
JUSTIÇA RESTAURATIVA E SEUS DIVERSOS CONTEXTOS 

 

O QUE É O NÚCLEO COMUNITÁRIO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA 

RESTAURATIVA? 

 

É um lugar de encontro que trata de conflitos, violências e situações problemáticas 

interpessoais, institucionais e coletivas, a partir de uma perspectiva horizontal e 

popular tendo em vista apoiar o fortalecimento da emancipação e autonomia de 

comunidades e pessoas.  

 

Pode-se trabalhar com casos judicializados em uma ponta, e em um outro viés, que 

consideramos o ideal, que seria o viés da prevenção, em função de estrategicamente 

estar  voltado à Escola, aos Censes, Semiliberdade etc, como é o caso em Cascavel. 

 

Atendemos no Fórum, na UNIVEL e no NRE (a partir do ano que vem, esperamos  

trabalhar em conjunto com o CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflito e 

Cidadania). 

 

CONCEITO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

Zehr (2008, pg 180), diz que a Justiça Restaurativa é uma justiça que tem por objetivo 

satisfazer  e suprir, e tentar atender as necessidades humanas.  

 

Quando se trata de um crime, buscar compreender as necessidades apresentadas dos 

que foram violados é ponto de partida. A primeira preocupação, quando há algo a ser 

identificado com o conflito ou crime, mesmo que o ofensor seja ou não identificado, é 

saber quem sofreu o dano, que tipo de dano, o que estão precisando (necessidades).  

 

Estas questões são diferentes da justiça retributiva (ou punitiva) que em primeiro 

lugar vai perguntar: “quem fez isso?”. “O que faremos com o culpado?”.  

 

O que se pode observar é que as vítimas buscam atender às suas necessidades e 

muitas vezes trata-se de sentir-se apoiadas ou seguras (ZEHR,2008).  

 

Para Howard Zehr, em Trocando as Lentes (pg. 192), o processo da JR tem por 

objetivo, na medida do possível, colocar o poder e a responsabilidade nas mãos dos 

diretamente envolvidos: a vítima e o ofensor.  

 

A Justiça Restaurativa é uma aproximação que privilegia toda a forma de ação, 

individual ou coletiva, visando corrigir as consequências vivenciadas por ocasião de 

uma infração, resolução de um conflito ou a reconciliação das partes ligadas a um 

conflito (JACCOUD, 2005, p.169). 

 

Como afirmou Edgar Morin (2000, p.106), precisamos “trabalhar para a humanização 

da humanidade” e ser capazes de abrir nossas cabeças, reformular nossos 



pensamentos, reaprender a compartilhar, a comunicar, a relacionar e a comungar 

enquanto humanos do planeta Terra. 

 

JUSTIÇA RESTAURATIVA E PRÁTICA RESTAURATIVA 

 

O conceito de prática restaurativa, cuja  raíz é na justiça restaurativa, é uma maneira 

de encarar uma justiça criminal que se concentra em reparar o dano causado às 

pessoas e aos relacionamentos, em vez de punir apenas os infratores. 

 

Originária dos anos de 1970 como uma mediação entre vítimas e infratores, nos anos 

de 1990 a Justiça Restaurativa expandiu-se e incluiu comunidades, com a participação 

das famílias e dos amigos das vítimas e dos infratores em processos colaborativos 

chamados “reuniões restaurativas” e “círculos.” (COSTELLO, B.; WACHTEL, J.; 

WACHTEL, T., 2011). 

 

CONTEXTOS: EDUCAÇÃO, SOCIOEDUCAÇÃ0, SECRETARIA DE AÇÃO 

SOCIAL, CONSELHOS COMUNITÁRIOS, REDE DE ATENÇAO E PROTEÇÃO 

(*), COMUNIDADES DIVERSAS, UNIVERSIDADES ETC. 

 

Muito embora a Justiça Restaurativa, seus valores e princípios tenham surgido no 

campo da justiça Criminal, suas práticas vem ganhando reconhecimento, 

desdobrando-se também em diversos contextos:  

No âmbito da prevenção na Escola; 

Nas comunidades diversas; 

No Sistema de Justiça, propriamente dito; 

No sistema juvenil e ao atendimento das medidas socioeducativas, entre outros 

possíveis lugares… 

 

QUALIFICANDO OS ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO  ATRAVÉS DE 

PRÁTICAS RESTAURATIVAS COM INTUITO DE REDUZIR A VIOLÊNCIA 

RE-PROGRAMANDO O TRATO NAS RELAÇÕES. 

 

Se observarmos, através das Práticas Restaurativas podem-se qualificar os serviços 

prestados nas diversas dimensões humanas unindo os personagens, Equipes, como 

propagadores das ferramentas e os adolescentes como protagonistas cruzando 

momentos entre os mesmos. A experiência pode ser contada por aqueles que 

desenvolveram as práticas citadas (exemplos da prática).  

Trata-se de estratégias/ferramentas de respostas às situações de escaladas de conflitos, 

transgressões, círculos de violências, lançando mão de valores previamente 

consolidados entre as partes, expressos através de processos restaurativos em variados 

contextos.  

Os serviços prestados se tornam democráticos através de uma vivência que contempla 

encontros previamente acordados em círculos, como práticas circulares.  

A dinâmica trata de atos vividos e por isso avivam a democracia.  



Ao se formar fisicamente a circularidade e com valores e intencionalidades 

restaurativas a mensagem passada na vivência entre as partes envolvidas, onde as 

práticas são concebidas, vem carregadas de respeito e igualdade entre todos.  

