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ZARDO, Thayliny. O programa “Justiça Restaurativa na Escola” em Campo Grande/MS sob a 

perspectiva do desenvolvimento local. 111f. 2020. Tese. Doutorado em Desenvolvimento 

Local. Universidade Católica Dom Bosco – UCDB. 

 

RESUMO 

 

A presente tese versa sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa, em específico ao 

processo da reestruturação da convivência na escola. De modo geral, objetiva-se analisar a 

prática da justiça restaurativa fundamentada numa relação dialógica, aplicada na comunidade 

escolar do município de Campo Grande por meio do programa “Justiça Restaurativa na Escola”, 

no que se refere à prevenção e solução de conflitos relacionados à violência escolar e na 

promoção da pacificação social, sob a perspectiva do desenvolvimento local. Para tanto, a 

pesquisa se estrutura, basicamente, em três artigos que tratam de assuntos pertinentes à temática 

central do estudo, quais sejam, respectivamente: i) as teorias acerca da justiça restaurativa e do 

desenvolvimento local, com a verificação de possíveis convergências entre ambos os temas; ii) 

a violência escolar e o diálogo presentes nas instituições de ensino, relacionando-os à justiça 

restaurativa, enquanto alternativa pacífica para a solução de conflitos e a preservação de 

vínculos interpessoais e; iii) o programa “Justiça Restaurativa na Escola” executado em Campo 

Grande e análises estatísticas de questionários respondidos por funcionários de escolas públicas 

atendidas pelo programa, cujos dados são relacionados à conveniência de uso da técnica 

restaurativa nas redes de ensino. O estudo apresenta como metodologia as pesquisas 

bibliográfica e exploratória, em face da descrição e da caracterização teóricas, a pesquisa 

documental, pelo acesso a arquivos e documentos durante a investigação, assim como a 

pesquisa de campo, para a observação e a coleta de dados do programa em análise. A abordagem 

é quali-quantitativa em virtude da análise textual e estatística dos dados feita pelo software livre 

Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires 

(Iramuteq). Importante evidenciar a escassez de trabalhos científicos sobre justiça restaurativa 

na escola que apresentem a metodologia desta tese e que tratem da questão da plusificação, 

incluindo o uso de um software estatístico em Ciências Sociais Aplicadas para a interpretação 

pormenorizada dos dados. Os resultados permitem concluir que, em que pese haver um cenário 

educacional favorável à utilização da justiça restaurativa em instituições públicas de ensino de 

Campo Grande, o programa “Justiça Restaurativa na Escola” lida com diversas resistências 

como relações de poder, incompreensão social e informatização precária de dados. Para 

melhorar a eficiência da política pública em questão sugere-se a formulação de questionários e 

avaliações para aperfeiçoar as ações da equipe e aproximar o programa, as escolas e as 

comunidades e firmar parcerias com universidades para estudos sobre indicadores de 

produtividade e desempenho, assim como auxiliar a informatização e gestão dos dados e suas 

análises. Esses entraves impedem ganhos individuais advindos dos valores restaurativos e 

frustram o gozo de benefícios coletivos em razão da fragmentação de vínculos interpessoais 

provocada pelos conflitos e violências, cuja consequência dessas perdas é o prejuízo à 

plusificação da justiça restaurativa ao desenvolvimento local e ao desenvolvimento em escala 

humana. 

 

Palavras-chave: Justiça restaurativa em escolas. Plusificação. Desenvolvimento Local. 

Diálogo. Pacificação Social. 
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ZARDO, Thayliny. The “Restorative Justice at School” program in Campo Grande/MS from 

the perspective of local development. 111f. 2020. Thesis. Doctorate in Local Development. 

Universidade Católica Dom Bosco – UCDB. 

 

ABSTRACT 

 

This thesis deals with the National Policy of Restorative Justice, specifically the process of 

restructuring the coexistence at school. In general, the objective is to analyze the practice of 

restorative justice based on a dialogical relationship, applied in the school community of the 

municipality of Campo Grande through the program “Restorative Justice at School”, with 

regard to the prevention and solution of conflicts related to school violence and the promotion 

of social pacification, from the perspective of local development. For this purpose, the research 

is structured in three articles that deal with subjects relevant to the central theme of the study, 

which are, respectively: i) the theories about restorative justice and local development, with the 

verification of possible convergences between both themes; ii) school violence and dialogue 

existing in educational institutions, relating them to restorative justice, as a peaceful alternative 

for the solution of conflicts and the preservation of interpersonal bonds and; iii) the “Restorative 

Justice at School” program carried out in Campo Grande and statistical analyzes of 

questionnaires answered by public school employees served by the program, whose data are 

related to the convenience of using the restorative technique in the education networks. The 

study presents bibliographic and exploratory research as methodology, in view of the theoretical 

description and characterization, documentary research through access to files and documents 

during the investigation, as well as field research for the observation and data collection of the 

program under analysis. The approach is quali-quantitative due to the textual and statistical 

analysis of the data through the free software Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires (Iramuteq). It is important to highlight the 

scarcity of scientific papers on restorative justice at school that present the methodology of this 

thesis and that deal with the issue of plusyfication, including the statistical software in Applied 

Social Sciences use for the detailed data interpretation. The results allow us to conclude that, 

despite an educational scenario favorable to the use of restorative justice in public educational 

institutions in Campo Grande, the program “Restorative Justice at School” deals with several 

resistances such as power relations, social incomprehension and precarious data 

informatization. In order to improve the efficiency of the public policy in question, it is 

suggested to formulate questionnaires and assessments to improve the team's actions and bring 

the program, schools and communities closer together and establish partnerships with 

universities for studies on productivity and performance indicators, as well as assist the 

informatization and data management and analysis. These obstacles prevent individual gains 

from restorative values and frustrate the delight of collective benefits due to the fragmentation 

of interpersonal bonds caused by conflicts and violence, which consequence is the loss to the 

plusyfication of the restorative justice to local development on a human scale. 

 

Keywords: School restorative justice. Plusyfication. Local Development. Dialogue. Social 

pacification. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A sociedade é permeada de complexidades e problemáticas diversas nos mais variados 

temas, como a política, a religião, a economia e a educação. Os diferentes pensamentos 

individuais e coletivos acerca das temáticas citadas podem gerar desentendimentos e serem 

levados ao Poder Judiciário em busca de concordâncias e soluções aos conflitos que se formam. 

Em um contexto de desentendimentos durante a vivência coletiva, algumas formas de 

resolução de conflitos ganham notoriedade como um caminho mais célere e benéfico para as 

partes conflitantes, a citar a mediação e a conciliação como exemplos. Nesse cenário, a justiça 

restaurativa se apresenta também, de modo geral, como uma técnica consensual de resolução 

de conflitos, pautada no diálogo com valores éticos e morais na promoção da pacificação social, 

concedendo vez e voz às partes (in)diretamente envolvidas. Essa técnica tem sido aplicada de 

modo dinâmico e interdisciplinar na sociedade brasileira e implantada, inclusive, em escolas.  

Deve-se observar que a escola não se restringe a um espaço de ensino e aprendizagem 

e de transmissão de conhecimentos científicos, mas também constitui um ambiente de 

socialização e formação humanas, possibilitando à criança e ao adolescente o relacionamento 

entre iguais, em que se podem experimentar reciprocidade, cooperação, intimidade entre 

colegas e até mesmo lições de competição humana. 

A justiça restaurativa na escola busca envolver crianças e adolescentes em uma relação 

dialógica capaz de coibir ou pacificar os conflitos que, porventura, surjam durante o convívio 

infanto-juvenil escolar. Diante de discordâncias interpessoais, o diálogo pode ser uma 

alternativa eficaz e flexível para reestabelecer a paz no ambiente educacional. Caso o diálogo 

não seja suficiente para o reestabelecimento da paz, há sanções legais mais rígidas previstas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, tal como a aplicação de medidas de proteção às crianças 

e de medidas socioeducativas aos adolescentes, entre as quais citam-se o acolhimento 

institucional e a internação em estabelecimento educacional, respectivamente, de acordo com a 

gravidade dos casos ocorridos.   

As crianças e os adolescentes, futuramente, poderão se tornar agentes de 

desenvolvimento, agentes de transformação da sociedade em que vivem e agentes de promoção 

de bem-estar social e coletivo, razão pela qual observar situações e ocorrências que os envolvam 

é, indiretamente, investigar formas de melhorar as relações e convívio sociais, tanto em prol do 

desenvolvimento em escala humana, quanto o próprio desenvolvimento local.  
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Nessa linha, justifica-se a relevância desta tese, em seu contexto social e educacional, 

diante da emergência restaurativa na sociedade, da relevância escolar para a formação e a 

socialização humanas e das sérias penalidades legais para infrações cometidas por crianças e 

adolescentes, futuros protagonistas sociais.  Há, portanto, a necessidade de uma observação 

pormenorizada sobre a justiça restaurativa implantada em escolas estaduais e municipais do 

município de Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, temática desta presente tese.  

Para a sociedade, a justificativa dessa pesquisa recai, primeiramente, sobre o fato de 

que a justiça restaurativa preocupa-se com a efetiva reintegração e ressocialização de ofensores 

ao mesmo tempo em que atende e ampara as vítimas e zela por pessoas próximas a ambos, cujos 

ganhos sociais se concentram na manutenção e preservação dos vínculos interpessoais. 

Segundamente, por se valer a justiça restaurativa do diálogo na resolução consensual de 

conflitos, torna-se uma alternativa financeiramente econômica ao poder público para ser 

aplicada em diversos cenários sociais, inclusive nas escolas. Nesse contexto, essa pesquisa é 

uma maneira de informar à sociedade sobre a existência de uma política pública 

economicamente viável e comprometida com as relações de uma comunidade, mediante o 

reforço dialógico dos valores éticos e morais da convivência humana, em prol da harmonia e 

da pacificação social.   

Esta pesquisa se justifica ainda para o programa de pós-graduação mestrado e 

doutorado em desenvolvimento local, em razão do estudo tratar de uma política pública que 

depende do protagonismo dos sujeitos, da formação de laços interpessoais e do envolvimento 

direto das escolas e das comunidades para modificações da realidade, cujos critérios também 

dependem o desenvolvimento local. A justiça restaurativa na escola concede aos envolvidos em 

um conflito o poder de deliberação sobre a solução mais satisfatória para si mesmos, tornando-

os protagonistas de seu próprio julgamento e cuja decisão deve se pautar em valores do convívio 

coletivo como o respeito, a humildade, a honestidade e a responsabilidade, para manter e 

conservar as relações humanas. Desse modo, esse estudo contribui positivamente para o 

desenvolvimento local ao expor uma política pública que incentiva a participação ativa e 

fomenta o respeito, o empoderamento e a assunção de responsabilidades, com vistas a evitar o 

rompimento dos vínculos sociais dos quais depende a comunidade para a melhoria e 

transformação da realidade vivida, ou seja, a justiça restaurativa estimula o desenvolvimento 

local. 

Justifica-se este estudo também para esta pesquisadora, a qual, a partir do contato com 

o universo infanto-juvenil durante o mestrado, busca desvendar possíveis contribuições de 
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políticas públicas às crianças e aos adolescentes, como forma de lhes garantir uma formação 

humana e social benéfica e pacífica em prol do desenvolvimento local e em escala humana. A 

justiça restaurativa tem potencial para enfrentar a violência já presente nas escolas e, por 

conseguinte, proteger crianças e adolescentes dos efeitos advindos das violências praticadas e 

sofridas, garantindo-lhes um sadio desenvolvimento físico, psíquico, emocional e social. É 

importante observar que crianças e adolescentes são os futuros cidadãos, de modo que a justiça 

restaurativa nas escolas pode garantir condições favoráveis para que estruturem suas relações 

sociais em valores éticos e morais, positivos para uma vida coletiva digna. 

Em virtude dos assuntos relacionados à questão da justiça restaurativa na escola, 

enquadra-se este estudo na linha de pesquisa 1: Cultura, Identidade e Diversidade na Dinâmica 

Territorial, cujo grupo temático é o de Dimensão Cultural e Interculturalidade em Processos 

Inclusos e Justiça Social e Direitos Humanos, no Programa de Mestrado e Doutorado em 

Desenvolvimento Local em contexto de territorialidades, da Universidade Católica Dom 

Bosco-MS. Para esse grupo temático, os sujeitos são seres políticos e em processo de 

desenvolvimento local que reinventam coletividades fixadas em territórios geridos pelos 

princípios de justiça social e de direitos humanos. 

Por esta razão, o objeto desta pesquisa é constituído pelas escolas que receberam o 

atendimento da equipe multidisciplinar da Coordenadoria de Infância e Juventude do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), envolvida com o programa “Justiça Restaurativa na 

Escola”. O estudo apresenta como sujeitos de pesquisa os profissionais da rede pública de 

ensino municipal e estadual que participaram do programa referido e que responderam aos 

questionários aplicados pela equipe multidisciplinar. 

A pesquisa se norteia pela seguinte questão: qual é o papel do programa “Justiça 

Restaurativa na Escola”, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desenvolvido em 

escolas públicas de Campo Grande, visto na perspectiva do desenvolvimento local? 

Desse modo, tem-se por hipótese que a inserção da justiça restaurativa no processo 

educativo de crianças e adolescentes, fundamentada em uma relação dialógica, pode contribuir 

positivamente para o desenvolvimento e formação de sujeitos de direitos, para a prevenção e a 

solução de conflitos relacionados à violência escolar, assim como para a promoção da 

pacificação social, em um processo de desenvolvimento local, de forma plusificada. Neste 

processo de plusificação, a justiça restaurativa na escola deve buscar o entrelaçamento dos 

interesses pessoais e sociais, com os interesses políticos, institucionais e educacionais.  
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Em tal perspectiva, objetiva-se, de modo geral, analisar a prática da justiça restaurativa 

fundamentada numa relação dialógica, aplicada na comunidade escolar do município de Campo 

Grande por meio do programa “Justiça Restaurativa na Escola”, no que se refere à prevenção e 

solução de conflitos relacionados à violência escolar e na promoção da pacificação social, sob 

a perspectiva do desenvolvimento local. De maneira mais específica, a pesquisa objetiva: 

a) Identificar as formas de protagonismo propiciadas pela justiça restaurativa, por meio do 

envolvimento das partes interessadas na solução dos conflitos, que fortalecem o 

desenvolvimento local numa escala mais humana;  

b) Compreender como ocorre o encontro entre a justiça e a escola, tendo em vista a justiça 

restaurativa na escola, a violência escolar e o diálogo; 

c) Interpretar, por meio das percepções dos sujeitos pesquisados, como se manifesta a violência 

nas instituições de ensino das quais participam e que meios consideram os mais adequados para 

combatê-la, relacionando-os à conveniência de uso da técnica restaurativa no ambiente escolar. 

Para a concretização dos objetivos acima delineados, faz-se imprescindível a adoção 

de determinadas metodologias que viabilizam o desenvolvimento do estudo. Quanto à 

abordagem metodológica, a pesquisa é quali-quantitativa, em que a ênfase dos dados coletados 

recai sobre os depoimentos dos questionados, não menos relevantes que os dados quantitativos, 

cujos números e quantificações apontam preferências e tendências dos funcionários das escolas 

investigadas em relação à violência escolar. Quanto aos objetivos metodológicos, constitui 

pesquisa exploratória, para a familiarização e a aproximação com os diversos assuntos 

abordados. 

Quanto aos procedimentos, a metodologia da presente tese consiste na pesquisa 

bibliográfica, para a contextualização, a descrição e a caracterização de temas; na pesquisa 

documental, em virtude das fontes de dados acessadas, como relatórios, questionários, ofícios, 

resoluções, legislações e acordos e; na pesquisa de campo, em razão da coleta de dados junto à 

equipe multidisciplinar do Programa “Justiça Restaurativa na Escola” da Coordenadoria de 

Infância e Juventude do TJMS de janeiro a junho de 2018, com a interação entre teoria e prática 

para o conhecimento e a compreensão de diversas circunstâncias da realidade restaurativa 

escolar.  

Em que pese as diversas bases de dados e documentos acessados acima descritos, duas 

fontes secundárias de dados constituem o foco das análises deste estudo, essenciais à presente 

pesquisa, sendo as seguintes: 
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(1) questionário semiaberto, denominado diagnóstico situacional; 

(2) questionário semiaberto, denominado termômetro da violência. 

As percepções dos sujeitos de pesquisa foram submetidas a análises textuais 

estatísticas realizadas pelo software livre Iramuteq - Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires permitindo-se comparar os resultados dos 

dados quantitativos com os qualitativos. A combinação de ambos os dados pode revelar 

comportamentos, ações e posicionamentos dos questionados, possibilitando reflexões mais 

abrangentes.  

Desse modo, a justiça restaurativa em âmbito escolar mostra-se como meio de 

potencial influência sobre a pessoa humana, capaz de fomentar o empoderamento, o 

reconhecimento como ser ativo e essencial aos relacionamentos sociais e ações coletivas. Pauta-

se em valores como perdão, respeito, honestidade, empatia e interconexão, por exemplo, 

enquanto propulsores de desenvolvimento humano1 e, portanto, de desenvolvimento local2. 

Frente a esse quadro, relevante se faz a apresentação de um breve estado de 

conhecimento acerca da justiça restaurativa em escolas, a fim de verificar, em um universo de 

inúmeras possibilidades, quais são as abordagens mais atuais sobre o tema investigado. Desse 

modo, o estado do conhecimento possibilita mapear, elencar e, ainda, examinar as produções 

do universo científico e acadêmico, considerando-se, para tanto, áreas de conhecimento, 

períodos cronológicos, espaços, formas e condições de produção de ciência (FERREIRA, 2002; 

ROMANOWSKI e ENS, 2006). 

Em tal contexto, apresenta-se, a seguir, um breve levantamento de produções 

científicas existentes no período de 2012 a 2018 acerca da justiça restaurativa nas escolas. Para 

tanto, utiliza-se como bases de coleta de dados a Plataforma da Capes, em seus periódicos e 

banco de teses e de dissertações, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

                                                           
1 O desenvolvimento humano permite a constante ampliação das habilidades e potencialidades do ser humano, 

como elemento para a melhoria de sua realidade social (MAX-NEEF, 1993). Em uma concepção mais moderna, 

o desenvolvimento humano, ou em escala humana, encontra respaldo na Organização das Nações Unidas – ONU, 

por meio de direitos declarados em relação à pessoa humana, a exemplo do Direito ao Desenvolvimento (1986), 

bem como pelos relatórios anuais publicados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).  

Para o PNUD (2010, p. 2), “desenvolvimento humano é a ampliação das liberdades das pessoas para que tenham 

vidas longas, saudáveis e criativas, para que antecipem outras metas que tenham razões para valorizar e para que 

se envolvam activamente na definição equitativa e sustentável do desenvolvimento num planeta partilhado.”(sic) 
2 Entende-se como desenvolvimento local a articulação do ser humano em ações voltadas a promover o 

desabrochamento das habilidades e potencialidades de determinada comunidade. Nessa linha, necessária é a 

presença de uma comunidade (entendida como a existência de vínculos espontâneos entre pessoas, com 

expectativas e experiências comuns, que as mantêm unidas no cotidiano), situada em determinado território, com 

identidade social e histórica definidas, de modo que seus próprios agentes atuam na solução de problemas, 

satisfação de necessidades, absorção de investimentos externos e busca pela qualidade de vida da coletividade. 
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(BDTD), em relação às suas teses, e a Scientific Electronic Library Online (SciELO), no que 

se refere aos artigos existentes, cujas etapas definidas para o mapeamento das produções 

consideram características presentes nesta tese:  

i) Definição dos descritores: "justiça restaurativa" AND escol*3, restaurativa AND escol*, 

“restorative justice” AND school e "restorative justice school"; 

ii) Definição das bases de dados e suas respectivas produções científicas: para as teses - catálogo 

de teses e dissertações da Capes e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) 

e para os artigos - portal de periódicos da Capes; 

iii) Definição de filtros:  

- tipos de produção científica: teses e artigos; 

- lapso temporal: 2012 a 2018; 

- filtros aplicados apenas aos artigos:  

Áreas de língua & literatura, ciências sociais, direito, psicologia e estatística; 

Somente periódicos revisados por pares; 

Periódicos listados na classificação do qualis-periódicos 20194; 

Mínimo de 20 citações.  

iv) Na página de cada base de dados, nos campos de buscas (assunto) das produções 

mencionadas respectivamente, foram escritos os termos descritores, um a um, e selecionados 

os filtros mencionados;  

v) Com estas delimitações foram encontrados: 12 teses e 03 artigos no banco de periódicos da 

Capes que formam o conteúdo da investigação;  

                                                           
3 Conforme o Guia de uso do Portal de Periódicos da CAPES para a busca por assunto, seja simples ou avançada: 

a) Usar aspas (“”) em termos compostos recupera os registros que contenham as palavras juntas, ou seja, a 

expressão – “justiça restaurativa”. Caso não tenha o uso da aspas, o sistema buscará registros que contenham 

qualquer uma das palavras justiça e restaurativa, independentemente da posição delas;  

b) O uso de booleanos (AND, OR, NOT) funciona como auxílio na busca avançada por combinação de termos, 

sendo que devem ser digitados em letras maiúsculas para não serem considerados como parte da expressão de 

busca. Caso nenhum operador seja incluído na busca por palavras-chave, a pesquisa realizada procurará por todas 

as palavras – justiça, restaurativa, escol*, estejam elas relacionadas ou não; 

c) O sinal de asterisco no final da palavra (escol*) tem a finalidade de recuperar as variações dos sufixos – escola, 

escolarização e escolar, por exemplo. 
4 O Qualis-Periódicos é um método de classificação da produção científica dos programas de pós-graduação em 

relação aos artigos publicados em periódicos científicos. “A classificação de periódicos é realizada pelas áreas de 

avaliação e passa por processo anual de atualização. Esses veículos são enquadrados em estratos indicativos da 

qualidade - A1, o mais elevado; A2; A3; A4; B1; B2; B3; B4; e C - com peso zero (CAPES, s/p, 2019).”  
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vi) Para a análise dos dados constantes nos trabalhos mapeados foi elaborada uma tabela no 

programa Excel a partir do título, autor, ano e palavras-chave;  

vii) Elaboração de tabelas e gráficos para análises qualitativas e quantitativas dos dados, com o 

auxílio do software Iramuteq;  

viii) Análise dos resultados encontrados. 

No que se refere às teses encontradas, apesar da pouca quantidade de trabalhos (doze), 

diferentes áreas de conhecimento discorrem sobre o tema, sendo elas a Ciência da religião, o 

Direito, a Sociologia e a Educação, concentrando, esta última, 6 dos 12 trabalhos encontrados. 

Há, portanto, uma interdisciplinaridade entre os programas aos quais pertencem as teses e que 

também se repete nos assuntos abordados pelas teses mapeadas, citando-se: o direito à liberdade 

religiosa, os Direitos Humanos e os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, o 

respeito à dignidade da pessoa humana, as resistências impostas à justiça restaurativa, o 

problema do bullying e da violência nas escolas. 

Quantos aos artigos mapeados, de acordo com os filtros aplicados, o resultado 

alcançado foi de 03 trabalhos, referentes a experimentos feitos com crianças e adolescentes. 

Entre os artigos levantados, dois discorrem sobre a questão do bullying entre os adolescentes, 

um em relação à propensão de gênero na causa e na vitimização do ato e o outro sobre a eficácia 

e o custo-efetividade de uma intervenção inclusiva para evitar problemas de saúde provenientes 

do bullying sofrido. O terceiro estudo consiste em um experimento com crianças de 3 a 5 anos, 

em que demonstraram haver um senso de justiça infantil centrado nos danos causados às 

vítimas. 

Diante do breve estado da arte apresentado, evidencia-se a escassez de trabalhos 

científicos sobre justiça restaurativa na escola que utilizem a metodologia presente nesta tese, 

mesmo diante da carência e dificuldade de obtenção dos dados durante a pesquisa de campo.  

A presente tese investiga a justiça restaurativa na escola sob a ótica do desenvolvimento local, 

cuja particularidade em relação às demais pesquisas permite abordar a questão da plusificação 

no processo de desenvolvimento, valendo-se ainda do uso de software estatístico em Ciências 

Sociais Aplicadas para uma interpretação pormenorizada dos dados coletados. Pesquisas como 

essas oportunizam o encontro de lacunas ou equívocos a serem corrigidos, viabilizam 

descobertas, são capazes de melhorar a eficiência de políticas públicas, conferem publicidade 

aos temas investigados e disseminam informações que sejam de grande valia para a comunidade 

científica e a sociedade em geral.  



  
18 

A presente pesquisa estrutura-se em quatro capítulos, escritos em forma de artigos e 

assim designados: 1: Considerações iniciais; 2: Justiça restaurativa sob a perspectiva do 

desenvolvimento local; 3: A justiça e a escola em uma caminhada restaurativa e 4: Justiça 

restaurativa nas escolas de Mato Grosso do Sul e Campo Grande: dados em vivência.  

Nas “Considerações Iniciais”, apresenta-se a macrovisão textual da tese com as 

estruturas metodológicas, o estado de conhecimento sobre a temática investigada e a 

apresentação dos capítulos em forma de artigos.  

O artigo “Justiça restaurativa sob a perspectiva do Desenvolvimento Local” versa, 

inicialmente, sobre traços históricos globais e locais da justiça restaurativa e, logo em seguida, 

sobre conceitos e práticas (in) definidas acerca do tema. Posteriormente, o artigo apresenta 

convergências teóricas existentes entre a justiça restaurativa e o desenvolvimento local, de 

modo que a técnica restaurativa pode consistir em um plus ao processo de desenvolvimento. 

