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RESUMO 

 

O interesse em investigar a face da Justiça Restaurativa no espaço escolar nasceu em 2014 por meio de 

estágio realizado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ali foi possível conhecer 

um braço de atuação deste tribunal – aplicar a Justiça Restaurativa nas escolas. Diante desta realidade, 

procurou-se entender os impactos deste novo ente no espaço escolar e suas contribuições para o 

desenvolvimento do trabalho educativo escolar. Questionou-se: existe espaço na escola para a Justiça 

Restaurativa? Qual sua função na escola? O trabalho tem como finalidade desvelar o papel e o espaço 

da justiça restaurativa no cotidiano escolar e suas implicações para a formação integral dos educandos. 

A Metodologia, de base qualitativa, foi pautada em estudo bibliográfico dos fundamentos teóricos da 

Justiça Restaurativa no Brasil e observação participante na escola pesquisada. Os fundamentos 

teóricos visam entender as contribuições da Justiça Restaurativa para o desenvolvimento do trabalho 

educativo escolar à luz de Bianchini (2014), Grecco (2014), Kuenzer (2003), Pennin (2002), dentre 

outros. As conclusões apontam para a face da Justiça Restaurativa na escola como a possibilidade de 

reparação e de prevenção de problemas sociais violadores do direito individual e a escola, o ambiente 

educativo propício ao diálogo entre as partes e superar as dificuldades evidenciadas na comunidade. 

Nas considerações finais destaca-se que o fundamental é a valorização da formação do homem capaz 

de dialogar e refletir sobre temas importantes para a superação das dificuldades sociais. 

  

Palavras-Chave: Justiça Restaurativa, função social da escola, Conflito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

RÉSUMÉ 

 

L'intérêt pour enquêter sur la Justice Réparatrice à l'école est né en 2014 à travers le stage 

realizé dans le Tribunal de Justice du District Fédéral et des Territoires, Brésil. Il a été 

possible de connaître une partie d'action du Tribunal - appliquer la Justice Réparatrice dans 

les écoles. Avant cette réalité, nous avons essayé de comprendre les impacts de cet nouveau 

element au centre de l'école et sa contribution au développement du travail éducatif. Il a été 

remis en question: Y a-t-il place à l'école pour la Justice Réparatrice? Quel est le rôle à 

l'école? Le travail a pour but presenté le rôle et l‟espace de la Justice Réparatrice dans les 

situations quotidiennes de l'école et ses implications pour la formation intégrale des étudiants. 

La méthodologie, laquelle de base qualitative, a été basée sur une étude bibliographique des 

fondements théoriques de la Justice Réparatrice au Brésil et remarque participant en scolaire 

étudié. Les fondements théoriques visent à comprendre les contributions de la Justice 

Réparatrice pour le développement du travail éducatif de l'école à la lumière de Bianchini 

(2014), Grecco (2014), Kuenzer (2003), Pennin (2002), entre autres. Les conclusions 

montrent que la Justice Réparatrice donent les écoles la possibilité de la réparation et la 

prévention des problèmes sociaux violateurs des droits individuels. Aussi, il fait favorable 

l'environnement éducatif propice au dialogue entre les parties et à surmonter les difficultés 

mises en évidence dans la communauté. La conclusion montre que la clé est la valorization de 

la formation de l'homme capable de parler et de réfléchir sur des questions importantes a fin 

de surmonter les difficultés sociales. 

 

Mots-clé : Justice Réparatrice, rôle social de l‟école, conflit.  
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Este trabalho é uma excelente ferramenta em favor da inclusão social e do bem-estar 

da escola. Pretende-se provocar a reflexão de educadores e dos demais interessados em 

educação a respeito da importância da presença da Justiça Restaurativa na escola. É notável 

que a sociedade tem sofrido as agruras de um mundo desigual e a escola tem sentido o reflexo 

direto desse movimento. No nosso entender, a Justiça Restaurativa na escola é uma 

oportunidade de ajudar a negociar os conflitos que respingam naquele espaço.  

O interesse em investigar a face da Justiça Restaurativa no espaço escolar nasceu em 

2014 da nossa experiência de estágio desenvolvida no Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

e dos Territórios. Naquele local de estágio foi possível conhecer um braço de atuação deste 

tribunal – a participação da Justiça Restaurativa nas escolas.  

Diante desta realidade, procurou-se entender os impactos deste novo ente no espaço 

escolar e suas contribuições para o desenvolvimento do trabalho educativo escolar. 

Questionou-se: existe espaço na escola para a Justiça Restaurativa? Qual sua função na 

escola? Neste sentido, este trabalho tem como finalidade desvelar o papel e o espaço da 

Justiça Restaurativa no cotidiano escolar e suas implicações para a formação integral dos 

educandos.  