Há uma conexão que se estabelece entre os participantes envolvidos que são 

convergentes e, portanto, comum a ambos os grupos. 

Observa-se que tudo é deixado de lado, não havendo uma relação de um poder 

sobrepondo ao outro.  

A função, o cargo, a posição, título, símbolos de autoridade, tendem a desaparecer.  

E na igualdade não há os poderes, há conexões, possibilidades. 

A Lei 12.594/12, já havia incorporado de certa forma a Cultura Restaurativa o que 

veio ampliar e reforçar o conceito de responsabilidade ou corresponsabilidade no 

sistema socioeducativo. (DRA BEATRIZ GERSHENSON. Palestra em Ponta Grossa 

Pr).  

 

Os Círculos Restaurativos são realizados com a participação da vítima, do ofensor e 

comunidades de apoio dos respectivos envolvidos.  

O objetivo é refletir de maneira crítica o que aquele ato infracional causou no tecido 

das relações, quais as consequências que o ato causou naquele grupo e que reflete em 

suas vidas, buscando com isso uma definição de acordo entre as partes quanto à 

responsabilidades que buscam contribuir com alternativas, visando a reparação destas 

consequências.  

Todo participante no círculo, é considerado como importante partícipe e este 

compreende que dele é esperado uma contribuição positiva, do qual ele é chamado a 

contribuir.  

O acordo final tem como pressuposto que todas as posições que vão gerar o acordo  

sejam decididas consensualmente, portanto, sem exceção, todos envolvidos 

opinam/acordam sobre a decisão final. Há outros tipos de Círculos, por exemplo, o  

Círculo de entendimento: este Círculo é indicado quando não há participação da 

vítima. Convida-se o ofensor e sua comunidade de apoio, onde se inclui a família e 

rede de apoio social.  

O objetivo é fazer um Plano Individual de Atendimento – PIA, onde se especifica as 

condições das medidas socioeducativas em qualquer de suas etapas em elaborar, 

ajustar ou implementar. Pode ser realizada uma Conferência Familiar. 

Pode-se variar este Círculo ao concebê-lo como Círculos de preparação no 

desligamento aos adolescentes dos programas de atendimentos SE, onde além destes e 

seus familiares pode comparecer os representantes de egressos. Ao se fazer este 

primeiro acolhimento, oferece-se a possibilidade de participação, sempre 

voluntariamente. (KAY PRANIS). 

 

 

 

 

 



MODELO DA UTILIZAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA 

COMO FORMA DE  RESTABELECER AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

AFETADAS COM A PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS DE PEQUENO 

POTENCIAL OFENSIVO – CASCAVEL PR 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

É importante que possamos refletir sobre o que faremos para aspirarmos e lutarmos 

para que estes possamos nos unir e que se intensifiquem as ligações internas e 

externas, intimamente, de modo a pensar uma cidade Restaurativa. 

É necessário essa transformação, que a Justiça como está concebida  seja 

transformada para passar a ser restaurativa. E é essa transformação que estamos a ver 

em nosso Pais, em Cascavel, no Paraná, no Brasil! 

A agenda que temos busca sensibilizar os grupos que podem transformar suas 

realidades, como a Escola, os Centros de Socioeducação, na saúde (drogadição e 

alcoolismo), ou seja, nas mais diversas comunidades.  

A ideia é transformar cidades em Cidades Restaurativas, incluindo os excluídos, os 

vitimados da violência, atuando essencialmente sobre os temas pela Justiça, a favor de 

vítimas de violência e pela paz, com pessoas que se sentem incapacitadas à falar de 

suas dores,  capacitando-as para tal, empoderando-as! 



Nos casos trabalhados o que podemos sentir e vivenciar durante os círculos diversos é 

que pressupõe-se que quem passa pelo Círculo da Paz consegue desativar-se da 

violência, como se antevisse o quanto uma bomba preste a explodir pode fazer muitos 

estragos.  

A resolução de Conflitos passa por um aprendizado que antes de tudo é 

paradigmático, pois volta-se lá onde a dor fez morada e busca através de um processo 

de dialógica re-significar os acontecimentos e assim, dando a possibilidade de  

transformar estes na busca de compreender as causas dos conflitos, delitos e crimes,  e 

em especial, atender as necessidades de cada qual, em especial! 

Além disso, é uma cultura de punição submersa  em um inconsciente  que em sua 

expressiva maioria está, ainda, não clara, não consciente àqueles que 

inadvertidamente mantém uma velada violência, sem se dar conta que está sendo 

assim, punitiva! 

Faz-se necessário desativar o ódio, a raiva, o ressentimento. Cada Círculo realizado, 

cada encontro onde não há confronto, onde o que há são palavras compreensivas, 

palavras generosas...A resposta passa pelo perdão como processo, sempre!  

Para isso é preciso rever a palavra a ser dita, ela  (a palavra) quando vem revestida  de  

valores que estão esquecidos no mundo, como empatia, compaixão, respeito à fala, 

escuta da dor, uma Escuta Ativa e Assertiva, ou seja, uma comunicação emocional e 

baseada em CNV, o ambiente favorece a reconciliação e mesmo não sendo exigido o 

perdão ( e sim como processo), é  rara as vezes que isso não ocorre e 

consequentemente há reconciliação entre as partes. 

Para terminar busca-se uma justiça que não consiste em igualar no ofensor o mal 

sofrido com o castigo e o mal cometido, senão em restaurar a todos os implicados no 

delito, com processos diferentes segundo cada situação apresentada. Ex. da Escola. E 

outros casos verídicos. 
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