O artigo “A justiça e a escola em uma caminhada restaurativa” discute sobre os temas 

relativos à violência escolar e ao diálogo utilizado pela justiça restaurativa na solução e na 

pacificação de conflitos escolares, de maneira a demonstrar como justiça e escola podem atuar 

conjuntamente. 

O artigo “Justiça restaurativa nas escolas de Mato Grosso do Sul e Campo Grande: 

dados em vivência” contextualiza o trabalho da justiça restaurativa nas escolas públicas de 

Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, assim como apresenta análises estatísticas e 

textuais, referentes ao diagnóstico situacional e ao termômetro da violência, respondidos por 

profissionais das redes estadual e municipal de ensino atendidas pelo programa referido. 

Interpretadas as percepções dos sujeitos questionados acerca do cenário escolar público de 

Campo Grande, verifica-se a conveniência de uso da justiça restaurativa nas escolas. 

Por fim, esta pesquisa, nas Considerações Finais, procura responder à questão 

norteadora, retomando os resultados de cada artigo para comprovar ou refutar a hipótese 

elaborada. Nesse momento, apresentam-se também intervenções como agente de 

desenvolvimento local para futuras ações e novas investigações sobre a temática desta tese. 
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2 A JUSTIÇA RESTAURATIVA SOB A PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO 

LOCAL 

 

RESUMO: O presente artigo versa sobre a temática da justiça restaurativa, enquanto técnica alternativa 

de solução de conflitos, analisada sob a ótica do desenvolvimento local. A investigação parte de pesquisa 

bibliográfica tanto sobre a justiça restaurativa quanto sobre o desenvolvimento local, de modo a 

discorrer acerca de conceitos e características gerais dos assuntos abordados. Objetiva-se identificar 

formas de protagonismo propiciadas pela justiça restaurativa, por meio do envolvimento das partes 

interessadas na solução dos conflitos, que fortalecem o desenvolvimento local numa escala mais 

humana, caracterizando-se a metodologia do estudo como uma pesquisa exploratória e bibliográfica. A 

pesquisa permite observar que o ser humano encontra-se como ponto de referência das teorias 

apresentadas, de forma que as relações interpessoais carecem de mais cuidado por parte da sociedade. 

É na pessoa humana que reside o processo de melhoria e transformação social da comunidade a que faz 

parte, de modo que justiça restaurativa e desenvolvimento local ensejam estratégias conjuntas no 

processo modificativo da realidade vivida, oportunizando à justiça restaurativa tornar-se um plus ao 

processo de desenvolvimento local.  

PALAVRAS-CHAVE: Justiça Restaurativa. Desenvolvimento local. Desenvolvimento em escala 

humana. Plusificação. 

 

2.1 Considerações iniciais 

A sociedade contemporânea é repleta de conflitos de natureza e contextos diversos, de 

modo que o Poder Judiciário está abarrotado de processos e em constante busca pela 

desobstrução das vias judiciais5. Além disso, problemas na execução penal nacional, como a 

superlotação carcerária6, altas taxas de criminalidade7 e sentimentos de insatisfação e 

insegurança movidas pela sensação de impunidade fazem com que a sociedade reflita sobre as 

formas de justiça contemporâneas. 

Em tal contexto, meios alternativos de administração de conflitos têm sido utilizados 

na solução de problemas como tentativa de atender e respeitar à multiplicidade de vivências e 

situações postas ao conhecimento jurídico. A justiça restaurativa configura um exemplo de 

                                                           
5 Em relatório do CJN - Justiça em números 2016: ano-base 2015, o volume de processos na justiça brasileira 

atingiu cerca de 74 milhões de processos em tramitação - um aumento de 1,9 milhão em relação ao ano anterior. 

Apenas na esfera estadual, a Justiça Estadual fechou o ano de 2015 com cerca de 59 milhões de processos em 

tramitação - um aumento de estoque em 1,7 milhão de processos (3%) em relação ao ano anterior (CJN, 2016). 
6 Em junho de 2016, a população carcerária ultrapassou os 700 mil presos, ou seja, um aumento de 707% em 

relação ao registrado no início da década de 90. Conforme o Departamento Penitenciário Nacional, “entre 2000 e 

2016, a taxa de aprisionamento aumentou em 157% no Brasil. Em 2000 existiam 137 pessoas presas para cada 

grupo de 100 mil habitantes, passando para 352,6 para cada 100 mil habitantes em junho de 2016” (INFOPEN, 

2017, p.12). 
7Segundo o Atlas de Violência 2017 elaborado pelo IPEA, no ano de 2015 ocorreram 59.080 assassinatos no 

Brasil. Isso significa que, apenas em três semanas, o número de pessoas assassinadas no país superou o número de 

mortos em todos os ataques terroristas no mundo, nos cinco primeiros meses de 2017, que foi de 3.314 indivíduos 

mortos (CERQUEIRA, 2017). 
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alternativa para remediar as tensões humanas e resolver conflitos, constituindo na temática 

abordada por este artigo, sob a perspectiva do desenvolvimento local.  

Na situação de complexidade vivida no atual mundo globalizado, as iniciativas de 

desenvolvimento local têm se configurado como importante alternativa para se pensar e lidar 

com dinâmicas relacionais complexas, abrangendo diferentes partes interessadas, assim como 

dimensões da realidade vivida pelas coletividades.  

Nessa linha, objetiva-se, neste artigo, identificar as formas de protagonismo 

propiciadas pela justiça restaurativa, por meio do envolvimento das partes interessadas na 

solução dos conflitos, que fortalecem o desenvolvimento local numa escala mais humana, 

apresentando-se, para tanto, convergências teóricas entre a justiça restaurativa e o 

desenvolvimento local.  

Para esse fim, são necessárias a pesquisa exploratória e a pesquisa bibliográfica como 

metodologias, fazendo-se uso de fontes bibliográficas, documentais e legais, relacionadas à 

justiça restaurativa e ao desenvolvimento local. 

O presente artigo apresenta inicialmente um histórico da justiça restaurativa, desde 

suas origens tribais até sua implantação no estado de Mato Grosso do Sul. Posteriormente, o 

estudo apresenta diversas conceituações e práticas utilizadas pela justiça restaurativa e suas 

respectivas autorias, envolvendo uma caracterização geral sobre a temática. Ao final, os temas 

do desenvolvimento local e da justiça restaurativa compõem o artigo, com a análise de possíveis 

convergências teóricas entre os assuntos abordados e a identificação das formas de 

protagonismos propiciadas pela justiça restaurativa que podem fortalecer o desenvolvimento 

local de um modo mais humano.  

 

2.2 Origens da justiça restaurativa: da história global à local  

A aplicabilidade da justiça restaurativa no Brasil pode ser considerada recente – a 

partir dos anos 2000. Porém, em aspectos históricos originários, menções mais antigas são 

encontradas, sem, contudo, ter-se um entendimento único. A título de exemplificação, Marshall 

(1999) associa a ideia inicial do termo justiça restaurativa a Barnett, no ano de 1977, enquanto 

Jaccoud (2005) assevera que o conceito é de 1975, pertencente a Albert Eglash8. Contudo, um 

dos autores que discorre sobre a história restaurativa e suas divergências originárias é Richards 

                                                           
8 Albert Eglash (1977), autor do artigo intitulado “Beyond Restitution: creative restitution” propunha a reabilitação 

do ofensor no estímulo ao perdão e à retratação diante da vítima. 
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(2004), o qual, por si só, configuraria um estudo em separado. Como o intuito desta investigação 

é contextualizar o percurso histórico da justiça restaurativa no mundo até a sua implantação no 

estado de Mato Grosso do Sul, não constitui parte dela o estudo feito por Richards (2004) sobre 

os diferentes entendimentos originários. 

Marshall (1999) entende que a justiça restaurativa tem origem no fim da década de 

1970, quando seus princípios foram discutidos a partir de experiências práticas criminais 

americanas. De acordo com o autor, pessoas que atuavam na justiça criminal viam-se frustradas 

e limitadas com o sistema vigente, passando a aplicar novas formas aos problemas criminais, 

que possibilitaram experiências diferentes em termos de impacto sobre o ofensor, a satisfação 

da vítima e a aceitação pública. Esses servidores observavam que as necessidades das vítimas, 

dos infratores e da comunidade em geral eram dependentes entre si, razão pela qual o sistema 

judicial deveria se engajar ativamente em envolver essas três necessidades para uma solução 

mais interativa e satisfatória. Para o autor, aliada à situação do sistema judicial, os órgãos 

judiciais estavam sobrecarregados, ao mesmo tempo em que as comunidades locais indígenas 

demonstravam habilidade e competência em administrar os seus problemas, sem elevados 

custos. Esses fatores permitiram vislumbrar uma possível parceria entre judiciário e 

comunidades na reconstrução de recursos para prevenção do crime ou controle social 

(MARSHALL, 1999).  

Por sua vez, Jaccoud (2005) defende que a origem da justiça restaurativa remonta às 

sociedades comunais – sociedades pré-estatais europeias, pelo privilégio dado a práticas de 

regulamento social que mantinham a coesão do grupo, ou seja, os interesses coletivos se 

sobrepunham aos individuais. Diante de uma transgressão, buscava-se rapidamente a solução 

do problema para restabelecer o equilíbrio rompido e conter a desestabilização do corpo social. 

Da mesma forma, as técnicas restaurativas podiam ser observadas ainda em comunidades 

nativas, como os povos africanos, neozelandeses, austríacos e americanos do norte e do sul, em 

consonância com as ideias de Marshall (1999) acerca das origens nas comunidades locais 

indígenas.   

Nota-se, das ideias mencionadas acima, que apesar das lições advindas das 

comunidades indígenas acerca da maneira de resolver os conflitos, a eclosão desse modelo de 

justiça indígena se deu apenas a partir dos anos 1990, influenciada por ideais abolicionistas e 
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da vitimologia9 (JACCOUD, 2005), que chamou a atenção de pesquisadores como uma 

possível alternativa para os problemas do sistema penal. 

Em tal contexto, observa-se que as tradições indígenas fazem parte da formação da 

justiça restaurativa (MARSHALL, 1999; BRAITHWAITE, 1999; JACCOUD, 2005). Pode-se 

afirmar que as raízes da justiça restaurativa pertencem a comunidades tribais, indígenas e 

aborígenes, de diferentes partes do mundo, que buscavam envolver ofensor, vítima e 

comunidade na solução do conflito. Comunidades da África do Sul, do Canadá e da Nova 

Zelândia são tidas como referências no uso de técnicas restaurativas em resoluções conflitivas. 

Merece atenção o fato de que os povos indígenas brasileiros também apresentavam 

certos hábitos restaurativos, seja pelo uso de certas atividades circulares mencionadas em sua 

história, seja pelo forte engajamento coletivo em vivências diárias. Melatti (1974), ao explicar 

sobre a aldeia circular do povo Craô, elenca dois motivos para esse tipo de disposição da aldeia: 

a) para a manutenção dos costumes, como continuidade das tradições herdadas dos seus 

ancestrais e b) para manter a solidariedade na aldeia, isto é, a solidariedade entre os moradores. 

Fatos históricos relacionados a este povo demonstram traços restaurativos também nos povos 

indígenas brasileiros que envolviam não apenas o método circular, mas também a questão da 

inter-relação entre seus membros, a dependência das relações entre os indivíduos e a 

importância do coletivo. 

A associação da justiça restaurativa aos povos indígenas brasileiros pode ser feita até 

mesmo pelas afirmações que Jaccoud (2005) faz em seus estudos. Segundo a autora, nos 

territórios colonizados, os colonizadores criaram nações-estados para neutralizar hábitos e 

impor um sistema único de direito, desconsiderando, então, os costumes existentes, inclusive 

os das tribos. Nessa linha, as resoluções de conflito até então feitas conforme os costumes 

indígenas passaram a seguir as determinações impostas pelos colonizadores.  

Verifica-se, portanto, que há no século XXI um resgate de práticas antigas frente às 

adversidades por que passa o sistema de justiça contemporâneo. As práticas ancestrais 

indígenas têm sido adaptadas para uso em casos conflitivos do século XXI, expandindo-se em 

diversos lugares do mundo, principalmente a partir de 1999 com as recomendações feitas pela 

                                                           
9 Estudo que se preocupa “com as razões da vitimização, tentar identificar os fatores que predispõem os indivíduos 

a tornar-se vítimas. [...] O movimento vitimista inspirou a formalização dos princípios da justiça restaurativa, mas 

não endossou seus princípios nem participou diretamente de seu advento.” (JACCOUD, 2005, p.165) 
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Organização das Nações Unidas (ONU)10. Logo no ano seguinte, em abril, houve o advento da 

Declaração de Viena sobre a Criminalidade e Justiça – Enfrentando os Desafios do Século XXI, 

que incentivou o desenvolvimento da justiça restaurativa, “como meio de promover os direitos, 

necessidades e interesses das vítimas, ofensores, comunidades e demais envolvidos em 

conflitos – criminais ou não” (GOMES PINTO, 2008, p.190). Três meses depois, a ONU 

aprovou a Resolução nº 14/2000, segundo a qual os integrantes do Programa das Nações Unidas 

sobre prevenção do delito e justiça criminal deveriam observar a conveniência dos casos e 

estabelecer princípios comuns para aplicar programas de justiça restaurativa em matéria 

criminal (ONU, 2002).  

Com as resoluções da ONU e a Declaração de Viena, o Conselho Econômico e Social 

das Nações Unidas adotou, em 31 de janeiro de 2002, a Resolução da Assembleia Geral nº 

56/261, com a inclusão de práticas de justiça restaurativa como alternativas de solução de 

conflitos. Em julho do mesmo ano, adveio a Resolução nº 12/2002, que previa uma 

recomendação aos Estados-membros acerca da implementação da justiça restaurativa, bem 

como princípios básicos para o desenvolvimento de programas restaurativos na esfera criminal 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ, 2016). Decorridos três anos, foi aprovada a 

Declaração de Bangkok que reiterou a importância do avanço da justiça restaurativa. Como 

formas de expansão do modelo, Gomes Pinto (2008) elenca o Fórum Europeu de Mediação 

Penal e Justiça Restaurativa criado na Europa, enquanto na América Latina, a evolução ocorria 

por sua adoção em países como a Colômbia e da edição da Carta da Costa Rica, de 1969, 

ratificada pelo Brasil em 1992.  

No Brasil, Boonen (2011) explica que relatos de experiências isoladas de justiça 

restaurativa existiam desde 2002, mas a difusão considerável ocorreu a partir de 2004 mediante 

a instalação do Núcleo de Estudos em Justiça Restaurativa em Porto Alegre, pela Escola 

Superior da Magistratura da Associação dos Juízes de Rio Grande do Sul. Em 2005, aconteceu 

o I Simpósio Brasileiro de Justiça Restaurativa no estado de São Paulo, cujo produto foi a Carta 

de Araçatuba. Em Brasília, durante a Conferência Internacional sobre Acesso à Justiça por 

Meios Alternativos de Resolução de Conflitos a carta foi ratificada e renomeada para Carta de 

Brasília, com previsões da Resolução nº 12/2002.  

                                                           
10 Resolução nº 26/1999 - Desenvolvimento e Implementação de Medidas de Mediação e Justiça Restaurativa na 

Justiça Criminal. Nessa resolução, há uma requisição do Conselho à Comissão de Prevenção do Crime e de Justiça 

Criminal para que considere a formulação de padrões das Nações Unidas no campo da mediação e da justiça 

restaurativa.   
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Ainda em 2005, o projeto “Promovendo Práticas Restaurativas no Sistema de Justiça 

Brasileiro”, do Ministério da Justiça e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), designou três cidades para sediar projetos-piloto no plano nacional: Brasília/DF, Porto 

Alegre/RS e São Caetano do Sul/SP. O projeto tinha como foco o acompanhamento e a 

avaliação dos impactos provenientes da aplicação da justiça restaurativa nas relações entre 

vítima, infrator e comunidade, bem como servir de amparo às práticas do Sistema de Justiça 

Juvenil e de base para ações posteriores (BOONEN, 2011). 

Em 2006, houve o trâmite do Projeto de Lei nº 7006/2006 com alterações previstas no 

Código Penal, Código de Processo Penal e Lei dos Juizados Especiais, a fim de permitir o uso 

da justiça restaurativa em caso de crimes e de contravenções penais. Dez anos depois, a justiça 

restaurativa estava nas metas do Poder Judiciário (Meta 8) como incentivo de implantação aos 

tribunais de justiça estaduais (CNJ, 2016). Houve também a edição pelo CNJ da Resolução nº 

225/2016 – com disposições acerca da Política Nacional de Justiça Restaurativa, a fim de 

estabelecer diretrizes para implementar e difundir a prática da Justiça Restaurativa no Poder 

Judiciário, como respaldo às atividades já implantadas e a serem implantadas nos tribunais 

nacionais (CNJ, 2016).  

No que se refere ao plano estadual, apenas a partir de 2009 é que se iniciaram as 

discussões sobre o tema em Mato Grosso do Sul, quando então se realizou o I Encontro de 

Justiça Restaurativa na cidade de Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, local onde se 

desenvolveu essa pesquisa. Conforme informações divulgadas pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso do Sul (TJMS, 2010), em meados de 2010, ocorreram as primeiras técnicas restaurativas 

por meio do Programa de Atendimento de Justiça Restaurativa (Pajur), implantado pela 

Resolução nº 569, voltado para jovens infratores. No ano de 2012, foi firmada uma parceria 

entre TJMS e Secretaria de Estado de Educação (SED), para a implantação da Justiça 

Restaurativa na escola, inicialmente em três escolas da rede estadual de ensino:  Hércules 

Maymone, Arlindo de Andrade Gomes e José Maria Hugo Rodrigues. Já em meados de 2015, 

quando a justiça restaurativa na escola atendia a aproximadamente 15 escolas estaduais, firmou-

se convênio com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), estendendo os atendimentos 

também para as escolas municipais. 

Por fim, tanto no prisma estadual quanto no municipal, há três novas evoluções 

recentes. No plano municipal, publicaram-se a Lei nº 5.919/2017, acerca da instituição da 

Semana Municipal da Justiça Restaurativa e a Lei nº 5.967/2018, sobre a “Implantação das 

técnicas de Justiça Restaurativa na resolução dos conflitos ocorridos no ambiente escolar da 
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Rede Municipal de Ensino - Reme de Campo Grande-MS”. Já no plano estadual, tem-se a Lei 

nº 5.156/2018, acerca da adoção de atividades com fins educativos para enfrentamento à 

violência e reparação de danos causados no âmbito dos estabelecimentos estaduais de ensino. 

 

2.3 De conceituações e práticas (in)definidas a uma caracterização geral  

A própria história da justiça restaurativa já apresenta pontos dissonantes, como a 

origem histórica mencionada anteriormente. Essas disparidades também se verificam nas 

questões conceituais e nas práticas utilizadas, de forma que demonstrá-las é uma maneira de 

aprofundar o assunto e fomentar debates em busca do desenvolvimento do tema no cenário 

social.  

No aspecto conceitual, Marshall (1999, p. 5) aduz que a justiça restaurativa consiste 

em “uma abordagem de solução de problemas para o crime que envolve as próprias partes e a 

comunidade em geral, em uma relação ativa com as agências estatutárias”11 (tradução nossa). 

Segundo o autor, é perfeitamente aceitável como conceito internacional de que seja “um 

processo pelo qual as partes interessadas em uma ofensa específica resolvem coletivamente 

como lidar com a questão da infração e suas implicações para o futuro”12 (MARSHALL, 1999, 

p. 5, tradução nossa). 

De forma antagônica, o teórico Braithwaite (2002) critica o conceito de Marshall 

(1999) por entender que a definição dada limita a expressão ao não indicar quem ou o que 

seriam restaurados. Esclarece o referido autor que a justiça restaurativa trata da restauração da 

vítima e do infrator, restabelecendo assim a comunidade. Para o autor, essa restauração recai 

sobre a perda de propriedade, a lesão ocorrida, a sensação de segurança e de empoderamento, 

a dignidade, a democracia deliberativa, a harmonia pelo sentimento de justiça feita e o apoio 

social (BRAITHWAITE, 2002). Braithwaite (2002) cita ainda que a justiça restaurativa pode 

ser capaz de restaurar as relações humanas danificadas, a compaixão entre as pessoas, o 

sentimento de liberdade e o senso de dever como cidadão.  

Por outro lado, Azevedo (2005) menciona a corrente de Bazemore e Walgrave (1999) 

como mais abrangente, por envolver valores, princípios e resultados almejados, cujo valor 

fundamental é a reparação do dano ou o restabelecimento, com possibilidades de gerar também 

participação, reintegração e deliberação. Em sua conceituação, Azevedo (2005) funde seus 

                                                           
11 Trecho original em inglês: Restorative justice is a problem-solving approch to crime wich involves the parties 

themselves, and the community generally, in an active relationship with statutory agencies. 
12 Trecho original em inglês: Restorative justice is a process whereby parties with a stake in a specific offense 

collectively resolve how to deal with affertmath of the offense and its implications for the future. 
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conhecimentos com as ideias de Marshall, Bazemore e Walgrave, considerando a justiça 

restaurativa uma proposição metodológica que busca reparar o dano moral e material com 

intervenções técnicas adequadas e comunicação efetiva entre vítima, ofensor e comunidade. 

Para o autor citado, devem-se estimular: a responsabilização por atos lesivos, a assistência às 

vítimas, a inclusão comunitária dos ofensores, o empoderamento13, a solidariedade e o respeito 

mútuo das partes, as relações processuais mais humanas em casos penais e a “manutenção ou 

restauração das relações sociais subjacentes eventualmente preexistentes ao conflito” 

(AZEVEDO, 2005, 140).  

Assim como os conceitos, há diferentes terminologias. Para Marshall (1999), termos 

como justiça relacional, positiva ou reintegrativa já foram utilizados para designar a justiça 

restaurativa. Do mesmo modo, Jaccoud (2005, p.163) faz menção a alguns autores e às suas 

opções por outras denominações: “justiça transformadora ou transformativa”, por Bush e Folger 

em 1994, Morris em 1997 e Comissão da lei do Canadá (CDC), em 1999; “justiça relacional”, 

de Burnside e Baker em 1997; “justiça restaurativa comunal”, de Young, em 1997; “justiça 

recuperativa”, por Cario, em 2003 ou, ainda, “justiça participativa”, de CDC, 2003. Para o 

presente estudo, justiça restaurativa é a expressão adotada, em virtude da predominância de uso 

no Brasil. 

Para Zehr (2008) a questão da expressão é problemática em virtude do prefixo “re” dar 

azo a uma interpretação equivocada.  O autor explica que muitos indivíduos não participam do 

processo porque pensam que há um retorno ao estado anterior, quando, na verdade, almejam 

que as relações progridam para condições novas e melhores. “De fato, a necessidade na maioria 

dos casos é de achar uma nova realidade. Alguns sugeriram que ‘justiça transformadora’ seria 

um termo mais preciso” (ZEHR, 2008, p. 244). 

Outros autores se comportam como Mullet e Amstutz (2012), os quais, ao propor uma 

conceituação, acabam por se aproximar mais de uma caracterização do tema. Para os referidos 

teóricos, a justiça restaurativa “promove valores e princípios que utilizam abordagens 

inclusivas e solidárias para a convivência” (MULLET; AMSTUTZ, 2012, p. 34), responsáveis 

                                                           
13 A origem do termo é de 1970 e pertence à cultura americana (empowerment) sob a influência de movimentos 

sociais. A palavra associava-se ao envolvimento participativo de pessoas para o controle de recursos e 

organizações, como uma forma de superar obstáculos capitalistas e enquanto desenvolvimento alternativo 

(VASCONCELOS, 2003). Com o tempo, o vocábulo ganhou diversas conceituações em diversas áreas, a exemplo 

da sociologia, da psicologia e até da saúde mental. Para a presente pesquisa, o conceito utilizado é o de capacidade 

individual de gerir a própria vida e direcionar suas vivências comunitárias em convergência às ideias de 

Vasconcelos (2003, p. 20) de que empoderamento é o “aumento do poder e autonomia pessoal e coletiva de 

indivíduos e grupos sociais nas relações interpessoais e institucionais, principalmente daqueles submetidos a 

relações de opressão, dominação e discriminação social”. 
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por legitimar experiências e necessidades da comunidade, em especial de marginalizados, 

oprimidos e vítimas de violência. São essas abordagens que permitem ações e reações para 

restabelecer o outro em oposição à alienação ou à coibição.  

Entre tantas conceituações abrangentes, encontram-se também definições mais 

objetivas acerca da justiça restaurativa, a exemplo do disposto no Art. 1º da Resolução nº 

225/2016 do Conselho Nacional de Justiça brasileiro: 

Art. 1º. A Justiça Restaurativa constitui-se como um conjunto ordenado e 

sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias, que visa à 

conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais 

motivadores de conflitos e violência, e por meio do qual os conflitos que 

geram dano, concreto ou abstrato, são solucionados de modo estruturado [...]. 

Outro conceito objetivo sobre o assunto é a definição contida na enciclopédia jurídica 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), cuja autoria é de Bittencourt 

(2017, s/p) em que a justiça restaurativa consiste em “uma técnica de solução de conflito e 

violência que se orienta pela criatividade e sensibilidade a partir da escuta dos ofensores e das 

vítimas”.  