Este trabalho está dividido em duas partes: I) Memorial Educativo, onde a 

pesquisadora relata e reflete sobre sua trajetória escolar correlacionando com o objetivo de 

estudo e; II) Monografia, espaço reservado para a investigação sobre a Justiça Restaurativa na 

escola, com base na experiência da pesquisadora e nos aportes teóricos selecionados sobre o 

tema. Não se pretende trazer a solução para as questões aqui colocadas, mas deseja-se unir aos 

muitos outros pesquisadores que se encontram engajados na construção de uma sociedade 

mais inclusiva e da escola como espaço de construção do conhecimento em prol da autonomia 

e emancipação do homem e contribuir com as discussões sobre a relevância da temática para 

que sintam-se motivadas a exercerem sua cidadania. 

Portanto, convido-o a me acompanhar neste mergulho, ainda que introdutório.  

 

 

 



13 
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Da incógnita para o saber: uma trajetória de aprendizado 

 

Olá, eu sou a Brunna e o meu amor pela Pedagogia e pela profissão de professora não 

é antigo, na verdade é bem recente. Ainda criança gostava de brincar de escolinha. Podia ser 

com alguma amiga ou até mesmo com as bonecas, porém ao longo da minha trajetória escolar 

fui percebendo que não era uma profissão nada romântica como aparentava nas brincadeiras.  

Tive excelentes professores na Educação Infantil, muito amorosos, cuidadosos e 

comprometidos com o que faziam. Porém, após essa fase, quando eu estava na antiga 4ª série 

vi minha professora tão querida se ausentar da escola por problemas de saúde e diziam para 

nós, os alunos, que era por causa dos longos anos que estava em sala de aula como professora. 

Foi presenciando situações desta natureza com tantos problemas que desisti desta profissão. 

Fui crescendo e logo começaram os famosos pensamentos: o que eu vou ser? Que profissão 

quero seguir? Talvez juíza, não! Melhor ser médica. Sim, médica de criança. 

 Já adolescente fui convidada para participar do departamento infantil na igreja a qual 

eu fazia parte. Aceitei e com o tempo fui percebendo que era um trabalho bastante agradável. 

Lá eu ensinava as crianças sobre as histórias bíblicas e ensaiava com elas para se 

apresentarem em datas comemorativas. 

 

  

 

 

 

 

 

                                            

 

 

Figura 1: meus alunos na igreja 

Fonte: arquivo pessoal 

 Quando eu estava no 3º ano do Ensino Médio me conscientizei da necessidade em 

escolher um curso de graduação, pois logo precisaria dele para prestar o vestibular e também 
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a ultima etapa do PAS
1
. Foi então que pesquisei sobre o que mais me atraía. Eu tinha a certeza 

de que não queria nenhum curso na área de Ciências Exatas. Também sabia que eu não tinha 

dom para trabalhar na área da saúde e foi assim que, dentre os cursos que ficaram fora dessa 

seleção o de Pedagogia brilhou em minha frente. Pronto! Era essa a minha escolha e aquele  

trauma do passado parecia não existir mais.  

Não foi nada fácil me decidir e a princípio eu não havia contado nada para os meus 

pais sobre a minha escolha. O tempo passou, terminei o Ensino Médio e fiz a prova da última 

etapa do PAS. Algum tempo depois, estava passeando com minha mãe e minha irmã... 

Primeiro deixe-me apresentá-las: minha mãe se chama Terezinha e minha irmã Adrielle. 

Então, como eu estava dizendo, em um dia qualquer, quando eu estava passeando com elas, 

uma amiga me telefonou para me dar uma surpreendente notícia: "Parabéns amiga, você é a 

mais nova aprovada no curso de pedagogia da UnB!" Naquele momento senti uma alegria tão 

grande que mal conseguia acreditar e não via a hora de chegar em minha casa para enxergar 

com meus próprios olhos esta lista de aprovados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                             

Figura 2 – Meus pais e minha irmã 

Fonte: Arquivo pessoal 

Assim que cheguei a minha casa fui correndo para o computador verificar o resultado. 

Minha mãe ficou tão feliz que fez questão de ligar para todos os parentes e amigos. No 

mesmo dia, quando meu pai chegou também contei a novidade deixando-o muito orgulhoso. 

