos e, 

primeiramente, quanto às necessidades atuais em relação ao fato ocorrido e suas 

consequências.  



75 
 

Em seguida, passava-se para a compreensão das necessidades das 

partes ao tempo do fato cometido, com o foco na auto-responsabilização, por 

meio da escuta e entendimento sobre o que realmente estavam precisando 

naquele momento. Enfim, voltava-se para as necessidades das partes a serem 

atendidas, os participantes se expressavam, solicitando e oferecendo alternativas 

para satisfação daquelas.  

Tais resoluções eram concretizadas através de um acordo celebrado 

entre os envolvidos presentes. Este era redigido pela pesquisadora e constava 

todas as ações que cada participante havia se comprometido a realizar com a 

finalidade de reparar o dano causado, assim como o local e a data do Pós-círculo.  

Como ações, com finalidades reparadoras e restaurativas, foram 

definidas as seguintes: reconhecimento do erro; pedido público de desculpas; 

compromisso de mudança de comportamento; participação em Programa de 

Comportamento Moral (Gomide, 2010), que seria aplicado por estagiários do 

curso de Psicologia da Faculdade Evangélica do Paraná - FEPAR; participação 

em Programa de Reforço Escolar, aplicado por estagiários do curso de Psicologia 

da Faculdade Evangélica do Paraná – FEPAR (em função de frustração 

apresentada pelos alunos diante do baixíssimo nível de rendimento escolar 

obtido); participação em Programa de Práticas Educativas Parentais (Gomide, 

2011), aplicado por mestrandos do Programa de Pós-graduação em Psicologia da 

Universidade Tuiuti do Paraná – UTP – área de concentração Psicologia Forense, 

direcionado aos pais das partes primárias; execução, pelos próprios alunos 

participantes do Programa, de palestras esclarecedoras acerca da Justiça 

Restaurativa, em três turmas do colégio, com auxílio da exibição de um vídeo; 

auxílio na organização de uma peça teatral que seria apresentada na escola, por 
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estudantes do curso de Psicologia da Faculdade Evangélica do Paraná - FEPAR, 

voltada para os pais, tendo como tema as habilidades parentais; 

encaminhamento à psicoterapia, daqueles alunos que apresentassem maior 

fragilidade emocional.  

3) PÓS-CÍRCULO RESTAURATIVO: Este deveria ocorrer em torno de 

um mês após a realização do Círculo Restaurativo, para aferir-se a concretização 

das ações de reparação do dano, ou acompanhar a sua execução, e com intuito 

de verificar o cumprimento ou não de todas as ações acordadas, tais como: ter 

participado dos programas ofertados e ter proferido as palestras para turmas da 

escola. Neste encontro deveriam participar a pesquisadora, as psicólogas 

responsáveis e as partes primárias, as secundárias não necessariamente.  

Caso o acordo tivesse sido cumprido e satisfatório, ocorria por parte de 

cada participante e da coordenadora/pesquisadora uma avaliação de todo o 

procedimento e as mudanças eventualmente sofridas por cada um. Não havendo 

a satisfação do acordo, deviam ser expostas as suas razões e se analisava a 

hipótese de realização de novo pacto ou ajuste do anterior, sendo então 

redesignada data para a realização de um novo Pós-Círculo Restaurativo. 
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Resultados 

 

Comissão da Justiça Restaurativa 

Com a formação da Comissão da Justiça Restaurativa foi possível dar 

início aos trabalhos com a apresentação dos relatos de ocorrências, a sua 

respectiva análise e o encaminhamento, sendo o caso, ao Programa da Justiça 

Restaurativa (PJR). Assim, foram realizadas 11 (onze) reuniões, no período de 30 

de julho de 2013 a 25 de outubro de 2013, as quais podem ser descritas 

conforme Tabela 3: 

 
Tabela 3 
Sessões da Comissão da Justiça Restaurativa 

 

Sessões 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 

Participantes 1 2 9 0 3 7 7 9 8 8 9 

Casos 

apresentados 

- 4 2 - 2 1 - - - - - 

Casos 

encaminhados 

ao (PJR) 

- - 01 - 01 - - - - - 01 

 

Nas reuniões, especialmente nas primeiras, tratou-se sobre os 

fundamentos teóricos e práticos da Justiça Restaurativa, e como sua aplicação se 

daria no ambiente escolar. Cada integrante era estimulado a aprofundar seus 

conhecimentos acerca da temática e a contribuir com sugestões. 

Os participantes integrantes do universo escolar apresentaram à 

Comissão 09 (nove) relatos envolvendo situação de conflitos. Tais casos foram 

exaustivamente discutidos e analisados ao longo das sessões. Destes 09 (nove) 
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a Comissão entendeu que 03 (três) casos se enquadravam dentro das 

possibilidades e objetivos da Justiça Restaurativa, então estes foram 

encaminhados para a aplicação do Programa, mediante intervenção. 

 

Estudo de Casos Selecionados para o Programa de Justiça Restaurativa 

CASO I:  

Participantes: Partes primárias: Aluno 1 (agressor), sexo masculino, 12 

anos; Aluno 2 (vítima), sexo masculino, 13 anos. Partes secundárias: Aluno 3 (em 

tese, pivô do conflito), sexo feminino, 12 anos; Aluno 4 (então namorada do Aluno 

1), sexo feminino, 14 anos; Mãe do Aluno 1, sexo feminino, idade desconhecida; 

Mãe do Aluno 2, sexo feminino, 35 anos; Mãe do aluno 3, sexo feminino, 29 anos. 

Local: Vários locais foram utilizados para a realização das entrevistas e 

aplicação dos testes, como: o Colégio; residência do Aluno 1; lanchonete próxima 

a residência do Aluno 1; residência do Aluno 2; residência do Aluno 3 e residência 

do Aluno 4. 

Motivo: Conforme descrição realizada no livro ata de ocorrências 

escolares. O Aluno 1 agrediu fisicamente o Aluno 2, em sala de aula,  porque este 

último falou para o Aluno 3, que estava com um lenço na cabeça, que ele parecia 

um personagem do GTA (jogo de videogame). A agressão resultou em uma lesão 

nos supercílios do Aluno 2, que necessitou de atendimento hospitalar. 

Número de sessões: Aluno 1 (agressor), 07 sessões, sendo 05 em pré-

circulo, 01 em círculo e 01 em pós-círculo; Aluno 2 (vítima), 04 sessões, sendo 02 

em pré-circulo, 01 em círculo e 01 em pós-círculo. Aluno 3, 03 sessões, sendo 01 

em pré-círculo, 01 em círculo e 01 em pós-circulo; Aluno 4, 05 sessões, sendo 01 

em pré-círculo, 02 em círculo e 02 em pós-círculo; Mãe do Aluno 1, 01 sessão em 
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pré-círculo, não comparecendo no círculo e no pós-círculo; Mãe do Aluno 2, 03 

sessões, sendo 01 em pré-círculo, 01 em círculo e 01 em pós-círculo; Mãe do 

aluno 3, 03 sessões, sendo 01 em pré-círculo, 01 em círculo e 01 em pós-círculo. 

Procedimento:  

PRÉ-CÍRCULO RESTAURATIVO: Aluno 1 (agressor):  

A primeira abordagem fora feita em sua residência, quando o aluno fora 

convidado a conversar com a psicóloga designada para o seu atendimento. Após 

ter aceitado, ele solicitou que conversassem em outro local que não em sua casa. 

Assim, se dirigiram a uma lanchonete próxima, onde a psicóloga lhe ofereceu um 

lanche e discorreu acerca do Programa da Justiça Restaurativa. Nesta entrevista 

o aluno relatou que havia agredido o seu colega em sala de aula, mas que o 

motivo da agressão não foi o comportamento deste colega e sim uma discussão 

que havia ocorrido minutos antes, com outra pessoa.  

Quando questionado a respeito de seu estado emocional no momento da 

agressão, o aluno aduziu que estava se sentido muito nervoso e que nestas 

situações precisa ficar isolado para não tomar nenhuma atitude agressiva. Ao 

final, o aluno demonstrou interesse em participar do programa. Então, a psicóloga 

constatou que o aluno não possuía repertório comportamental para lidar com 

situações aversivas, o que resultava em comportamentos agressivos. Neste 

momento, o vínculo com a psicóloga ainda era pequeno, o que justificava a 

descrição vaga dos fatos. Desta forma decidiu-se por mais entrevistas com o 

aluno, além de entrevistas complementares com seus familiares, mãe e padrasto.  

A segunda sessão ocorreu nas dependências da escola, tendo a 

psicóloga solicitado que um funcionário fosse chamar o aluno em sala de aula. 

Neste momento o aluno trouxe informações importantes, como a dificuldade que 
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possuía para expor seus sentimentos a outras pessoas, disse, ainda, que sua 

briga no dia da agressão foi com uma pessoa próxima e que o motivo do 

desentendimento foi ciúmes. Na sequência da entrevista, procedeu-se um 

trabalho de localização dos sentimentos no corpo e uma conscientização de 

como as pessoas experimentam sensações parecidas diante de estimulação 

aversiva. Assim, o aluno conseguiu se colocar no lugar do outro e discriminar que 

todas as vezes que ele agredia alguém, este ato prejudicava o outro.  

Para finalizar, o aluno relatou ter “fama de valentão” e indicou gostar 

dessa fama, pois assim a probabilidade de alguém lhe enfrentar era menor. A 

psicóloga verificou, neste encontro, um maior vínculo com o aluno, uma vez que 

ele trouxe informações mais verossímeis a respeito dos momentos que 

antecederam à agressão física. Todavia, ela constatou que ele não dispunha de 

repertório adequado para falar sobre seus sentimentos, o que dificultava a sua 

comunicação com seus pais e amigos, sendo imprescindível o desenvolvimento 

dessa ferramenta para a diminuição da frequência de comportamentos 

agressivos.  

Desta forma, a psicóloga avaliou que as atitudes que o aluno tomava até 

então lhe garantiam pequenos ganhos em curto prazo, mas afastavam 

reforçadores a longo prazo. Então, planejou-se como ações subsequentes: o 

contato com a mãe do aluno, bem como novas entrevistas para esclarecer os 

passos do Programa de Justiça Restaurativa. Além de buscar novos instrumentos 

para auxiliar o aluno a lidar com situações aversivas.  

A terceira sessão também ocorreu no interior da escola e, mais uma vez, 

utilizou-se um agente escolar para que o aluno fosse retirado de sala de aula. 

Neste dia, o aluno relatou que estava muito feliz, pois havia sido convidado para 
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ser padrinho de seu sobrinho. Trabalhou-se, então, as diferenças entre as 

sensações de tristeza, raiva e alegria.  Na sequência, ele relatou que quando 

ficava alegre voltava a falar com as pessoas com quem estava chateado, 

percebendo que as suas atitudes eram mais adequadas quando seus estados 

(físico e psicológico) eram de alegria, conseguindo discriminar eventos 

antecedentes e os subprodutos que esses desencadeavam (sensações físicas 

desagradáveis) sendo determinantes para atitudes inadequadas. 

Nesta entrevista, a psicóloga, juntamente com o aluno, redigiu uma carta 

para a mãe dele, com a finalidade de convida-la a participar do Programa de 

Justiça Restaurativa. Descreveram, também, os procedimentos relativos ao 

Círculo Restaurativo e as possíveis consequências de sua adesão. Nesta sessão, 

a psicóloga percebeu que o aluno estava aumentando seu nível de engajamento 

no programa, inclusive dispondo-se a pedir a sua mãe que ela participasse.  

Um dos objetivos desta sessão era indicar ao aluno instrumentos para 

trabalhar com as sensações desencadeadas por estímulos aversivos. Assim, 

foram abordadas as questões relativas à concorrência de estímulos (o organismo 

não consegue responder a dois estímulos antagônicos ao mesmo tempo). Tal 

paradigma foi discriminado pelo aluno que indicou por meio de exemplos a plena 

compreensão. Como encaminhamento, foi solicitado ao aluno que entregasse a 

carta à sua mãe, com a finalidade de conscientiza-la a respeito do Programa de 

Justiça Restaurativa e sensibiliza-la quanto às dificuldades percebidas nas 

entrevistas com o aluno. Ainda, entendeu-se ser necessárias novas entrevistas 

com o aluno.  

Desta forma, a quarta sessão foi realizada também nas dependências da 

escola e, mais uma vez, solicitou-se a um agente escolar para que o aluno fosse 
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retirado de sala de aula. Inicialmente, o aluno relatou ter atingido uma nota 

satisfatória em uma avaliação, fato que foi comemorado junto com a psicóloga e 

sugeriu-se que tal avaliação fosse mostrada para a mãe a fim de que ele a 

conscientizasse de sua conquista. Na sequência, o aluno indicou que seu vínculo 

com sua mãe havia se distanciado após a mudança de escola, tendo ocorrido há 

aproximadamente oito anos. Em um segundo momento, foi discutido o motivo da 

resistência da mãe a engajar-se no programa. Para finalizar, ele expressou sentir-

se injustiçado pelo pai de sua namorada, o qual já o ameaçou diversas vezes.  