Ambas as conceituações acima apresentadas permitem inferir que a justiça restaurativa 

é uma maneira consensual de buscar soluções aos conflitos e de enfrentar a violência, a partir 

da escuta e do diálogo. Nessa linha, para fins desta tese, apoiam-se as reflexões e pensamentos 

desse estudo nos conceitos objetivos do CNJ na Resolução nº 225/2016 e de Bittencourt (2017), 

a fim de evitar obscuridades, ambiguidades, incertezas ou imprecisões aos leitores quanto às 

significações da justiça restaurativa reproduzidas ao longo desse estudo, em inferências, 

raciocínios, observações e ponderações da pesquisadora.    

Ao se observar os diversos conceitos expostos, é possível notar que nem todos 

explicam suficientemente a justiça restaurativa, pois mais se aproximam de uma descrição do 

que de uma conceituação efetiva. A preocupação é a de que essas descrições possam gerar um 

entendimento errôneo para os leigos no assunto, cujas consequências podem envolver a não-

aceitação da técnica ou a propagação de ideias equivocadas sobre a justiça restaurativa.  

Do mesmo modo é o cuidado que se deve ter com as práticas restaurativas face às 

indefinições. Froestad e Shearing (2005, p. 81), por exemplo, mencionam três formas de 

práticas: “os programas de mediação vítima-infrator, os encontros restaurativos com grupos de 

familiares e os círculos de emissão de sentenças”, variáveis não só na forma, mas também nos 

locais em que são aplicadas e pelo objetivo pretendido – algumas pretendem reparar o dano, 

outras a reintegração comunitária do infrator ou restituir o poder à comunidade, por exemplo. 
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Segundo Froestad e Shearing (2005), nos Estados Unidos e no Reino Unido, a justiça 

restaurativa se amolda à mediação entre vítima e ofensor. Nesse modelo, enfatiza-se a 

responsabilidade do mediador, na maior parte um voluntário treinado, a fim de criar um espaço 

seguro à interação vítima-infrator, em que os acordos não são obrigatórios e sua intervenção é 

mínima. Na Nova Zelândia e no Canadá, o destaque é para os encontros restaurativos com 

grupos familiares, em que os facilitadores são agentes públicos. Reúnem-se, informalmente, 

infrator, sua família estendida, vítima e seus apoiadores, a polícia, um assistente social e pessoas 

da comunidade; para alguns jovens, oportuniza-se um advogado, com o objetivo de que todos 

cheguem a um consenso. Em regiões norte-americanas, os círculos de sentença são mais 

utilizados, tendo-se um juiz que impõe acordos na sentença, levando-se em consideração os 

interesses de todas as partes, da qual decorre uma condenação, e o antecedente criminal 

respectivo. Nesse tipo de modelo, os autores explicam que há “guardiões do círculo”, 

pertencentes à comunidade que substituem o juiz, na indicação de quais infratores podem ou 

não ser submetidos à prática. 

No Brasil, uma forma usual são os processos circulares e que, de um modo geral, têm 

sido uma característica da justiça restaurativa, ora como prática efetiva, ora como formato 

utilizado em uma prática na disposição dos participantes. Conforme Pranis (2010), os círculos 

pretendem criar um espaço seguro aos participantes para que se sintam autênticos e fiéis a si 

mesmos, valendo-se de componentes estruturais e intencionais: 

- Cerimônia: realizada na abertura e fechamento para marcar o círculo como sagrado, uma vez 

que os participantes estão diante de si mesmos e dos outros, numa presença distinta dos 

encontros do dia a dia; 

- Bastão da fala ou objeto da palavra: apenas fala quem o detém nas mãos, enquanto os demais 

ouvem. A fala não é obrigatória e sua passagem é sequencial, oportunizando manifestação 

emocional, escuta atenta e reflexão cuidadosa; 

- Facilitador ou guardião: cria e mantém o espaço coletivo, a fim de resguardar um ambiente 

seguro e respeitoso à participação de todos. Também estimula a reflexão mediante perguntas 

ou pautas, sem controlar as questões levantadas ou conduzir o círculo para uma certa conclusão. 

Quando necessário pode intervir em zelo à integração do grupo; 

- Orientações: são feitas pelos próprios participantes durante o círculo. São comportamentos 

descritos pelos participantes e relevantes para se sentirem seguros a expressar suas verdades; 

uma espécie de lembretes para criar o compromisso mútuo de se ter um lugar protegido, em 

que o diálogo é viável; 
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- Processo Decisório Consensual: no círculo o consenso é a base das decisões tomadas, ainda 

que nem todos estejam plenamente entusiasmados. Contudo, todos os participantes devem estar 

dispostos a concretizar o acordado, apoiando sua implementação. 

A diversidade de práticas estende-se a outras formas, a exemplo dos círculos 

restaurativos, com diferentes tipos e denominações, variáveis de acordo com a função que 

exercem (PRANIS, 2010; MULLET; AMSTUTZ, 2012). Podem ser círculos de construção de 

paz, de diálogo, compreensão, restabelecimento, apoio, construção de senso comunitário, 

reintegração, celebração e resolução de conflitos, entre outros, que, por si só, dão azo a um 

estudo específico. Para tanto, há um guia de práticas circulares, de Pranis e Boyes-Watson 

(2011), com várias elucidações sobre o tema. O que se quer demonstrar é a variedade de práticas 

restaurativas existentes que podem ser aplicadas em diversas circunstâncias e finalidades das 

vivências diárias. 

Apesar dos variados conceitos e práticas existentes, percebe-se que alguns pontos são 

basicamente mantidos como foco e objetivos pretendidos, para se evitar distanciamentos da 

justiça restaurativa. Independentemente do conceito ou da prática adotados, os princípios, por 

exemplo, seguem esse critério mínimo de determinação, como: “a corresponsabilidade, a 

reparação dos danos, o atendimento às necessidades de todos os envolvidos, a informalidade, a 

voluntariedade, a imparcialidade, a participação, o empoderamento, a consensualidade, a 

confidencialidade, a celeridade e a urbanidade” (Art. 2º, Resolução CNJ nº 225/2016).  

Cumpre-se observar que não se esgotam, nestas concepções, os princípios 

restaurativos. É possível que outros sejam elencados, como a boa-fé e a cooperação das partes, 

cuja citação depende da teoria e do entendimento adotados. O que se pretende demonstrar, no 

entanto, é que todo e qualquer processo restaurativo apresenta pontos comuns, sem os quais não 

se caracteriza a justiça restaurativa, como, por exemplo, o foco em necessidades humanas, a 

preocupação com a reparação dos danos, a restauração dos laços interpessoais e a convivência 

pacífica, baseados na cultura de paz, valendo-se do diálogo e da participação conjunta dos 

envolvidos (in)diretamente em um conflito. 

 

2.4 Justiça restaurativa abordada na perspectiva do desenvolvimento local 

A justiça restaurativa, que ora aparece como processo, ora abordagem ou 

procedimento metodológico, surgiu como resposta a inquietações do sistema de justiça 

tradicional, o qual impõe uma pena para o infrator, rotulado de culpado ou criminoso, e a vítima 
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de mera expectadora. A teoria restaurativa se baseia em múltiplas circunstâncias, desde a 

restituição dos danos ocorridos até o atendimento a necessidades das partes (vítima e ofensor), 

eventuais interessados e a comunidade.  

Nessa perspectiva, Marshall (1999) explica algumas suposições das quais a justiça 

restaurativa parte: i) o crime se origina nas condições sociais e nos relacionamentos 

comunitários; ii) a prevenção do crime depende de uma assunção de responsabilidade da 

comunidade e do governo local e central, como remédio para as causas da criminalidade; iii) as 

consequências criminais não são totalmente resolvidas pelas partes sem que se facilite seu 

envolvimento pessoal; iv) medidas judiciais flexíveis podem responder às condições 

particulares e necessidades pessoais, bem como ao potencial de ação para cada caso; v) é 

essencial que as agências de justiça estabeleçam parceria e objetivos comuns entre si e com a 

comunidade para ideais eficazes e eficientes; vi) a justiça é uma abordagem equilibrada que não 

permite a dominação do outro. 

As suposições acima expostas evidenciam que a justiça restaurativa se apresenta como 

uma iniciativa de desenvolvimento local e, como tal, precisa levar em conta o contexto 

particular no qual se manifesta o conflito (crime), no caso, a comunidade e/ou o ambiente 

escolar, e engajar as partes interessadas de objetivos comuns, de modo que se possa encontrar 

as soluções mais ajustadas às especificidades do lugar e das pessoas envolvidas. 

A justiça restaurativa tem um olhar cuidadoso e sensível para as relações humanas. A 

imposição de uma pena por um sistema verticalizado nem sempre lida com circunstâncias 

relevantes sobre as partes que, ao serem deixadas à mercê dos fatos, dificultam uma solução 

mais abrangente para os envolvidos. Prova dessa sensibilidade com as relações humanas 

complexas são alguns valores restaurativos que Van Ness (2005) agrupa em duas categorias, 

ou seja, em valores normativos (primeira categoria) que indicam a forma como o mundo deveria 

ser e em valores operacionais (segunda categoria), o modo como deveriam funcionar os 

programas restaurativos. A relação entre ambos os valores mencionados é a de que os “valores 

normativos encontram expressão através dos valores operacionais implementados em 

programas restaurativos” (VAN NESS, 2005, p. 5, tradução nossa), sendo os seguintes:  
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Quadro 1: categoria de valores da justiça restaurativa 

Valores Normativos Valores Operacionais 

Responsabilidade ativa: 

tomar a iniciativa para ajudar 

a preservar e promover 

valores restaurativos e para 

compensar comportamentos 

que prejudiquem outras 

pessoas; 

Vida Social Pacífica: 
respondendo ao crime de 

forma a construir harmonia, 

contentamento, segurança e 

bem-estar comunitário; 

Respeito: em relação a tratar 

todas as partes de um crime 

como pessoas com dignidade 

e valor; 

Solidariedade: fomentar 

acordo, apoio e 

conectividade, mesmo diante 

de desacordo ou 

dissimilaridade. 

 

Emendas: os responsáveis pelos danos resultantes do crime são 

também responsáveis por repará-lo na medida do possível; 

Assistência: as partes afetadas são ajudadas conforme necessário 

para se tornarem membros contribuintes de suas comunidades 

após o delito; 

Colaboração: as partes afetadas são convidadas a encontrar 

soluções por intermédio de tomadas de decisão mútuas e 

consensuais após o delito; 

Empoderamento: as partes afetadas têm uma oportunidade 

genuína de participar e efetivamente influenciar a resposta à 

ofensa; 

Encontro: as partes afetadas têm a oportunidade de conhecer as 

outras partes em um ambiente seguro para discutir a ofensa, 

danos e as respostas apropriadas; 

Inclusão: as partes afetadas são convidadas a moldar e se 

envolver diretamente em processos; 

Educação moral: os padrões da comunidade são reforçados à 

medida que valores e normas são considerados na determinação 

de como responder a delitos específicos; 

Proteção: a segurança física e emocional das partes é 

fundamental; 

Resolução: as questões que cercam a ofensa e suas 

consequências são abordadas e as pessoas afetadas são apoiadas, 

o mais completamente possível. 
Fonte: Van Ness (2005, p. 5), tradução própria. 

 

Já Pranis (2010) afirma que os valores considerados nas práticas circulares da justiça 

restaurativa são participação, respeito, humildade, honestidade, interconexão, responsabilidade, 

empoderamento, esperança, empatia. Os valores descritos por Pranis (2010) compõem a 

realidade humana, individual e coletivamente e objetivam absorver os impactos gerados pelo 

conflito, tanto no âmbito pessoal, como também relacional, estrutural e cultural. 

[...] o problema do crime – e dos comportamentos nocivos em geral – é que 

ele representa uma chaga na comunidade, um rompimento da teia de 

relacionamentos. Significa que vínculos foram desfeitos. E tais situações são 

tanto a causa como o efeito do crime. Muitas tradições oferecem ditos 

populares no sentido de que o dano de um é o dano de todos. Um mal como 

crime provoca ondas de repercussão e acaba por perturbar a teia como um 

todo. Além do mais, o comportamento socialmente nocivo é, via de regra, 

sintoma de que algo está fora de equilíbrio nessa teia (ZEHR, 2015, p. 36). 

Reflete-se, assim, que a justiça restaurativa tem elementos interligados, uma vez que 

seu foco (necessidades humanas), valores (participação, respeito, empatia, interconexão) e 

objetivos (reparar os danos, restaurar pessoas e restabelecer relacionamentos) relacionam-se 

intimamente. A atenção no momento do diálogo no círculo (participação) propicia um ambiente 

de autonomia pessoal (empoderamento), valendo-se do respeito na escuta, a fim de provocar 
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um novo olhar sobre o fato, mudanças de comportamentos e assunção de responsabilidades 

(ação transformativa). Espera-se ter partes satisfeitas, espaços coletivos mais pacíficos e o ser 

humano como maior beneficiado, com ganhos individuais e coletivos. 

De modo convergente são as teorias sobre o desenvolvimento local, centradas na 

superação do viés econômico para considerar questões da vivência humana como parte de seu 

processo. As necessidades humanas estavam baseadas apenas em condições materiais de vida, 

no consumo de bens e serviços, tendo-se o capitalismo como norteador de desenvolvimento. 

Entretanto, a materialidade da vida humana não era sustentável ao longo do tempo e apoiar o 

ideal desenvolvimentista apenas em estruturas econômicas ou políticas seria muito frágil, 

devendo-se repensar em uma nova base para sustentá-lo (SLOTERDIJK, 1999). Em tal 

contexto, as mudanças ocorridas no atual mundo complexo e globalizado foram exigindo novas 

formas de se pensar e agir na busca da sustentabilidade dos lugares, requerendo um novo modo 

de pensar o desenvolvimento, com a exigência de uma visão mais integrada e multidimensional 

desses lugares e uma participação mais ativa e responsável de seus integrantes. 

A partir de então, o desenvolvimento compõe também a dimensão humana como parte 

da dignidade dos seres. A visão de desenvolvimento amplia-se para considerar os direitos 

universais do homem (1948) e o direito ao desenvolvimento (1986) para todos, promovidos 

pela ONU. O ser humano é titular do direito e também o tutelado, de quem parte e para quem 

se volta o desenvolvimento. Os teóricos Max-Neef, Elizalde e Hopenhayn (1986) reforçaram a 

ideia de o ser humano ser um alicerce robusto para o desenvolvimento, passando a associá-lo à 

ideia de Desenvolvimento em Escala Humana. 

O desenvolvimento em escala humana ancora sua teoria no atendimento a 

necessidades humanas fundamentais. Ao buscar atendê-las, o ser humano se torna o principal 

propulsor de transformações sociais, movimenta a vida humana com ações transformativas à 

procura de dignas condições de vida.  

Esse desenvolvimento se concentra e se sustenta na satisfação das 

necessidades humanas fundamentais, na geração de níveis crescentes de auto-

dependência e na articulação orgânica dos seres humanos com a natureza e a 

tecnologia, dos processos globais com comportamentos locais, do pessoal com 

o social, do planejamento com autonomia e da sociedade civil com o Estado. 

[...] Mas, para servir seu propósito de sustentação deve, por sua vez, apoiar-se 

em uma base sólida. Essa base é construída sobre o real protagonismo das 

pessoas, como consequência de privilegiar a diversidade e a autonomia dos 
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espaços em que o protagonismo é realmente possível (MAX-NEEF, 1993, 

p.30, tradução própria)14. 

 

De acordo com Max-Neef (1993), as necessidades humanas fundamentais são 

axiológicas ou existenciais, as quais se cruzam em uma matriz. As axiológicas consistem em: 

proteção, afeto, subsistência, entendimento, participação, criação, identidade, ócio e liberdade; 

as existenciais se referem à necessidade de ser, estar, fazer e ter. Ao longo do tempo e para as 

diferentes culturas, as necessidades permanecem idênticas, alterando-se apenas a forma 

(satisfatores) e o meio como são satisfeitas, razão pela qual há uma interrelação entre 

necessidades, satisfatores e bens econômicos (que potencializam os satisfatores no atendimento 

das necessidades). 

Na visão humanista de desenvolvimento, a preocupação é a pessoa humana, detentora 

de várias necessidades básicas, as quais, se atendidas, propiciam sentimentos de autoconfiança, 

bem-estar, autodeterminação e empoderamento em prol do engajamento em ações 

transformativas pela qualidade de vida. Por isso, pensar em desenvolvimento local é pensar em 

desenvolvimento em escala humana, em que o ser humano é a essência de todo processo de 

desenvolvimento, do início ao fim. O ambiente, a história, a cultura, as relações e a própria 

comunidade são elementos construídos e moldados pelo homem durante sua vivência no 

mundo, individual e coletivamente, em busca da satisfação de suas necessidades. 

Como bem explica Gonzalez (1998, p. 9, tradução própria) “O D.L. persegue um 

objetivo básico e primário: MELHORAR O NÍVEL DE VIDA DA POPULAÇÃO, a partir da 

combinação eficiente das potencialidades de cada território, de seus recursos e de sua força 

empreendedora.”15 Amplia esse pensamento, Coriolano (2000, s/p) ao afirmar que: 

Quando todas as pessoas têm assegurada uma vida digna, um padrão de vida 

capaz de garantir a si e a sua família saúde, bem-estar, alimentação, vestuário, 

habitação, cuidados médicos, segurança, repouso e lazer o desenvolvimento 

está atingindo a escala humana. E se essa realidade é experimentada em um 

lugar, ele está se desenvolvendo. 

 

                                                           
14 Trecho original: “Tal desarrollo se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas 

fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto-dependencia y en la articulación orgánica de los 

seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo 

personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado. […] Pero para 

servir su propósito sustentador deben, a su vez, apoyarse sobre una base sólida. Esa base se construye a partir del 

protagonismo real de las personas, como consecuencia de privilegiar tanto la diversidad como la autonomía de 

espacios en que el protagonismo sea realmente posible (MAX-NEEF, 1993, p.30)”. 
15 Trecho original: “el D.L. persigue un objetivo básico y primordial: MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LA 

POBLACIÓN, a partir de la combinación eficiente de las potencialidades de cada territorio, de sus recursos y de 

su fuerza emprendedora” (GONZALEZ,1998, p.9). 
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O desenvolvimento local consiste, portanto, em um conjunto de vários elementos 

ativos. Unem-se o espaço - constituído e ocupado, o território e a territorialidade - 

multiplicidade de vivências no espaço dominado, os fatores endógenos (forças dos agentes 

locais) e exógenos (forças de agentes externos) e a identidade pessoal e coletiva, de um 

determinado local em um movimento transformativo. A junção desses componentes ativos 

viabiliza a formação de redes de solidariedade, troca de experiências, confiança mútua e 

cooperação em busca de melhores condições de vida, na solução de problemas e satisfação de 

necessidades. 

[...] a comunidade mesma desabrocha suas capacidades, competências e 

habilidades de agencia- mento e gestão das próprias condições e qualidade de 

vida, “metabolizando” comunitariamente as participações efetivamente 

contributivas de quaisquer agentes externos (ÁVILA, 2000, p. 69). 

No desenvolvimento local, a gestão da comunidade e as transformações sociais partem 

dos próprios agentes locais, tal como se verifica na justiça restaurativa, pois na gestão do 

conflito ocorrido tem-se o envolvimento das próprias partes e interessados em busca de uma 

solução comum e satisfatória para todos.  

A questão da satisfação das necessidades humanas também é comum nas teorias acima 

apresentadas – satisfazer as necessidades da vítima, do infrator e da comunidade para a justiça 

restaurativa; satisfazer as necessidades humanas básicas para o desenvolvimento local, ambos 

em prol do sentimento de bem-estar. Tendo as necessidades humanas como foco das teorias 

citadas, pode-se dizer que o ser humano é a principal preocupação das temáticas descritas, é ele 

quem protagoniza e viabiliza as ações no processo de desenvolvimento e de restauração dos 

laços interpessoais rompidos em um conflito. Entre os objetivos da justiça restaurativa está a 

restauração da relação entre vítima, ofensor e comunidade, mediante o auxílio de facilitadores. 

Todos os envolvidos são seres diferentes entre si com potencialidades e capacidades únicas que 

enriquecem o corpo social e auxiliam a coletividade na ação transformativa da realidade vivida, 

em prol do desenvolvimento local. 

Participação, liberdade, empoderamento, responsabilidade ativa e entendimento - 

componentes da justiça restaurativa enquanto desenvolvimento local, somados ao respeito - 

componente da justiça restaurativa, contribuem positivamente para relações comunitárias 

pacíficas, almejadas por ambas as teorias. Deve-se ter em mente que quanto mais relações 

comunitárias pacíficas tiver uma comunidade, maiores serão as chances de se formarem redes 

de solidariedade e cooperação, propício ao desenvolvimento local. De forma resumida, os 

elementos das teorias citadas podem ser dispostos e comparados da seguinte maneira: 
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Quadro 2: elementos característicos da justiça restaurativa e do desenvolvimento local 

Fonte: elaboração própria. 

Verifica-se no processo da justiça restaurativa, como uma iniciativa de 

desenvolvimento local, a importância das relações humanas para o bem-estar e a qualidade de 

vida individual e coletiva, assim como a relevância da horizontalidade para as teorias citadas, 

ou seja, partem das relações humanas e destinam-se a elas também. Nessa natureza de iniciativa, 

valorizam-se as potencialidades e capacidades individuais de cada um dos indivíduos na 

solução dos problemas vividos e na melhoria das condições de vida, isto é, colocam nas mãos 

dos seres humanos o poder de transformação do conflito (justiça restaurativa) ou do cotidiano 

(desenvolvimento local).  

A concessão de poder às pessoas faz da justiça restaurativa um processo humanizador, 

principalmente quando se observa o domínio que instituições e organizações políticas e 

econômicas exercem sobre a sociedade contemporânea. As relações de poder estabelecidas na 

comunidade são tão fortes que, em alguns casos, sequer proporcionam condições para a 

satisfação das necessidades ou, ao menos, parte delas, como a subsistência, a proteção e o afeto. 

Além de não oportunizar meios para satisfazer às necessidades, Mészaros (2008) lembra que a 

opressão e a dominação institucionais exercidas ditam quais devem ser as necessidades 

humanas e de que forma serão satisfeitas.  

A idéia que aqui desenvolvemos é simples: quando as decisões se tomam 

muito longe do cidadão, correspondem muito pouco às suas necessidades. 

Assim, a dramática centralização do poder político e econômico que 

caracteriza a nossa forma de organização como sociedade, leva em última 

instância, a um divórcio profundo entre as nossas necessidades e o conteúdo 

do desenvolvimento econômico e social (DOWBOR, 2008, p. 5). (sic) 

Compreende-se, desse modo, como a justiça restaurativa pode contribuir com um 

melhor controle social, na garantia de proteção, de afeto, de participação, de entendimento, de 

subsistência, de ócio, de criação, de identidade e de liberdade a que tem direito os seres humanos 

para o seu bem-estar individual e coletivo. Enquanto instituições e organizações da sociedade 

do século XXI concentram o poder nas mãos de uma minoria para o controle da maioria, na 

JUSTIÇA RESTAURATIVA DESENVOLVIMENTO LOCAL 

Foco em necessidades humanas Atender a necessidades humanas fundamentais 

Participação, liberdade, empoderamento, 

responsabilidade ativa, entendimento, 

respeito 

Redes de solidariedade e engajamento 

comunitário 

Elementos interdependentes: reparar os 

danos, restaurar pessoas e restabelecer 

relacionamentos 

Elementos interligados: espaço, território e 

territorialidade, fatores endógenos e exógenos, 

identidades pessoal e coletiva 
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justiça restaurativa ocorre o empoderamento de cada um dos sujeitos da comunidade, o poder 

de resolver os seus conflitos pessoais e o poder de se engajar em ações transformativas do 

território ao qual faz parte. Para a justiça restaurativa e para o desenvolvimento local, o ser 

humano é quem detém a vez e a voz para decidir qual é a resposta mais adequada para a ofensa 

ocorrida, assim como também para deliberar quais são as mudanças necessárias para o seu bem-

estar e para a coletividade em que ele vive. 

Próprio do desenvolvimento local, a justiça restaurativa tem foco no ser humano e suas 

necessidades básicas, além de depender de uma visão compartilhada, fruto da interação 

dialogada entre as partes interessadas (ofensor, vítima, comunidade, facilitadores) para se 

chegar a uma pacificação satisfatória do conflito. Nesse sentido, essa iniciativa traz importantes 

contribuições para a transformação social, para a superação das relações de poder estabelecidas 

e por relações comunitárias pacíficas. 

Reflete-se que se a justiça restaurativa for devidamente absorvida pela comunidade na 

qual é implantada, o que se terá é a plusificação16 ao desenvolvimento local. A justiça 

restaurativa, enquanto política pública governamental e do Poder Judiciário para a comunidade, 

é vertical, ou seja, proposta de cima para baixo. Se a comunidade se apropria da justiça 

restaurativa, incorporando-a ao seu cotidiano e integrando-a às suas vivências como se sua 

fosse, ter-se-á um plus ao desenvolvimento local. A plusificação é o reforço positivo das 

potencialidades do local para o desenvolvimento. Incluir a justiça restaurativa como parte do 

contexto da comunidade é “otimizar no sentido de receber uma política vertical e processá-la 

dentro de um espaço ou território determinado subsumindo-a, absorvendo-a e mitigando-a de 

acordo com as suas especificidades” (WANDERLEY; BORGES, 2018, p. 21) 

 

2.5 Considerações finais 

Quando se pensa sobre justiça restaurativa surge uma série de debates e questões com 

possibilidades diversas de abordagens. Isso demonstra que é um assunto a ser estudado, 

observado e analisado, do qual podem emergir informações e conhecimentos valiosos para as 

relações humanas e a sociedade como um todo. Um exemplo dessa riqueza de abordagens é seu 

                                                           
16 Wanderley e Borges (2018, p. 21) explicam o conceito de plusificação da seguinte forma: 

A palavra plus+i+ficação é formada desta maneira: o plus como raiz, o i funciona aqui como elemento de 

ligação entre o plus e o ficação, que é um elemento de composição adveniente de -ficar, colocado no fim para 

dar o sentido da ação na palavra. O que se quer com este neologismo é realçar o ato e o efeito de elevar a 

ação, de dar um maior realce, destaque e visibilidade, enriquecer, otimizar, potencializar, mas estas palavras 

por si não indicariam o sentido que se quer com o termo. É o mesmo que dizer: dar um toque a mais (dar um 

plus) a algo.  