Ah, o meu pai se chama Ricardo. A minha família (Figura 2) sempre me apoiou nessa decisão 

                                                             
1
 O Programa de Avaliação Seriada – PAS – é a modalidade de acesso ao ensino superior que surgiu por 

iniciativa da Universidade de Brasília - UnB, abrindo para o estudante do Ensino Médio as portas da 

Universidade de forma gradual e progressiva. 
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e ao longo desses anos de estudo sempre me deram forças para continuar a caminhada. Muitas 

pessoas já me criticaram e tentaram me desanimar por eu ter escolhido o curso de Pedagogia, 

mas foi uma das melhores escolhas que já fiz e não me arrependo.  

Passado algum tempo, já no curso de Pedagogia, me matriculei na disciplina de 

Projeto 3 ministrada pela professora Otília Dantas. Como a disciplina é de iniciação à 

pesquisa, precisava escolher um tema para pesquisar e começar a construir, o que, 

futuramente, seria o meu trabalho de conclusão de curso. A princípio decidi investigar a 

educação hospitalar, pois era um tema que eu gostava. Todavia, logo após, tive a 

oportunidade de estagiar no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Figura 

3), mais especificamente, em um setor chamado Justiça Restaurativa que está localizado no 

Fórum do Núcleo Bandeirante. No início do estágio não sabia do que se tratava, mas depois 

que fui conhecendo me apaixonei pelo trabalho que eles realizam por lá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Equipe da Justiça Restaurativa TJDFT  

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Para ser bem breve, o trabalho executado pela Justiça Restaurativa visa atender as 

necessidades da sociedade a partir de uma nova forma de resolução de conflitos, diferente do 

processo tradicional, que é feito com o juiz. Esta nova forma ocorre em parceria com a escola, 

em estados, como Rio Grande do Sul e São Paulo. No DF esta proposta encontra-se em fase 

de estudos para futura implementação. Portanto, ainda não adentrou os espaços escolares. Lá 

eles convidam as pessoas envolvidas num processo para conversarem sobre o ocorrido e 

tentar resolver através do diálogo, cada um expondo seu ponto de vista e assim chegar a um 

acordo construído pelos próprios indivíduos. Neste ínterim as pessoas são auxiliadas pelos 
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mediadores/facilitadores que, sem dar qualquer opinião sobre os fatos, apenas ouvem e 

ajudam as pessoas a construírem um acordo de paz. No decorrer do trabalho voltarei a este 

tema.  

 Foi então que decidi mudar meu tema e para minha surpresa a professora me aceitou 

de braços abertos, mesmo não sendo um assunto conhecido por ela, e assim começamos a 

construir um trabalho sobre a Justiça Restaurativa nas escolas do DF. Decidi pesquisar esse 

tema, pois era o que eu estava vivendo e acompanhando de perto e de certa maneira era um 

tema novo. A minha experiência no TJDFT foi de dois anos de muito aprendizado.  

 No estágio as atividades que eu realizava eram administrativas e em outros momentos 

eu participava da elaboração de materiais que seriam usados para ministrar os cursos de 

mediação que eram dados por algumas pessoas capacitadas da Justiça Restaurativa. Também 

era responsável em saber do feedback  das pessoas atendidas pelo programa. Quando tinha 

oportunidade eu também participava de algumas mediações realizadas pela Justiça 

Restaurativa. 

 Com o tempo percebi que o que me aproximava do tema escolhido era o fato de que 

eu sempre fui uma pessoa pacífica, detesto brigas, confusões, e sempre faço de tudo para que 

as coisas a minha volta estejam bem. Me lembro de quando eu era criança e brigava com 

algum amigo, ele podia até estar errado, mas eu sempre ia atrás e fazia as pazes, e isso não 

mudou muito depois que me tornei uma jovem adulta, pois ainda procuro resolver situações 

de conflito da melhor maneira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 4 – Apresentação do trabalho em Bauru - SP 

Fonte: Arquivo pessoal 
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 Quando comecei a trabalhar com esse tema a professora Otília me convidou a 

participar do ProIC/UnB, atendi ao convite e logo fui aprovada como bolsista de Iniciação à 

Pesquisa. Fui construindo o trabalho e obtendo os resultados da pesquisa, tendo como 

resultado a oportunidade de apresentá-lo no V Congresso Brasileiro de Educação que 

aconteceu em Bauru – SP (Figura 4) no ano de 2015 e na Semana Universitária da UnB. 

Foram oportunidades enriquecedoras. 

Comecei a me questionar sobre como seria trabalhar essa forma de resolução de 

conflitos dentro das nossas escolas, pois sendo um ambiente onde existem muitos conflitos, 

não só entre os alunos, mas envolvendo todos os que nela trabalham, também seria uma forma 

de ensinar as nossas crianças e jovens desde cedo a resolver as situações através do diálogo, 

ouvindo o outro, praticando a empatia.  