A psicóloga concluiu que existiu em enfraquecimento no vinculo entre 

mãe e filho, não sendo possível precisar o seu momento ou motivo. Contudo, 

estimou que o distanciamento estivesse, de alguma forma, conectado com o 

nascimento das irmãs mais novas do aluno. Além disso, foram trabalhadas 

questões relativas à resistência da mãe em ir à escola, explicitando que, as 

últimas vezes que a mãe do aluno havia sido chamada, tinha sido em decorrência 

de comportamentos inadequados. Porém, a profissional procurou mostrar ao 

aluno que a interação com o grupo da Justiça Restaurativa seria avaliada de 

forma positiva. Nesta sessão, obteve-se mais um fator indicativo do déficit de 

habilidades sociais do aluno, pois ele disse claramente que preferia desempenhar 

atividades que não favoreciam a interação com outras pessoas (por exemplo, 

andar de esqueite sozinho), mesmo quando era convidado a interagir (passear 

com a família).  

Sendo assim, a psicóloga determinou como ações subsequentes novas 

tentativas de contato com a mãe e novas entrevistas para que fosse trabalhado 

questões relativas à habilidades sociais e autocontrole. Na quinta entrevista, o 

aluno relatou estar pronto para participar do Círculo Restaurativo, entendendo ser 
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uma oportunidade para melhorar a fama negativa trabalhada nas sessões 

anteriores. Desta forma, a psicóloga concluiu que o aluno entendeu as 

consequências negativas de suas atitudes, bem como as possíveis 

consequências positivas na participação do programa, possibilitando assim o 

agendamento do Círculo Restaurativo. 

PRÉ-CÍRCULO RESTAURATIVO: Aluno 2 (vítima):  

A primeira entrevista aconteceu nas dependências da escola. Neste 

momento, o aluno relatou à psicóloga designada para o seu atendimento (diversa 

daquela que havia atendido o agressor) sua versão dos fatos apontando o Aluno 

1 como seu agressor. Aparentou não se importar muito com o ocorrido relatando 

que “já estava tudo bem”, e que o Aluno 1 “já havia pedido desculpas”. 

Respondeu positivamente ao programa com seu aceite ao convite para participar 

do Círculo Restaurativo. A fim de coletar mais dados e proceder-se avaliação, a 

psicóloga julgou necessária a realização de mais uma entrevista.  

A segunda sessão aconteceu também no colégio. A psicóloga coletou 

dados sociais e interagiu com o aluno a fim de reforçar o vínculo e proceder a 

avaliação. O aluno relatou sentir culpa por ter apanhado, justificando assim seu 

choro ao ver a mãe no dia dos fatos. Discriminou ter chorado em função de a mãe 

ser “brava”. A psicóloga o preparou para o Círculo Restaurativo e finalizou a 

entrevista com aplicação do teste de Inventário de Estilos Parentais – IEP 

(Gomide, 2011).  

A terceira entrevista novamente aconteceu no interior da escola. A 

psicóloga perguntou ao aluno sobre questões cotidianas. O aluno interagiu com a 

psicóloga que lhe deu satisfações a respeito da demora para o acontecimento do 

Círculo, explicando que era em razão da dificuldade de comunicação com a Mãe 
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do Aluno1. O aluno reagiu bem ao saber que a Mãe do Aluno 1 estava sendo 

intimada pelo Ministério Público, e relatou não ter problemas com a demora. 

Assim a psicóloga retomou a explicação quanto ao procedimento e qual seria o 

papel do aluno, possibilitando assim o agendamento do Círculo Restaurativo. 

PRÉ-CÍRCULO RESTAURATIVO: Aluno 3 (em tese, a pivô do conflito – quem 

estava usando o lenço na cabeça): 

A entrevista aconteceu nas dependências do colégio. A psicóloga chamou 

a aluna na sala de aula, que se mostrou apreensiva desde o primeiro contato. Ao 

sentar-se, a psicóloga se apresentou e perguntou-lhe se sabia o porquê de ter 

sido chamada. A aluna disse que não sabia, e mostrou-se ansiosa. Assim, foi-lhe 

dito que ela não precisava temer, que iriam conversar sobre um caso de conflito 

havido na sua sala de aula entre o Aluno 1 e o Aluno 2. Para tanto, a psicóloga 

aplicou uma técnica de relaxamento, e após deu-se início à entrevista.  

A aluna relatou não ter entendido o motivo de ter sido chamada na 

coordenação no dia da agressão física sofrida pelo Aluno 2. Relatou não ter 

ficado ofendida com a brincadeira do colega atingido e acrescentou que não 

concordava com o conteúdo da brincadeira feita pelo mesmo, porém não se 

importava. Apontou ter achado “estranho” o colega ter sido agredido e nada ter 

acontecido com o agressor. Hipotetizou-se razões pelas quais a agressão poderia 

ter acontecido, no entanto ela deixou claro que certamente não tinha sido o pivô.  

Apontou injustiças a seu ver frente aos julgamentos feitos pela escola a 

respeito dos fatos. Mostrou-se solícita e concordou em participar do programa, 

possibilitando assim o agendamento do Círculo Restaurativo.  

PRÉ-CÍRCULO RESTAURATIVO: Mãe Aluno 1 (mãe do agressor): 
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 A psicóloga designada fez um primeiro contato, via telefone, na tentativa 

de agendar um encontro que possibilitasse a descrição do ocorrido e a 

explanação acerca do Programa de Justiça Restaurativa. Neste momento a Mãe 

do Aluno 1 aceitou participar do programa, no entanto, posteriormente não mais 

atendeu aos telefonemas feitos pela psicóloga. Desta forma, sem a certeza da 

sua anuência e sem condições de se aferir a sua disponibilidade, a psicóloga 

responsável pelo atendimento do Aluno 1, escreveu juntamente com este aluno 

uma carta contive à sua mãe, para uma conversa informal, no ambiente escolar. 

Porém ela não compareceu na data marcada.  

Em seguida, a pedagoga da escola, integrante da Comissão da Justiça 

Restaurativa, encaminhou uma solicitação de comparecimento à Mãe do Aluno 1, 

que novamente deixou de comparecer. Desta forma, a pesquisadora levou tal 

situação ao conhecimento da Promotora de Justiça da Vara da Infância e 

Juventude da comarca, solicitando sua intervenção para o chamamento da 

responsável legal. Assim, fora expedida notificação extrajudicial, pela Promotoria 

de Justiça, para que esta mãe comparecesse em data agendada na sede do 

Ministério Público local, com intuito de relatar-lhe o comportamento do seu filho, 

apresentar-lhe o Programa de Justiça Restaurativa e solicitar a sua participação 

na condição de parte secundária, apoiadora do Aluno 1. Contudo, ela novamente 

deixou de comparecer.  

Desta forma agendou-se o Círculo Restaurativo. Como última tentativa de 

convidar a Mãe do Aluno 1 a participar, a pesquisadora confeccionou um convite 

e fora até a residência daquela entregar. Por sorte, a Mãe do Aluno 1 estava em 

casa e recebeu o convite. Nesta oportunidade, a pesquisadora aproveitou para 
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lhe explicar a importância do seu comparecimento e o procedimento. Em seguida, 

a mãe do aluno confirmou a sua participação. 

PRÉ-CÍRCULO RESTAURATIVO: Mãe Aluno 2 (mãe da vítima):  

A entrevista aconteceu em sua residência. A psicóloga designada, após 

realização de rapport, perguntou se a Mãe do Aluno 2 sabia o que estava 

acontecendo. A mesma relatou sua versão dos fatos, a qual correspondeu à 

apresentada em ata pelo colégio. Com o auxílio da psicóloga, fora feita uma nova 

leitura da situação, discriminando que o Aluno 2 não era culpado por ter 

apanhado do Aluno 1 e, tampouco, o Aluno 3 tinha sido o pivô da história. Assim, 

a Mãe do Aluno 2 fora questionada a respeito das responsabilidades atribuídas 

ao filho.  Então ela relatou suas dificuldades financeiras e emocionais frente às 

responsabilidades dadas ao Aluno 2, decorrentes do fato dela não ter um 

companheiro e ter outro filho com tenra idade, o que exigia que o Aluno 2, 

contribuísse nas tarefas da casa e no cuidado do irmão mais novo. Desta forma, a 

psicóloga, tendo analisado os comportamentos do filho e da mãe, concluiu que 

ele era submetido à responsabilidades que não deveriam ser atribuídas a um 

adolescente da sua idade. 

A Mãe do Aluno 2 respondeu positivamente ao convite para participar do 

Programa de Justiça Restaurativa e mostrou-se agradecida verbalmente, em 

diversos momentos. Foi orientada sobre como seria o Círculo Restaurativo e 

informada que sua presença seria impreterível.  A psicóloga finalizou a entrevista 

com aplicação do teste de Inventário de Estilos Parentais – IEP (Gomide, 2011), 

possibilitando assim o agendamento do Círculo Restaurativo. 

PRÉ-CÍRCULO RESTAURATIVO:  Mãe Aluno 3:  
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Primeiramente, não havia sido programada entrevista com esta mãe, uma 

vez que ela é responsável por aluno integrante da parte secundária e não 

primária. Contudo, quando a pesquisadora fora entregar, pessoalmente, o convite 

para o Aluno 3, em sua residência, para participar do Círculo Restaurativo, 

entendeu por bem chamar a sua mãe e lhe explicar a respeito. Desta forma, a 

pesquisadora esclareceu à Mãe do Aluno 3 o motivo e conteúdo do convite 

entregue à sua filha, explicando também todo o procedimento do Programa da 

Justiça Restaurativa, convidando-a a participar. Neste momento a Mãe do Aluno 3 

relatou ser muito participativa na vida de sua filha, elogiou o programa e disse 

que podiam contar com sua presença.  

CÍRCULO RESTAURATIVO 

Na data agendada para a realização do Círculo Restaurativo 

compareceram apenas a pesquisadora; as duas psicólogas designadas; na 

condição de partes primárias nenhum aluno compareceu; na condição de partes 

secundárias compareceu apenas o Aluno 4; comparecendo também um 

representante da escola e um integrante da Comissão da Justiça Restaurativa. O 

provável motivo das ausências foi que nesta data choveu abundantemente no 

horário agendado, no município onde se encontra a escola. Assim, diante das 

ausências relatadas, principalmente das partes primárias, inviabilizou-se a 

realização do Círculo, tendo sido redesignado, com a emissão de novos convites, 

que também foram entregues pessoalmente a cada uma das partes.  

Na nova data agendada compareceram a pesquisadora; as duas 

psicólogas designadas; na condição de partes primárias: o Aluno 1 e o Aluno 2; 

na condição de partes secundárias: o Aluno 3, o Aluno 4, a Mãe do Aluno 2, a 
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Mãe do Aluno 3, um representante do colégio e um integrante da Comissão da 

Justiça Restaurativa. Ausente assim a Mãe do Aluno 1 (agressor).  

A sessão iniciou-se com uma acolhida feita pela pesquisadora e com a 

apresentação de cada um dos presentes. Ao se apresentar, cada integrante foi 

orientado a dizer uma virtude que gostaria que estivesse presente naquele 

momento. Então os valores citados foram: gratidão, serenidade, felicidade, paz, 

família, união e felicidade. O Aluno 2 (vítima) mostrou muita dificuldade em 

escolher uma virtude, justificando-se por não lembrar de nenhuma.Em seguida 

todos foram instruídos quanto ao propósito do Círculo Restaurativo, qual seja, 

que fosse possível realizar uma compreensão mútua sobre o conflito ocorrido, 

oportunizando que cada um pudesse falar e ser escutado, responsabilizando-se 

por suas escolhas e, finalmente, pudessem chegar a um acordo.  

Fora ressaltado que este trabalho é baseado no diálogo e no respeito, 

não havendo perseguições nem julgamentos. Após, todos foram instruídos 

quanto ao procedimento (Pré-círculo; Círculo e Pós-círculo Restaurativo). O 

conflito ocorrido entre as partes primárias fora apresentado da seguinte forma: o 

Aluno 1 agrediu fisicamente o Aluno 2, com um soco que resultou na ruptura do 

supercílio, porque este falou para o Aluno 3, que estava com  um lenço na 

cabeça, que ele parecia um personagem do GTA. O caso foi registrado na ata de 

ocorrências do colégio. Os responsáveis pelos Alunos 1 e 2 foram chamados na 

escola. Os pais do Aluno 1 levaram o Aluno 2 para o hospital.  

Ao ser oportunizada a palavra ao Aluno 2 (vítima) para que pudesse  falar 

acerca dos seus sentimentos e necessidades atuais, ele relatou que sentia algo 

ruim, mas não soube descrever melhor. Após, o Aluno 1 (agressor) disse que 

entendeu que não foi só um a lesão na testa, mas sim nos sentimentos do Aluno 
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2. Então o Aluno 2 relatou que o Aluno 1 entendeu os sentimentos dele e que não 

haveria nada para complementar. Neste momento não houve outras 

participações.  

Ao ser oportunizada a palavra ao Aluno 1, para falar acerca dos seus 

sentimentos e necessidades atuais, ele relatou que desde que começou a falar 

com a psicóloga estava mais calmo e que não pretendia mais ter comportamentos 

violentos. Em seguida, o Aluno 2 disse que entendeu que a partir de então o 

Aluno 1 iria mudar e não iria mais ser agressivo como ele era antes, já que vivia 

sempre brabo. O Aluno 1 aduziu que entendeu o que aconteceu. Então o Aluno 1 

se manifestou sobre as necessidades que estava procurando atender no 

momento em que praticou os fatos, esclarecendo que fez sem pensar, para se 

acalmar, mas não adiantou nada. Neste momento, o Aluno 2 disse que entendeu 

que o Aluno 1 fez sem pensar, porque ele estava descontrolado, mas que o 

motivo da revolta não era com ele.  