  
37 

apanhado geral histórico, em que se notam divergências na terminologia originária, mas 

convergência no fim a que se propõe. Apesar de origens ancestrais tão antigas, observa-se que, 

no plano nacional, ainda não há uma legislação específica definida que sirva de respaldo legal 

e obrigatório para a legislação estadual e municipal criadas. O que se tem visto são as resoluções 

existentes e experiências vivenciadas, nacional e internacionalmente, auxiliarem sua 

implementação no cenário local.  

Têm-se visto também adeptos de diferentes campos, como o direito, a psicologia, a 

assistência social e a pedagogia debaterem sobre o tema, cuja discussão auxilia na difusão de 

informações e conhecimentos que ultrapassam a seara da infância e juventude, como é o caso 

da violência doméstica, por exemplo. 

Como se trata de uma temática em processo de difusão social, a questão da 

(in)definição de conceitos e práticas deve ser analisada com muito cuidado, pois permite duas 

reflexões. A primeira delas é a de que a definição é importante para que se tenha uma direção, 

para não perder de vista princípios, valores e objetivos, ao longo de sua evolução e expansão. 

O ato de definir auxilia na contextualização do modelo, em sua implantação e na consolidação 

no cenário social diante das demais formas de justiça já conhecidas.  

Por sua vez, a segunda reflexão é a de que definir conceitos e práticas pode dar espaço 

a equivocadas interpretações na construção de conhecimentos que se vive.  Essa definição pode 

significar ainda o enrijecimento da justiça restaurativa e, portanto, não dar conta das relações, 

dos conflitos e das demandas diversas que compõem uma comunidade, de forma que a 

adaptabilidade permite sua aplicação em diferentes situações e contextos. Dessa forma, não se 

entendem como negativas as indefinições conceituais e práticas, assim como não se pode julgá-

las como certas ou erradas. É preciso ter em mente que essa diversidade gerada pela inexatidão 

possibilita uma maior abrangência de casos atendidos em prol da difusão da temática e sua 

prática na sociedade. 

De todo modo, os estudos permitiram ressaltar algumas características particulares da 

justiça restaurativa na perspectiva do desenvolvimento local, num processo de pacificação 

social. Trata-se de uma iniciativa que leva em conta o contexto no qual se manifesta o conflito, 

de modo que as soluções dadas contemplem as particularidades dos locais em que se 

manifestam, assim como das pessoas envolvidas e que podem se beneficiar das soluções 

consensuadas. A técnica restaurativa, enquanto iniciativa de desenvolvimento local, favorece o 

empoderamento das partes envolvidas, garantindo-lhes maior autonomia e controle nas 

soluções dos próprios problemas, num processo participativo, dialogado e de natureza mais 
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humanizante, com possibilidade de constituir em um plus ao desenvolvimento local – a questão 

da plusificação. 

Assim, face à relevância da justiça restaurativa para as relações humanas, maiores 

aprofundamentos, atenção e visibilidade devem lhe ser dados, de forma que estudos e pesquisas 

contribuem nesse sentido e auxiliam sua difusão, na solução dos conflitos sociais.  
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3 A JUSTIÇA E A ESCOLA EM UMA CAMINHADA RESTAURATIVA 

 

RESUMO: A presente pesquisa versa sobre os temas da violência escolar e do diálogo, enquanto 

realidades atuais escolares. As temáticas apresentadas relacionam-se com a justiça restaurativa 

atualmente aplicada em diversas escolas brasileiras. A justiça restaurativa tem se apresentado como uma 

alternativa consensual e pacífica à solução de conflitos, preocupada com a preservação dos vínculos 

interpessoais, valendo-se do diálogo na resolução de problemas escolares. Nessa linha, objetiva-se 

compreender como se dá o encontro entre a justiça e a escola pela utilização da justiça restaurativa na 

escola, em virtude da violência escolar vivenciada e do diálogo como forma de solução de conflitos. 

Para tanto, a metodologia do trabalho consiste nas pesquisas bibliográfica e exploratória para 

contextualizar, descrever e compreender aspectos referentes à violência escolar e ao diálogo. Como 

resultados, tem-se que a violência escolar tem sido frequente e cada vez mais séria, razão pela qual o 

diálogo pode ser uma estratégia para enfrentá-la. O encontro entre justiça e escola ocorre, portanto, na 

utilização do diálogo promovido pelas práticas restaurativas, na prevenção e na solução dos conflitos, 

as quais incentivam o empoderamento, a inclusão, a integração, o pertencimento, a escuta e atenção ao 

outro e a cooperação na comunidade escolar.  

Palavras-chave: Violência escolar. Diálogo. Prática restaurativa. Justiça. Escola.  

 

3.1 Considerações iniciais 

Todo e qualquer ser humano é dotado de direitos e deveres, em salvaguarda da 

dignidade da pessoa humana, citando-se nesse instante a educação. A educação está prevista na 

Constituição Federal de 1988, no Art. 205, cuja garantia é direito de todos e dever do Estado. 

A família e o Estado devem oportunizar e oferecer o acesso à educação, por intermédio da 

escola, viabilizando o pleno desenvolvimento humano e como preparação à cidadania.  

A educação consiste em um direito fundamental, de responsabilidade estatal, familiar 

e social, não só a garantia de acesso à escola, mas também da qualidade no ensino aos futuros 

cidadãos (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). Todavia, cotidianamente, o acesso à educação 

tem ficado distante de sua efetivação. Escassez de recursos materiais e financeiros, estrutura 

física precária, pouca valorização dos profissionais da escola, evasão e violência escolar são 

alguns dos problemas por que passam as escolas e que dificultam a excelência educacional.  

Face aos inúmeros percalços educacionais acima mencionados, especialmente a 

violência escolar, debates e críticas surgem constantemente, em uma tentativa de encontrar 

soluções e estratégias para superar as dificuldades existentes e garantir às crianças e aos 

adolescentes o que lhes é devido por lei. Uma dessas estratégias é o diálogo, utilizado pela 

justiça restaurativa, como uma possível aliada da escola na resolução de conflitos humanos e 

propagador da cultura de paz.  
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Nessa linha, objetiva-se compreender como se dá o encontro entre a justiça e a escola 

face a utilização da justiça restaurativa na escola, em razão da violência escolar e da capacidade 

dialógica de solucionar conflitos. Para tanto, a metodologia do estudo conta com a pesquisa 

bibliográfica para a contextualização e a compreensão dos temas, bem como com a pesquisa 

exploratória para uma aproximação e familiarização com os assuntos abordados. 

Assim sendo, o presente artigo aborda a temática da violência escolar, enquanto 

realidade nas escolas brasileiras. Para o enfrentamento da violência escolar nas instituições de 

ensino, o estudo apresenta a justiça como possível colaboradora da escola na solução dos 

conflitos existentes, responsável por viabilizar o estabelecimento de uma relação dialogal entre 

as partes (in)diretamente conflitantes promovida pela justiça restaurativa na escola. 

 

3.2 A violência como uma realidade escolar 

Crianças e adolescentes são seres sujeitos à vulnerabilidade física, psíquica, financeira 

e emocional, dependentes de cuidado e proteção durante todo o seu desenvolvimento. A 

fragilidade desses seres humanos em formação é tanta que desperta a atenção de diversas áreas 

de conhecimento, como a psicologia, a educação, a política, a assistência social e o direito, 

como tentativa de dar conta de todos os substratos de que necessitam para o pleno 

desenvolvimento psicossocial.  

No decorrer dos anos, a necessidade de cuidados especiais e de maior proteção foi, 

pouco a pouco, sendo percebida pela sociedade, de modo que legislações específicas foram 

criadas para amparar as crianças e os adolescentes: no plano internacional com a adoção, pela 

ONU, da Declaração Universal dos Direitos das Crianças e a Convenção sobre os Direitos da 

Criança, em 1959 e 1989, respectivamente (UNITED NATIONS INTERNATIONAL 

CHILDREN'S EMERGENCY FUND – Unicef, s/d); no plano nacional com o Código de 

Menores, em 1927, a Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, e o advento do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, brevemente descritos a seguir.  

A Declaração Universal dos Direitos das Crianças teve seus contornos iniciais em 

1924, formulados por uma organização não-governamental defensora dos direitos infanto-

juvenil, com o nome de Declaração dos Direitos da Criança (UNICEF, s/d). Segundo a Unicef 

(s/d), em 1959 a ONU decidiu expandir a declaração e ratificá-la. A Declaração Universal dos 

Direitos das Crianças previa 10 princípios acerca dos deveres de todos de garantir “às crianças: 

meios para seu desenvolvimento; ajuda especial em momentos de necessidade; prioridade no 
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socorro e assistência; liberdade econômica e proteção contra exploração; e uma educação que 

transmita consciência e dever social” (UNICEF, s/d, s/p).  

Em 1989, a Declaração deu espaço para a Convenção sobre os Direitos da Criança, 

contendo 54 artigos e três protocolos complementares: um sobre a venda de crianças, a 

prostituição e a pornografia infantil, outro sobre o envolvimento das crianças em conflitos 

armados e, por fim, um acerca de procedimento de comunicações para apresentar denúncias 

sobre violações dos direitos da criança e a realização de investigações. De modo geral, a 

Convenção prevê diversos direitos às crianças, reconhecendo-as como verdadeiros “atores 

sociais, econômicos, políticos, civis e culturais” (UNICEF, s/d, s/p), ao mesmo tempo em que 

definiu responsabilidades aos pais, professores e agentes de saúde, entre outros.  

No que se refere ao prisma nacional, a legislação pioneira em defesa das crianças e dos 

adolescentes foi o Decreto nº 17.943-A, de 12 de outubro, de 1927, que instituiu a Lei de 

Assistência e Proteção aos Menores, popularmente conhecido como Código de Menores. Uma 

das preocupações do Código de Menores era regularizar a situação de meninos e meninas de 

ruas, órfãos e abandonados, além de prever a maioridade penal aos 18 anos, que ainda vigora 

no país (UNICEF, s/d). Em 1979, houve a edição do citado Código, passando a conter previsão 

de intervenção estatal sobre a família e a possibilidade de destituição do pátrio poder para casos 

de abandono (LEI Nº 6.697/1979). 

Apenas em 1988, com a Constituição Federal, é que o caráter de prioridade e de 

proteção integral finalmente atinge a figura das crianças e dos adolescentes, ao trazer, no Art. 

227, caput, a disposição de que: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão. 

Além do Estado e da família terem o dever de cuidado e garantia dos direitos infanto-

juvenis, a sociedade também passa a ser parte responsável na tutela dos direitos acima descritos. 

A Constituição Federal de 1988 torna definitivo o princípio de proteção integral das crianças e 

dos adolescentes, retirando-os da condição de sujeitos passivos e meras peças nas mãos estatais 

e familiares para assumirem a posição de sujeitos ativos, detentores de direitos e obrigações. 

Ao ECA, em 1990, restou acompanhar a previsão constitucional de proteção integral 

da criança e do adolescente, valendo-se de uma estrutura legal vigorosa quanto aos direitos e 

deveres infanto-juvenis, considerada, por muitos, como uma das mais completas nesse sentido. 
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O ECA pode ser dividido em duas partes para uma melhor compreensão do seu conteúdo: i) os 

princípios gerais do Estatuto e os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes e ii) os 

procedimentos e órgãos protetivos, as medidas a serem tomadas, o conselho tutelar e a política 

de atendimento às crianças e aos adolescentes (LEI Nº 8.069, 1990).  

Nota-se que todas essas provisões legais fizeram com que as crianças e os adolescentes 

passassem da condição de pessoas antigamente sem muita importância, relegados à punição e 

à repressão familiar e do Estado, para ganhar status de sujeitos de direitos e obrigações e 

prioridade absoluta no atendimento às suas necessidades. As crianças e os adolescentes tiveram 

sua dignidade, sua liberdade e sua fragilidade não apenas reconhecidas, como também 

tuteladas. O conjunto legal supracitado consiste em uma tentativa de minimizar quaisquer 

prejuízos possíveis ao desenvolvimento físico, mental, emocional e social infanto-juvenil.  

Muito embora exista um conjunto robusto de provisões legais em prol das crianças e 

dos adolescentes, as violações dos direitos a esses seres ainda são recorrentes e variadas, 

citando-se o trabalho infantil, os maus-tratos, a violência física e sexual e o abandono. A título 

de exemplificação, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (IBGE, 2016) 

apontam que 2,4 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estavam em situação de 

trabalho infantil17, em 2016, totalizando 6% da população nesta faixa etária. Além disso, 

segundo a ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS (2014), em apenas 1 mês no 

Brasil, foram atendidos emergencialmente 4.835 casos de ferimentos relacionados à violência, 

sendo que em mais da metade dos casos (55%) as vítimas eram jovens entre 10 e 29 anos de 

idade. Nessa linha, em que pese a ampla tentativa de garantia de direitos ao nome, à convivência 

familiar e comunitária, à saúde, à alimentação, à habitação e educação, à proteção contra a 

exploração econômica e preconceitos, dispostas nos referidos diplomas pelos direitos humanos 

das crianças e adolescentes, ainda há descumprimento legal considerável.   

Outra forma de descumprimento dos direitos humanos infanto-juvenis é a violência 

nas escolas, que dificulta o pleno gozo dos direitos das crianças e dos adolescentes no que se 

refere ao acesso à educação e educação de qualidade. O assunto se torna mais grave ainda 

quando se pensa na quantidade de estudantes que o problema pode atingir. Os dados do Censo 

Escolar da Educação Básica apontam que, em 2018, 48,5 milhões de matrículas foram 

                                                           
17 Considera-se trabalho infantil no Brasil aquele que é realizado por crianças com idade inferior à idade mínima 

estabelecida por lei para a entrada no mercado de trabalho: a Constituição Federal de 1988 estabelece que o 

trabalho pode ser exercido a partir dos 16 anos, exceto para trabalho noturno, perigoso ou insalubre, casos em que 

a idade mínima é 18 anos. A Constituição admite ainda o trabalho a partir dos 14 anos, mas apenas na condição 

de aprendiz (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988). 
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realizadas nas 181,9 mil escolas de educação básica18 no Brasil (INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – Inep, 2018).  

Relatórios da Unesco (2019) trazem casos de violência no ambiente escolar, em âmbito 

mundial, seja entre educandos, entre estudantes e professores ou demais funcionários e por 

diversas causas, desde ofensas pessoais até casos de roubo, furto, depredação do patrimônio e 

violências físicas. No Brasil, a presença policial que, por muito tempo, não fazia parte dos 

arredores e do interior das escolas, em alguns locais já se faz presente com certa frequência, 

para coibir possíveis atos violentos e já se efetiva em nosso país em forma de projetos, com a 

presença de policiais nas escolas, após capacitação funcional (POLÍCIA MILITAR DE MATO 

GROSSO DO SUL, 2017). 

A violência vem se agravando na intensidade, na natureza dos fenômenos que 

ela engendra e nos espaços sociais nos quais ela se manifesta. O exemplo da 

escola comprova essa evidência. A presença de práticas autoritárias, 

repressivas e agressivas no seio da sociedade, seja por instâncias de 

representação do poder, seja pelos próprios indivíduos que vivem sob essa 

atmosfera, indica os desafios que se impõem à construção da sociabilidade e 

à instauração de um mundo moralmente compartilhado. A violência se afigura 

como um dos principais obstáculos à efetivação dos direitos humanos. A 

dificuldade consiste em criar novos padrões geradores de comportamentos de 

paz, num mundo regido pelo individualismo anárquico e pela competição 

generalizada (PEQUENO, 2002, p. 128). 

Tratar da violência escolar, todavia, não é tarefa fácil, porque a palavra violência, 

apresenta diversas significações. Definir a violência é complexo porque envolve inúmeros 

fatores, como relações de poder vivenciadas e perpetradas ao longo dos anos e até mesmo a 

desigualdade social estabelecida na sociedade. “Etimologicamente, violência vem do latim 

violentia, que significa não somente ação abrupta, mas, também, vigor, força. Violentia designa, 

da mesma forma, uma ação contrária à ordem ou à disposição da natureza” (PEQUENO, 2002, 

p.122). 

A violência está presente na história e na vivência humana já considerada um 

fenômeno social e “como qualquer fenômeno social, seus significados representações e 

dimensões se modificam de acordo com as sociedades e com sua história”, o que faz de sua 

conceituação mutável e dinâmica (ABRAMOVAY; CUNHA; CALAF, 2010, p. 19). Nesse 

sentido, encontrar conceitos torna-se penoso, exigindo um estudo denso sobre o tema que, por 

si só, dá espaço para uma pesquisa específica, o que não é cabível para o momento. 

                                                           
18 A educação básica no Brasil compreende a educação infantil e os ensinos fundamental e médio, conforme consta 

na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
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Para o presente estudo, a violência é entendida em sentido amplo. O uso proposital de 

força física ou poder, contra si mesmo, outra pessoa, grupo ou comunidade, “que resulte ou 

tenha grande probabilidade de resultar em ferimento, morte, dano psicológico, distúrbios ou 

privações no desenvolvimento"19 (OMS, 2003, p. 5, tradução nossa). O “uso injusto do poder 

ou da força, por condutas que visam a dominação, sem estar de acordo com a razão, lei ou 

justiça” (ABRAMOVAY; CUNHA; CALAF, 2010, p. 22) e atitudes de não reconhecimento 

do outro também definem violência.  

Dada a sua complexidade e as suas conceituações, a violência pode assumir várias 

formas, sendo uma delas a violência escolar. A Unesco (2019) afirma que estudos realizados 

pela ONG Plan International estimam que cerca de 246 milhões de meninos e meninas sofrem 

violência escolar todos os anos20.  

Segundo Charlot (2002), a violência nas escolas ocorre desde o século XIX, quando, 

na França, algumas escolas de ensino médio apresentaram episódios violentos punidos com 

prisão. Entre os anos de 1950 e 1960, verificavam-se relacionamentos violentos entre discentes 

de instituições de ensino profissional (CHARLOT, 2002). O autor afirma que a partir da década 

de 1980, a violência escolar ganhou visibilidade, novas dimensões e características como a 

existência de atos violentos mais graves, a exemplo de homicídios, estupros e ofensas com 

arma; ataques e insultos frequentes entre estudantes e professores; aumento de invasões 

externas na escola e de ameaças entre os adultos.  

Ao longo dos anos o padrão de violência escolar sofreu mudanças, intensificando-se. 

Abramovay e Rua (2002) apontam como possíveis causas dessa transformação o uso de armas, 

o tráfico de drogas e a presença de gangues. As autoras chamam a atenção para o fato de que 

esses fatores acabam por supor que a produção e o enfrentamento da violência não seriam 

responsabilidade da escola, por considerá-los reflexos sociais e políticos, portanto externos à 

instituição escolar. 

Reflete-se que em parte, o raciocínio acima é legítimo, posto que, após a 

democratização do acesso ao ensino, sobretudo a partir de 1990, a escola recebeu um número 

                                                           
19  Trecho original: “El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, 

otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, transtornos del desarrollo o privaciones.” 
20 O número citado foi obtido a partir do seguinte cálculo: em 2006, a ONU realizou um estudo sobre violência 

contra crianças, indicando que de 20% a 65% delas em idade escolar são afetadas pelo bullying verbal, considerado 

a violência escolar predominante. Em 2011, estudos da Global Education Digest da Unesco apontaram que, “em 

qualquer dia, há 1,23 bilhão de crianças nos ensinos fundamental e médio e, portanto 20% da população mundial 

de estudantes equivale a 246 milhões de crianças” (UNESCO, 2019, p. 9). 
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excessivo de crianças e adolescentes e teve que incorporar valores e culturas diversos, sem, 

contudo, ter estrutura ou investimentos necessários para isso (ABRAMOVAY & RUA, 2002). 

Por outro lado, no entanto, em parte, a escola pode se tornar responsável pela violência escolar, 

ao considerar crianças e adolescentes simples educandos inseridos no estabelecimento de 

ensino. Quando a escola assim os considera, torna as crianças e os adolescentes meros 

espectadores no convívio escolar, faz deles seres passivos, com vez e voz limitadas e 

pensamento crítico restringido, o que configura, portanto, uma violência à identidade humana 

e à liberdade de expressão causada pela instituição escolar. Nesse sentido, a escola ora é 

espelho/reflexo da violência social existente, ora é a própria imagem da violência que em si é 

gerada.    

Na escola, o jovem é despido da condição identitária de ser jovem e se 

transforma em “aluno”, ou seja, na escola, o jovem é visto por perspectiva 

exterior a ele, em uma imposição normativa do sistema de ensino, perdendo-

se de vista a diversidade, as buscas e os parâmetros de comportamento que 

fazem parte das modelagens de juventudes.  

A escola tende a uma visão reducionista do jovem. Ou, em outros termos, ao 

impor aos jovens seu ritmo e seus padrões, a escola não leva em conta a 

diversidade de referências culturais e as múltiplas identidades inerentes às 

juventudes, nem suas clivagens e até contradições, enxergando-os somente 

como alunos. Desconsidera, portanto, a cultura juvenil, a qual se caracteriza 

por ser dinâmica e diversa (ABRAMOVAY et al, 2005, p.72). 
 

Neste sentido infere-se que todo e qualquer ser humano é dotado de capacidades e 

potencialidades únicas, imprescindíveis ao tecido social. Cada um, à sua maneira, cede parte de 

suas qualidades durante a convivência com os demais, compartilha características pessoais que 

enriquecem o convívio social. Da mesma forma ocorre na escola, que se torna um ambiente 

rico em habilidades diversificadas reunidas em um mesmo ambiente. As individualidades dos 

estudantes devem ser utilizadas para ampliar os conhecimentos transmitidos, seja na relação 

educando-educando ou na relação estudantes-professores-funcionários, tanto no campo 

científico, quanto no campo vivencial.  

Já que a escola tem parcela de responsabilidade pela violência escolar, Charlot (2002) 

explica que ao se pensar em violência escolar é preciso ter em mente a distinção entre violência 

na escola, violência à escola e violência da escola. A violência na escola é aquela que ocorre 

no espaço escolar, sem ter nexo com a natureza das atividades escolares, isto é, a escola é apenas 

o espaço físico, o local onde a violência ocorre. Já a violência à escola é aquela que tem como 

alvo a escola, seja à estrutura física ou aos seus membros. A violência da escola é a violência 
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nas relações sociais, no tratamento de estudantes e professores, que Charlot (2002) conhece 

também por violência institucional ou violência simbólica21.  

Observa-se que a diferenciação acima é relevante para determinar se, o que e como a 

escola pode resolver a violência ocorrida. No caso da violência na escola, por exemplo, nem 

sempre a comunidade escolar disporá de ações ou respostas ao fim da causa do ato violento. A 

violência na escola pode envolver inúmeras circunstâncias que a escola sequer perceba. O 

estabelecimento escolar é mero palco para os atos desse tipo de violência e a escola não dispõe 

de meios suficientes para dar conta de vários problemas sociais existentes fora de seus portões. 

Todavia, se for caso de violência à escola e/ou da escola, alguma ação será cabível para 

solucionar a violência verificada. 

Em tal perspectiva, nota-se que a violência escolar, enquanto forma de violência, é 

complexa e apresenta-se de diferentes formas, podendo ainda variar de sociedade para 

sociedade (ABRAMOVAY; RUA, 2002). No Brasil, entre as violências escolares, as autoras 

citam a violência física, psicológica, verbal, sexual, discriminações racistas e sexistas, furtos, 

tráfico de drogas, bullying22, entre outras.  

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), na 

Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar23, nos 30 dias que antecederam à pesquisa realizada, 

7,4% dos estudantes alegaram ter sofrido bullying na maior parte do tempo ou sempre e 19,8% 

disseram ter praticado bullying; 5,7% dos entrevistados envolveram-se em brigas com uso de 

arma de fogo; 7,9% envolveram-se em brigas com arma branca. Nos 12 meses que antecederam 

à pesquisa, pelo menos uma vez, 23,4% dos entrevistados afirmaram ter se envolvido em brigas 

ou luta física e 12,3% tiveram sérios ferimentos. 