Esse questionamento me fez lembrar o livro “O Diário dos Escritores da Liberdade” 

(GRUWELL, 1999), que logo mais se transformou em filme no ano de 2007, ambos baseados 

em uma história real de uma escola nos Estados Unidos onde havia uma turma de alunos 

abandonados a sorte de um sistema educacional decadente. Os alunos eram envolvidos em 

gangues e oriundos de famílias desestruturadas. Na maioria das vezes a turma não era bem 

vista pelos seus professores. Uma professora então decidiu assumir a turma e através do 

diálogo, dando voz aos alunos que antes não eram ouvidos, permitiu que eles expusessem os 

seus problemas dando início a um processo de libertação e transformação da realidade destes 

estudantes. Posso dizer que o trabalho através do diálogo é terapêutico e educativo. Como 

bem diz Paulo Freire (1968, p. 29) 

A liberdade, que é uma conquista e não uma doação exige permanente busca que só 

existe no ato responsável de quem a faz. Ninguém tem liberdade para ser livre: pelo 

contrário, luta por ela precisamente porque não a tem. Ninguém liberta ninguém, 

ninguém se liberta sozinho, as pessoas se libertam em comunhão.  

É com este propósito que desenvolverei a minha monografia de Conclusão de Curso. 

Na próxima parte, lhe convido a adentrar na nossa visão de Justiça Restaurativa e a sua 

importância para a garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos e a justa função social da 

escola. 

 

 

 



19 

 

 
 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II - Monografia 



20 

 

 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

 

O interesse em investigar a face da Justiça Restaurativa no espaço escolar nasceu em 

2014, a partir da nossa experiência de estágio desenvolvida no Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e dos Territórios. Ali foi possível conhecer um braço de atuação deste tribunal – 

aplicar a Justiça Restaurativa nas escolas. Mais adiante aderiu ao grupo um magistrado da 

mesma instituição passando a reforçar o estudo de modo mais apropriado.  

Diante desta realidade, procurou-se entender os impactos deste novo ente no espaço 

escolar e suas contribuições para o desenvolvimento do trabalho educativo escolar. 

Questionou-se: existe espaço na escola para a Justiça Restaurativa? Qual sua função na 

escola? Neste sentido, este trabalho tem como finalidade desvelar o papel e o espaço da 

Justiça Restaurativa no cotidiano escolar e suas implicações para a formação integral dos 

educandos.    

Os objetivos específicos tratam de: 

 Explicar as principais categorias da Justiça Restaurativa; 

 Apreender as contribuições da Justiça Restaurativa para o trabalho educativo 

escolar. 

A prática restaurativa tem como premissa maior reparar o mal causado pela prática do 

ilícito que é visto como um fato ofensivo à pessoa da vítima e que quebra o pacto de 

cidadania reinante na comunidade. O crime, para a Justiça Restaurativa é uma violação nas 

relações entre infrator, a vítima e a comunidade, cabendo, por isso, à Justiça Restaurativa 

identificar as necessidades e obrigações oriundas dessa relação e do trauma causado, o qual 

deve ser restaurado.  

Imbuída desse mister de reparar o dano causado com a prática da infração, a Justiça 

Restaurativa se vale do diálogo entre as pessoas envolvidas no pacto de cidadania afetado 

com o surgimento do conflito, quais sejam, autor, vítima e em alguns casos a comunidade. 

Logo, é avaliada segundo sua capacidade de fazer com que as responsabilidades pelo 

cometimento do delito sejam assumidas, as necessidades oriundas da ofensa sejam 

satisfatoriamente atendidas e a cura, ou seja, um resultado individual socialmente terapêutico 

seja alcançado.  
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Trata-se de um processo estritamente voluntário, relativamente informal e 

caracterizado pelo encontro e inclusão. A voluntariedade é absoluta, uma vez que os 

componentes da comunidade, protagonistas desse modelo alternativo de justiça (autor e 

vítima), livremente optam por esse modelo democrático de resolução de conflito. O encontro 

é requisito indispensável para o desenvolvimento da técnica restaurativa, pois o escopo 

relacional, intrínseco a esse modelo alternativo é a energia para se alcançar democraticamente 

uma solução para o caso concreto. Por tudo isso, é fácil entender porque a inclusão também é 

regra da prática restaurativa, uma vez que os cidadãos contribuem diretamente para o 

processo de pacificação social.  