No momento dos fatos o sentimento do Aluno 1, trazido por ele, era de 

raiva, e a forma de trabalhar essa raiva era descontando em alguém, então o 

Aluno 2 surgiu fazendo algo que o Aluno 1 não aprovava e com isso o Aluno 1 

achou por bem descontar sua raiva no Aluno 2, machucando-o não só 

fisicamente. O Aluno 1 afirmou que se arrependeu quando viu o Aluno 2 chorando 

por ver sua irmã. Quando questionado sobre os sentimentos que sentiu ao ver 

seus pais aqui na escola, o Aluno 1 respondeu não sentir nada, mas que acha 

que a conduta dos seus pais em levar o Aluno 2 ao hospital foi correta, disse, 

ainda, que já havia percebido algumas mudanças em si mesmo.  

Quando os outros participantes foram questionados, afirmaram também 

perceber a mudança positiva no comportamento do Aluno1. Enfim, oportunizou-
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se aos participantes fazerem propostas para um provável acordo, que lidasse 

com as necessidades não atendidas, para assegurar a reparação do dano ou a 

compensação das consequências da infração, e para que o fato não se repetisse. 

O Aluno 1 afirmou que deveríamos pensar antes de agir e respeitar o seu 

próximo. A Mãe do Aluno 3 sugeriu que eles cultivassem a amizade, pois ter 

alguém para conversar é muito importante para as pessoas. Também afirmou que 

os participantes tinham um sentimento muito importante que era a humildade, um 

por ter reconhecido o que fez de errado e o outro por não cultivar mágoas. A 

Aluna 3 relatou que o Círculo foi muito bom e que os conflitos da escola poderiam 

ser resolvidos dessa maneira.  

Então, a pesquisadora, facilitadora do Círculo, sugeriu que a ideia da 

Justiça Restaurativa poderia se espalhar pela escola, pois era uma forma positiva 

de se resolver conflitos. Então, recomendou que um dos meios de 

responsabilização do Aluno 1 poderia ser ele levar esses valores para a sua 

turma, e para as outras salas, passando um vídeo, discutindo a Justiça 

Restaurativa e dando uma palestra. A mãe do Aluno 2 disse que até um abraço 

poderia ser muito importante. Nesse momento todos os integrantes se abraçaram, 

sendo que o Aluno 1 teve boa receptividade.  

Assim, chegaram ao seguinte acordo: Ação 1: pensar e agir antes de 

fazer, que traduzido de forma concreta, se daria por meio da participação em um 

programa chamado Comportamento Moral (Gomide, 2010), que seria aplicado por 

um psicólogo e poderia ajudar a trabalhar no dia a dia os valores e as habilidades 

positivas. Todos os alunos presentes se dispuseram a participar do programa. 

Ação 2: divulgar o Programa de Justiça Restaurativa, passando um  vídeo para 

três turmas, o Aluno 1concordou e os demais alunos presentes concordaram em 
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acompanha-lo. Desta forma, determinaram-se as turmas. Ação 3: a participação 

dos pais presentes em um Programa de Práticas Parentais (Gomide, 2011) a ser 

desenvolvido nas dependências da escola. Por fim, agendou-se o primeiro Pós-

Círculo e convencionou-se que outro seria marcado para quando fossem 

finalizados os programas ofertados. Então a pesquisadora agradeceu a presença 

de todos e deu por encerrado o Círculo Restaurativo, colhendo a assinatura dos 

presentes na ata.  

Após a realização do Círculo, também como apoio e visando mudança de 

comportamento, foi oferecido ao Aluno 1 (agressor) um reforço escolar, em razão 

das suas notas baixas, em diversas disciplinas. Tão ação seria realizada por um 

estudante de psicologia, aluno da orientadora desta pesquisa, com intuito de 

conhecer e entender as dificuldades do Aluno 1, auxiliando a sua superação, 

buscando aumentar a sua autoestima. 

PÓS-CÍRCULO RESTAURATIVO:  

Conforme acordo pré-estabelecido, na data agendada para a realização 

do primeiro Pós-Círculo Restaurativo compareceram todas as partes que 

estiveram presentes no Círculo Restaurativo, ausente, novamente, a Mãe do 

Aluno 1. Então passou a analise do cumprimento das ações convencionadas. Em 

relação ao Programa do Comportamento Moral, até então havia sido realizados 

cinco encontros, tendo os alunos presentes confirmado a sua participação, sendo 

que os Alunos 1, 2 e 4 relataram ter tido uma falta cada um. O Aluno 3 relatou 

que estava gostando do programa. O Aluno 1 e o Aluno 4 relataram que as 

práticas ali aprendidas os auxiliaram bastante no dia-a-dia. O Aluno 1 contou 

sobre o que acontecia nos encontros, mais especificamente sobre as regras. O 

Aluno 2 relatou que gostou bastante da sessão na qual tiveram oportunidade de 
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desenvolver um teatro. A pesquisadora então os questionou sobre o 

compromisso de cada um em relação à continuidade do programa e todos se 

comprometeram em persistir participando e justificar eventuais faltas.  

A respeito da tarefa que o Aluno 1 havia proposto, “pensar antes de agir”, 

ele relatou uma situação na qual conseguiu evitar uma briga por ter pensando 

antes de se envolver em um conflito. Disse também que aconteceu uma situação 

na qual não conseguiu evitar o conflito, mas que a agressão física não resolveu o 

problema. A psicóloga que realizou os atendimento ao Aluno 1 mencionou que 

ele estava passando por uma fase complicada da vida dele, uma vez que 

recentemente seu padrasto havia sido assassinado, e que apesar de ter tido uma 

recaída, percebia que ele tinha apresentado melhoras no comportamento e que 

na maioria das vezes estava conseguindo pensar antes de agir agressivamente. 

A pesquisadora complementou dizendo que os conflitos sempre existirão, porém, 

os instrumentos que utilizamos para lidar com eles não devem ser violentos e que 

o objetivo desse programa era justamente fornecer ferramentas adequadas para 

lidar com eles.  

Em relação ao compromisso de apresentar um vídeo para três turmas, o 

Aluno 3 disse que foram em uma turma falar sobre a Justiça Restaurativa, porém 

o vídeo não fora apresentado, mas que todos os presentes ali haviam assistido 

ao vídeo recomendado pela pesquisadora. Nesse momento os Alunos 1 e 2 

descreveram o vídeo.  A pesquisadora e as psicólogas presentes falaram um 

pouco sobre o processo pelo qual as pessoas que mudam seus comportamentos 

passam em função da percepção das outras pessoas, pois nem sempre a 

mudança é percebida e bem aceita pelos outros. O Aluno 1 se queixou que sua 

família e a escola não tinham valorizado as suas mudanças positivas. 
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 Em relação à ação de assistir ao vídeo: o Aluno 3 disse que todos tinham 

visto na escola e que o grupo havia confeccionado cartazes sobre Justiça 

Restaurativa para apresentar nas salas. No primeiro dia da apresentação todos 

foram apresentar o cartaz em uma sala, nos outros dois dias, os Alunos 1 e 2 

faltaram à aula, contudo, de qualquer forma o vídeo não foi apresentado em 

nenhuma turma. A pesquisadora sugeriu uma nova apresentação para que todos 

cumprissem o acordo. A Mãe do Aluno 3 disse que não gostaria que sua filha 

saísse da sala para realizar a apresentação, pois não gostaria que ela perdesse 

aula. Então foi sugerido que o grupo fizesse a apresentação no turno da tarde. 

Desta forma, ficou acordado que na semana seguinte a pedagoga presente 

naquele momento iria providenciar duas turmas do turno da tarde para que o 

grupo realize as apresentações.  

Em relação ao acordo feito referente ao grupo dos pais, uma das 

psicólogas presentes relatou que em decorrência do recesso dos professores no 

dia programado para o início do programa, ele se iniciaria na outra semana e que 

os convites ainda seriam enviados aos participantes. A outra psicóloga relatou 

que havia feito uma oferta de psicoterapia ao Aluno 2. Então, a Mãe do Aluno 2 

relatou a falta de condições financeiras e o fato do filho não saber muito bem 

andar sozinho na cidade de Curitiba, onde aconteceriam as sessões. A psicóloga 

ainda mencionou a importância do comprometimento em relação do processo de 

psicoterapia e que sem ele ficaria muito difícil sustentar as mudanças almejadas. 

A pesquisadora relatou que a escola poderia subsidiar as passagens para que o 

aluno pudesse realizar a psicoterapia em Curitiba. Quanto à dificuldade de 

localização na Capital, o membro da Comissão da Justiça Restaurativa ali 

presente se comprometeu a acompanhar o Aluno 2 nas primeiras sessões, até 
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que ele se localizasse. Mesmo assim, a Mãe do Aluno 2 não autorizou a 

participação do seu filho, alegando que  pensaria mais um pouco a respeito e que 

ela se encontraria com a psicóloga no dia da apresentação do teatro para 

conversar mais a respeito. 

A outra psicóloga perguntou ao Aluno 1 sobre seu interesse na 

psicoterapia e o mesmo disse que ainda não havia falado com sua mãe a 

respeito. Então o Aluno 1 e a psicóloga combinaram que ele tentaria falar com 

sua mãe até o final da semana e, caso não conseguisse, a psicóloga se 

disponibilizou a ajudá-lo. A mesma psicóloga ainda complementou dizendo que 

se os Alunos 1 e 2 achassem que esse não era o melhor momento para iniciarem 

a psicoterapia, nada impediria que eles procurassem as psicólogas em qualquer 

outro momento de suas vidas. O representante da Comissão da Justiça 

Restaurativa disse que fazia psicoterapia e a mesma já o ajudou muito e inclusive 

se ofereceu para guiar os alunos até Curitiba nas primeiras sessões, se 

necessário.  

A Mãe do Aluno 3 questionou o número de encontros do Programa de 

Comportamento Moral, dizendo que poderia ser que o Aluno 3 faltasse em alguns 

dias, pois ela não ficava tranquila quando a filha voltava sozinha para casa. A 

psicóloga presente disse que uma das pessoas que aplicava o programa poderia 

leva-la para casa. Ficou combinado que a Mãe do Aluno 3 entraria em contato 

com a pesquisadora caso acontecesse de algum dia o Aluno 3 precisasse faltar 

por motivo de não ter com quem voltar para casa, pois dessa forma ainda daria 

tempo para encontrar uma solução. A pesquisadora sugeriu que o próximo 

encontro acontecesse após o término do Programa do Comportamento Moral. 

Assim, agendou-se o segundo Pós-Círculo, para avaliação do Programa de 
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Comportamento Moral, do Programa de Práticas Educativas Parentais e da 

apresentação dos vídeos. Então a pesquisadora agradeceu a presença de todos 

e deu por encerrado o primeiro Pós-Círculo Restaurativo, colhendo a assinatura 

dos presentes na ata.  

Ao segundo Pós-Círculo compareceram tão somente a pesquisadora, a 

psicóloga responsável pelo atendimento ao Aluno 2, o Aluno 4, e o representante 

da Comissão da Justiça Restaurativa. Cuja finalidade era verificar o cumprimento 

integral do acordo estabelecido no Círculo Restaurativo. Contudo, diante da 

ausência das partes primárias restou prejudicado este segundo Pós-Círculo, 

inviabilizando a conferência do cumprimento do acordo. Então a pesquisadora 

agradeceu a presença dos presentes e deu por encerrado o segundo Pós-Círculo 

Restaurativo, colhendo a assinatura dos presentes na ata. 

Acerca dos alunos envolvidos neste caso, alguns funcionários da escola, 

integrantes da Comissão de Justiça Restaurativa, informaram nas reuniões que 

haviam percebido significativas mudanças nos comportamentos dos discentes, 

em especial quanto ao Aluno 1 (agressor). A pesquisadora também constatou tal 

mudança, percebendo que ele estava mais simpático e educado, passando a 

cumprimentá-la com abraço todas as vezes que se encontravam. Também foi 

relatado que ele havia passado a gazear menos aulas. No entanto, mais ao final 

do ano letivo, ele passou a ter recaídas, demonstrando alguns comportamentos 

violentos e voltando a gazear aulas. Tal situação coincidiu com a morte de seu 

padrasto e seu relato que após esta situação, sua mãe havia ficado ainda mais 

ausente e distante. 

 

 



96 
 

CASO II:  

Participantes: Partes primárias: Aluno 1 (agressor), sexo masculino, 15 

anos; Aluno 2 (vítima), sexo masculino, 14 anos. Partes secundárias: Aluno 3 

(testemunha), sexo masculino, 14 anos; Mãe do Aluno 1, sexo feminino, 30 anos; 

Pai do Aluno 2, sexo masculino, 49 anos; Professora,sexo feminino, idade 

desconhecida. 

 Local: Vários locais foram utilizados para a realização das entrevistas e 

aplicação dos testes, como: Colégio; residência do Aluno 1; residência do Aluno 

2; Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Comarca. 

Motivo: Conforme descrição realizada no livro ata de ocorrências 

escolares: o Aluno I agrediu fisicamente o Aluno 2, em sala de aula, com um tapa 

no rosto, porque este lhe jogou uma bola de papel. 