Fatores como gênero, raça, crença ou cultura, aspectos físicos e pessoais, questões 

familiares e sociais e a disparidade econômica compõem os motivos pelos quais a violência 

                                                           
21 Charlot (1997) citado por Abramovay e Rua (2002, p.69), define a violência institucional ou simbólica como: a 

ausência de sentido na permanência na escola por muitos anos; o desprazer do ensino, “que obriga o jovem a 

aprender matérias e conteúdos alheios aos seus interesses”; as imposições sociais que não acolhem “os seus jovens 

no mercado de trabalho”; “a violência das relações de poder entre professores e alunos” e a “negação da identidade 

e satisfação profissional aos professores, a sua obrigação de suportar o absenteísmo e a indiferença dos alunos”. 
22 Segundo Abramovay, Cunha e Calaf (2010, p. 28), Olweus, na Noruega, pesquisou sobre o bullying, com o 

objetivo “de conhecer as atitudes repetitivas e agressivas entre pares, que causam sofrimento e dor. [...].” A Unesco 

(2019, p.15), por seu turno, define bullying como “o comportamento intencional e agressivo recorrente contra uma 

vítima, em uma situação em que há um desequilibro real ou percebido de poder e as vítimas se sentem vulneráveis 

e impotentes para se defenderem”. O bullying inclui ainda o cyberbullying, cuja prática é o envio ou postagem “de 

mensagens eletrônicas, incluindo textos, fotos ou vídeos, com o objetivo de assediar, ameaçar ou atingir outra 

pessoa por meio de uma variedade de mídias e plataformas sociais” (UNESCO, 2019, p.15). 
23 A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (IBGE, 2016) analisou 118.628 questionários aplicados em estudantes 

de escolas públicas e privadas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e da 1ª a 3ª série do ensino médio (turnos 

matutino, vespertino e noturno), com, no mínimo, 15 escolares matriculados nas séries escolhidas.   
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escolar ocorre (ABRAMOVAY; RUA, 2002; UNESCO, 2019). Diversas ainda são as vítimas 

e os ofensores desse tipo de violência, cujas posições ora são ocupadas por educandos, ora por 

pais, por professores ou por demais profissionais da escola.  

Assim como a violência adentra os muros da escola, a violência escolar pode 

extrapolá-los. Exemplos de locais em que podem se consolidar essa violência são o trajeto casa-

escola e vice-versa, a comunidade, em casa e, inclusive, o ambiente virtual, chamado 

ciberespaço (UNESCO, 2019). Isso ocorre porque, além de a escola ser um território em si, 

com seus agentes sociais e suas características próprias, ela se insere em um território mais 

amplo, a sociedade, composta, por sua vez, por agrupamentos familiares e sociais diferentes, 

em que culturas, dinâmicas e práticas são compartilhadas no cotidiano.  

Importante também destacar a seriedade dos casos de violência escolar cuja gravidade 

do fato ocorrido pode ensejar a aplicação de lei como medida de punição. Lesão corporal 

causada por violência física, ameaça ou difamação provenientes de violências verbais 

configuram exemplos de condutas que podem ocorrer na escola e ser consideradas atos 

infracionais24 se cometidas por crianças e adolescentes, passíveis de sanções previstas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). Entre as sanções penais previstas citam-

se medidas de proteção25 às crianças com até 12 anos incompletos, medidas socioeducativas26 

aos adolescentes de 12 anos a 18 anos de idade, incluindo-se a possibilidade de internação em 

estabelecimento educacional.  

                                                           
24 A Lei nº 8.069/90 define ato infracional em seu Art. 103, da seguinte forma: “considera-se ato infracional a 

conduta descrita como crime ou contravenção penal”. 
25 Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar, 

dentre outras, as seguintes medidas: 

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; 

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; 

IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da 

criança e do adolescente; 

V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; 

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 

VII - acolhimento institucional;  

VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar;  

IX - colocação em família substituta.  
26 Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as 

seguintes medidas: 

I - advertência; 

II - obrigação de reparar o dano; 

III - prestação de serviços à comunidade; 

IV - liberdade assistida; 

V - inserção em regime de semi-liberdade; 

VI - internação em estabelecimento educacional; 

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 
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Nessa linha, a violência escolar tem recebido atenção da sociedade não apenas pela 

extensão de suas dimensões e frequência, mas também pela gravidade de suas consequências. 

Essa violência pode deixar cicatrizes permanentes em suas vítimas, sejam físicas, psicológicas, 

emocionais, sejam comportamentais, especialmente em relação às crianças e aos adolescentes, 

os quais estão em processo de formação e desenvolvimento humano. 

Em geral, as consequências da violência escolar podem ser percebidas no aprendizado 

dos discentes, causadas pelo absenteísmo de professores e/ou dos estudantes, pela perda de 

concentração nos estudos, pela perda de vontade de ir à escola, seja para trabalhar seja para 

estudar, evitar atividades escolares, notas baixas e até mesmo evasão escolar (ABRAMOVAY; 

RUA, 2002; UNESCO, 2019). Além dos prejuízos ao rendimento na escola, a violência escolar 

pode ainda deixar sequelas à saúde mental, física e emocional das vítimas, especialmente das 

crianças e dos adolescentes. 

A violência física pode causar ferimentos fatais ou não fatais, além de outros 

tipos de danos físicos. A violência sexual traz o risco do HIV, outras infecções 

sexualmente transmissíveis e gravidez não planejada. Além disso, a exposição 

precoce à violência e ao bullying pode ter consequências a longo prazo para a 

saúde. As crianças e adolescentes que sofrem bullying são mais propensos a 

terem dificuldades interpessoais, a se sentirem deprimidos, solitários ou 

ansiosos, a terem baixa autoestima, pensamentos suicidas ou a tentarem o 

suicídio. A violência escolar e o bullying também afetam a saúde mental e 

emocional dos agressores e das testemunhas (UNESCO, 2019, p.28). 

E as consequências da violência escolar não param por aí. Essas dificuldades 

interpessoais citadas não atingem somente aos profissionais da escola e aos estudantes, mas 

também afetam o convívio social dos envolvidos.  Família, amigos e comunidade acabam por 

sentir o reflexo dos comportamentos agressivos, depressivos, tristes, desanimados, solitários, 

nervosos e ansiosos apresentados. Nessa linha, a mudança comportamental ocorrida afeta o 

relacionamento social e que, segundo a Unesco (2019), pode inclusive gerar reflexos de cunho 

econômico.   

O fenômeno da violência escolar mostra-se como o fenômeno da avalanche, em 

decorrência da devastação que provoca por onde passa e dos rastros de destruição causados que 

se perpetuam no tempo, no espaço e na memória. Assim sendo, a violência escolar deve ser 

tratada com seriedade, dada sua complexidade e expansão, dia após dia, ganhando novos 

adeptos e novos tipos de violência praticados em diferentes lugares e que acabam por marcar 

negativamente a subjetividade de seus vitimados, talvez por longos anos.  
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3.3 A justiça em forma de diálogo nos conflitos escolares 

A educação não é apenas formadora, mas também transformadora do ser humano. A 

educação não se refere somente à transmissão de conhecimentos científicos entre professores e 

educandos durante o relacionamento pedagógico em sala de aula, mas há ainda a troca de 

conhecimentos subjetivos entre educandos, professores, pais e funcionários da escola durante 

o convívio na escola.  

A educação permite que as pessoas projetem suas vivências na escola e, desse modo, 

compartilhem as experiências vividas com a comunidade escolar e com o seu entorno. O 

compartilhamento dessas vivências propicia a percepção sobre o outro e seu lugar no mundo, 

sobre limites, sobre tolerância e respeito às diferenças pessoais. Aliás, o respeito é condição 

fundamental para que a educação forme e transforme os indivíduos; é o respeito que garante o 

exercício das individualidades no ambiente coletivo. 

O respeito, enquanto garantia de convívio escolar pacífico, no entanto, vem sendo 

ameaçado pela violência escolar praticada dentro e fora de seus muros. Nesse sentido, há uma 

preocupação em manter e preservar esse respeito, a fim de garantir à escola um ambiente 

harmonioso para a troca de conhecimentos e para a educação.  

Em tal contexto, cada vez mais buscam-se estratégias que propiciem o pleno 

desenvolvimento humano e científico da comunidade escolar. Surge, então, o diálogo, utilizado 

pela justiça restaurativa, como possível aliado para um ambiente escolar respeitoso, de forma a 

estimular a fala, a expressão, o compartilhamento, a escuta e a percepção do outro. O diálogo é 

tão importante à educação que alimenta a capacidade crítica individual. É pela prática dialógica 

que se libertam o pensamento e a consciência individuais, promovendo a troca de experiências 

e o crescimento mútuo.  

Segundo Freire (1967), quando se nega o diálogo para alguém ou para uma sociedade, 

o que se está oferecendo são meros comunicados que, com o tempo, podem torná-los 

predominantemente mudos. E “o mutismo não é propriamente inexistência de resposta. É 

resposta a que falta teor marcadamente crítico” (FREIRE, 1967, p. 69), cuja consequência pode 

ser a dominação de uns sobre outros.   

E que é o diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz 

crítica e gera criticidade (Jaspers). Nutre-se do amor, da humildade, da 

esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E quando os 

dois pólos do diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé um 

no outro, se fazem críticos na busca de algo. Instala-se, então, uma relação de 

simpatia entre ambos. Só aí há comunicação. (FREIRE, 1967, p.107) 
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Nota-se que a educação depende da existência do diálogo na comunidade escolar. É 

preciso que educandos, professores, pais, coordenadores, diretores e demais profissionais 

dialoguem, não só para se nutrir de sentimentos bons, mas também para captar novas ideias, 

novos conhecimentos e novas experiências advindos da vivência do outro e com o outro.  

O diálogo na educação estreita laços e fortalece relações, pois quanto mais intenso se 

torna, mais respostas diferentes surgem às situações e mais as desafiam, de maneira que “se 

instala um ‘circuito’ de todos os participantes, que será tão mais dinâmico quanto a informação 

corresponda à realidade existencial dos grupos” (FREIRE, 1967, p. 109). 

Em tal perspectiva, Gadotti (1975) afirma que para que o diálogo ocorra é necessário 

o envolvimento dos participantes, seja em maior seja em menor grau. Para o autor, esse 

envolvimento consiste na relação entre pessoas acerca de um acontecimento comum em que 

pelo menos uma delas tenha participado ativamente e “que tenha experiência do acontecimento, 

como a outra parte a experimente, sem deixar de lado sua própria realidade pessoal” 

(GADOTTI, 1975, p. 52). 

Se um dos participantes se fecha, não há diálogo, posto que não há envolvimento. 

Quando um participante se fecha internamente, sua consciência e seu ser não são percebidos 

pelo outro; apenas uma realidade é vista, de forma a ser posta como verdade absoluta e, 

portanto, imposta de um para o outro. O diálogo não é imposição de uma verdade sobre a outra, 

e sim dominação, se isso ocorre. O diálogo existe quando verdades múltiplas se constroem ou 

grefletir sobre cada uma delas e perceber o outro e a si mesmo nas situações compartilhadas.  

Do mesmo modo é o entendimento de Freire (1977) acerca do diálogo sob a ótica da 

educação. Conforme o autor, o educador tem direito sobre suas opções, mas apesar de ter direito 

de fazê-las, não pode as impor aos seus educandos. Se assim o fizer e prescrevê-las aos seus 

educandos, acabará por manipular suas opções e torná-las coisas. A “coisificação”27 de suas 

opções leva à uma relação de “domesticação”28 que, aparentemente, pode parecer inofensiva, 

mas que, na realidade, torna os educandos objetos na relação de ensino e não sujeitos, como 

devem ser. 

A educação deve ser e ter um constante diálogo. A comunidade escolar deve estar 

aberta para receber informações e, da mesma forma, transmití-las. Se educar é dialogar, então 

todos os envolvidos devem participar, devem se abrir para o outro e com o outro. Diálogo é 

                                                           
27 Termo utilizado por Freire (1977, p.78) 
28 Termo utilizado por Freire (1977, p.78) 
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coparticipação e cooperação entre participantes. Só há diálogo quando há troca, há a criação de 

novas ideias a partir de uma parte de si para o outro e de parte do outro para si.  

Para Freire (1987), no diálogo a relação entre os participantes é horizontal, ou seja, 

estão no mesmo plano, nivelados, em pé de igualdade e não um sobre o outro, quando então há 

dominação. No diálogo, as pessoas cedem suas opiniões, seus valores, seus anseios, suas 

esperanças e dúvidas e seus pensamentos, assim como os recebem de outrem que lhes cederam 

da mesma forma. Nesse sentido, tratar sobre diálogo é tratar sobre amor, sobre humildade, sobre 

fé e confiança (FREIRE, 1987), permitindo que as trocas interpessoais realmente ocorram.  

A dialogicidade na educação é tão séria que Freire (1987) a considera como essência 

de uma educação libertadora, como estratégia a ser utilizada por revoluções na reivindicação 

por mudanças da realidade vivida.  

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco 

pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os 

homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, 

é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado 

aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. 

Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na 

ação-reflexão. Mas, se dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é práxis, 

é transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas 

direito de todos os homens. Precisamente por isto, ninguém pode dizer a 

palavra verdadeira sozinho, ou dizê-la para os outros, num ato de prescrição, 

com o qual rouba a palavra aos demais. O diálogo é este encontro dos homens, 

mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na 

relação eu-tu (FREIRE, 1987, p.50). 

 

Afirma também Buber (2009) que o diálogo é um encontro, o encontro entre o Eu e o 

Tu materializado pela palavra. O autor defende que a palavra é capaz de situar o homem (eu) 

no mundo e fazê-lo parte dele, por meio da qual o eu passa a existir, formar-se e transformar-

se na relação com o Tu. É pela palavra que o Eu e o Tu se encontram e atuam um sobre o outro. 

“[...] O Eu se realiza na relação com o Tu; é tornando Eu que digo Tu. Toda vida atual é 

encontro. A relação com o Tu é imediata” (BUBER, 2009, p. 49). E essa relação, para o autor, 

é reciprocidade, em que o Tu atua sobre o Eu e vice-versa.  

Em que pese toda a vida ser um encontro, do encontro ser o diálogo entre o Eu e o Tu, 

em que há reciprocidade e transformação de si e do mundo, nota-se que nem sempre essa 

dialogicidade se verifica nas escolas. Apesar de o diálogo situar e pertencer os indivíduos ao 

mundo e ser direito de todos como acesso ao pensamento crítico e à libertação da dominação, 

por vezes, ainda é negado a alguns da comunidade escolar. Ao observar o dia a dia escolar, 

percebe-se que, em alguns casos, os discentes não têm voz e estão sujeitos a um sistema 
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verticalizado em que tudo lhes é imposto de cima para baixo, seja estrutural ou científico, ou 

ainda sobre atividades e programas instituídos na escola; educandos que são sujeitos a regras e 

mais regras sem poder sequer fazer sugestões para melhorar a qualidade do ensino. Em sistemas 

verticais, os educandos são tratados como robôs particulares e públicos, tratados como 

componentes que se sentam e levantam-se no tocar do sino e que precisam ser hábeis em decorar 

disciplinas e resolver questões, sem qualquer pensamento crítico motivado, irrigado ou 

instigado. 

Por outro lado, há casos em que os professores assumem a posição de peças, sujeitos 

a salas de aulas abarrotadas de estudantes, sem estrutura suficiente para suportar a todos ou, 

ainda que poucos, sem nem mesmo ter o mínimo de condições de trabalho, como quadro e 

instrumentos de escrita, mesa, cadeira, ventilação devida ou acesso a água para a manutenção 

da voz. Há professores que lidam com a falta de recursos para desenvolver atividades que 

envolveriam os educandos, em uma tentativa de estabelecer o diálogo entre educador e 

educando, de conseguir a troca de informações, de ideias e instigar o pensamento crítico. Há 

professores que lidam, dia após dia, com o mutismo discente, que sequer dão minutos de 

atenção para as lições oferecidas. Há ainda os educadores que, por vezes, assumem a posição 

de psicólogos ou assistentes sociais de estudantes na compreensão da realidade vivida, seja para 

o auxílio daqueles que sofrem, seja como forma de evitar a evasão escolar ou para evitar a queda 

do desempenho escolar.   

Se a escola não é dialógica, é, portanto, antidialógica e reprodutora dos problemas 

sociais vividos, tornando-se opressora simultaneamente. Para Freire (1987), o antidiálogo se 

impõe ao opressor como forma de oprimir mais os oprimidos econômica e culturalmente, 

retirando-lhes sua palavra, sua expressividade e sua cultura. O antidiálogo é caracterizado pela 

verticalidade da relação, ou seja, um participante está sobre o outro, ao contrário do que ocorre 

no diálogo em que os participantes estão um com o outro. Se a escola assim age, está assumindo 

a condição de dominadora que, ao atuar sobre os dominados, doutrina-os para adaptá-los, cada 

vez mais, à realidade que deve permanecer intocada (FREIRE, 1987). 

Freire (1987) explica que a ação antidialógica envolve a conquista daqueles a quem 

quer dominar e isso pode ser feito de forma sútil e envolvente, de maneira que os dominados 

admirem o seu dominador. Além da conquista, tem-se a divisão dos dominados em 

agrupamentos menores, pois, divididos, controla-se mais facilmente a todos. Por fim, a ação 

antidialógica faz uso da manipulação, para conseguir o conformismo dos dominados, 

mantendo-os na condição de submissão. 
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Ao remeter a ação antidialógica para o âmbito escolar, percebe-se que é perfeitamente 

possível que a escola desenvolva esse tipo de ação. A conquista pode ser feita por práticas ou 

projetos que envolvam os educandos e cativem a sua atenção. A divisão de grupos é feita em 

salas de aula, em que crianças e adolescentes ficam reunidos em menor número. A manipulação, 

por sua vez, também pode se dar por atividades que instiguem, incentivem ou tendenciem os 

estudantes a terem determinado comportamento. 

Desse modo, observa-se que há uma linha muito tênue para ser uma escola dialógica 

ou antidialógica, devendo-se ter atenção para não tornar os estudantes oprimidos sociais.  

Quando se pensa na realidade escolar atual em que os conflitos são frequentes e têm apresentado 

certa gravidade, a atenção para não ser escola antidialógica deve ser redobrada. Conflitos fazem 

parte da condição humana, em virtude da pluralidade de interesses, de vontades, de 

pensamentos e de necessidades que compõem toda e qualquer coletividade. Banir, de uma vez 

por todas, os conflitos da sociedade é tarefa árdua, e até que isso não se concretize, o melhor a 

se fazer é buscar estratégias que resolvam as situações conflituosas o mais rápido possível e de 

forma satisfatória aos envolvidos. 

Prova dos conflitos na existência humana é a própria realidade escolar. A escola é um 

ambiente em que há diferentes idades, sexo, valores, crenças e raças, cujas características 

podem, facilmente, gerar divergência, desconcerto ou desentendimento durante a convivência 

diária e, por conseguinte, originar conflitos de relacionamento. Toda essa pluralidade, 

heterogeneidade e diversidade de modos de ser, agir e pensar acabam por potencializar o 

surgimento de situações conflituosas e que nem sempre são completamente ruins. Se bem 

resolvido, um conflito pode servir de aprendizado, especialmente em relação aos discentes que 

estão em processo de formação humana, servindo de experiência e talvez de transformação 

pessoal. Entretanto, se mal gerenciado for, pode gerar experiências negativas, sejam elas 

agressivas, preconceituosas, discriminatórias ou traumáticas para os envolvidos, com a 

possibilidade, inclusive, de se transformar em violência.  

O diálogo surge, então, como meio hábil para auxiliar o gerenciamento positivo dos 

conflitos, principalmente os escolares, como forma de remediar as tensões e aproveitar os 

problemas ocorridos como experiência para lidar com situações diversas da vivência coletiva. 

Segundo Pelizzoli (2014, p.143-144), “o diálogo autêntico põe em causa a autoridade baseada 

no ter, saber e poder, pois nele nivelam-se os indivíduos diante de um todo maior. [...] traz 

implícito possibilidades inauditas de cura, de reinserção social, ressocialização,” se não for 
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tratado como uma conversa banal, como um pedido de desculpa ou explicação ou ainda um 

momento para se lamentar ou julgar uns aos outros.  

O diálogo envolve muito mais do que fala e escuta. Conforme Freire (1967; 1987), 

Gadotti (1975), Buber (2009) e Pelizzoli (2014), o diálogo envolve amor, fé, esperança, 

confiança, igualdade entre os participantes e reciprocidade, estruturado no encontro entre as 

pessoas, na relação entre elas, em que a palavra tem o poder de transformar a si (eu) pelo outro 

(tu) e ao outro (tu) por si (eu) mesmo. Nesse sentido, a dialogicidade, por sua complexidade e 

sua significação, torna-se um método útil à solução de conflitos escolares por abranger seres 

em processo de desenvolvimento humano e formação pessoal.  

O diálogo é uma ferramenta eficiente, econômica e construtiva para as 

organizações superarem os obstáculos mais difíceis, para proporcionar ações 

colaborativas entre as pessoas e, sobretudo, para resolver os conflitos de forma 

simples e fácil. Ele é essencial para a transformação das pessoas e da 

sociedade! A construção de um bom diálogo é a principal ferramenta para se 

lidar com os conflitos. Diálogo é troca de entendimento e quem o inicia deverá 

procurar o retorno da outra pessoa para saber se a mensagem foi recebida e 

compreendida. Além das palavras, fazem parte do diálogo: as emoções, o 

sorriso, o olhar, os gestos, entre outras formas de expressão, que muitas vezes 

são mais relevantes que as próprias palavras (CONSELHO NACIONAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO, 2014 p. 144). 

Defende o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP (2014) que é preciso 

ensinar às crianças e aos adolescentes a gerenciar positivamente os conflitos surgidos durante 

a convivência, sejam pequenos ou grandes, utilizando-os como oportunidade de dialogar, de 

cooperar e de incentivar a criação, conjunta, de respostas e soluções para os problemas escolares 

vividos.  

Em razão do gerenciamento positivo de conflitos pelo diálogo, até mesmo o Poder 

Judiciário tem passado a utilizá-lo na solução de casos e como prevenção da violência, inclusive 

a violência escolar. Essa utilização do diálogo pela justiça brasileira tem sido feita de diversas 

formas, dentre as quais se destacam, neste momento, as práticas restaurativas. O uso desse tipo 

de técnica tem se expandido pelo mundo todo, dentro e fora dos tribunais, a exemplo das 

escolas. As práticas restaurativas derivam de um modelo de justiça originário de comunidades 

indígenas e de observações da justiça criminal, conhecida por justiça restaurativa 

(MARSHALL, 1999).  

No ambiente escolar brasileiro, as práticas restaurativas têm sido aplicadas em 

conflitos diversos, desde os mais simples até casos mais severos. As redes públicas de ensino – 

estadual e municipal, em parcerias com os tribunais de justiça, são os locais onde essas práticas 

mais têm se difundido no país, em virtude dos valores trabalhados não só pela escola, mas 
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também pelas práticas às crianças e aos adolescentes atendidos, como a participação, o respeito, 

a humildade, a honestidade, a interconexão, a responsabilidade, o empoderamento29, a 

esperança e a empatia (PRANIS, 2010). 

É preciso esclarecer, no entanto, que não se pretende aqui defender a ideia de que todos 

os casos são passíveis de diálogo e nem mesmo que todo diálogo sempre terá resultado positivo 

como descrito acima. O que se pretende demonstrar é que as práticas restaurativas, por meio do 

diálogo, consistem em estratégias que podem contribuir com as relações interpessoais escolares, 

face aos valores com os quais lida, à forma pacífica de condução do conflito, à preocupação 

com a satisfação dos envolvidos e ao relacionamento entre as pessoas.  

Os valores utilizados pelas práticas restaurativas se referem à realidade humana, 

individual e coletivamente, razão pela qual o seu uso pela escola é uma maneira de criar um 

ambiente respeitoso e pacífico para todos, valendo-se do diálogo. Estabelecer uma cultura de 

diálogo no ambiente escolar consiste em oportunizar às partes de um conflito resolvê-lo da 

melhor forma para si mesmos. Se o diálogo é o encontro entre o Eu e Tu, com a capacidade de 

transformar um ao outro reciprocamente, também assim deve ser no ambiente escolar. Dar voz 

aos envolvidos em um conflito é empoderá-los pela palavra e permití-los falar de suas razões 

para tal ato, seus inconformismos e seus sentimentos, assim como sobre o que desejam que seja 

feito para se sentirem bem diante da situação.  

 

3.4 Considerações finais 

Crianças e adolescentes são seres humanos em processo de formação da personalidade 

e da identidade; seres que estão em processo de construção de caráter. Nesse processo, em 

primeiro plano aparece a família, transmissora de certos valores e substratos subjetivos. Logo 

em seguida, a escola aparece como auxiliar do desenvolvimento humano, capaz de propiciar a 

experiência da socialização e as diversas circunstâncias que envolvem o convívio com o outro, 

tendo em vista a inserção em uma coletividade.   

                                                           
29 A origem do termo é de 1970 e pertence à cultura americana (empowerment) sob a influência de movimentos 

sociais. A palavra associava-se ao envolvimento participativo de pessoas para o controle de recursos e 

organizações, como uma forma de superar obstáculos capitalistas e enquanto desenvolvimento alternativo 

(VASCONCELOS, 2003). Com o tempo, o vocábulo ganhou diversas conceituações em diversas áreas, a exemplo 

da sociologia, da psicologia e até da saúde mental. Para a presente pesquisa, o conceito utilizado é o de capacidade 

individual de gerir a própria vida e direcionar suas vivências comunitárias em convergência às ideias de 

Vasconcelos (2003, p. 20) de que empoderamento é o “aumento do poder e autonomia pessoal e coletiva de 

indivíduos e grupos sociais nas relações interpessoais e institucionais, principalmente daqueles submetidos a 

relações de opressão, dominação e discriminação social”. 
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Nesse sentido, a educação promovida pela escola serve para a formação e a 

transformação humanas, pois possibilita a socialização entre indivíduos diferentes entre si e o 

compartilhamento de valores e princípios diversos, sem esquecer da transmissão de 

conhecimentos científicos. Essa importância educacional no desenvolvimento de crianças e 

adolescentes tornou-se, inclusive, uma garantia constitucional, enquanto dever do Estado, da 

família e da sociedade, ressaltando-se tal dever em legislação especial de proteção das crianças 

e adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Entretanto, apesar da relevância da 

educação para a vida de crianças e adolescentes e do amparo legal existente, o que se observa 

são frequentes violações ao acesso educacional dos seres em desenvolvimento, citando-se a 

violência escolar.  