Dentro da Justiça Restaurativa existe a mediação, que são reuniões coletivas abertas à 

participação de pessoas da família e da comunidade e círculos decisórios. Na mediação um 

terceiro, neutro, conduz as partes envolvidas no conflito para um diálogo sobre as origens e 

consequências do mesmo, de maneira que estas alcancem a solução ideal consistente num 

acordo restaurativo, onde ambas saiam satisfeitas e o pacto de cidadania, abalado com o 

cometimento da infração, seja restabelecido. Vê-se que o mediador é apenas um facilitador 

desse plano restaurativo e as partes envolvidas tomam as rédeas de todo o processo de 

restauração, através do diálogo livre e mediado apto a transformar o comportamento dos 

conflitantes e da sociedade em geral. Nas reuniões coletivas e círculos decisórios ocorre a 

mediação ampliada, isto é, uma ação para que haja um diálogo sobre as origens e 

conseqüências do ocorrido para que se consiga chegar a um acordo restaurativo de forma de 

forma coletiva e integrada com a comunidade. 

Importante destacar que a implantação da prática restaurativa como método de solução 

de conflitos está ganhando força, havendo, inclusive, determinação expressa em documentos 

da ONU e União Europeia no sentido de que a mesma seja aplicada em todos os países, não se 

esquecendo da Resolução do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ONU, 2002), 

que traz os princípios básicos sobre Justiça Restaurativa. 

Entrementes, a aplicação de medidas alternativas, notadamente a Justiça Restaurativa, 

encontra relutância para a sua aceitação, tanto em âmbito cultural como entre os estudiosos e 

operadores do direito. E na realidade do Distrito Federal, constata-se o interesse do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em experimentar essa prática no âmbito da 

educação formal. 

Não que discordemos disto, mas é preciso um trabalho de adaptação e conhecimento 
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dessa proposta de Justiça Restaurativa, talvez, de mudança de mentalidade dos atores que 

estão ali envolvidos. Para Brandão (2014), esse empecilho cultural é clarividente e mais 

intenso dentro do Poder Judiciário. Como a justiça penal tradicional corresponde a uma 

imposição unilateral e verticalizada da norma positiva, impregnada de um formalismo inútil 

protagonizado pelos juízes togados, cuja pena de prisão é vista como manifestação de 

autoridade, há um rígido bloqueio por parte do Estado-Juiz em aplicar medidas alternativas. 

Como resposta a esta proposta, esperamos também propor o espaço e o sentido da 

Justiça Restaurativa nas escolas do DF como um aglutinador da organização do trabalho 

pedagógico escolar, bem como de democracia e de cidadania numa perspectiva de autogestão, 

sem, no entanto, comprometer o protagonismo com os processos de ensinar e aprender, 

próprios da escola. 

Diante deste quadro problematizado nos propomos, nos capítulos que se seguem, 

apresentar a opção metodológica da pesquisa, as categorias teóricas, a análise dos dados e as 

considerações finais. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Investigar a Justiça Restaurativa como prática educativa implementada no 

espaço/cotidiano escolar, nos exigiu um olhar qualitativo no sentido de desenvolver os 

estudos mediados pela pesquisa qualitativa. 

Destarte, a pesquisa qualitativa, uma forma de abordagem promissora, costuma ser 

direcionada ao longo de seu desenvolvimento; seu foco de interesse é amplo e parte de uma 

perspectiva diferenciada da adotada pelos métodos quantitativos. Segundo Neves (1996), dela 

faz parte, a obtenção de dados descritivos mediante contato direto e interativo do pesquisador 

com a situação objeto de estudo. 

Nas pesquisas qualitativas, o pesquisador, frequentemente procura entender os 

fatos/fenômenos sob a ótica dos participantes da situação estudada e, a partir deles, situa sua 

interpretação da situação estudada. Em sua maioria, os estudos qualitativos são realizados no 

local de origem dos dados e supõe um corte temporal-espacial de determinado fenômeno por 

parte do pesquisador. O recorte define o território a ser mapeado. Neste sentido, o trabalho de 

descrição apresenta-se fundamental em um estudo qualitativo, pois é por meio dele que os 

dados serão coletados. 

Os dados, de um modo geral, são simbólicos, pois estão situados em determinado 

contexto e revelam parte da realidade ao mesmo tempo que ocultam outra parte. Cabe, 

portanto, ao pesquisador, perceber esta nuance para evitar revelar falsas verdades. Sendo 

assim, é fundamental evitar ilusões, quando nos deparamos com estudos qualitativos. 

O uso de métodos qualitativos pode conferir redimensionamento da investigação, 

com vantagens em relação ao planejamento integral e prévio de todos os passos da pesquisa. 