Número de sessões: Aluno 1 (agressor): 03 sessões, sendo 02 em pré-

círculo e 01 em círculo, tendo faltado ao pós-círculo; Aluno 2 (vítima): 05 sessões, 

sendo 03 em pré-círculo, 01 em círculo e 01 em pós-círculo; Aluno 3 

(testemunha): 01 sessão apenas em pré-circulo, não tendo comparecido no 

círculo e no pós-círculo; Mãe do Aluno 1: 03 sessões, sendo 02 de pré-círculo e 

01 de círculo, não tendo comparecido no pós-circulo; Pai do Aluno 2: 03 sessões, 

sendo 01 em pré-círculo, 01 em círculo e 01 em pós-círculo; Professora: 03 

sessões, sendo 01 em pré-círculo; 01 em círculo e 01 em pós-círculo. 

Procedimento:  

PRÉ-CÍRCULO RESTAURATIVO: Aluno 1 (agressor): 

A primeira entrevista foi realizada nas dependências da escola. Durante 

esse encontro o aluno contou à psicóloga que agrediu fisicamente um colega, 

dando-lhe um tapa no rosto, porque este teria atirado uma bolinha de papel nele. 
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Diante disso, a profissional explorou os sentimentos do aluno, que disse ter 

sentido uma raiva incontrolável, no momento dos fatos, e que este sentimento o 

agradava. Relatou ainda que quando era criança, seu pai o ensinou a agredir os 

colegas para se defender e depois quando já era adolescente o pai falou que 

esse tipo de comportamento não era mais necessário, porém, ele não sabia mais 

agir de outro jeito e gostava dessa conduta.  

Quando questionado a respeito da postura adotada pela escola, disse 

que foi chamado pela direção para prestar esclarecimentos, mas, não quis 

diálogo com ninguém e foi embora. Falou, ainda, que não possui interesse pelos 

estudos, disse ter outras preocupações, como entrar para o exército. A psicóloga 

o convidou para participar do projeto, mas ele disse não saber se essa era uma 

boa ideia, porém, concordou em conversar com ela novamente. 

 Assim, a psicóloga responsável entendeu ser necessária pelo menos 

mais uma entrevista a fim de esclarecer o aluno a respeito das possíveis 

consequências no caso da não participação. No mesmo dia a psicóloga da equipe 

realizou contato telefônico com a Mãe do Aluno 1.  

A segunda entrevista também fora realizada no colégio. A psicóloga levou 

os registros de ocorrências feitos no livro ata da escola nos quais constava o 

histórico de queixas do aluno e, dessa forma, conversou com ele a respeito das 

consequências futuras que esse tipo de conduta poderia causar, dentre elas, 

cumprir medida socioeducativa se a vítima resolvesse registrar a ocorrência da 

agressão sofrida.  Então, ele concordou, dizendo saber que não estava agindo de 

forma correta. Em seguida, a psicóloga perguntou a ele se sabia o motivo de seu 

fracasso escolar, seu sentimento em relação a isso e como imaginava seu futuro 

se não se dedicasse aos estudos. Então ele disse que tirava notas baixas porque 



98 
 

não permanecia em sala de aula, havia perdido o interesse e que as notas baixas 

não o incomodavam, porém, não conseguiria realizar seu sonho de entrar para o 

exército caso não concluísse o ensino médio.  

A psicóloga então explicou que teria um tempo de quatro meses até o 

final do ano para melhorar as notas e que isso era possível se ele quisesse e 

propôs achar uma pessoa que pudesse ajuda-lo com reforço escolar. O reforço 

escolar era uma atividade que pertencia ao programa, sendo ofertada por um 

estudante de psicologia, aluno da orientadora desta pesquisa, com o fim de 

prestar apoio visando aumento de autoestima. Ele relatou que gostaria de tentar, 

mas não concordou em estudar com outra pessoa. A psicóloga aplicou o Teste de 

Desempenho Escolar, cujo resultado mostrou que o agressor possuía 

desempenho equivalente a um aluno de 5º ano, sendo que cursava o 7º ano. O 

teste de Inventário de Estilos Parentais também foi aplicado, mostrando que as 

práticas parentais maternas são negativas e superam as positivas, com altos 

índices de negligência, disciplina relaxada, monitoria negativa e abuso físico. No 

final da entrevista, quando questionado a respeito da participação no Programa 

da Justiça Restaurativa, concordou em participar. 

PRÉ-CÍRCULO RESTAURATIVO: Aluno 2 (vítima):  

A primeira entrevista aconteceu nas dependências do colégio. O aluno 

relatou à psicóloga designada sua versão dos fatos, apontando o Aluno 1 como 

seu agressor: “Estava na sala e fui jogar o lixo quando o piá tacou uma bolinha e 

veio falar que fui eu. Daí ele veio e me deu um tapa na cara”. O aluno referiu-se 

ao Aluno 3 ao mencionar “o piá”, e referiu-se ao Aluno 1, ao mencionar “ele”.   

Completou dizendo que o Aluno 3  jogou uma bolinha no Aluno 1, e este lhe 

acertou um tapa no rosto. Quando questionado a respeito de seus sentimentos 
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posteriores ao tapa, o mesmo não soube se expressar verbalmente, apenas 

conseguiu dizer que “não gostou”, após ser estimulado a falar. Mostrou-se apático 

à terapeuta e ao ocorrido na maior parte da entrevista. De uma forma geral, 

expressou muito pouco comportamento verbal e demonstrou estar ansioso na 

presença da psicóloga. Respondeu positivamente ao convite para participar do 

Programa da Justiça Restaurativa.  A fim de estabelecer vínculo e explorar mais 

os fatos e sentimentos a psicóloga entendeu necessária pelo menos mais uma 

entrevista.  

A segunda sessão ocorreu no mesmo local da primeira. O aluno interagiu 

com a psicóloga, mencionando assuntos de seu cotidiano, fez piadas, mostrou-

se, dessa vez, receptivo e um pouco mais confiante. Ao ser novamente 

questionado sobre o fato ele relatou “mas eu já te contei” e respondeu de 

imediato com ansiedade, derrubando o objeto que segurava desde o início da 

entrevista. Quando estimulado a expressar seus sentimentos, não respondeu 

verbalmente e demonstrou indiferença, bocejando. Conseguiu concordar 

verbalmente quando questionado se a experiência foi ruim. Após isso, concordou 

também que um pedido de desculpas é importante e que o agressor já pediu, no 

dia do ocorrido, na sala da direção. A fim de manter o vínculo, exercitar o 

comportamento empático e explorar uma terceira versão do acontecido e 

aplicação do teste de Inventário de Estilos Parentais – IEP (Gomide, 2011), a 

psicóloga entendeu necessária mais uma entrevista.  

A terceira entrevista também ocorreu na escola. Após ouvir uma história 

contada pela terapeuta através de desenhos, que o apontava como participante 

mais ativo do ocorrido, debochando dos colegas, o mesmo discordou 

imediatamente. Quando questionado a respeito da verdadeira história, este 
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desenhou e repetiu a história contada anteriormente, dessa vez com mais 

detalhes. Apontou uma professora da disciplina de História como testemunha. 

Negou que o Aluno 1 tenha lhe solicitado um pedido de desculpas anterior à 

agressão física. Desta forma, a psicóloga entendeu necessária uma entrevista 

com a referida professora para a elucidação dos fatos mencionados pelo aluno.  

PRÉ-CÍRCULO RESTAURATIVO: Aluno 3 (testemunha): 

A entrevista ocorreu no colégio, quando a psicóloga comentou com o 

aluno que seu nome havia sido mencionado por um dos envolvidos no conflito e, 

por isso, solicitou para que contasse sua versão do ocorrido. O aluno negou seu 

envolvimento e contou que o Aluno 2 atirou uma bolinha de papel nele, porém, o 

mesmo se desviou, atingindo assim o Aluno 1. Relatou que o Aluno 1 disse ao 

Aluno 2  que ele deveria pedir-lhe desculpas por ter atirado a bolinha nele, porém, 

o Aluno 2 se negou, fazendo com que  o Aluno 1 o agredisse fisicamente. A 

psicóloga então convidou o aluno para participar do Programa Justiça 

Restaurativa e este aceitou o convite. 

PRÉ-CÍRCULO RESTAURATIVO: Mãe Aluno 1(mãe do agressor):  

Na data em que entrevistou o Aluno 1, a psicóloga designada realizou 

contato telefônico com sua mãe, agendando um encontro com data definida, na 

escola. Contudo, no dia e horário marcado, a psicóloga compareceu à escola, 

porém a mãe não compareceu ao encontro. Desta forma um representante do 

colégio encaminhou uma solicitação para ambos os pais do Aluno 1 

comparecerem em data agendada. Entretanto, mais uma vez, eles não 

compareceram. Desta forma, a pesquisadora levou tal situação ao conhecimento 

da Promotora de Justiça da Vara da Infância e Juventude local, solicitando sua 

intervenção para o chamamento dos responsáveis legais. Assim, fora expedida 
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notificação extrajudicial, pela Promotoria de Justiça, para que esta mãe 

comparecesse em data agendada na sede do Ministério Público, com intuito de 

relatar-lhe o comportamento do seu filho, apresentar-lhe o Programa de Justiça 

Restaurativa e solicitar a sua participação na condição de parte secundária, 

apoiadora do Aluno 1.  

Na data marcada a Mãe do Aluno 1 compareceu à Promotoria de Justiça. 

Contudo, a Promotora de Justiça responsável não estava presente. Assim, a 

pesquisadora, juntamente com a psicóloga designada, fizeram o atendimento, 

explanando sobre o Programa de Justiça Restaurativa no qual o filho dela estava 

participando e a importância da presença dos pais na vida dos seus filhos, 

especialmente em momentos de conflitos. Desta forma, a Mãe do Aluno 1 alegou 

descontentamento com as ações do colégio, mas afirmou que a equipe poderia 

contar com sua presença no Círculo-Restaurativo. Também solicitou que seu 

marido, pai do Aluno 1, também fosse chamado para comparecer. Por fim, a 

pesquisadora lhe disse que enviaria convite também ao pai do aluno e agradeceu 

a sua presença e colaboração.  

PRÉ-CÍRCULO RESTAURATIVO: Pai Aluno 2 (pai da vítima): 

O Pai do Aluno 2 fora esclarecido, pela psicóloga responsável, sobre os 

motivos da inclusão do caso que envolve seu filho no Programa da Justiça 

Restaurativa, e também o que significa esse projeto, assim como o papel da 

psicologia nesse processo. Com o intuito psicoeducativo, foi exposto verbalmente 

pela terapeuta os subprodutos, assim como, as consequências do uso 

indiscriminado de punição como prática educativa. O entrevistado concordou 

prontamente em participar do programa, e foi preparado para o Círculo.  
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O mesmo foi submetido à aplicação do teste de Inventário de Estilos 

Parentais – IEP (Gomide, 2011). Restou então combinado que o Círculo seria 

marcado em uma data que este pudesse comparecer, e que o mesmo seria 

avisado com antecedência. Ao fazer a correção do referido teste, a psicóloga 

entendeu que este pai deveria participar do Programa de Práticas Educativas 

Parentais fazendo o respectivo convite. 

PRÉ-CÍRCULO RESTAURATIVO:  Professora:  

A entrevista aconteceu nas dependências da escola. A Professora fora 

questionada pela psicóloga sobre o ocorrido e confirmou parcialmente a versão 

dos fatos do Aluno 2. Assim, foi instruída sobre o conceito de Justiça Restaurativa 

e de seu papel frente ao mencionado conflito. Aceitou participar do programa e 

reagiu positivamente frente ao processo de entrevista e convite, tendo preenchido 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

CÍRCULO RESTAURATIVO:  

Na data agendada para a realização do Círculo Restaurativo, 

compareceram a pesquisadora; as duas psicólogas designadas; na condição de 

partes primárias o Aluno 1 e o Aluno 2; na condição de parte secundária a Mãe 

Aluno 1, o Pai Aluno 2, a Professora, um representante do colégio e três 

integrantes da Comissão da Justiça Restaurativa. Ausentes o Aluno 3 

(testemunha), parte secundária e seu responsável, e o Pai do Aluno 1.  

A sessão iniciou-se com uma acolhida feita pela pesquisadora e com a 

apresentação de cada um dos presentes. Ao se apresentar cada integrante 

deveria dizer um valor que gostaria que estivesse presente naquele momento, 

tendo sido citados: vergonha, arrependimento, perdão, respeito, esperança e 

harmonia. Em seguida, todos foram instruídos quanto ao propósito do Círculo 
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Restaurativo, qual seja, que fosse possível realizar uma compreensão mútua 

entre todos os envolvidos, oportunizando que cada um pudesse falar e ser 

escutado, responsabilizando-se por suas escolhas e, finalmente, pudessem fazer 

um acordo.  

Fora ressaltado que este trabalho é baseado no diálogo e no respeito, 

não havendo perseguições nem julgamentos. Após, todos foram instruídos 

quanto ao procedimento (pré-círculo; círculo e pós-circulo restaurativo). O conflito 

ocorrido entre as partes primárias fora apresentado da seguinte forma: o Aluno 1 

agrediu fisicamente o Aluno 2, dando-lhe um tapa no rosto. O caso foi registrado 

na ata de ocorrências do colégio. Os responsáveis pelos Alunos 1 e 2 foram 

chamados na escola.  