A violência escolar consiste em obstáculo ao pleno gozo do direito à educação das 

crianças e dos adolescentes e, infelizmente, tem se tornado uma realidade em diversas escolas 

brasileiras. Em um cenário em que a violência escolar tem se tornado recorrente e séria, 

estratégias de prevenção e solução de conflitos escolares consistem na esperança daqueles que 

tem direito à educação. É nesse momento que justiça e escola se encontram em busca de 

alternativas para pacificar o ambiente escolar, preservar e manter o equilíbrio nas relações 

humanas. Uma das táticas de enfrentamento da violência escolar advindas do encontro entre 

justiça e escola é o diálogo, como uma possível estratégia de solução dos conflitos existentes 

em detrimento de medidas mais severas de punição aos ofensores, como as previstas no Estatuto 

da Criança e do Adolescente.  

Em muitos casos e, principalmente, em escolas da rede pública de ensino, o diálogo é 

utilizado por práticas restaurativas de justiça e consiste na concessão da palavra aos envolvidos 

no conflito para, conjuntamente, buscar a solução mais satisfatória a todos. O diálogo busca, 

portanto, não apenas solucionar um problema mas, sobretudo, preservar os vínculos 

interpessoais. A dialogicidade das práticas restaurativas incentiva a cultura de paz, de forma 

que a palavra, a reflexão e o entendimento podem ser a melhor maneira de se ter uma solução 

adequada para o caso ocorrido. 

O diálogo nas práticas da justiça restaurativa pode contribuir com o empoderamento 

da comunidade escolar; incluir os envolvidos na tratativa do ocorrido e fazê-los colaborar com 

a solução do caso que lhes diz respeito, ao invés de encarregar o judiciário para tal; fomentar a 

responsabilização e a conexão com o outro; incentivar a comunicação entre todos – escola, 

família e comunidade, tão prejudicada pela tecnologia e pela individualidade da 

contemporaneidade. Motivos como esses levam o Poder Judiciário a incentivar, cada vez mais, 
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o uso da técnica restaurativa em conflitos escolares para a prevenção e a solução de conflitos, 

na tentativa de superar a violência escolar.  

O diálogo pode significar um novo olhar para o conflito, de forma a percebê-lo não 

como um problema em si, mas como uma oportunidade de transformação e de aprendizado 

pessoal. O seu uso promove o incentivo à inclusão, à integração, ao pertencimento, à escuta e 

à atenção ao outro e à cooperação na comunidade escolar. 
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4 JUSTIÇA RESTAURATIVA NAS ESCOLAS DE MATO GROSSO DO SUL E 

CAMPO GRANDE: DADOS EM VIVÊNCIA 

 

RESUMO: A presente pesquisa versa sobre a justiça restaurativa na escola aplicada em escolas públicas 

do município de Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, enquanto alternativa extrajudicial e 

dialógica de solução de conflitos, pautada em valores éticos e morais da convivência humana. Objetiva-

se, neste artigo, interpretar, por meio das percepções dos sujeitos pesquisados, como se manifesta a 

violência nas instituições de ensino das quais participam e que meios consideram os mais adequados 

para combatê-la, relacionando-os à conveniência de uso da técnica restaurativa no ambiente escolar. 

Para tanto, a metodologia do trabalho consiste na pesquisa de campo, em virtude da coleta de dados do 

programa “Justiça Restaurativa na Escola”, na pesquisa bibliográfica e documental, para contextualizar 

e descrever a justiça restaurativa na escola, enquadrando-se ainda como pesquisa exploratória, com 

abordagem quali-quantitativa de dados, pelo uso do software livre Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires (Iramuteq) para análises estatísticas e discursivas 

dos questionários. Diante da pesquisa realizada, os resultados encontrados permitem concluir que os 

dados dos questionamentos convergem para o uso da técnica restaurativa nas escolas, já que o diálogo 

foi considerado pela maioria dos sujeitos questionados como a melhor maneira de prevenção e solução 

dos conflitos, tal como se pauta e considera-o a justiça restaurativa. 

Palavras-chave: Justiça restaurativa nas escolas. Escolas públicas. Análise estatística.  

 

4.1 Considerações iniciais 

A existência humana é composta por uma pluralidade de pessoas, com vontades, 

necessidades, interesses e comportamentos diversos. Toda essa heterogeneidade enriquece o 

tecido social ao mesmo tempo em que oportuniza o surgimento de conflitos no cotidiano, seja 

por divergências de crença, raça, sexo ou idade, seja por oposições ideológicas políticas, 

econômicas ou culturais. O fato é que os conflitos humanos são parte da vivência de todos, 

movidos pela diversidade social que diverge, dissente e entra em desacordo por razões inúmeras 

durante a convivência. 

Da mesma forma, a escola, enquanto ambiente social humano, apresenta conflitos 

oriundos da diversidade pessoal reunida em um mesmo espaço. Por se tratar de um ambiente 

em que seres estão em processo de formação e desenvolvimento humano e científico, há uma 

preocupação em gerenciar os conflitos escolares do modo mais pacífico e benéfico possível, 

buscando-se estratégias para tal. Cita-se, então, a justiça restaurativa enquanto potencial técnica 

de administração de conflitos que se utiliza da prática dialógica30 e do consenso na descoberta 

                                                           
30 Na concepção de Bakhtin (1995) a prática dialógica aponta a importância dos aspectos éticos, políticos e 

epistemológicos na constituição do sujeito atuante e com capacidade de partilha e mediação do conhecimento e no 

desenvolvimento de práticas culturais democráticas. Para o autor, as palavras são tecidas a partir de uma multidão 

de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. 
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da melhor solução para as partes conflitantes direta e indiretamente envolvidas, demonstrando 

que a palavra tem o poder de ser um indicador sensível das transformações sociais.  

A justiça restaurativa consiste em uma técnica dialógica de resolução de conflitos, 

pautada em valores éticos e morais da realidade humana como o respeito, o empoderamento31, 

a humildade e a empatia e que tem sido implantada nas escolas (PRANIS, 2010; CNJ, 2016). 

Nesse sentido, a justiça restaurativa na escola é uma tentativa de manter a paz, preservar as 

relações interpessoais e garantir um convívio escolar harmônico em escolas públicas municipais 

e estaduais de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.  

No início dos atendimentos a algumas escolas da rede pública de ensino, a equipe da 

justiça restaurativa na escola aplicou questionários ao quadro de profissionais da escola, a fim 

de averiguar como se encontrava o ambiente escolar e o seu entorno e definir a melhor estratégia 

de trabalho. Em tal contexto, o presente estudo objetiva interpretar a percepção desses sujeitos, 

por meio da análise estatística e textual de tais questionários e relacioná-los à conveniência de 

se aplicar a justiça restaurativa nas escolas.   

Este artigo apresenta como metodologia a pesquisa de campo, em virtude da coleta de 

dados do programa “Justiça Restaurativa na Escola”, as pesquisas bibliográfica e documental 

na contextualização e na descrição da justiça restaurativa na escola, assim como a pesquisa 

exploratória com abordagem quali-quantitativa de dados, pelo uso do software livre Interface 

de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires (Iramuteq) para 

análises textuais estatísticas das questões. 

O estudo aborda, inicialmente, a difusão da justiça restaurativa no Brasil e sua 

implantação nas escolas públicas do município de Campo Grande, estado de Mato Grosso do 

Sul. Posteriormente, há a exibição dos dados coletados em pesquisa de campo, provenientes do 

diagnóstico situacional e do termômetro da violência, respondidos pelos funcionários da rede 

municipal e estadual de ensino. Por fim, o artigo apresenta uma análise textual estatística das 

respostas subjetivas dos questionados realizada pelo software Iramuteq, em observação à 

conveniência do uso da justiça restaurativa na escola. 

                                                           
31 A origem do termo é de 1970 e pertence à cultura americana (empowerment) sob a influência de movimentos 

sociais. A palavra associava-se ao envolvimento participativo de pessoas para o controle de recursos e 

organizações, como uma forma de superar obstáculos capitalistas e enquanto desenvolvimento alternativo 

(VASCONCELOS, 2003). Com o tempo, o vocábulo ganhou diversas conceituações em diversas áreas, a exemplo 

da sociologia, da psicologia e até da saúde mental. Para a presente pesquisa, o conceito utilizado é o de capacidade 

individual de gerir a própria vida e direcionar suas vivências comunitárias em convergência às ideias de 

Vasconcelos (2003, p. 20) de que empoderamento é o “aumento do poder e autonomia pessoal e coletiva de 

indivíduos e grupos sociais nas relações interpessoais e institucionais, principalmente daqueles submetidos a 

relações de opressão, dominação e discriminação social”. 
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4.2 A justiça restaurativa em escolas públicas de Campo Grande/MS 

A justiça restaurativa difundiu-se no Brasil a partir de 2004, com a instalação do 

Núcleo de Estudos em Justiça Restaurativa em Porto Alegre (BOONEN, 2011). No ano 

seguinte, ocorreu o I Simpósio Brasileiro de Justiça Restaurativa no estado de São Paulo, cujo 

resultado do encontro foi a elaboração da Carta de Araçatuba, que discorria sobre os princípios 

do tema. Essa carta foi ratificada e renomeada, ainda em 2005, para Carta de Brasília, durante 

a Conferência Internacional sobre Acesso à Justiça por Meios Alternativos de Resolução de 

Conflitos, passando a conter previsões da Resolução nº 12/2002, da Organização das Nações 

Unidas – ONU.  

Passados 5 anos da instituição oficial da justiça restaurativa no Brasil é que seus 

primeiros contornos chegaram no estado de Mato Grosso do Sul. Em 2009, realizou-se o I 

Encontro de Justiça Restaurativa na cidade de Campo Grande/MS, coordenado pela Associação 

Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude em parceria com a Escola Superior da 

Magistratura. No ano seguinte, mais precisamente em 22 de setembro, publicou-se a Resolução 

nº 569, responsável por instituir o Programa de Atendimento da Justiça Restaurativa – Pajur no 

âmbito do Poder Judiciário do estado (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO 

SUL, 2010). A resolução citada compunha-se de 5 artigos, voltados ao atendimento de jovens 

infratores e com a preocupação de efetivar as medidas previstas nos Arts. 62 e 63 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990)32.   

Dois anos depois de instaurada no formato de justiça restaurativa juvenil, é que a 

justiça restaurativa chegou ao ambiente escolar estadual. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

do Sul (TJMS) firmou o acordo de cooperação técnica nº 01/2012 com a Secretaria de Estado 

de Educação (SED) para a implantação do projeto “Justiça Restaurativa na Escola”. O acordo 

firmado continha 19 cláusulas, com disposições sobre objeto e objetivos, público-alvo, 

atribuições dos participantes, vigência, prorrogação, execução, recursos financeiros, 

acompanhamento e fiscalização, dentre outras hipóteses (SED, 2012).  

De acordo com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (2012), a implantação do 

projeto piloto, inicialmente, se daria somente em três escolas da rede estadual de ensino, ou 

                                                           
32 Capítulo V - Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho 

[...] 

Art. 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da 

legislação de educação em vigor. 

Art. 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios:  

I - garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular; 

II - atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente; 

III - horário especial para o exercício das atividades. 
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seja, Hércules Maymone, Arlindo de Andrade Gomes e José Maria Hugo Rodrigues, com a 

ideia de estendê-lo, posteriormente, para mais 82 escolas na capital e no interior do Estado. Seis 

meses após a instituição do projeto-piloto, o atendimento já havia se ampliado para mais duas 

escolas estaduais, a escola Marçal de Souza Tupã-y e a escola Pe. José Scampini, sendo que, 

em menos de 1 ano, o projeto já contava com 150 atendimentos (TJMS, 2013).  

Em 2014, houve a ampliação das atividades da justiça restaurativa nas escolas com o 

oferecimento de palestras sobre a infância e a juventude para cerca de 50 inscritos, entre 

professores, coordenadores e diretores de escolas estaduais na I Capacitação de Facilitadores 

de Práticas Restaurativas nas Escolas. O curso consistia em aprofundar os conhecimentos para 

o auxílio nos atendimentos dos conflitos pela técnica restaurativa (TJMS, 2014). No final do 

referido ano, além da capacitação de facilitadores, o projeto já abrangia um total de 13 escolas 

estaduais, atendidas por uma equipe constituída de três psicólogas, um professor e uma 

advogada, responsáveis por desenvolver atividades como sensibilização com a comunidade 

escolar e os pais, realização de círculos de diálogo33, palestras e procedimentos restaurativos34 

(TJMS, 2014). Conforme relatório de atividades de 2014, ocorreram alguns atendimentos 

eventuais em duas escolas da rede municipal de ensino, com vistas a firmar parcerias e atender 

às demandas do Poder Judiciário. 

Em julho de 2015, o Acordo de Cooperação Técnica nº 03.021/2015 foi assinado pelo 

TJMS e pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) para estender, oficialmente, os 

atendimentos da justiça restaurativa também para as escolas municipais, com a cooperação de 

quatro servidores municipais (TJMS, 2016).  

Em 2016, ocorreu a renovação do acordo firmado entre governo do Estado e Poder 

Judiciário acerca da atuação da justiça restaurativa nas escolas, responsabilizando-se o TJMS 

por destacar e capacitar servidores para atuar na Justiça Restaurativa na Escola; “pelo apoio 

institucional, técnico e administrativo; pelo acompanhamento e monitoramento das ações 

desenvolvidas; e pelo intercâmbio entre os Estados” (TJMS, 2016, p. 53). Com o acordo 

firmado, o governo estadual disponibilizou cinco de seus servidores para atuar no projeto 

                                                           
33 Círculo de diálogo é o círculo que cria um espaço de conversação sobre um tema ou assunto de acordo com 

diversos pontos de vista e sem a obrigatoriedade de chegar a um consenso. As pessoas, na verdade, “permitem que 

todas as vozes sejam ouvidas respeitosamente e oferecem aos participantes perspectivas diferentes que estimulam 

suas reflexões” (PRANIS, 2010, p. 29) 
34 Os procedimentos restaurativos são definidos no artigo 8º da Resolução nº 225/2016, da seguinte forma: 

Art. 8º Os procedimentos restaurativos consistem em sessões coordenadas, realizadas com a participação 

dos envolvidos de forma voluntária, das famílias, juntamente com a Rede de Garantia de Direito local e 

com a participação da comunidade para que, a partir da solução obtida, possa ser evitada a recidiva do 

fato danoso, vedada qualquer forma de coação ou a emissão de intimação judicial para as sessões. 
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restaurativo e selecionou as escolas participantes, recebendo o auxílio de dois servidores do 

TJMS para os atendimentos. 

Até setembro de 2016, a justiça restaurativa nas escolas atendeu a 21 escolas estaduais 

e 5 escolas municipais, desenvolvendo as seguintes atividades: 

Figura 1: relatório de atividades da justiça restaurativa 2015|2016 

 
    

 Fonte: Relatório da Coordenadoria da Infância e da Juventude 2015 | 2016 (TJMS, 2016, p. 34) 

 

Segundo dados do TJMS (2018), de janeiro de 2017 a agosto de 2018, os números 

atualizados de escolas atendidas foram de 23 escolas estaduais e 7 municipais. Feitos os 

atendimentos escolares, o trabalho da equipe da justiça restaurativa nas escolas contabilizou: 



  
67 

524 visitas nas escolas; 1.254 círculos de diálogo; 612 encontros com a participação total de 

7.260 pessoas entre estudantes, professores e pais nos círculos de construção de paz35; 88 

educandos tornaram-se multiplicadores e 140 voluntários foram capacitados, realizando-se, 

também, 155 procedimentos restaurativos (47 casos atendidos com 155 participantes). Além 

dos números apresentados, cumpre observar que, em vários dos atendimentos realizados, a 

equipe da justiça restaurativa na escola difunde e reforça técnicas de comunicação não-

violenta36, da importância do diálogo e da escuta do outro, com vistas a estabelecer uma cultura 

de paz no ambiente escolar. 

Cumpre notar que as atividades e ações realizadas pela equipe responsável pelo 

programa “Justiça Restaurativa na Escola” vão ao encontro dos valores normativos e 

operacionais apresentados por Van Ness (2005) acerca dos valores restaurativos, expressos no 

Artigo “A justiça restaurativa sob a perspectiva do desenvolvimento local” da presente tese.  

Tendo em vista a atuação da justiça restaurativa nas escolas e das atividades 

desenvolvidas, tanto em âmbito municipal quanto estadual, tem-se três inovações legais 

recentes: a primeira é a Lei municipal nº 5.919, de dezembro de 2017, responsável pela 

instituição da Semana Municipal da Justiça Restaurativa. A segunda é a Lei nº 5.156/2018 que 

se refere ao âmbito estadual de ensino e trata acerca da adoção de atividades com fins educativos 

para enfrentar a violência e reparar os danos causados, estando os círculos restaurativos entre 

as práticas de ações educacionais. A terceira inovação é a Lei nº 5.967/2018 com disposições 

sobre a implantação da justiça restaurativa na rede municipal de ensino para a resolução de 

conflitos ocorridos. 

Em 2019, as inovações continuaram no cenário da justiça restaurativa nas escolas. A 

equipe responsável pelo atendimento às escolas se reuniu para planejar internamente os 

                                                           
35 Os círculos de construção de paz têm origem nos povos indígenas norte-americanos, sistematizado da seguinte 

maneira: há um objeto, chamado de bastão da palavra, que é passado de pessoa em pessoa no círculo, possibilitando 

a fala de quem está com o bastão em mãos, sem interrupção e de forma atenta pelos demais, regulando o diálogo. 

Essa prática viabiliza expressar as emoções e permite a escuta profunda e a reflexão atenciosa (PRANIS; BOYES-

WATSON, 2011). 
36 Conforme Flores e Brancher (2016), a Comunicação Não-Violenta (CNV) foi criada por Marshal Rosenberg, 

que defendia que as esferas intrapessoal, interpessoal e social eram contínuas e as ações deveriam se basear em 

valores comuns e formas práticas de intervenção para todos. A CNV fez parte das primeiras metodologias 

restaurativas utilizadas no Projeto‑piloto de Porto Alegre/RS e pode ser aplicada em diversas relações e situações 

em que possam haver diferenças e conflitos, sugerindo uma comunicação estruturada sob 4 elementos: “a) observar 

sem julgar; b) identificar e expressar as necessidades; c) nomear os sentimentos envolvidos; e, d) formular pedidos 

claros e possíveis” (FLORES; BRANCHER, 2016, p.112). A CNV busca utilizar a linguagem como transformação 

e desenvolvimento pessoais, como meio de pacificação ao invés de fomento de conflitos. 
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trabalhos de 2019, valendo-se do círculo de sonhos ou Dragon Dreaming37, como formato de 

reunião e proposta a ser difundida nas práticas restaurativas (TJMS, 2019). O círculo de sonhos 

consiste em mais uma das diversas técnicas de trabalho dos quais a justiça restaurativa nas 

escolas lança mão para ter sucesso em suas atividades escolares. 

Observados os números apresentados pela justiça restaurativa nas escolas, nota-se que 

o objetivo de expansão dos trabalhos após os acordos firmados com as secretarias estadual e 

municipal de educação se concretizou desde a sua implantação. De 2012 a 2018 não apenas 

houve aumento no número de escolas atendidas, como também se multiplicaram as ações 

desenvolvidas. Cada vez mais estudantes, comunidade escolar e pais passaram a ter contato 

com as práticas restaurativas, especialmente com os valores e os princípios dessa técnica, tais 

como o respeito, o empoderamento e a voluntariedade, cuja expansão atingiu até mesmo o 

âmbito legislativo face à edição de leis acerca do tema. 

Em que pese as parcerias firmadas entre Poder executivo e Poder judiciário, a expansão 

das atividades realizadas pela equipe da justiça restaurativa nas escolas públicas e as legislações 

existentes, é importante refletir que a receptividade e aceitação das instituições, secretarias e 

gestões educacionais com o programa em questão ainda não é plena. Durante a pesquisa de 

campo e a pesquisa in loco desta pesquisadora, verificou-se que a equipe do programa “Justiça 

Restaurativa na Escola” lida com resistências políticas, administrativas e setoriais diversas, 

sendo diversificadas também as razões que podem fundamentar esse comportamento. Os 

governos, representados pelas secretarias e as direções, gestões e corpo técnico escolares, em 

certas ocasiões, recusaram o atendimento da equipe responsável ou mostraram-se pouco 

interessados nas atividades desenvolvidas. Indisponibilidade de horários para os atendimentos 

nas escolas, negativa de participação nos procedimentos restaurativos e desligamento 

desarrazoados de escolas atendidas são alguns dos episódios ocorridos que possibilitam a 

reflexão acerca da aquiescência parcial da técnica. 

A pesquisa de campo permite elencar fatores diversos para a parcialidade da aceitação 

institucional, governamental e educacional da justiça restaurativa na escola, citando-se: a 

incompreensão e o desconhecimento da técnica restaurativa, a cultura tradicional punitiva e as 

                                                           
37 Segundo Flores e Brancher (2016), o Dragon Dreaming ou círculo de sonhos é uma metodologia criada por 

John Croft para realizar projetos coletivos a partir de 4 passos: Sonhar, Planejar, Realizar e Celebrar. Esse tipo de 

círculo busca construir um sonho coletivo a partir dos sonhos individuais de cada participante, em incentivo à 

práticas colaborativas, ao empoderamento de equipes, ao fortalecimento comunitário e à sustentabilidade de 

projetos. O Dragon Dreaming propõe que toda pessoa tem o potencial de mudar positivamente o seu entorno, 

razão pela qual deve ser valorizada. A capacidade de transformação positiva do mundo é uma forma de servir 

pacificamente à Terra e de forma sustentável, cujo planeta é um organismo vivo, semelhante a uma teia em que 

tudo está interligado (FLORES; BRANCHER, 2016). 
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relações de submissão e dominação profissionais. É preciso ainda lembrar que os cargos e as 

funções ocupadas, aliados aos fatores elencados, podem potencializar e influenciar essa 

resistência à justiça restaurativa na escola, de modo a dificultar o avanço da técnica ou 

atrapalhar os resultados positivos que poderiam ser alcançados.  

Nessa linha, o que se pretende demonstrar é que ainda que a justiça restaurativa nas 

escolas tenha se expandido nas redes estadual e municipal de ensino em Campo Grande, no 

estado de Mato Grosso do Sul, há obstáculos a serem transpostos, tal como a criação e 

ampliação de leis e a aceitação plena das pessoas (in) diretamente envolvidas e interessadas na 

resolução pacífica dos conflitos sociais. 

 

4.3 Justiça restaurativa em estatística   

A justiça restaurativa, por vezes, é considerada de grande valia aos conflitos sociais 

em auxílio a diferentes áreas de conhecimento, como o Direito, a Psicologia e a Educação, por 

exemplo. Ao analisar os conceitos, os princípios e os valores, nota-se que, de fato, há razões 

para a justiça restaurativa receber tal importância. No entanto, não se pode ignorar a existência 

de debates recorrentes em torno de sua aplicabilidade, das formas empregadas e da necessidade 

de atenção com a sua expansão pelo território nacional em situações variadas.  

Frente a esse cuidado que se deve ter com a justiça restaurativa se expandindo em 

cenários múltiplos, a pesquisa de campo se mostra relevante para a observação da realidade 

restaurativa, de modo a verificar como tem sido utilizada no cotidiano e examinar a efetividade 

dos trabalhos executados. Nesse sentido, de janeiro a junho de 2018, esta pesquisadora 

acompanhou a equipe responsável pelo programa “Justiça Restaurativa na Escola”, fruto da 

parceria firmada entre TJMS, SED e Semed, para o atendimento de escolas públicas de Campo 

Grande/MS, consoante descrito anteriormente. 

Durante a pesquisa de campo, observou-se que a equipe da justiça restaurativa nas 

escolas possui uma série de documentos arquivados, com registros de inúmeras atividades e 

escolas já atendidas e em atendimento. Entre os documentos existentes, constam relatórios de 

atendimento, registros de círculos realizados e dois questionários aplicados ao quadro de 

profissionais das escolas.  

Os questionários chamaram a atenção da pesquisadora por constituírem uma das 

formas mais eficazes de avaliação da realidade escolar das quais dispunha a equipe responsável 

pelo programa. Os referidos registros são denominados de diagnóstico situacional e termômetro 
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da violência, com a finalidade de averiguar as condições do cenário escolar a receber o 

acompanhamento do programa restaurativo, ambos constituídos de perguntas objetivas e 

subjetivas. 

Os questionamentos existentes da justiça restaurativa nas escolas compõem, portanto, 

o conjunto de dados em análise da presente pesquisa, como forma de examinar se os dados ali 

contidos convergem para a utilização da justiça restaurativa no ambiente escolar, tendo em vista 

o fim para o qual as questões foram aplicadas, isto é, a observação do contexto escolar a ser 

atendido. Além disso, justifica-se ainda a opção de escolha pelos documentos mencionados por 

representarem as únicas investigações qualitativas e quantitativas as quais o programa submeteu 

as escolas atendidas.    

É importante lembrar que, como se trata de escolas estaduais e municipais, há 

contextos diversificados vivenciados pelos sujeitos questionados. Fatores como os locais onde 

estão situadas as escolas, a faixa etária dos estudantes e as questões de gestão, por exemplo, 

podem influenciar positiva ou negativamente os relacionamentos interpessoais no ambiente 

escolar, com possibilidades de potencializar ou minimizar conflitos e/ou resultados almejados 

pela equipe do programa “Justiça Restaurativa na Escola”. Portanto, torna-se relevante 

contextualizar, ainda que brevemente, algumas particularidades referentes às escolas 

participantes, com vistas a uma análise cuidadosa e mais próxima possível da realidade em 

relação aos dados coletados.  