Para Godoy (1995), há, pelo menos, diferentes alternativas oferecidas pela abordagem 

qualitativa: a pesquisa documental é uma delas e a que utilizamos nesta pesquisa. Esta é 

constituída pelo exame de materiais que ainda não receberam tratamento analítico ou que 

podem ser reexaminadas com vistas a uma interpretação nova ou complementar. Sua função é 

oferecer base útil para outros tipos de estudos qualitativos. É o nosso caso nesse estudo tendo 

em vista que complementamos a pesquisa observando a realidade escolar.  
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Para estudar a temática ora proposta , como é apreendida e a que finalidade responde 

na organização do trabalho realizamos a análise de algumas obras publicadas no campo do 

Direito. O estudo bibliográfico foi a principal técnica da pesquisa empregada aqui. A pesquisa 

bibliográfica compreende a leitura, seleção, fichamento e arquivo dos tópicos de interesse 

para a pesquisa em pauta, com vistas a conhecer as contribuições cientificas que se efetuaram 

sobre determinado assunto.  

A exemplo de Gil (2008), a pesquisa bibliográfica serviu, neste caso, para destacar o 

pensamento dos principais estudiosos que abordam sobre as seguintes categorias: Justiça 

Restaurativa, educação e função social da escola corroborando com a reflexão proposta neste 

artigo. Para Gil (2008) este recurso propõe analisar as diversas posições acerca do problema 

em foco, tendo em vista que costumam ser desenvolvidas quase exclusivamente mediante 

fontes bibliográficas. 

Também realizamos algumas observações em uma escola pública do DF, por ocasião 

do estágio supervisionado. Neste ambiente as observações ocorreram dentro e fora da sala de 

aula. A observação é uma técnica importante porque nos permite enxergar os fatos, o que 

realmente acontece no cotidiano escolar e assim poder trazer essas experiências vividas para 

enriquecer a construção da pesquisa. 

O lócus da pesquisa foi uma escola pública de Brasília que atende alunos do primeiro 

ao quinto ano do Ensino Fundamental. Especificamente, realizamos a pesquisa em uma turma 

de terceiro ano, com alunos entre oito e nove anos de idade.  A turma era composta por 

dezesseis alunos, sete meninas e nove meninos. Trata-se de uma turma reduzida, pois haviam 

alunos com necessidades educacionais especiais. Fiquei durante um ano acompanhando esta 

turma juntamente com a professora, indo à escola duas vezes por semana. Ao mesmo tempo 

em que fazia as observações eu auxiliava os alunos conforme a necessidade deles e da 

professora. Foi uma experiência gratificante.  

No próximo capítulo abordaremos sobre as categorias da pesquisa, em especial o 

projeto da Justiça Restaurativa nas escolas do DF. 
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4. O PROJETO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NAS ESCOLAS DO DF 

 

 

Considerando que a escola absorve tantas políticas externas ao seu que-fazer 

pedagógico, como esta pode absorver, ainda, a Justiça Restaurativa para o seu interior sem 

prejuízo da qualidade do trabalho que se desenvolve neste ambiente? E qual a contribuição da 

Justiça Restaurativa para o trabalho educativo escolar? Este item apresenta os resultados e 

discussão acerca do tema atendendo a finalidade do estudo, desvelar o objeto de estudo aqui 

apresentado. Deste modo serão abordadas algumas categorias teóricas, tais como Justiça 

Restaurativa e a função social da escola. 

 

4.1. O que é a Justiça Restaurativa? 

 

A Justiça Restaurativa é incentivada pelo CNJ por meio do Protocolo de Cooperação 

para a difusão da Justiça Restaurativa, firmado com a Associação de Magistrados Brasileiros, 

atendendo a resolução 125/ 2010. 

O juiz Aziel Henrique de Souza foi o pioneiro da implementação do método no Brasil, 

ele atua como magistrado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A 

Justiça Restaurativa existe no Brasil há 10 anos em caráter experimental.  

O convívio em sociedade é algo intrínseco ao ser humano, pois viver em coletividade 

é da natureza do homem. Ocorre que deste tipo de convívio surgem conflitos, divergências. 

Silva (2012, p. 201) define conflito da seguinte forma:  

Vocábulo originado do latim confictus, de confligere, é aplicado na linguagem 

jurídica para indicar embate, oposição, encontro, pendência, pleito. Dá, por essa 

forma, o sentido de entrechoque de ideias ou de interesses, em virtude do que se 

forma o embate ou divergência entre fatos, coisas, ou pessoas.  