Ao ser oportunizada a palavra ao Aluno 2, para falar acerca dos seus 

sentimentos e necessidades atuais, ele relatou que naquele momento estava se 

sentindo bem porque não aconteceu mais nada entre ele e o Aluno 1, não tendo 

havido mais nenhum conflito. Após, o Aluno 1 disse que não conseguia 

compreender porque o Aluno 2 estava se sentindo bem, já que ele não estava 

sentindo nada. Então o Aluno 2 confirmou que não entendia bem os sentimentos 

dele. Ao ser oportunizada a palavra ao Aluno 1, para falar acerca dos seus 

sentimentos e necessidades atuais, ele disse novamente não sentir nada, mas 

que no dia do acontecido sentiu raiva e descontrole. E o que desencadeou essa 

raiva não foi somente uma bolinha de papel na testa, isso já estava acontecendo 

há algum tempo e que no começo tentou dialogar, mas não adiantou nada, então 

brigou e lutou com o Aluno 2. Após, o Aluno 2 relatou que o Aluno 1 dizia que ele 

mexia na sua mochila e juntando isso com a bolinha de papel, fez com que ele 
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ficasse com raiva dele. O Aluno 2 disse que outras pessoas também jogavam 

bolinha de papel mas que a culpa acabava sendo sempre dele.  

Quanto ao sentimento do momento dos fatos o Aluno 2 descreveu ter 

sentido vergonha. Em seguida o Aluno 1 se manifestou sobre as necessidades 

que estava procurando atender no momento em que praticou os fatos, da 

seguinte forma, que sentiu raiva e descontrole. Que se alguém tivesse lhe 

agredido fisicamente ele reagiria, mas não soube dizer o que sentiria no 

momento. Então o Aluno 2 disse que entendeu que o Aluno 1 tinha sentido raiva.  

Em seguida, o Aluno 1 falou que se acontecesse novamente, agiria da 

mesma forma porque ele é assim mesmo, esse é esse o seu jeito e que não tem 

vontade de mudar isso. Então a psicóloga que atendeu o Aluno 2 perguntou ao 

Aluno 1 como ele achava que seria se todos os alunos da escola agissem de 

forma agressiva. Ele respondeu dizendo que haveria muitos conflitos e não seria 

legal, mas as pessoas só conseguem deixar de agredir quando pensam antes de 

agir. Desta forma, a pesquisadora perguntou ao Aluno 1 como ele se sentiria se 

no seu local de trabalho, o chefe fosse extremamente agressivo. Ele relatou que 

sentiria vergonha e que não seria bom. Então a psicóloga interviu novamente 

ponderando que a forma de agir agressivamente do Aluno 1 poderia ser 

substituída por outra mais adequada e que trouxesse menos prejuízos às outras 

pessoas. O Aluno 1 concordou.  

Em seguida, a Professora afirmou que não conseguia perceber no dia-a-

dia que o Aluno 1 dialogava com as pessoas, percebia apenas que ele as 

amedrontava e ameaçava.  Após, a psicóloga asseverou que as pessoas 

possuem instrumentos diferentes de lidar com os fatos, algumas conseguem 

conversar quando algo negativo acontece e outras simplesmente explodem 
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através da agressão e que é possível aprender a lidar com a raiva através do 

treino da empatia, mesmo quando esta não nos foi ensinada quando pequenos. O 

Aluno 1 concordou e se mostrou disposto a tentar aprender a lidar com a raiva de 

outra forma.  

O Pai do Aluno 2 incentivou o Aluno 1 a procurar ajuda de Deus por meio 

de orações e da  igreja, segundo ele, esta era a única solução para os problemas. 

A Mãe do Aluno 1 disse que seu filho precisava mudar muito e que ele precisava 

aceitar ajuda.  

A pesquisadora alegou que o primeiro passo para que uma mudança 

ocorra é o mais difícil e que este já havia acontecido, pois só pelo fato do Aluno 1 

estar presente no Círculo já tinha sido um ato de coragem. Porém, a mudança é 

um processo e não acontece de forma repentina. Nesse processo muitas vezes 

existem deslizes, mas que podem ser superados com o apoio das pessoas da 

escola e família. A pesquisadora também perguntou ao Aluno 1 se ele gostaria de 

contribuir com alguma palavra para finalizar. Ele então pediu desculpas para o 

Aluno 2, o qual aceitou.  

Enfim, oportunizou-se aos participantes fazerem propostas para um 

provável acordo que lidasse com as necessidades não atendidas, para assegurar 

a reparação ou compensação das consequências da infração, e para que o fato 

não se repetisse. Então, a psicóloga contribuiu questionando o que poderia ser 

feito para espalhar o bem pela escola. A pesquisadora perguntou às partes 

primárias como pensam que as outras pessoas os viam. O Aluno 2 disse que 

alguns acham que ele conversava demais e outros percebiam que ele fazia todas 

as lições. O Aluno 1 disse que alguns achavam ele burro, ignorante e chato e 

alguns percebiam que ele era brincalhão. Assim, a pesquisadora questionou o 
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que poderia ser feito para mudar essas imagens negativas dos dois. A psicóloga 

sugeriu que participassem de alguma intervenção que proporcionasse aos dois 

instrumentos para que pudessem mudar suas imagens negativas. A pesquisadora 

contribuiu dizendo que muitas vezes passamos para as outras pessoas uma 

imagem distorcida de nós mesmos e apresentou o Programa de Comportamento 

Moral (Gomide, 2010) como uma forma de aprender a lidar com os sentimentos. 

A psicóloga falou sobre a importância de aprendermos e adquirirmos habilidades 

sociais para melhor conviver socialmente e afirmou que a Psicologia tem muito a 

contribuir nesse sentido e pode ajudar as pessoas com isso. A pedagoga da 

escola trouxe a importância de se manter alguns padrões para o bom convívio 

social. O Aluno 1 e o Aluno 2 aceitaram e se comprometeram em participar das 

13 sessões do Programa de Comportamento Moral. Então convencionou-se que 

o Programa de Comportamento Moral aconteceria no turno da manhã, em dias 

alternados para não comprometer o conteúdo das aulas. 

A pesquisadora sugeriu outra ação para a responsabilização, que os 

Alunos 1 e 2 ajudassem na divulgação de uma peça teatral que iria acontecer nas 

dependências do colégio, voltada aos pais, através de confecção de convites e 

entrega dos mesmos aos pais. Os dois comprometeram-se em ajudar nessa 

tarefa. A psicóloga contribuiu dizendo que essa seria uma forma de espalhar o 

bem pela escola e comunidade.  

A pesquisadora ainda convidou os pais a participarem do Programa de 

Práticas Educativas Parentais. A Mãe do Aluno 1 e o Pai do Aluno 2 concordaram 

em participar. A psicóloga sugeriu também que os alunos convidassem um ou 

dois colegas da escola para participarem do Programa de Comportamento Moral, 

pois seria outra forma de espalhar o bem.  Eles concordaram. Desta forma, ficou 
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combinado que eles fariam os convites aos colegas até o fim daquela semana, 

fornecendo os respectivos nomes à pesquisadora. O Aluno 1 e o Aluno 2 

afirmaram sentirem-se melhor após o Círculo Restaurativo. Enfim, agendou-se o 

Pós-Círculo Restaurativo. Então a pesquisadora agradeceu a presença dos 

presentes e deu por encerrado o Círculo Restaurativo, colhendo a assinatura dos 

presentes na ata.  

PÓS-CÍRCULO RESTAURATIVO:  

Conforme acordo pré-estabelecido, na data agendada para a realização 

do primeiro Pós-Círculo Restaurativo compareceram as partes que estiveram 

presentes no Círculo Restaurativo, exceto o Aluno 1 (agressor) e a Mãe do Aluno 

1. Então passou a analise do cumprimento das ações convencionadas.  

Em relação ao Programa do Comportamento Moral, o Aluno 2 (vítima) 

disse que até então havia acontecido 05 sessões e que ele não havia faltado a 

nenhuma. Relatou ainda que durante esses encontros falaram sobre a mentira e 

comportamentos. Segundo ele, o programa estava sendo bom e valia a pena. Os 

três amigos de sua sala que ele convidou para participar também estavam 

gostando do programa e o agradeceram por tê-los convidado. A pesquisadora 

explicou que a ideia da participação nesse programa é que os alunos possam 

incorporar as diversas virtudes ali trabalhadas em seu dia a dia.  

O Pai do Aluno 2 alegou acreditar que a participação do filho nessa 

atividade fosse muito importante e que valorizava a participação dele em tudo o 

que fosse positivo e que viesse a contribuir para o seu crescimento pessoal e 

profissional. Também relatou que valorizava muito o trabalho da equipe da Justiça 

Restaurativa e que inclusive desmarcou alguns compromissos para poder estar 

presente naquele encontro. A pesquisadora reforçou falando que o 
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comprometimento dos pais faz toda a diferença na vida dos filhos. A pedagoga do 

colégio relatou que os amigos que o Aluno 2 convidou para participarem do 

programa de comportamento moral não apresentavam problemas de 

comportamento.  

A representante da Comissão da Justiça restaurativa disse que percebeu 

algumas mudanças no Aluno 1 (agressor), pois o mesmo não apresentava mais 

comportamentos de enfrentamento em relação às outras pessoas. A pedagoga 

complementou que acreditava que o Aluno 1 tivesse apresentado um declínio 

muito grande, pois não estava mais frequentado as aulas regularmente, 

entregava as provas em branco e que ele acreditava que sua participação no 

Programa do Comportamento Moral e as aulas de reforço o iriam isentar de suas 

responsabilidades em relação aos estudos.  

A Professora relatou que o Aluno 2 é um bom aluno, mas que o Aluno 1 

não estava frequentando a aula dela e que não conseguia perceber mudanças 

positivas em relação ao comportamento e comprometimento dele. Por fim, o 

Aluno 2 se comprometeu em participar do Programa do Comportamento Moral até 

o final.  

Em relação ao acordo referente à divulgação do teatro para os pais, o 

Aluno 2 se comprometeu em ajudar a pesquisadora a entregar os convites e 

auxiliar nas demais tarefas envolvidas nessa divulgação. Acerca do acordo 

referente ao programa de pais, o Pai do Aluno 2 se comprometeu a entregar na 

secretaria do Colégio as datas nas quais teria possibilidade de participar. A 

pesquisadora sugeriu um novo encontro a fim de realizar a avaliação do 

Programa de Comportamento Moral, do Programa de Práticas Educativas 

Parentais e da divulgação do teatro. Assim, agendou-se o segundo Pós-Círculo. 
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Então a pesquisadora agradeceu a presença de todos e deu por encerrado o 

primeiro Pós-Círculo Restaurativo, colhendo a assinatura dos presentes na ata.  

Quando na data marcada para o segundo Pós-Circulo Restaurativo, cuja 

finalidade era verificar o cumprimento integral do acordo estabelecido no Círculo 

Restaurativo, nenhuma das partes compareceu. A pesquisadora aguardou por 30 

minutos na sala destinada para a realização dos círculos, após, se dirigiu ao pátio 

da escola, onde encontrou o Aluno 2 (vítima), e este a abordou dizendo que só 

iria até a quadra terminar um jogo e em seguida iria para a reunião. Porém, 

considerando que ele havia comparecido ao primeiro Pós-Círculo, diferentemente 

do Aluno 1 (agressor), e que, sem este último ficaria inviável averiguar a 

realização das ações a ele propostas, a pesquisadora dispensou o Aluno 2 e 

deixou de realizar o segundo Pós- Circulo Restaurativo. 

 

CASO III:  

Participantes: Partes primárias: Aluno 1 (agressor), sexo feminino, 15 

anos; Aluno 2 (agressor), sexo feminino, 14 anos; Aluno 3 (vítima), sexo feminino, 

11 anos. Partes secundárias: Mãe do Aluno 1, sexo feminino, 43 anos; Pai do 

Aluno 1, sexo masculino, 57 anos; Responsável do  Aluno 2, sexo feminino, 37 

anos; Mãe Aluno 3, sexo feminino, 28 anos; Pai Aluno 3, sexo masculino, 32 

anos. 

 Local: Vários locais foram utilizados para a realização das entrevistas e 

aplicação dos testes, como: Colégio; residência do Aluno 1; residência do Aluno 

2. 

Motivo: A Aluna 3 estava passando quando a Aluna 1 lhe perguntou 

porque ela queria bater na Aluna 2. Então, a Aluna 3 relatou que não queria bater 
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em ninguém. Desta forma, a Aluna 2 disse que resolveria ali mesmo na rua, então 

as duas começaram a bater na Aluna 3 até deixarem ela desmaiada, sendo 

acudida por uma pedagoga da escola. Os pais da Aluna 1 e a Mãe Aluna 3 

compareceram na escola e foram atendidos pela diretora. A Responsável da 

Aluna 2 não compareceu. A Mãe Aluna 3 consignou que iria registrar a ocorrência 

na delegacia e assim o fez. 

Número de sessões: Aluno 1 (agressor): 02 sessões, sendo 01 em pré-

círculo e 01 em círculo, tendo faltado ao pós-círculo; Aluno 2 (agressor): 02 

sessões, sendo 01 em pré-círculo e 01 em círculo, tendo faltado ao pós-círculo;  

Aluno 3 (vítima): 04 sessões, sendo 02 em pré-círculo, 01 em círculo e 01 em 

pós-círculo; Mãe do Aluno 1: 02 sessões, sendo 01 de pré-círculo e 01 de círculo, 

não tendo comparecido no pós-circulo; Pai do Aluno 1: 03 sessões, sendo 01 em 

pré-círculo, 01 em círculo e 01 em pós-círculo; Responsável do Aluno 2: 02 

sessões, sendo 01 em pré-círculo e 01 em círculo, não tendo comparecido no 

pós-circulo; Mãe Aluno 3: 03 sessões, sendo 01 em pré-círculo, 01 em círculo e 

01 em pós-círculo; Pai Aluno 3: 02 sessões, sendo 01 em círculo e 01 em pós-

círculo. 