Uma das especificidades das escolas públicas investigadas é a localidade onde estão 

inseridas. O município de Campo Grande se subdivide em 7 regiões urbanas, as quais englobam 

diversos bairros. As redes de ensino, por sua vez, localizam-se em diferentes bairros da capital 

sul-matogrossense, sendo que as escolas municipais estão, predominantemente, na região sul 

da cidade e as escolas estaduais estão, em sua maioria, na região central e norte do município, 

conforme se observa do mapa a seguir:   
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Figura 2: Mapa das escolas públicas investigadas, conforme as regiões e bairros do 

município de Campo Grande. 

 

 

Algumas dessas regiões municipais, como a do Anhanduizinho e do Segredo são 

consideradas mais violentas em detrimento das outras regiões da capital (HOLSBACK, 2013). 

Entre as condutas criminosas noticiadas pela mídia local estão o furto, o roubo, o tráfico de 

drogas e os homicídios.  

Outra particularidade das escolas pesquisadas é a faixa etária dos estudantes. As 

escolas municipais disponibilizam a educação infantil e o ensino fundamental, esse dividido em 

anos iniciais e anos finais, cuja faixa etária dos educandos vai dos 4 aos 14 anos de idade. Já as 

escolas estaduais pesquisadas não possuem o período pré-escolar e apenas 3 delas ofertam os 

anos iniciais do ensino fundamental, além dos anos finais e do ensino médio disponibilizadas 

por todas. Nessa linha, a rede estadual de ensino concentra estudantes de 11 a 17 anos de idade, 

distribuídos, em sua maioria, entre os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio.  

 Fonte: Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano – Planurb (2017), adaptado pela autora. 
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Uma outra peculiaridade a ser mencionada sobre as escolas públicas do presente estudo 

refere-se à gestão escolar. Na época em que os questionários foram aplicados, de 2015 a 2017, 

as escolas municipais possuíam dirigentes nomeados politicamente para o exercício da gestão 

escolar. Apenas a partir de 2018 a gestão democrática chegou ao âmbito municipal de ensino, 

instituída pela Lei municipal nº 6.023, de 15 de junho de 201838. Por seu turno, as escolas 

estaduais já apresentavam uma gestão escolar democrática quando os questionamentos foram 

respondidos.  

A localização das escolas e o fator etário, por exemplo, estão entre os motivos da 

violência escolar, capazes de influenciar não apenas a ocorrência de conflitos, como também 

influir nos tipos de atos praticados (ABRAMOVAY & RUA, 2002; CHARLOT, 2002; 

UNESCO, 2019). No que se refere à gestão das escolas, seja pela via de nomeação política, seja 

por eleição da comunidade escolar, os dirigentes passam por uma formação, com conteúdos e 

orientações sobre gestão, transmitidos por servidores públicos municipais e estaduais (SEMED, 

s/d; SED, 2016). Sendo assim, há a probabilidade de formações tendenciosas dos gestores 

escolares, manipuladas por relações de poder institucionais que podem dificultar a implantação 

e o desenvolvimento de políticas públicas nas escolas, tal como o programa “Justiça 

Restaurativa na Escola”.  

Em tal perspectiva, a contextualização das especificidades acima apresentadas 

demonstra que os sujeitos questionados experienciam realidades escolares diversas, as quais 

devem ser consideradas na análise dos dados a seguir realizada, enquanto circunstâncias 

modificativas de vivências no ambiente de ensino. 

 

4.3.1 Diagnóstico situacional 

O diagnóstico situacional consiste em 9 perguntas, das quais 8 são perguntas objetivas 

e uma questão subjetiva, aplicadas aleatoriamente entre algumas escolas e no lapso temporal de 

2014 a 2017. Cumpre mencionar também que nem todas as escolas atendidas responderam ao 

instrumento de pesquisa, assim como suas aplicações não seguem uma regra temporal, ou seja, 

nem sempre foram aplicados no mesmo ano e na mesma escola. 

Em tal perspectiva, a seleção dos questionários seguiu o critério temporal, incluindo-

se todos aqueles coletados entre os anos de 2015 a 2017, tanto de escolas estaduais, quanto de 

                                                           
38 Lei nº. 6.023, de 15 de junho de 2018: institui a Gestão Democrática e dispõe sobre a eleição direta para diretores 

e diretores adjuntos das unidades escolares e diretores dos centros de educação infantil da Rede Municipal de 

Ensino de Campo Grande – MS.  
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escolas municipais. Documentos que, porventura, datassem de anos anteriores, como os de 

2014, foram excluídos da coleta de pesquisa, face ao número irrisório apresentado e para evitar 

possíveis enviesamentos na análise dos dados.  

No que se refere ao diagnóstico situacional, o conjunto de dados analisado é composto 

por 17 diagnósticos das escolas públicas de Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, 

especificamente:  

Quadro 3: quantidade de diagnósticos situacionais das escolas públicas 

Escolas 2015 2016 2017 

Escolas Estaduais 2 - 7 

Escolas Municipais 2 3 3 
Fonte: elaboração própria 

Cumpre observar que entre as escolas estaduais, uma delas apresenta o diagnóstico 

situacional tanto em 2015 como em 2017. Como se trata de documentos registrados 

individualmente, apesar de pertencerem à mesma instituição escolar, cada diagnóstico foi 

computado como se único fosse e, portanto, contabilizado tanto em 2015, como em 2017. O 

mesmo ocorreu com três das escolas municipais, com respostas em mais de um dos anos 

apresentados, de modo que se computou individualmente cada um dos registros. 

Ao total, 577 pessoas responderam ao diagnóstico citado, sendo 209 referente à rede 

estadual de ensino e 368 da rede municipal, cujos dados coletados são apresentados a seguir 

para verificar a maneira como os funcionários questionados das escolas públicas de Campo 

Grande, estado de Mato Grosso do Sul retrataram o cotidiano escolar: 
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Fonte: elaboração própria 

Gráfico 1: diagnóstico situacional das escolas estaduais 
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Fonte: elaboração própria 

Gráfico 2: diagnóstico situacional das escolas municipais 
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Ainda que uma parcela dos profissionais tenha pouco tempo de trabalho nos locais 

investigados, mais de 80% acreditam ser muito importante resolver os conflitos na escola, seja 

em âmbito estadual, seja em âmbito municipal. Em tal contexto, pode-se refletir que a inércia 

não condiz com a posição escolar esperada frente aos problemas vivenciados, devendo-se 

primar pela solução dos casos ocorridos. 

Entre os tipos de problemáticas existentes, a violência verbal, como insultos, ameaças, 

bullying, xingamentos e as pichações estão entre as situações mais recorrentes entre as escolas 

estaduais. Já nas escolas municipais, além da violência verbal, as agressões físicas ocupam o 

segundo lugar entre as ocorrências vistas. Essa diferença nos tipos de conflitos existentes pode 

ser atribuída à faixa etária predominante nas escolas estaduais e municipais, uma vez que nas 

primeiras, os estudantes são, em sua maioria, adolescentes entre 14 a 18 anos de idade, ao passo 

que as últimas apresentam um público mais novo, com uma faixa etária que varia dos 6 aos 14 

anos de idade.  

Ainda em relação aos tipos de violência apontados pelos questionados, referidos dados 

vão ao encontro da pesquisa Talis 2018, realizada pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2019), em que mais de 25% dos diretores brasileiros de 

escolas de ensino secundário informam que as intimidações, bullying ou outras formas de 

abusos verbais entre os estudantes são frequentes nas salas de aula, de ocorrência semanal. Em 

se tratando de intimidações verbais a professores, o Brasil ocupa o segundo lugar nesse sentido 

e pelo menos 10% das escolas brasileiras, entre escolas públicas e privadas, apresentam esse 

tipo de problema (OCDE, 2019).  

Muitos dos funcionários das escolas estaduais atribuem a questão da personalidade e 

da intolerância, respectivamente, como o motivo das violências ocasionadas. No que se refere 

ao sistema municipal de ensino, permaneceram as mesmas razões para os conflitos, mas em 

posição inversa aos relatos estaduais. Essas alegações podem ser justificadas, mais uma vez, 

pela faixa etária predominante dos educandos em cada escola, já que na rede estadual de ensino 

há mais adolescentes do que crianças, portanto, com questões de personalidade mais 

solidificadas do que educandos mais novos, ainda em processo de formação da personalidade. 

De todo modo, tanto a personalidade como a intolerância são motivadores passíveis de 

intervenção e orientação, a exemplo de acompanhamento pedagógico e psicológico ou pela 

própria educação, os quais podem contribuir com a atenuação dos casos conflitivos existentes.   

Os dados permitem ainda verificar que, nas escolas estaduais, a sala de aula tem sido 

o ambiente onde mais ocorrem as violências, enquanto as escolas municipais tiveram o pátio, 
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no momento do intervalo de aulas, como o local eleito de maior incidência dos conflitos. 

Informações como essas comprovam as alegações de trabalho anterior39 acerca dos diversos 

espaços em que pode se consolidar a violência escolar, com possibilidades de, inclusive, 

ultrapassar os muros da escola. 

Como forma de resolução dos conflitos existentes, os sujeitos de pesquisa acreditam 

ser o diálogo a melhor maneira a ser utilizada, aparecendo, em segundo plano, o 

encaminhamento para a coordenação. Em tal contexto, ao analisar as respostas computadas com 

base nas teorias restaurativas, reflete-se que há uma convergência acerca do diálogo como 

potencial remédio para as contendas humanas.  

Em que pese a existência da violência escolar, sob o ponto de vista dos respondentes, 

tanto as escolas estaduais quanto as escolas municipais mostram ter uma cultura organizacional 

saudável, cujo aspecto exerce influência sobre os conflitos escolares. 

Importante ainda notar que, apesar da opinião majoritária citada, de 2015 para 2017, 

na rede estadual de ensino, houve aumento nas taxas de instabilidade e estresse acerca do 

quesito analisado. As escolas municipais apresentaram comportamento semelhante ao da rede 

estadual de 2015 para 2016.   

Enfim, os dados indicam que as escolas públicas de Campo Grande, estado de Mato 

Grosso do Sul, não são exceções às pesquisas realizadas (ABRAMOVAY & RUA, 2002; 

CHARLOT, 2002; UNESCO, 2019) sobre violência escolar. A violência escolar faz parte da 

realidade educacional brasileira, assim como da realidade sul-mato-grossense, mostrando-se 

sob diferentes tipos, a exemplo da violência verbal e das agressões, e em diversos locais – dentro 

e fora da sala de aula.   

O próprio questionamento sugere formas de resolver os problemas ocorridos, tais 

como o diálogo, a advertência e o encaminhamento para a coordenação, de maneira que o mais 

pacífico dos métodos, qual seja, o diálogo, foi eleito como apto a solucionar os conflitos. Essa 

consideração dos sujeitos de pesquisa conflui com os valores restaurativos apresentados por 

Van Ness (2005)40, uma vez que o estabelecimento de relações dialógicas para a solução de um 

                                                           
39 Trabalho intitulado “A justiça e a escola em uma caminhada restaurativa” em forma de artigo, faz parte desta 

tese e aborda a questão da violência enquanto realidade escolar. 
40 Van Ness (2005) categoriza os valores restaurativos em duas categorias, os valores normativos, que indicam 

como o mundo deveria ser, e os valores operacionais, que determinam o modo como deveriam funcionar os 

programas restaurativos. Como valores normativos, o autor elenca a responsabilidade ativa, a vida social pacífica, 

o respeito e a solidariedade. Já os valores operacionais englobam as emendas, a assistência, a colaboração, o 

empoderamento, o encontro, a inclusão, a educação moral, a proteção e a resolução. 
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problema colabora para a assunção e o reconhecimento de responsabilidades e viabiliza o 

respeito e a solidariedade, em favor a uma vida social pacífica. A relação dialógica firmada 

entre educadores e partes envolvidas no problema escolar pode auxiliar os afetados a buscar 

soluções ao caso, mediante a tomada de decisões mútuas e consensuais, instigando o 

empoderamento, o encontro, a inclusão, a educação moral, a proteção e a resolução do conflito 

por parte das próprias pessoas, tal como procede a justiça restaurativa nas escolas.  

Ainda que a violência tenha atingido o âmbito escolar, nota-se, portanto, que os 

profissionais atuantes nas redes de ensino municipal e estadual pesquisadas consideram que o 

diálogo é capaz de proporcionar uma cultura de paz nas escolas, em prol dos direitos das 

crianças e dos adolescentes ao acesso à educação e ao ensino de qualidade.  

 

4.3.2 Termômetro da violência 

O termômetro da violência consiste em um questionário composto de duas alternativas 

objetivas e uma subjetiva. De um modo geral, as perguntas abordam como os funcionários se 

sentiam na escola e na comunidade no período de um mês e se passaram por alguma adversidade 

nesse intervalo de tempo.  

Os dados do termômetro da violência pertencem todos ao ano de 2017, tanto nas 

escolas estaduais, quanto nas escolas municipais, diferentemente do diagnóstico situacional 

anteriormente apresentado com variabilidade anual. Observa-se ainda que nem todas as escolas 

que responderam ao diagnóstico citado responderam também ao termômetro da violência, de 

forma que as informações coletadas se referem a 5 escolas estaduais e 3 escolas municipais, em 

um total de 211 respostas, sendo 117 da rede estadual e 94 da rede municipal de ensino, 

apresentadas a seguir:  
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Quanto ao primeiro questionamento objetivo exibido no gráfico 3, reflete-se que, 

independentemente do tipo de escola pública, os índices de sensação de segurança eram altos – 

de 86% a 93%, caso o ambiente analisado fosse do lado de dentro dos muros da escola, com 

taxas de insegurança que não passavam de 12%. Ultrapassados os limites internos escolares, os 

percentuais de segurança caíram com variações entre 56% e 61%, da mesma forma em que 

houve aumento nas porcentagens do sentimento de insegurança com índices que variaram de 

38% a 42%.  

Importante observar que em que pese os sujeitos de pesquisa se sentirem mais 

inseguros fora da escola, os locais onde indicaram ter mais conflitos foram a sala de aula 

(escolas estaduais) e o pátio durante o intervalo (escolas municipais), conforme o diagnóstico 

situacional supracitado. Em tal contexto, nota-se que os questionados não associavam 

diretamente a existência de conflitos dentro ou fora do ambiente escolar com a sensação de 

segurança.  

Outro ponto que merece destaque acerca do gráfico 3 é que a insegurança demonstrada 

no entorno escolar vai ao encontro das informações do diagnóstico situacional acerca da 

violência escolar além dos muros da escola. Novamente, houve a convergência de ideias entre 

os dados apresentados, teorias e pesquisas realizadas (ABRAMOVAY & RUA, 2002; 

CHARLOT, 2002; UNESCO, 2019) de que a violência escolar extrapola os limites físicos 

Gráfico 3: termômetro da violência de escolas públicas de Campo Grande/MS em 2017 

 

Fonte: elaboração própria 
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escolares e tem ganhado patamares sociais cada vez mais abrangentes, tanto de onde podem ter 

origem, quanto onde podem atingir. 

O termômetro da violência é composto ainda de mais um item objetivo que se refere a 

possíveis situações por que tenham passado as pessoas no mês de aplicação da pesquisa e a 

respectiva frequência, caso tenham ocorrido. Nessa linha, relevante se faz a observação das 

respostas coletadas nas escolas estaduais e municipais, respectivamente, demonstradas a seguir: 

 

 

 

 

Gráfico 5: termômetro da violência das escolas municipais 

Gráfico 4: termômetro da violência das escolas estaduais 

Fonte: elaboração própria 

 

 

Fonte: elaboração própria 
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Os gráficos 4 e 5 demonstram comportamentos semelhantes entre os profissionais da 

rede estadual e municipal de ensino. No entanto, não se pode deixar de notar que os percentuais 

de ocorrência dos respondentes das escolas estaduais foram maiores do que os relatados nas 

escolas municipais.  

Nessa perspectiva, os índices de frequência dos comportamentos listados possibilitam 

duas reflexões: a) os funcionários das escolas estaduais têm um maior envolvimento com 

episódios conflituosos do que o grupo municipal ou b) no ambiente estadual de ensino, há mais 

hostilidade entre os conviventes do que na rede municipal de educação. Tais pensamentos 

podem ser melhor compreendidos ao se observar a cultura organizacional escolar, a influência 

que o ambiente externo exerce sobre a escola, assim como a faixa etária dos alunos das escolas 

estaduais.  

Por fim, a última pergunta do termômetro da violência questionava se a conversa com 

alguém sobre o ocorrido teria ajudado, cujos resultados foram os seguintes: 

Quadro 4: porcentagens sobre a ajuda de conversa com outra pessoa sobre os fatos 

ESCOLAS AJUDOU NÃO AJUDOU NÃO RESPONDERAM 

Estaduais 32% 4% 64% 

Municipais 28% 2% 70% 
Fonte: elaboração própria 

Os dados do quadro acima apresentado indicam que a maior parte dos respondentes 

não chegou a comentar com outras pessoas sobre os casos ocorridos. Contudo, em se tratando 

daqueles que compartilharam a situação vivenciada com outrem, em grande parte acreditam 

que a conversa auxiliou na resolução do problema. Entre os indivíduos citados com quem se 

comentou sobre os fatos estão os representantes da direção, da coordenação e os colegas de 

trabalho, como maioria; alguns, no entanto, apontaram os educandos e o registro de boletim de 

ocorrência, em menor proporção como conduta apresentada.  

De um modo geral, o termômetro da violência permite constatar que mais de 70% dos 

sujeitos das escolas públicas nunca passaram por quaisquer dos fatos listados no mês em que a 

pesquisa foi aplicada. Todavia, essa maioria não oculta o fato de que existem servidores que 

experienciaram as situações descritas, razão pela qual a inércia não deve ser a postura adotada 

diante de xingamentos, ameaças, intimidações, medo e até mesmo violência física em um 

ambiente educacional.  

Nessa linha, diante da existência de comportamentos nocivos à integridade material, 

intelectual e emocional de qualquer ser humano que frequente a escola, deve-se pensar e debater 
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sobre modos de contenção dos problemas mencionados, bem como formas de pacificação 

escolar.  

 

4.3.3 O discurso restaurativo em análise 

Conforme já mencionado acerca do diagnóstico situacional, entre as 9 perguntas havia 

um questionamento subjetivo com a seguinte indagação: “Com suas palavras, descreva qual a 

melhor maneira de lidar com a problemática da violência na escola. Possui alguma sugestão?”. 

Em um cenário em que a violência tem se expandido dia após dia, quesitos como esse se fazem 

cada vez mais necessários para apurar quais são as circunstâncias escolares que promovem os 

conflitos. 

Dessa forma, considera-se relevante interpretar as opiniões dos profissionais da rede 

pública de ensino acerca do problema escolar questionado para verificar como a educação tem 

lidado com os conflitos surgidos. Como se trata de respostas subjetivas, os textos têm contextos 

pessoais diversos, razão pela qual se mostra oportuna uma análise textual das informações 

coletadas. O software livre conhecido por Iramuteq - Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires41 é capaz de verificar as percepções 

colhidas, analisá-las e processar os dados qualitativos, por meio de diversas formas estatísticas 

de análises textuais42 (LOUBÈRE; RATINAUD, 2014).  

O Iramuteq não só organiza, mas também separa informações, codifica dados e 

localiza facilmente segmentos de texto de um conjunto textual, denominado corpus, extraídos 

de documentos ou questionários coletados, exibindo análises eficientes. Em tal perspectiva, o 

corpus a ser analisado pelo software referido é composto por 158 textos pertencentes ao grupo 

da rede estadual de ensino e 301 apontamentos feitos pelos funcionários das escolas municipais, 

em um total de 459 respostas.   

                                                           
41 O Iramuteq foi criado por Pierre Ratinaud em 2008 e consiste em um software livre e gratuito de análise de 

textos e tabelas de dados, ancorado no software R e escrito sobre a linguagem python (LOUBÈRE; RATINAUD, 

2014). O software R é um ambiente computacional livre que manipula e analisa dados, efetua cálculos e exibe 

gráficos, além de conter técnicas estatísticas e gráficas (HORNIK. 2018, s/p) ao passo em que a linguagem python 

consiste em uma linguagem de programação para produzir códigos (PYTHON SOFTWARE FOUNDATION, 

2019).  
42 O Iramuteq realiza cinco tipos de análises textuais: a) estatísticas textuais clássicas, como a quantidade e a 

frequência de palavras e classes gramaticais; b) especificidades e análise fatorial de correspondência; c) 

classificação hierárquica descendente; d) análise de similitude e, por fim, e) nuvem de palavras (LOUBÈRE; 

RATINAUD, 2014). 
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Construído o corpus textual, os tipos de análises textuais estatísticas utilizadas para o 

conjunto de dados do presente estudo são a Análise de Similitude43 e a Classificação 

Hierárquica Descendente (CHD) ou Método de Reinert44, respectivamente apresentadas a 

seguir: 

Figura 3: análise de similitude do corpus textual 

 

  
 

Fonte: elaboração própria a partir do software Iramuteq. 

                                                           
43 É uma análise que estuda as relações entre os objetos de um determinado conjunto textual. A análise de similitude 

possibilita a identificação das coocorrências entre as palavras, indicando a conexão entre elas, o que auxilia 

identificar a estrutura do conteúdo e possíveis temas relevantes de um corpus textual. (CAMARGO; JUSTO, 

2018). 
44 Análise de classificação dos segmentos de texto de acordo com seus vocabulários, repartindo-se o conjunto 

desses segmentos segundo a frequência das formas reduzidas das palavras. A análise referida organiza os 

segmentos de textos em classes com vocabulário semelhante internamente e diferente uma das outras classes 

externamente. Nesse sentido, o software particiona o corpus em classes constituídas de palavras que são 

significantemente associadas umas com as outras, dispondo-as em um dendrograma que evidencia as relações 

existentes entre essas classes (CAMARGO; JUSTO, 2018). 
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A figura anterior é uma árvore de coocorrência, elaborada pelo Iramuteq, de acordo 

com as relações entre as palavras de um conjunto de textos. Ao observar a referida árvore é 

possível visualizar a estrutura da construção textual e os temas de certa relevância no corpus 

analisado, em função da coocorrência entre as palavras. A árvore contém um núcleo central, de 

acordo com a recorrência, e algumas ramificações, a partir da conexidade existente entre as 

palavras.  

Nesse sentido, o núcleo do corpus em análise é representado pela palavra “diálogo”, 

em função do qual se estruturam as demais palavras e de que partem as ramificações, cuja 

frequência é maior do que as demais palavras listadas. As palavras “aluno”, “família” e “escola” 

são os vocábulos que se conectam mais fortemente ao núcleo, de forma a evidenciar a relação 

existente entre os termos citados e inferir que o “diálogo” deve ser exercitado com os “alunos”, 

com a “família” e com a comunidade escolar - “escola”.  

Para os questionados, “acredita-se” que o “diálogo” é a “melhor” “maneira” de lidar 

com o enfrentamento da violência nas escolas. A figura permite verificar que o “diálogo” deve 

ser utilizado com o “envolvido” no “conflito”, com os “responsáveis” das partes conflitantes, 

bem como com as “crianças”. O “diálogo” é meio de “conscientização”, sem esquecer que o 

“diálogo familiar” é essencial no processo de educação e formação social dos estudantes.  

Apesar de as ramificações apresentarem menor ocorrência textual do que o núcleo, 

cada uma delas se faz relevante à compreensão do corpus. No que se refere ao “aluno”, por 

exemplo, a “forma” de resolver o “problema” da “violência” não se restringe ao “diálogo”, mas 

“palestra” e “projeto” também são modos de “conversar” sobre o “respeito” enquanto “dever” 

de todos para um convívio coletivo pacífico. A “família” deve ter “participação” ativa no 

“trabalho” com os “filhos” e firmar “parceria” com a “escola” para a superação dos problemas. 

“Família” e “escola” devem “trabalhar” juntas e “chamar” a “comunidade” para combater a 

violência escolar que é também um problema “social”. 

Conforme mencionado anteriormente, além da análise de similitude apresentada, o 

corpus textual foi submetido à Classificação Hierárquica Descendente (CHD), em que houve a 

retenção de 82,35%45 dos 459 segmentos de textos analisados. A figura a seguir apresenta as 

classes em que se divide o corpus e demonstra a relação entre elas: 

                                                           
45 Para que as análises submetidas à CHD sejam úteis é necessária uma retenção de, pelo menos, 75% dos 

segmentos de texto. Caso a CHD feita apresente uma retenção inferior a 75%, não se pode considerar como análise 

adequada para os dados utilizados, pois se trata de uma classificação parcial (CAMARGO; JUSTO, 2018). 
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Figura 4: dendrograma do corpus textual 

 

 

O dendrograma da figura 4 apresenta, inicialmente, dois subcorpus. O primeiro 

subcorpus da origem à classe 5, que corresponde a 19,3% do total, subdividindo-se, logo em 

seguida, nas classes 2 e 3, com 15,6% e 19,1% de representação, respectivamente, do corpus 

total. O outro subcorpus subdivide-se em classe 1, que concentra 27,2% dos segmentos de 

textos retidos, e na classe 4, a qual corresponde a 18,8% do corpus total. O dendrograma permite 

ainda visualizar as palavras mais frequentes e significantes que compõem cada uma das classes. 