Certamente que desse “entrechoque de ideias” surjam apenas pensamentos não 

proveitosos. O Conflito neste aspecto pode ser positivo ou negativo, dependendo da forma 

como o encare. Não significa briga, desentendimento ou intolerância, mas a medida que é 

ignorado o conflito pode levar a embates.  Neste contexto, em que o „embate‟ precisa ser 

solucionado, pacificado, surgem mecanismos que tomam por base os princípios contidos no 

preâmbulo da Constituição Brasileira (VADE MECUM SARAIVA, 2014, p. 7) a seguir:  

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 

Constituinte, para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
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fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 

na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 

promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

Abordar sobre igualdade demanda analisar que a aplicabilidade deste princípio se 

refere tanto a proporcionalidade da reparação advinda do cometimento do delito, que poderá 

variar caso a caso, quanto a posição de destaque que é dada às partes na resolução do conflito. 

Por outro lado, a Constituição estabelece que o Estado Democrático Brasileiro se paute na 

harmonia social e na solução pacífica das controvérsias, princípios que abrem caminhos para 

mecanismos como a Justiça Restaurativa.  

A Justiça Restaurativa tem por escopo consertar, reparar, não o que aconteceu, mas 

prevenir problemas a partir do evento conflituoso, restaurando o relacionamento entre os 

envolvidos no conflito. Ela visa conciliar a necessidade da vítima, da comunidade e do 

causador, proporcionando reintegrá-lo a sociedade.  

Analisando-se o termo „Restaurativo‟, constatamos que a palavra „restaurar‟, se 

origina do latim restaurare que significa obter de novo a posse; curar, recuperar, reconquistar, 

reaver, restabelecer, restituir, indenizar e voltar ao estado primitivo; e „tivo’ formador do 

vocativo a partir de radicais verbais que se refere a „agente‟ e o „que é próprio para‟. Logo, 

Restaurativo é o restabelecimento por meio de um agente ou de alguém próprio a restaurar. 

Dessa forma, à medida que proporciona maior participação das partes em todo esse processo, 

a Justiça Restaurativa favorece uma melhor compreensão do crime praticado, dos motivos que 

levaram a sua prática, e dos sentimentos advindos dele. Sobre isto, Pinto (2005, p. 45) elenca 

algumas características da Justiça Restaurativa, quais sejam:  

a) o crime é ato contra a comunidade, contra a vítima e contra o próprio autor; b) o 

interesse de punir e reparar é das pessoas envolvidas no caso; c) há responsabilidade 

social pelo ocorrido; d) predomina o uso alternativo e crítico do Direito Penal; e) 

existem procedimentos informais e flexíveis; f) predomina a disponibilidade da ação 

penal; g) há uma concentração de foco conciliador; h) existe o predomínio da 

reparação do dano causado ou da prestação de serviços comunitários; i) as penas são 

proporcionais e humanizadas; j) o foco de assistência é voltado à vítima; l) a 

comunicação do infrator pode ser feita diretamente ao Estado ou à vítima. 

Com base em tais características podemos notar que a Justiça Restaurativa analisa não 

somente o crime, mas as circunstâncias em que ele ocorreu, quais foram os motivos que 

levaram a prática do delito, qual a participação da sociedade neste processo, dentre outros 

fatores. Vale ressaltar que a intervenção da Justiça Restaurativa é suplementar, o que não 
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impede, caso os envolvidos queiram, que o processo seja devolvido ao juiz e seja julgado 

pelas vias tradicionais.  

Em 2002, o Conselho Econômico e Social da ONU, por meio da Resolução 2002/12, 

de 24/07/2002, entendeu que processo restaurativo significa todo processo onde a vítima e o 

opressor participam ativamente nas questões referentes ao crime ajudado por um mediador. 

Estes processos podem incluir a mediação, conciliação, reunião familiar e os círculos 

decisórios.  

No mesmo ano, em decisão proferida pelo Conselho da União Europeia (ONU, 2002) 

foi criada uma Rede Europeia de Pontos de Contato Nacionais para a Justiça Restaurativa, 

apreciada nos seguintes termos:  

Art. 2º. Para efeitos da presente decisão, o termo “Justiça Restaurativa” refere-se a 

uma visão global do processo de justiça penal em que as necessidades da vítima 

assume a prioridade e a responsabilidade do infrator é realçada de uma maneira 

positiva. A Justiça Restaurativa denota uma abordagem lata em que a reparação 

material e imaterial da relação confundida entre a vítima, a comunidade e o refrator 

constitui um princípio orientador geral no processo de justiça penal. O conceito de 

Justiça Restaurativa abrange um conjunto de ideias que é relevante para diversas 

formas de sancionamento e de tratamento de conflitos nas várias fases do processo 

penal ou com ele relacionados.  