Procedimento:  

PRÉ-CÍRCULO RESTAURATIVO: Aluno 1 (agressor): 

A psicóloga responsável foi até a casa da aluna, no contra turno (manhã) 

e lá se realizou a entrevista. A Aluna 1 trouxe questões referentes ao um outro 

conflito em que estava envolvida, no entanto, a psicóloga lhe explicou que 

naquele momento iriam conversar sobre outro caso. Esclarecido o motivo da 

entrevista, a Aluna 1 descreveu sua versão dos fatos, assumindo 

responsabilidade pela agressão física causada à Aluna 3. Iniciou descrevendo 
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temporalmente a data do ocorrido e apontou terceiros envolvidos.  Continuou 

dizendo que foi até a esquina da casa de uma amiga da Aluna 2, a pedido desta, 

que estava com medo da Aluna 3, que há algum tempo vinha ameaçando-a por 

telefone. Relatou que alguns colegas a acompanharam e que chegando no local 

combinado, a Aluna 3 estava na esquina e que, quando a aluna 2 foi atravessar a 

rua para ir pra sua casa, a Aluna 3 começou a xingá-la de “favelada”. Em seguida, 

as duas começaram a se agredir fisicamente. Segundo a entrevistada, a agressão 

física partiu da Aluna 3. A entrevistada relatou que tentou separar a briga, no 

momento que percebeu que sua amiga, a Aluna 2, estava apanhando.  

Após exposição dos fatos, a Aluna 1 discriminou formas alternativas de 

resolver o conflito. Ao ser convidada para participar de um Círculo Restaurativo 

com as envolvidas mostrou-se interessada, porém argumentou: “posso participar 

mas não quero amizade com a Aluna 3”.  

Ao descrever seus sentimentos perante o ocorrido, a entrevistada relatou 

ter pedido desculpas para a Aluna 3 e reconheceu ter agido de forma impulsiva, 

porém demonstrou sentir-se injustiçada, pois só ela sofreu as consequências da 

briga. Para finalizar a Aluna 1 demonstrou interesse na participação de seus pais, 

indo até a casa do pai chamá-lo para realizar a entrevista. 

PRÉ-CÍRCULO RESTAURATIVO: Aluno 2 (agressor): 

O convite foi realizado no colégio, no turno da tarde e lá procedeu-se a 

entrevista dada à psicóloga. A Aluna 2 trouxe questões pessoais (terrores 

noturnos, vozes, automutilação, tentativa de suicídio). A entrevistada contou que 

não mora com sua mãe biológica e sim com a mãe de uma colega. Após isso, a 

aluna contou a sua versão dos fatos. Relatou que no dia do ocorrido, saiu da 

escola e sabia que a Aluna 3 queria lhe bater, pois uma semana antes desse dia, 
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esta vinha ameaçando-a, e a xingou de “nomes muito feios, baixos” (sic). Dessa 

forma, ela sabia que a aluna 3 estaria a sua espera “na esquina”(sic).  Então 

chamou seus colegas para lhe acompanharem. Que quando encontrou a aluna 3 

esta lhe xingou e começaram a brigar fisicamente. Na sequência, a Aluna 1 foi lhe 

defender e separar a briga, e acabou também batendo na Aluna 3.  

Após exposição dos fatos, a aluna discriminou formas alternativas de 

resolver o conflito, como “ficar quieta e não se envolver”(sic).Para finalizar a aluna 

demonstrou interesse na participação do programa, e pediu que a psicóloga 

chamasse sua “mãe postiça”(sic) para o Círculo. 

Encerrada entrevista, a psicóloga desligou o gravador e pode conversar 

sobre assuntos íntimos com a aluna. Entendeu que não seria necessária mais 

uma sessão de pré-círculo e que era de fundamental importância 

encaminhamento da Aluna 2 para psicoterapia. 

PRÉ-CÍRCULO RESTAURATIVO: Aluno 3 (vítima): 

As sessões de pré-circulo restaurativo realizadas com a vítima, 

excepcionalmente foram realizadas pela coordenadora / pesquisadora, e não por 

uma psicóloga, uma vez que duas das três psicólogas que compunham a equipe 

técnica, por motivos profissionais, não puderam continuar na execução deste 

programa. As duas entrevistas foram realizadas no colégio, durante o período do 

recreio.  

A Aluna 1  relatou que há pouco tempo morava naquela cidade, pois tinha 

vindo com seus pais do nordeste, onde havia ficado o restante da família. Relatou 

que não teve muita dificuldade de adaptação. Questionada sobre os fatos, disse 

não conhecer as agressoras, apenas de vista, e por isso desconhecia o motivo 

das agressões. 
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Disse que estava com seu irmão mais novo quando foi abordada e que 

logo uma menina foi para cima dela e que em seguida desmaiou, razão pela qual 

não lembrava de muita coisa. Oscilou em alguns momentos, demonstrando que 

na verdade conhecia sim as meninas. Foi estimulada a relatar o motivo do conflito 

mas se eximiu.  

Foi-lhe explicado o conceito e o procedimento da Justiça Restaurativa e 

após se mostrou interessada, aceitando participar. Relatou que como tinha dores 

de cabeça constante, sua mãe se preocupava muito, por isso tinha certeza que 

ela também aceitaria o convite. 

PRÉ-CÍRCULO RESTAURATIVO: Mãe Aluno 1 (agressor): 

A entrevista foi realizada, pela psicóloga, na residência da Mãe Aluno 1 

no turno da manhã, quando relatou que tinha interesse de participar do Programa 

de Justiça Restaurativa, e já sabia do que se tratava. Aceitou e sinalizou 

possíveis incompatibilidades de horário, em função de uma perícia que tinha 

agendada no INSS, passando as datas das suas disponibilidades.  

PRÉ-CÍRCULO RESTAURATIVO: Pai Aluno 1 (agressor): 

A entrevista foi realizada, pela psicóloga, na residência da Mãe Aluno 1,  

ex-esposa do Pai Aluno 1, no turno da manhã. O entrevistado também já sabia do 

que se tratava a Justiça Restaurativa, porém com muito menos detalhes, de 

forma que a psicóloga informou-o. O mesmo aceitou de imediato o convite, 

alegando somente que se tivesse algum serviço não poderia comparecer. A 

psicóloga perguntou se na próxima semana teria algum serviço, e o mesmo 

respondeu que não. Interpretou a situação da filha de forma genérica, através de 

um discurso religioso, e frisou que só iria pelo bem da filha, pois não acreditava 

muito em mudanças. 
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PRÉ-CÍRCULO RESTAURATIVO: Responsável do Aluno 2 (agressor): 

A entrevista foi realizada, pela psicóloga, na residência da Responsável 

da Aluna 2, no turno da tarde.  A mesma contou para a psicóloga que decidiu 

cuidar da Aluna 2  com a autorização de sua mãe biológica e a pedido da aluna. 

O que já fazia um ano. Comentou que recentemente a escola tinha a procurado 

muitas vezes para comunicar das diversas brigas que a Aluna 2 havia se 

envolvido. Após ouvir a proposta da Justiça Restaurativa, concordou em 

participar, porém disse que trabalha como chef de cozinha a noite inteira (12 

horas) e que de manhã precisava dormir, normalmente até a metade da tarde. 

PRÉ-CÍRCULO RESTAURATIVO: Mãe Aluno 3 (vítima): 

A coordenadora entrou em contato telefônico com a Mãe Aluno 3 e 

agendou uma conversa nas dependências da escola. No dia e horário agendados 

a mãe da vítima compareceu. Estava muito aflita, e muito falou. Contou toda a 

história da família e demonstrou muita preocupação com a filha. Disse que ela 

andava em más companhias e que então iria proibi-la de sair ou ficar na escola 

além do período das aulas.  

Também se mostrou muito preocupada com o conflito que a filha se 

envolveu, principalmente pelo dano físico. Foi-lhe apresentado o Programa de 

Justiça Restaurativa que estava sendo desempenhado na escola e se mostrou 

muito interessada, aceitando o convite. 

CÍRCULO RESTAURATIVO: 

Na data agendada para a realização do Círculo Restaurativo, 

compareceram a pesquisadora; a psicóloga designada; na condição de partes 

primárias o Aluno 1, o  Aluno 2 e o Aluno 3; na condição de parte secundária a 

Mãe Aluno 1, o Pai Aluno 1, a  Responsável Aluno 2, a Mãe Aluno 3, o Pai Aluno 
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3, três integrantes da Comissão da Justiça Restaurativa e duas alunas do curso 

de psicologia responsáveis pela aplicação do Programa de Comportamento 

Moral. Ressalta-se que a Responsável do Aluno 2, não compareceu no horário 

agendado, então a psicóloga foi até sua casa para lhe buscar. 

 A sessão iniciou-se com uma acolhida feita pela pesquisadora e com a 

apresentação de cada um dos presentes. Em seguida, todos foram instruídos 

quanto ao propósito do Círculo Restaurativo, qual seja, que fosse possível 

realizar uma compreensão mútua entre todos os envolvidos, oportunizando que 

cada um pudesse falar e ser escutado, responsabilizando-se por suas escolhas e, 

finalmente, pudessem fazer um acordo.  

Fora ressaltado que este trabalho é baseado no diálogo e no respeito, 

não havendo perseguições nem julgamentos. Após, todos foram instruídos 

quanto ao procedimento (pré-círculo; círculo e pós-circulo restaurativo). O conflito 

ocorrido entre as partes primárias fora apresentado da seguinte forma: A Aluna 3 

estava passando quando a Aluna 1 lhe perguntou porque ela queria bater na 

Aluna 2. Então, a Aluna 3 relatou que não queria bater em ninguém. Desta forma, 

a Aluna 2 disse que resolveria ali mesmo na rua, então as duas começaram a 

bater na Aluna 3 até deixarem ela desmaiada, sendo acudida por uma pedagoga 

da escola. Os pais da Aluna 1 e a Mãe Aluna 3 compareceram na escola e foram 

atendidos pela diretora. A Responsável da Aluna 2 não compareceu. A Mãe 

Aluna 3 consignou que iria registrar a ocorrência na delegacia e assim o fez. 

Ao ser oportunizada a palavra à Aluna 3 (vítima), para falar acerca dos 

seus sentimentos e necessidades atuais, ela relatou: nada saber. Então seu pai 

pediu que ela relatasse o que sentia, a pesquisadora também tentou estimulá-la, 
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mas ela repetiu dizendo que não sabia dos seus sentimentos. Apenas conseguiu 

dizer ser um sentimento ruim que gerava dor emocional. 

 Em seguida, a Aluna 2 disse que não sabia o que a Aluna 3 sentia, 

relatando que ela sentiu-se mal, pois segundo entendeu o que a vitima estava 

sentindo. 

A Aluna 1 também disse que entendeu o sentimento da vitima, e que o 

que ela sentiu foi  vergonha e por isso não estava bem. Então, a Aluna 3 

confirmou que as agressoras haviam entendido o seu sentimento. 

Quanto à versão dos fatos, as partes primárias não chegaram a um 

consenso. Suas falas deu a entender que a agressão física entre elas foi causada 

por uma motivo que nenhuma delas estava disposta a revelar. Um sentimento 

que foi muito trazido pelas partes primárias foi a raiva, a vítima disse ter sentido 

raiva pois apanhou sem motivo. 

Houve muita dificuldade de se estabelecer empatia e sentimento de 

respeito entre agressoras e vítima. O ideal teria sido a realização de mais 

sessões de pré-circulo, que não ocorreram em virtude da proximidade com o final 

do ano letivo. 

A Aluna 1 se manteve muito resistente, se colocando numa posição de 

superioridade. Já a Aluna 2 se mostrou mais acessível e humilde. A Aluna 3, 

vítima, estava nitidamente acuada. 

Então foi dada oportunidade aos pais para se manifestarem. O Pai Aluna 

1 disse que tudo o que fora dito ele concorda, pois quando uma pessoa não quer 

duas não brigam. E se algo no comportamento do outro não nos agrada, deve ser 

ignorado e mantido o controle.   
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A Mãe Aluna 1 disse que cada um deve cuidar de sua vida. Confirmou 

que se dois indivíduos não querem, eles não brigam. E não defendeu sua filha, 

afirmou que todos estavam errados no momento do conflito. Relatou que não 

guarda ressentimentos dos pais da vitima. Sendo o papel de todos os presentes 

resolver o conflito das três. 

Já a Responsável da Aluna 2 afirmou que ela está há 2 anos cuidando da 

Aluna 2 e, por isso, sabia que ela tinha perfil de quem provoca. Relatou que 

dentro de sua casa, nada a falta, e que faz o possível para cria-la. Relatou que 

nada falta a ela dentro de casa, e por esse motivo não há porque buscar brigas 

fora de casa. Trouxe uma postura de cobrança à menina, fazendo comparações 

com seus filhos biológicos. 

Na oportunidade de fala a Mãe Aluna 3 (vítima) disse que não é para os 

pais das agressoras sentirem magoa deles. Relatou que pediu para que sua filha 

lhe dissesse a verdade. Ressaltou que sua filha tinha apenas 11 anos, enquanto 

que as demais eram mais velhas. Relatou que após o ocorrido, sua filha disse 

sentir dores de cabeça com frequência. E que toda vez que sua filha relata essa 

dor, apenas ela sabe o que sente. Por fim disse que gostaria muito de entender o 

ocorrido. 