Em tal perspectiva, é possível categorizar as classes em função dos temas que cada 

uma engloba, de maneira que podem ser categorizadas da seguinte forma: 

- Classe 1: O diálogo nos conflitos 

- Classe 2: Propostas alternativas 

- Classe 3: A influência familiar e social 

- Classe 4: O fato e as providências  

- Classe 5: A prevenção 

Fonte: elaboração própria a partir do software Iramuteq. 
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“O diálogo nos conflitos” (classe 1) constitui a classe mais representativa do corpus 

analisado (27,2%) e sobre a qual é possível fazer duas reflexões: a primeira é a de que o diálogo 

é a forma mais utilizada pelos sujeitos de pesquisa para lidar com os conflitos no momento da 

ocorrência, conforme se observa:  

- “Diálogo no momento do fato ocorrido” (IND_392); 

- “Diálogo no momento do fato ocorrido com os envolvidos no problema, buscando uma 

solução viável para as partes” (IND_086); 

- “Diálogo e discussão da situação; promover o entendimento da causa e qual a maneira de 

aquilo não mais ocorrer; entender porque aquela situação não é interessante” (IND_025).  

A segunda reflexão é a de que os questionados acreditam que o diálogo seja a melhor 

maneira de evitar que os conflitos ocorram, ou seja, consideram o diálogo como um modo eficaz 

de prevenção, como se nota das seguintes respostas:  

- “Acredito que a melhor forma é o diálogo, fato que ocorre diariamente na minha aula no 

momento da rotina sendo uma sala de pré-escola” (IND_232); 

- “Acredito que realmente o diálogo é a melhor forma de prevenção. A partir disso, se passa 

a ter a conscientização do aluno e outros envolvidos” (IND_132); 

- “O diálogo primeiro antes da punição. A prevenção através de conversa na sala de aula pode 

ser a solução para evitar os conflitos entre os alunos” (IND_091). 

Quanto às “Propostas alternativas” (classe 2), apesar de ter a menor significância em 

relação ao conjunto textual analisado, as ideias que abrangem são relevantes para a formulação 

de estratégias de combate à violência escolar. Nesse sentido, essa classe apresenta sugestões 

alternativas ao diálogo que podem contribuir com a diminuição e o enfrentamento da violência 

a exemplo da presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas, realização de palestras e 

orientações para os pais e os educandos e atividades lúdicas como teatro. Para tanto, há 

narrativas que justificam a existência de tal classe, citando-se:  

- “Sugestão é a presença efetiva na escola de profissionais como psicólogos e assistentes 

sociais” (IND_438);  

- “Com muita palestra com todos e a primeira coisa é os pais terem que ajudar os filhos a 

serem mais educados” (IND_002); 
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A classe 3, por sua vez, trata sobre “a influência familiar e social” e aproxima-se, em 

parte, com a classe 2 por sugerir, de um lado, que a família e a comunidade sejam aliados no 

combate à violência, juntamente com as demais propostas. De outro lado, a influência familiar 

e comunitária aparece no sentido negativo – enquanto (re)produtora da violência de um 

ambiente para o outro dos quais as crianças e adolescentes fazem parte – família e comunidade. 

Em tal contexto, narrativas que exemplificam cada um dos sentidos elencados nas palavras da 

classe 3, respectivamente, são: 

- “Somente através da participação efetiva das famílias e da comunidade será possível 

resolver tal situação. Sugestão é a integração da comunidade e da família e verificação social 

do aluno, ver o seu ambiente fora da escola” (IND_056); 

- “Muito da violência presente na escola advém da má estruturação familiar. Acredito na 

eficácia do diálogo e na participação efetiva da família. Os pais devem exercer o seu papel, 

para que isso ocorra é necessário sua integração com a escola.” (IND_375). 

“O fato e as providências” categorizam a classe 4, cujas palavras listadas se referem 

ao modo de agir dos funcionários diante da ocorrência de um fato e as providências por eles 

tomadas. É importante observar ainda que esta classe se relaciona com a classe 1, o que indica 

que há interferências do diálogo, seja para compreender e conscientizar acerca do conflito, seja 

para lidar com o problema ocorrido. Entre as respostas que caracterizam a classe 4 estão: 

- “Não, porque acho correta a maneira que a escola trabalha em chamar os pais ou 

responsáveis para conversar e junto tomar providência do caso junto à coordenação e 

direção.” (IND_340); 

- “Diálogo entre a coordenação e as partes envolvidas, orientações aos responsáveis e 

registro. (IND_291); 

A quinta e última classe caracteriza-se como “A prevenção”, uma vez que os termos 

que a compõem se referem a estratégias de prevenção e precaução da violência escolar que 

podem servir de obstáculo à proliferação de atitudes e comportamentos violentos nas escolas. 

As narrativas que contextualizam essa categorização são: 

- “Respeito. Se você respeitar o outro na sua condição individual, você será respeitado, seja 

aluno ou professor, trabalhando esse conceito no cotidiano escolar em forma de projeto sobre 

valores como amor, companheirismo, amizade e outros.” (IND_332); 
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- “O diálogo, muita conversa. Trabalhar respeito ao próximo. Zelar pela disciplina.” 

(IND_439); 

- “Diálogo constantemente com os alunos, transmitindo valores essenciais com o respeito. 

Acredito que trabalhos em grupo trabalhando esses valores podem contribuir, bem como a 

música e atividades de sensibilização.” (IND_208); 

Feitas e apresentadas as análises textuais dos questionários coletados, reflete-se que, 

em que pese se tratar de análises diversas uma da outra, as ideias de ambas convergem para o 

uso do diálogo em caso de violência escolar. A opinião majoritária é o diálogo como método 

utilizado na prevenção do problema e em sua resolução, caso venha a acontecer. Além disso, a 

dialogicidade não se faz presente apenas nas tratativas com os estudantes, mas também no 

relacionamento entre colegas de profissão, com os pais ou responsáveis e com a comunidade. 

Tanto a análise de similitude quanto à CHD indicam, portanto, que o conjunto textual analisado 

se estrutura no diálogo enquanto ideia central apontada pelos discursos coletados.  

Por fim, é importante lembrar que, nas concepções bakhtinianas (1995), a prática 

dialógica não representa apenas uma “alternância de vozes” e sim a língua, enquanto resultado 

do trabalho dos falantes de acordo com um tempo e um espaço histórico.  A prática dialógica 

influencia na constituição dos sujeitos à medida que há a interação entre eles e estas 

comunicações estão permeadas por valores e tecidas por fios ideológicos, servindo de trama a 

todas as relações sociais. 

 

4.4 Considerações finais 

A justiça restaurativa já faz parte do cotidiano de várias escolas municipais e estaduais 

de Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul. Desde a sua implantação em 2012, o 

Programa “Justiça Restaurativa na Escola” tem ganhado espaço no cenário local e se 

solidificado no ambiente educacional, utilizando o diálogo como estratégia de prevenção e 

solução de casos de violência escolar, cada vez mais vivenciados. Ao longo desse tempo, a 

equipe responsável pelo programa passou por transformações, obteve novos integrantes e tem 

buscado o aperfeiçoamento no universo restaurativo, a fim de implantar técnicas e atividades 

em prol da construção de uma cultura de paz. 

Apesar da difusão social da justiça restaurativa, a violência escolar também tem se 

expandido e cada vez mais se buscam formas de impedir a disseminação do problema. Nessa 

linha, a realização de palestras com estudantes, responsáveis e professores, a promoção de 
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cursos para formar facilitadores e a realização de círculos diversos, como tem feito a equipe 

responsável pelo programa “Justiça Restaurativa na Escola”, podem configurar formas de 

combate à violência. Além das atividades mencionadas, a equipe citada aplicou dois 

questionários a escolas públicas que receberiam atendimento, chamados de diagnóstico 

situacional e termômetro da violência, a fim de averiguar como seriam os cenários atendidos. 

Esses documentos representam a avaliação mais direta feita pela equipe responsável pelo 

programa acerca da realidade educacional pública campo-grandense entre os arquivos 

existentes, de modo a constituírem o conjunto de dados analisados na presente pesquisa.   

Diante de perguntas objetivas e subjetivas coletadas, restou necessária uma análise 

estatística e textual dos questionamentos, no intuito de verificar se os resultados encontrados 

convergiam para o uso da técnica restaurativa no ambiente escolar. A análise estatística dos 

dados quantitativos e qualitativos, com o auxílio do software Iramuteq, permitiu concluir que a 

violência escolar faz parte da realidade da rede pública de ensino da capital de Mato Grosso do 

Sul, cujos principais locais em que os conflitos ocorrem estão dentro dos muros escolares, como 

a sala de aula e o pátio. Até mesmo o sentimento de insegurança já circunda e se expande pela 

escola face aos episódios vivenciados pelos sujeitos de pesquisa. 

Apesar da existência da violência escolar nas escolas públicas interrogadas e do 

sentimento de insegurança relatado por alguns, a maior parte das pessoas que laboram na rede 

pública de ensino acredita ser o diálogo a melhor maneira de resolver e prevenir conflitos. Tanto 

no prisma quantitativo, como no prisma qualitativo, o resultado das análises indica que o 

diálogo entre os educandos, entre os pais e com a comunidade escolar ora é a técnica mais 

utilizada pelos questionados, ora é o método considerado potencial mobilizador e transformador 

de atitudes.  

Em tal perspectiva, enfatiza-se, neste momento, a importância da justiça restaurativa 

na escola por envolver toda comunidade educativa desde a família, os docentes, os discentes, 

os funcionários, as secretarias de educação e o poder público em um entrelaçamento contínuo 

e dialogal em prol da pacificação social.  

Assim sendo, pautando-se nas teorias restaurativas de que o diálogo é útil à solução 

dos conflitos e na interpretação dos resultados estatísticos e textuais apresentados, conclui-se 

que os dados dos questionamentos convergem para o uso da justiça restaurativa nas escolas no 

enfrentamento da violência. Os dados atestam que os próprios indivíduos inseridos na escola 

acreditam que o diálogo tem capacidade de conscientização e transformação individuais, apto 
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a converter comportamentos violentos e promover a cultura de paz nas escolas, de maneira a se 

disseminar por toda a comunidade.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Elaborar uma tese estruturada em diferentes artigos exige cautela, prudência e cuidado, 

uma vez que as ideias e pensamentos apontados devem apresentar linearidade, sentido e clareza, 

em separado e conjuntamente. As teorias e dados são descritos progressivamente, de modo a 

alcançar resultados que contribuam com respostas e/ou soluções para a sociedade.     

Nessa linha, em um primeiro momento, a abordagem teórica sobre justiça restaurativa,  

desenvolvimento local e desenvolvimento em escala humana permite verificar que a justiça 

restaurativa, em si mesma, pode intensificar o processo de desenvolvimento local ao considerar 

as especificidades locais, como faziam as comunidades tradicionais das quais advém. Como a 

tese demonstra, no Brasil, a técnica restaurativa surgiu aos agentes sociais a partir de uma 

iniciativa governamental para atender a recomendações da ONU, ou seja, chegou como uma 

proposta verticalizada, de cima para baixo, como política pública do governo para o povo. Essa 

verticalidade, no entanto, pode oferecer riscos à duração da técnica no meio social se vier a 

favorecer a reprodução de relações de poder político e institucional que a determinaram ou se 

não atentar para casos de incompreensão ou de falta de reconhecimento social em relação à 

política pública proposta. Para se evitar tais riscos e para que a justiça restaurativa possibilite o 

processo de desenvolvimento de uma comunidade, a apropriação local é medida que se impõe 

com vistas à horizontalidade da técnica referida, em que aquilo que partiu do governo e do 

judiciário, de cima para baixo, torna-se da sociedade, passa a pertencê-la e a fazer parte do 

território.  

A horizontalidade de uma política pública e, nesse caso, da justiça restaurativa em 

específico, ocorre quando a comunidade atribui a ela suas características, seus comportamentos, 

seus costumes, suas crenças e sua cultura. Pensar na justiça restaurativa horizontalizada é pensar 

em uma técnica de resolução de conflitos que se processa a partir da comunidade, com a 

comunidade e para a comunidade, levando-se em conta as capacidades e as especificidades 

locais. A concretização da horizontalidade leva à plusificação, cujo feito consiste na 

potencialização dos efeitos do desenvolvimento provocada pelas particularidades locais, ou 

seja, a comunidade proporciona um plus ao processo de desenvolvimento ao imprimir suas 

singularidades na justiça restaurativa que lhe foi proposta, dando continuidade e 

aperfeiçoamento aos trabalhos restaurativos de acordo com seu modo de vida. 

Para uma plusificação efetiva, a justiça restaurativa deve se pautar nas 

particularidades, nas crenças, nos valores e nos princípios locais diante de uma violação 
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normativa ou social, em busca de soluções que gerem satisfação e sensação de segurança e 

acolhimento a todos os envolvidos, sem que os vínculos interpessoais se rompam. É essencial 

que os agentes locais considerem a técnica restaurativa como uma prática de seu cotidiano e 

moldem-na de acordo com o seu modo de vida, com vistas a um desfecho respeitoso aos 

preceitos comunitários. 

Esse respeito às especificidades da comunidade permite que sejam plusificados os 

indivíduos, o território e até mesmo as ações governamentais e locais, tanto pessoais, quanto 

coletivas. A plusificação potencializa, portanto, os elementos do desenvolvimento local e do 

desenvolvimento em escala humana e, ao fazê-lo, acaba por entrelaçar os interesses do governo 

e da comunidade, impedindo que a política pública ofertada, nesse caso a justiça restaurativa, 

seja inviabilizada por falta de correspondência com as peculiaridades e necessidades 

comunitárias.   

A justiça restaurativa deve assegurar que a deliberação sobre um conflito emane da 

própria comunidade em que o caso ocorreu, de forma que os aspectos culturais, os valores éticos 

e morais do local orientem a solução mais justa possível. Nesse caso, vítima e ofensor, com o 

suporte da comunidade, buscam, de forma ativa, encontrar uma forma de reparar os danos 

decorrentes da violação, não só à vítima, como também ao ofensor e às relações interpessoais 

atingidas, baseados naquilo que é justo para o local ao qual pertencem. 

Tal raciocínio se estende ao segundo momento da tese, em que são tratados os temas 

da violência escolar, enquanto realidade na educação brasileira, e do diálogo, promovido pela 

técnica restaurativa para a solução e pacificação dos conflitos escolares e o enfrentamento da 

violência escolar. Para tanto, a justiça restaurativa aplicada nas escolas deve observar e 

considerar as particularidades da instituição de ensino atendida. A prática da justiça restaurativa 

atenta às necessidades específicas faz com que a escola se torne um espaço privilegiado e 

favorável para a formação de relações dialógicas e reflexivas entre a vítima e o ofensor, com a 

participação da comunidade escolar, representada por docentes, discentes e demais 

profissionais da escola e da comunidade em geral, como familiares ou apoiadores. 

A pesquisa realizada evidencia que as relações dialógicas oportunizadas pela justiça 

restaurativa contribuem para a pacificação dos conflitos que se formam no ambiente de ensino, 

fazendo-se possível e concreta a união entre a justiça e a escola. Contudo, o sucesso desse 

auxílio interinstitucional depende da subsunção da técnica restaurativa pela comunidade 

escolar, ou seja, a horizontalidade deve ocorrer para oportunizar a plusificação. A apropriação 

da justiça restaurativa pela escola atendida favorece a emergência da técnica para além dos 
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muros escolares, capaz de envolver toda a comunidade escolar e não escolar na ação decisória 

e na pacificação social, constituindo, então, em uma forma de desenvolvimento local. 

No entanto, o terceiro momento desta tese demonstra que na realidade escolar 

investigada de Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, não se verifica essa apropriação 

local, mesmo diante de um cenário propício à justiça restaurativa nas escolas, como revelam os 

dados e as percepções dos sujeitos questionados. Assim como a chegada verticalizada da justiça 

restaurativa no Brasil, o programa “Justiça Restaurativa na Escola” surgiu como uma iniciativa 

governamental e institucional, de cima para baixo, que não partiu dos agentes locais e que, 

desde então, permanece como tal. Se a comunidade não for incluída no programa proposto, de 

forma a ser ouvida e atendida em suas necessidades, a verticalidade levará à falta de 

identificação e adesão comunitárias ao programa ofertado, tornando distantes a possibilidade 

de plusificação e o processo de desenvolvimento.  

Há uma participação voluntária e intencional das pessoas nas atividades e ações 

propostas pela justiça restaurativa às escolas e ao público em geral. Todavia, a voluntariedade 

e o interesse não têm sido suficientes para provocar um engajamento coletivo e comunitário 

expressivo na política pública oferecida, capaz de propiciar a absorção local da técnica e a 

transformação do vertical em horizontal, ou então, do exógeno, de fora para dentro, em 

endógeno, de dentro para fora.  

A relevância do engajamento coletivo está na mobilização social que pode provocar, 

reunindo agentes sociais para determinadas mudanças, com soluções e estratégias encontradas 

coletivamente. O resultado dessa mobilização é uma sinergia social, consistente em um esforço 

ou ação simultânea dos atores sociais no planejamento, desenvolvimento e gestão de atividades 

para o desenvolvimento local, pelo fortalecimento do potencial endógeno da comunidade.  

Em tal contexto, é imprescindível que o programa “Justiça Restaurativa na Escola” 

sensibilize mais as comunidades e desperte nelas a consciência sobre sua própria força, sobre o 

poder e a capacidade que têm de melhorar os processos à sua volta e contribuírem para a 

pacificação social, almejada pela técnica restaurativa. Essa sensibilização deve ser pensada e 

revista de comunidade em comunidade, justamente para se atender às especificidades de cada 

uma delas.  

O programa “Justiça Restaurativa na Escola” deve utilizar as relações dialógicas a seu 

favor, na comunicação com as comunidades. É necessário que o programa, as escolas e as 

comunidades estabeleçam um diálogo para que, em um trabalho conjunto, não só tratem direta 
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e apropriadamente cada conflito escolar, como também encontrem as melhores maneiras de 

prevenção e de pacificação para cada comunidade. Assegurar esse trabalho conjunto é garantir 

o engajamento coletivo por parte das comunidades em que se inserem as escolas que o programa 

atende, instigando as sinergias sociais.  

Para que o programa “Justiça Restaurativa na Escola” represente uma proposta de 

desenvolvimento local, não basta a solução consensual e prevenção dos conflitos escolares para 

a pacificação social, mas sobretudo que haja a contribuição e participação ativa escolar e 

comunitária em todos os procedimentos e atividades desenvolvidas. É necessária a articulação 

simultânea do programa, das escolas e das comunidades para o pleno exercício, efetividade e 

durabilidade da política pública em questão. O programa investigado deve olhar atenta e 

cuidadosamente para as particularidades escolares e comunitárias para conquistar o 

engajamento coletivo e participativo da comunidade, que o tornará horizontal e endógeno.  

Já se sabe que a justiça restaurativa pode representar, em si mesma, o desenvolvimento 

local, mas o programa “Justiça Restaurativa na Escola” pode ir além e assumir o papel de 

plusificar esse desenvolvimento local, maximizando os resultados positivos para as relações 

interpessoais com a solução dos conflitos escolares e potencializando os benefícios para a 

comunidade com as transformações e a pacificação sociais conquistados. Quanto mais o 

programa “Justiça Restaurativa na Escola” integrar e se aproximar das escolas e das 

comunidades atendidas, mais próximo estará da plusificação, de exercer o papel de plusificador 

do processo de desenvolvimento, de representar um elemento potencializador das 

transformações e melhorias sociais. 

É claro que desempenhar o papel de promover transformações comunitárias e de 

plusificar o desenvolvimento local não é uma simples e fácil tarefa, pois depende da 

transposição de obstáculos pela técnica restaurativa nas escolas, a citar: i) a pequena quantidade 

de facilitadores em detrimento do número de escolas atendidas e das atividades a serem 

realizadas; ii) a falta de recursos financeiros, materiais e de um sistema informatizado de dados; 

iii) a inexistência de avaliação de desempenho do programa, por meio de testes diagnósticos; 

iv) as relações de poder político, jurídico, institucional e educacional; v) o desconhecimento e 

a incompreensão pessoais; vi) a cultura punitiva tradicional de justiça e; vii) as deficiências 

educacionais brasileiras que obstam a qualidade no ensino. Todos esses problemas são 

frequentemente encontrados pela equipe do programa “Justiça Restaurativa na Escola” e 

superá-los é uma incumbência complexa.  
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Para exemplificar a complexidade dos entraves existentes, analisa-se o pouco número 

de facilitadores. Dispor de poucos facilitadores impede a periodicidade e a constância das 

visitas e dos atendimentos em todas as escolas e as turmas existentes, assim como impede o 

acompanhamento e a sensibilização sistemática e perene das comunidades, em prol da 

participação ativa coletiva e, consequentemente, do desenvolvimento local. Um número 

reduzido de facilitadores também prejudica o controle e a gestão informatizada dos dados, pois 

a prioridade dos trabalhos recai sobre os atendimentos e atividades nas escolas, do mesmo modo 

que restam prejudicadas a formulação e a aplicação de testes para verificar o desempenho do 

programa implantado. Tem-se, portanto, muitas obrigações que demandam certo tempo e que 

devem ser cumpridas por poucas pessoas, ou seja, dificilmente todas as atribuições serão 

cumpridas e muito provavelmente serão realizadas somente as tarefas consideradas mais 

relevantes como a prioridade dos trabalhos.  

Um outro exemplo da complexidade dos problemas é a formulação de testes 

diagnósticos para avaliar o desempenho do programa. Elaborar os testes e aplicá-los exige 

estudo, preparo e tempo da pequena equipe do programa “Justiça Restaurativa na Escola”. 

Durante a pesquisa de campo um pós-teste chegou, inclusive, a ser formulado para as escolas 

atendidas, mas o fator tempo em relação à disponibilidade do horário escolar para as atividades 

da equipe impossibilitou sua aplicação. Sugere-se que sejam formulados esses testes e que 

sejam aplicados nas escolas antes, durante e pós atendimento, pois as informações geradas pelos 

questionamentos trarão respostas sobre a compreensão pessoal e individual acerca da técnica 

restaurativa em todas as suas fases, a atuação da equipe e os pontos a serem melhorados. Esses 

testes podem ser utilizados, inclusive, para conhecer as especificidades das escolas e 

comunidades como auxílio ao processo de aproximação e conquista do trabalho conjunto. É 

importante lembrar que questionários e avaliações de desempenho otimizam as atividades 

desenvolvidas, uma vez que fornecem informações que auxiliam na correção de falhas e no 

aperfeiçoamento dos trabalhos. 

Há também adversidades que fogem da competência do programa em apreço resolver, 

como a necessidade de ajustamentos e melhorias na educação brasileira para um ensino de 

qualidade às crianças e aos adolescentes. A inserção de conteúdos humanizadores na grade 

curricular escolar configura um exemplo de mudança educacional que muito pode contribuir 

com as relações interpessoais e a pacificação social. O ensino e o saber não podem ser reduzidos 

a produtos fadados à descartabilidade de um sistema já delineado, assim como o mercado de 

trabalho e a economia não podem definir os caminhos a serem percorridos pela educação. A 
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educação deve preparar os estudantes para a vida profissional futura, mas também deve instruí-

los para a vida social e as vivências coletivas, razão pela qual não se pode desprezar ou depreciar 

as humanidades. O estudo das humanidades se refere à formação científica sobre o ser humano, 

sobre a contextualização e compreensão das situações, sobre a criticidade, a ética e a cidadania 

na coletividade. As ciências humanas contribuem com a construção de uma escola inclusiva 

para que, consequentemente, o corpo social seja inclusivo da mesma forma. Em tal contexto, 

uma das deficiências da educação brasileira a ser corrigida em busca da qualidade do ensino é 

a maior disponibilidade e oferta de disciplinas voltadas à formação humanística dos discentes, 

as quais englobam saberes inerentes ao ser humano, essenciais para a sociedade atual e futura. 

Os problemas enfrentados pelo programa “Justiça Restaurativa na Escola” são 

complexos, mas complexidade não se confunde com impossibilidade. A solução dos entraves 

existentes requer pesquisa, estudos e análises contínuas, assim como exige organização e 

planejamento para, pouco a pouco, atacar e resolver cada um dos itens citados.  Uma das 

estratégias para transpor esses obstáculos ou, ao menos, alguns deles, é buscar aliados que 

contribuam com essas ações e um deles é a universidade. Cabe às instituições e ao governo, 

articuladores de políticas públicas, ampliar o acesso e as parcerias com as universidades a fim 

de que as pesquisas científicas auxiliem técnica e pessoalmente o aprimoramento das ações 

governamentais, como o programa investigado. A própria pós-graduação pode ser um desses 

parceiros, pois é hábil em desenvolver pesquisas e estudos sobre indicadores de produtividade 

e desempenho, assim como auxiliar a informatização e gestão dos dados e suas análises, o que 

seria possível em um estudo futuro a essa tese, por exemplo.  

Todos esses entraves impedem ganhos individuais advindos dos valores restaurativos 

e frustram o gozo de benefícios coletivos em razão da fragmentação de vínculos interpessoais 

provocada pelos conflitos e violências, cuja consequência é o prejuízo à plusificação da justiça 

restaurativa ao desenvolvimento local e ao desenvolvimento em escala humana. Assim sendo, 

ainda que existam empecilhos ao pleno exercício e eficácia da técnica restaurativa na escola, a 

superação desses obstáculos é fundamental para que o programa “Justiça Restaurativa na 

Escola” assuma o seu papel de plusificar o desenvolvimento local, tal como tem condições para 

exercê-lo.  
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