O Pai Aluno 3 (vítima) perguntou às agressoras se elas eram amigas da 

sua filha e elas disseram que não. Então ele as advertiu que não gostaria que 

agressões ocorressem novamente, e que não gostava de confusões. Relatou que 

não saberia dizer caso chegasse no momento. Disse não sentir magoa das 

agressoras, porém gostaria de saber o motivo do ocorrido. Relatou que não 

gostou de saber da maneira como ocorreu, pois achou que foi uma covardia. E 
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reforçou que não queria que ocorresse novamente, e que frequentemente 

aconselha a filha a não se envolver em confusões. 

A pesquisadora perguntou às alunas se havia algo que gostariam de dizer 

uma as outras. Então a Aluna 2 pediu desculpas à Aluna 3, que aceitou e também 

lhe pediu desculpas. A Aluna 1 disse que entendia que não deveria pedir 

desculpas a ninguém e que então não faria um pedido de desculpas “da boca pra 

fora”. 

Ao serem questionadas se tinham ideias acerca da reparação do dano, 

mantiveram-se em silencio. Porém, em seguida surgiu que deveriam pensar mais 

antes de agir. 

Foi proposta às alunas a participação no Programa de Comportamento 

Moral (Gomide, 2011), que seria aplicado a elas pelas estudantes do curso de 

psicologia, e todas aceitaram. Foram marcadas as datas das sessões e 

oportunizado a elas que convidassem outros colegas. 

Enfim, oportunizou-se aos participantes fazem propostas para um 

provável acordo que lidasse com as necessidades não atendidas, para assegurar 

a reparação ou compensação das consequências da infração, e para que o fato 

não se repetisse. 

A psicóloga contribuiu questionando o que poderia ser feito para espalhar 

o bem pela escola, e falou sobre a importância de se aprende e adquirir 

habilidades sociais para melhor conviver socialmente e afirmou que a Psicologia 

tinha muito a contribuir nesse sentido e que poderia ajudar as pessoas com isso. 

A coordenadora ainda convidou os pais a participarem do teatro para os 

pais que irá acontecer na semana seguinte, na escola. Todos aceitaram menos a 

Responsável Aluna 2, que justificou pelo fato de trabalhar à noite. As alunas se 
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comprometeram a participar e ajudar na organização do teatro. Por fim, fora 

agendado o encontro do Pós-Círculo e a coordenadora agradeceu a presença de 

todos e deu por encerrado o Círculo Restaurativo. 

PÓS-CÍRCULO: 

Conforme acordo pré-estabelecido, na data agendada para a realização 

do Pós-Círculo Restaurativo compareceram: a coordenadora, a psicóloga, Aluna 

3 (vítima), Mãe Aluna 3, Pai Aluna 1 e um representante da Comissão de Justiça 

Restaurativa. Deixaram de comparecer: Aluna 1 e Aluna 2 (agressoras), Mãe 

Aluno 1 e Responsável Aluna 2. Então passou a analise do cumprimento das 

ações convencionadas. 

A sessão iniciou-se com a leitura do acordo estabelecido no Círculo 

Restaurativo.  Após isso, foi apontado pela psicóloga e pela coordenadora o 

cumprimento do mesmo.  

O Aluna 1 pediu desculpas “de coração” (sic.) e mencionou o que ele só 

podia fazer e que estava fazendo, lamentando a ausência de sua filha e da mãe 

dela. 

 A tarefa de ir ao teatro que seria realizado aos pais, foi cumprida pela 

aluna 3 (vítima) e pelos seus pais que também compareceram. A Aluna 1 também 

compareceu juntamente com seus pais, e a ela foi solicitado que verificasse o 

número de pais presentes no evento. No entanto, ao final ela foi embora sem 

passar esta informação e não ficam para o lanche. A Aluna 2 e sua responsável 

não compareceram.  

Quanto ao Programa de Comportamento Moral que as alunas deveriam 

participar, a vítima havia comparecido apenas na primeira sessão e as agressoras 
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haviam comparecido as duas sessões que já haviam sido realizadas. A Aluna 3  

disse que trataram sobre polidez e que valeu ter participado. 

Quanto à psicoterapia ofertada, a Mãe Aluna 3 disse que gostaria que a 

filha participasse, porém não poderia confirmar pois talvez se mudassem para 

outro município. Assim ficou de, se fosse o caso, entrar em contato no próximo 

ano. A psicóloga relatou que a Aluna 2 havia manifestado interesse, porém não a 

procurou para agendamento. Ao Pai da Aluna 1, que estava presente, fora 

novamente ofertado o serviço, destinado à sua filha. Nada mais a tratar, a 

coordenadora agradeceu a presença de todos e deu por encerrado o Círculo 

Restaurativo. 

 

Ações Desenvolvidas na Escola e Propostas às Partes 

A seguir, serão apresentados os dados de avaliação das ações propostas 

para as partes primárias e secundárias, participantes dos 03 casos anteriormente 

relatados, por meio da Tabela 4. 

A Tabela 4 elenca as ações ofertadas às partes, tanto primárias quanto 

secundárias, durante o Círculo Restaurativo, no intuito de restaurar as relações 

rompidas em decorrência do conflito. Para que o Círculo ocorresse, fazia-se 

necessário o prévio comprometimento do agressor em admitir sua culpa, em 

aceitar pedir desculpas à vítima e em reparar o dano; e da vítima em aceitar o 

pedido de desculpas do agressor e em expor seus sentimentos quanto aos fatos, 

requisitos trabalhados nas sessões de Pré-Círculo. Por esta razão, a ação 

expressou seus sentimentos em relação ao conflito fora totalmente cumprida por 

todas as partes primárias dos 03 casos analisados. Da mesma forma que as 

ações reconhecimento do erro, pedido de desculpas e aceitou pedido de 



121 
 

desculpas também foram cumpridas por praticamente todas as partes primárias, 

com exceção do Aluno 1, do CASO III, que não reconheceu o seu erro e, 

consequentemente, não aceitou pedir desculpas à vítima.  

Esta negativa por parte do Aluno 1, do CASO III, provavelmente tenha 

sido em virtude da falta de oportunidade de se realizarem mais sessões de Pré-

Círculo, em razão da proximidade do término do ano letivo de 2013. Embora 

presentes ambos os pais, no Círculo Restaurativo, nenhum repreendeu este 

comportamento de esquiva de seu filho. 
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Tabela 4 
Ações propostas às partes primárias como meio de reparação do dano e restauração das relações 
 

 
 
 

Casos 

 
 
 

Partici-
pantes 

Ações ofertadas 

Expres-
sou 
Senti-
mento 
em 
relação 
ao 
conflito 

Reco-
nheci-
mento 
do erro 

Pedido 
de 
desculpa 

Aceitou 
pedido 
de 
desculpa 

Com-
promis-
so de 
mudan-
ça 

Progra-
ma de 
Com-
porta-
mento 
Moral 

Reforço 
escolar 

Execu-
ção de 
palestra 
com 
exibição 
de vídeo 

Auxílio 
na peça 
teatral 

Presen-
ça na 
peça 
teatral 

Progra-
ma de 
Práticas 
Educati-
vas 
Paren-
tais 

Psicote-
rapia 

 
 
 

CASO 
I 
 
 

Aluno 1 SIM SIM SIM - SIM SIM SIM SIM - - - NÃO 
Aluno 2 SIM - - SIM SIM SIM - SIM - - - NÃO 
Aluno 3 SIM - - - - SIM - SIM - - - NÃO 
Aluno 4 NÃO - - - - SIM - SIM - - - NÃO 
Mãe 1 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 
Mãe 2 SIM - - - - - - - - NÃO NÃO - 
Mãe 3 SIM - - - - - - - - NÃO SIM - 

 
 

CASO 
II 

Aluno 1 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM - NÃO - - NÃO 
Aluno 2 SIM SIM SIM SIM SIM SIM - - NÃO - - NÃO 
Mãe 1 NÃO - - - - - - - - NÃO  NÃO - 
Pai 2 SIM - - - - - - - - NÃO NÃO - 

 
 
 

CASO 
III 

Aluno 1  SIM NÃO NÃO - SIM SIM - - SIM SIM - NÃO  
Aluno 2 SIM SIM SIM - SIM SIM - - NÃO NÃO - NÃO 
Aluno 3 SIM - - SIM SIM SIM - - SIM SIM - NÃO 
Pai 1 SIM - - - - - - - - SIM - - 
Mãe 1 SIM - - - - - - - - SIM - - 
Resp. 2 SIM - - - - - - - - NÃO - - 
Pai 3 SIM - - - - - - - - SIM - - 
Mãe 3 SIM - - - - - - - - SIM - - 

(SIM) cumpriu a ação; (NÃO) não cumpriu; ( - ) não lhe foi ofertada; (NP) não participou 
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Quanto à ação que propunha compromisso de mudança esta fora aceita 

por todos os participantes, que eram estimulados a se colocarem no lugar do 

outro e sensibilizados a ver que comportamentos violentos só geram mais 

comportamentos violentos. Vários agressores relataram que a partir de então 

pensariam mais antes de agir, na tentativa de controlarem a raiva que os levava a 

agredir fisicamente o outro. 

O Programa de Comportamento Moral (Gomide, 2010) proposto e aceito 

por todos os alunos envolvidos nos 03 casos, consistiu numa intervenção que 

objetivava a apresentação, discussão e promoção de valores morais, 

considerados essências à prática de virtudes, sendo eles: polidez, obediência, 

honestidade, amizade, expressão de sentimentos, vergonha e culpa, reparação 

do dano e perdão, justiça, generosidade, além da mentira, trazida como valor 

negativo. Estas virtudes eram trabalhadas em 13 sessões, em média, realizadas 

na própria escola, por estudantes do curso de Psicologia, alunos da orientadora 

deste trabalho. Oportunizou-se a cada aluno que ele convidasse outros alunos, 

que não haviam participado do Círculo, para participarem deste programa.  

Desta forma, nos três grupos em que se aplicou o Programa de 

Comportamento Moral houve a participação de alunos que não configuravam 

partes no processo circular. A frequência não fora de 100% por cento em todas 

as sessões, porém, de forma geral, todos os alunos compareceram a maioria dos 

encontros, com exceção do Aluno 1, do CASO II, que compareceu apenas em 4 

encontros, em virtude da sua evasão escolar. 

A avaliação feita pelos aplicadores deste programa foi muito positiva. 

Com a descrição das sessões, pode-se observar um verdadeiro envolvimento e 

interesse dos alunos, o que resultou em perceptíveis mudanças em seus 



124 

 

comportamentos. Durante as reuniões da Comissão da Justiça Restaurativa, 

alguns funcionários da escola relataram que, de fato, haviam percebido a melhora 

do comportamento dos alunos que estavam participando do programa. 

Descreveram que os alunos estavam mais educados e simpáticos. 

Esta intervenção teve o objetivo de fornecer um repertório diverso do 

habitual utilizado pelos alunos, caracterizado pela violência. Por isso, foram 

apresentadas a eles ferramentas, ou seja, valores, por meio das quais eles 

poderiam lidar com as situações cotidianas. Nas sessões de Pós-Círculo, todos 

os participantes se mostraram satisfeitos com o programa, descrevendo algumas 

sessões, e reconhecendo a importância dos comportamentos morais adequados. 

A oferta do reforço escolar fora feita no intuito de por meio do aumento de 

habilidades escolares elevar a autoestima dos alunos que apresentavam baixo 

rendimento escolar. Esta ação foi realizada por um estudante de Psicologia, aluno 

da orientadora deste trabalho, que avaliava junto com o aluno quais suas 

principais deficiências e o método mais adequado para superação. Os dois 

alunos aos quais a atividade foi proposta concordaram em participar, no entanto, 

não tiveram assiduidade, comparecendo a apenas dois encontros. Sendo que o 

Aluno 1, do CASO II, abandonou a escola antes do término do ano letivo, 

apresentando grande chances de repetência. Já o Aluno 1, do CASO I, conseguiu 

passar de ano. 

A proposta de execução de palestra com exibição de vídeo foi feita para 

os alunos do CASO I, tendo havido a aceitação e a participação de todos os 

alunos envolvidos neste caso. A atividade consistia em apresentar o Programa de 

Justiça Restaurativa que estava sendo realizado na escola para três turmas, por 

meio de discurso e apresentação de um vídeo, o mesmo entregue à direção da 
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escola para a divulgação do tema. Porém, eles não tiveram capacidade de, 

sozinhos, organizar esta tarefa. Então a coordenadora do programa solicitou a 

intervenção de uma pedagoga da escola, que ajudou na organização e execução 

exitosa desta atividade. Aqui se teve, também, o intuito de divulgar o projeto aos 

demais alunos. Esta ação foi cumprida com sucesso. 

Alunos da orientadora desta pesquisa, do curso de Psicologia, com base 

na obra Pais Presentes, Pais Ausentes: Regras e limites (Gomide, 2004), 

desenvolveram uma peça teatral abordando as práticas parentais adequadas na 

educação dos filhos. Com isso, a coordenadora deste trabalho os convidou para 

apresentarem este teatro aos pais de todos os alunos da escola. Sendo assim, foi 

proposto aos alunos participantes dos CASOS II e III auxílio na peça teatral e aos 

pais destes alunos, o comparecimento à peça teatral. A coordenadora do 

presente trabalho providenciou um lanche para ser servido aos convidados, na 

data da apresentação, no intuito de estimular a presença dos pais. Elaborou-se 

um convite e a diretoria ficou encarregada de entregar aos alunos, orientando-os 

a apresentarem aos seus pais.  

Embora tivessem aceitado prestar auxílio na organização do evento, os 

alunos do CASO II não compareceram, nem seus pais. Do CASO III, compareceu 

o Aluno 1, juntamente com ambos os seus pais, e o Aluno 3, também com ambos 

seus pais e demais parentes. Não se soube quantos convites foram distribuídos, 

mas compareceram ao evento 08 pais de alunos. Diante do baixíssimo número de 

presentes, a diretoria convidou algumas turmas de alunos e professores para 

assistirem a peça.  Enquanto lanchavam, após a apresentação, os pais presentes 

elogiaram a peça, e se mostraram surpresos em relação a algumas práticas 
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educativas parentais apresentadas como inadequadas, reconhecendo que as 

praticavam. 

Com o intuito de trabalhar de forma integrada com o aluno e sua família, 

para que essa entendesse a necessidade de mudança daquele, e o estimulasse, 

foi também ofertada uma ação aos pais das partes envolvidas nos casos 

selecionados, por meio do Programa de Práticas Educativas Parentais (Gomide, 

2014). Este programa foi aplicado por dois mestrandos em psicologia forense da 

UTP e ofertado também aos membros da Comissão da Justiça Restaurativa, que 

aderiram. Quanto aos pais dos alunos participantes dos Círculos Restaurativo, 

participou apenas a Mãe do Aluno 3, do CASO I. Este programa foi aplicado em 

seis sessões que oportunizaram a aproximação dos participantes, por meio de 

“contação de histórias”, um método considerado muito eficaz para propiciar 

empatia (Pranis, 2010). Além de trabalhar temas como: polidez, obediência, 

importância das regras, monitoria negativa, punição inconsistente, disciplina 

relaxada, abuso físico, negligência, monitoria positiva e comportamento moral.  

A falta de adesão dos pais dos alunos envolvidos em conflitos foi 

extremamente prejudicial à transformação de seus filhos. Pelo Programa de 

Comportamento Moral foram passados aos jovens novos repertórios, embutidos 

de valores morais, advindos especialmente por meio da prática de gentilezas. 

Contudo, seus pais, sem alteração de repertório, sequer perceberam as 

mudanças e consequentemente não as valorizaram. Diante da total falta de 

reconhecimento e atenção da comunidade escolar e familiar, a mudança positiva 

quanto ao comportamento dos jovens não se manteve por mais de três meses. 

Por saber que estes alunos não teriam autonomia suficiente para 

suportarem uma mudança drástica em seus comportamentos e ainda sustentá-la 
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perante à família e a sociedade, também foi oferecido a todos os alunos, dos três 

casos, Psicoterapia, a ser realizada por meio das psicólogas integrantes da 

equipe técnica. Contudo, nenhum convidado aceitou participar de uma 

intervenção terapêutica. Dentre as justificativas apresentadas surgiu a distância e 

a dificuldade de locomoção, já que o serviço seria prestado, de forma gratuita, no 

consultório das profissionais. Por esta razão, a coordenadora deste trabalho 

solicitou junto a direção da escola vale transporte para aqueles que aderissem à 

terapia, obtendo sucesso na aquisição deste. Ainda, o representante dos pais, 

integrante da Comissão da Justiça Restaurativa, se ofereceu para acompanhar os 

alunos até o consultório, nas primeiras sessões. Nem assim alguns alunos 

aceitaram ou seus pais não autorizaram a sua participação. 

Diante das ações propostas durante os Círculos-Restaurativos e 

verificadas as suas respectivas execuções nos Pós-Círculos realizados, pode-se 

constatar que o Programa de Justiça Restaurativa aqui desenvolvido foi muito 

além de um método alternativo de resolução de conflitos. Ele buscou conhecer as 

necessidades de cada parte envolvida, por meio de atendimentos individuais e 

especializados e ofereceu intervenções capazes de superar os comportamentos 

negativos, tidos como antissociais. O critério de avaliação não se restringiu à 

adesão e presença das partes, mas ao seu real comprometimento com a sua 

própria mudança, com a do outro e com a do ambiente em que vive. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O Sistema de Justiça tradicional, retributivo, ao qual, em regra, estamos 

submetidos, se apresenta como um meio de controle social perverso, diante de 

uma responsabilização arbitrária, impedindo que o transgressor internalize a 

castração e desenvolva um autocontrole. Assim, o resultado é desastroso, já que 

incapaz de produzir segurança, bem-estar, ressocialização e de impedir a 

reincidência. Ou seja, não propicia de fato justiça, esta tida como valor. 

Por esta razão, estudiosos como McCold e Wachtel (2005) e Zehr (2012) 

defendem que para que haja uma verdadeira justiça é preciso que no curso do 

procedimento sejam propostas as seguintes perguntas: quem foi prejudicado? 

Quais são as suas necessidades? Quem tem obrigação e quem é responsável 

por atender tais necessidades? Quem tem interesse legítimo na situação? Que 

processo conseguirá envolver os interessados a fim de encontrar uma solução? A 

Justiça Restaurativa se apresenta como sendo este processo, capaz de criar um 

espaço possível à formulação das questões propostas e à busca de suas 

respostas. 

No entanto, a Justiça Restaurativa que conhecemos hoje surgiu da 

prática e da experimentação e não de abstrações. A teoria veio depois, porém, 

com aportes de tradições primitivas tão antigas como a história da humanidade, e 

tão abrangentes como a comunidade mundial. Atualmente ela é reconhecida 

mundialmente por governos e comunidades preocupados com o crime. Com uma 

abordagem de justiça voltada para o contexto, a Justiça Restaurativa traz à nossa 

consciência que a verdadeira justiça nasce do diálogo e leva em conta as 

necessidades e tradições locais (Zehr, 2012). 
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Assim, a Justiça Restaurativa apresenta-se como um método cujo escopo 

é ir além do conflito em si, buscando suas origens e, sobretudo, as necessidades 

que dele surgirem. Para tanto, se utiliza de procedimentos capazes de criar 

sensibilização e empatia entre os envolvidos, possibilitando chegarem a um 

acordo, fruto da autonomia e autorresponsabilização. 

Nesse sentido, ou seja, considerando as necessidades e tradições locais, 

optou-se pelo ambiente escolar para a aplicação de um Programa de Justiça 

Restaurativa, considerando ser um local propício para resolução de conflitos de 

maneira não violenta, por meio do diálogo, sensibilização e transformação. 

Contudo, pela descrição trazida neste trabalho, pode-se observar que, ao invés 

do esperado, a escola, assim como a sociedade brasileira como um todo, não 

está imbuída dos valores principiológicos da Justiça Restaurativa, tais como, 

comunicação não violenta, respeito e empatia. Os comportamentos de toda a 

comunidade escolar mostraram-se agressivos, gerando constantemente conflitos, 

os quais também eram resolvidos por mecanismos meramente punitivos. O 

Programa de Justiça Restaurativa aqui elaborado é um programa também de 

promoção de valores, e o ambiente onde se aplicou não se mostrou condizente 

com os valores propostos. 

Porém, o objetivo traçado, elaborar, aplicar e avaliar um programa de 

Justiça Restaurativa na escola foi cumprido. As dificuldades apresentadas ao 

longo de sua execução se justificam, em parte, pela ausência de literatura acerca 

da aplicação prática de um Programa de Justiça Restaurativa. Em geral, os 

autores se atem a teorias, princípios e regras que não se amoldam a todas as 

realidades. Ou relatam práticas, mas sem descrever seu método, adotando como 
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critério de sucesso a realização de acordo, a exemplo das práticas realizadas em 

São Caetano do Sul /SP e Porto Alegre /RS. 

 Por esta razão, o presente trabalho procurou descrever minuciosamente 

o método de cada ação tomada, com suas respectivas consequências, adotando 

como critério de avaliação, não a realização de acordo, mas sim o resultado das 

intervenções realizadas. O que possibilita que este Programa de Justiça 

Restaurativa aqui apresentado seja aplicado em outros ambientes. 

A ausência de uma autoridade representativa, a exemplo do Poder 

Judiciário, se mostrou prejudicial na comunidade trabalhada. Embora a 

autorresponsabilização seja um dos fundamentos da Justiça Restaurativa, diante 

da falta de repertório das partes envolvidas, uma figura de comando, pautada no 

respeito, poderia ter sido capaz de assegurar o cumprimento de algumas ações 

necessárias, a exemplo do comparecimento dos pais. 

De início, planejou-se que este papel de autoridade seria exercido pela 

Promotora de Justiça da Infância e da Juventude, porém não se concretizou. 

Então, pensou-se que a direção da escola pudesse exercer esta figura de poder, 

por ser legítima naquele ambiente. Contudo, não restou eficaz, já que diante das 

inabilidades técnicas, nem os alunos, nem os pais dos alunos, gozam de respeito 

e obediência às normas da direção do colégio. 

Desta forma, vislumbrou-se que era necessário desenvolver uma forma 

autônoma de autoridade, por meio do respeito ao próximo. E foi nesse intuito, de 

desenvolver a empatia entre os indivíduos, que as necessidades de cada um 

foram trabalhadas, especialmente nas sessões de Pré-Círculos, Círculos, Pós-

Círculos, Programa de Comportamento Moral e Programa de Práticas Educativas 

Parentais. Buscou-se fornecer a cada parte um repertório diferente na resolução 
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dos conflitos, uma vez que muitas vezes restou claro que a atitude violenta 

decorria da ausência de outras ferramentas comportamentais, a exemplo do 

controle da raiva e do diálogo. 

Entretanto, como a proposta da Justiça Restaurativa é a 

responsabilização obtida com a participação direta dos envolvidos no conflito, 

questiona-se se estariam estas pessoas aptas a participar de um processo que 

lhes exige, primeiro, participação voluntária e, depois, tamanha sensibilização. 

Para tanto, de forma residual, e imposta arbitrariamente, existe o Sistema de 

Justiça tradicional, no qual a sanção advém de uma autoridade, o juiz. Neste 

último, a par das mazelas apresentadas, não se pode perder de vista as suas 

qualidades: o estado de direito, a imparcialidade procedimental, o devido 

processo legal e, especialmente, as garantias conferidas ao réu. 

Desta forma, considerando o contexto social e cultural da atual sociedade 

brasileira, o qual pode ser demonstrado por meio da população aqui retratada 

neste trabalho, corroborado pelas recentes e constantes notícias jornalísticas 

relatando casos em que cidadãos têm realizado “justiça com suas próprias mãos”, 

por meios extremamente violentos, punindo presumidos agressores, seria a 

Justiça Restaurativa um mecanismo redutor da violência? Os brasileiros estariam 

preparados para a substituição do monopólio estatal punitivo, recebendo de volta 

a sua própria autonomia na resolução dos seus conflitos?  

A sociedade tem se mostrado mais retributiva, vingativa, que o próprio 

Estado. As garantias individuais do transgressor, asseguradas pelo sistema de 

Justiça legal, o protege de uma punição descabida, ou seja, não prevista em lei. 

Já na Justiça Restaurativa, as garantias individuais são os valores inerentes a 

cada um dos envolvidos. Assim, se os participantes forem desprovidos de 
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virtudes, a responsabilização poderá ser desproporcional, inútil e incapaz de 

restaurar as relações, fugindo então da finalidade precípua das práticas 

restaurativas. 

Portanto, a aplicação da Justiça Restaurativa, seja num contexto escolar, 

social, ou mesmo inserida no sistema judiciário, depende, primeiramente, de um 

programa, procedimento ou capacitação, capaz de introduzir valores positivos nos 

indivíduos envolvidos. No presente trabalho, pode-se verificar que muitas das 

dificuldades encontradas resultaram da falta de comprometimento e 

sensibilização dos profissionais da área da educação e dos familiares dos alunos.  

Aqui foi apresentado um modelo de programa que oportunizou a incursão 

de valores, tantos nos alunos, por meio do Programa de Comportamento Moral, 

quanto nos pais, diante do Programa de Práticas Parentais. Pode-se verificar que 

as virtudes propostas foram assimiladas, gerando mudanças positivas nos 

comportamentos dos participantes. No entanto, não foram internalizadas, ou seja, 

não se mantiveram após curto espaço temporal, em razão do não reforçamento. 

O que significa que uma alteração no comportamento só se mantém se ela for 

aceita e reconhecida em seu meio. 

Os alunos com o qual se trabalhou estão inseridos em um contexto 

violento, caracterizado por negligência familiar e despreparo técnico dos 

profissionais da escola. Entretanto, tal fato não os condena à reprodução da 

história e dos comportamentos destes adultos. Estando estes jovens em uma fase 

de desenvolvimento, não só físico, como também psicológico e emocional, isso 

lhes favorece ao processo de transformação. E ela é plenamente possível, a par 

das descrenças de alguns. 
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Com isso, chega-se a seguinte conclusão: de fato o sistema atual de 

justiça é falho e está falido. Contudo, antes de se pensar em outro sistema, é 

preciso encarar a justiça como um valor, e, para alcança-lo, fazem-se necessários 

tantos outros valores. Por isso, a implantação de um novo sistema de justiça, em 

especial o da Justiça Restaurativa, requer, primeiramente, ou ao menos 

concomitantemente, a também implantação de um sistema de educação. E foi 

justamente por esta razão que se escolheu a escola para a iniciação de um 

Programa de Justiça Restaurativa. 
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