Os argumentos delineiam a Justiça Restaurativa como uma forma diferenciada de 

aplicar a Justiça Penal tendo aquela a finalidade de reparar os danos sofridos e dirimir os 

problemas nos relacionamentos originados do dano, ao contrário desta que pune o infrator. 

Sobre isto Bianchini (2012, p. 97) destaca que a Justiça Restaurativa:  

[...] busca a reparação do dano causado pelo delito e envolve as pessoas relacionadas 

ao crime, não se limitando a um processo entre réu e o Estado. Desse forma, vai 

envolver também a vítima, antes segregada num processo penal retributivo, no qual 

o Estado aparece como o agredido pela infração e que necessita restabelecer a ordem 

pública pela retribuição do mal causado.  

A Justiça Restaurativa proporciona que as partes envolvidas, vítima, infrator e 

sociedade, participem mais efetivamente do processo que visa recompor o dano causado. Para 

Scuro Neto, em citação de Gomes Pinto (2005, p. 22), a justiça observada no aspecto 

restaurativo: 

Significa dar resposta sistemática às infrações e as suas consequências, enfatizando a 

cura das feridas sofridas pela sensibilidade, pela dignidade ou reputação, destacando 

a dor, a mágoa, o dano, a ofensa, o agravo causados pelo malfeito, contando para 

isso com a participação de todos os envolvidos (vítima, infrator, comunidade) na 
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resolução dos problemas (conflitos) criados por determinados incidentes. Práticas de 

justiça com objetivos restaurativos identificam os males infligindo e influem na sua 

reparação, envolvendo as pessoas e transformando suas atitudes e perspectivos em 

relação convencional com sistema de Justiça, significando, assim, trabalhar para 

restaurar, reconstituir, reconstruir, de sorte que todos os envolvidos e afetados por 

um crime ou infração devem ter, se quiserem, a oportunidade de participar do 

processo restaurativo.  

Numa perspectiva metodológica a Justiça Restaurativa, segundo Azevedo (2007), 

acontece por adequadas intervenções técnicas, pela reparação moral e material do dano e por 

meio de comunicações efetivas entre vítimas. Estas decisões proporcionam: i) a adequada 

responsabilização por atos lesivos; ii) a assistência material e moral das vítimas; iii) a inclusão 

dos ofensores na comunidade; iv) o empoderamento das partes; v) a solidariedade; vi) o 

respeito mútuo entre vítima e ofensor; vii) a humanização das relações processuais em lides 

penais; e viii) a manutenção ou restauração das relações sociais subjacentes eventualmente 

preexistentes ao conflito.  

Para Tatiana Sandy Tiago (2007) a Justiça Restaurativa é um conjunto de valores que 

destacam a importância de uma assistência maior e mais ativa às vitimas de crimes, 

responsabilizando diretamente os ofensores pelos danos causados à comunidade e às pessoas 

individualmente. É um novo paradigma que entende ser o indivíduo o principal atingido pelo 

crime, e não o Estado. O crime é compreendido em aspectos mais amplos do que apenas a 

conduta individual do ofensor contra o Estado e a justiça é vista pelos olhos da vítima, da 

comunidade vitimada e do próprio ofensor. 

Nesta nova visão sobre crime e justiça, o foco das atenções está voltado para as 

necessidades da vítima e/ou comunidade vitimada e na responsabilização do ofensor pelos 

danos causados, no intuito de que sua reintegração à comunidade seja eficaz. Vejamos os 

principais valores que embasam esse novo paradigma: 1. Recuperação da vítima e da 

comunidade vitimada; 2. Responsabilização direta do ofensor pelos danos causados às vítimas 

e/ou comunidade vitimada; 3. Envolvimento de toda a comunidade na responsabilização do 

ofensor e na recuperação de vítimas e ofensores; 4. o próprio ofensor visualizar o impacto de 

sua conduta; e 5. Responsabilidade da comunidade nas condições sociais que colaboraram 

para a conduta do ofensor. 

O autor Howard Zehr (2008) também trata da Justiça Restaurativa. As primeiras 

experiências com a Justiça Restaurativa na modernidade foram feitas no Canadá, ainda nos 

anos 70. Os estudiosos identificaram e retiraram idéias da Justiça Restaurativa em muitas 



29 

 

 
 

sociedades primitivas simples. Entretanto, foi a partir de 1989, que a Nova Zelândia fez da 

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

Justiça Restaurativa começou com um esforço para lidar com assaltos e outros crimes 

patrimoniais, em geral considerados como de menor potencial ofensivo. Entretanto, hoje, em 

algumas comunidades, a Justiça Restaurativa está disponível para lidar com as mais diversas 

modalidades de crime: mortes causadas por embriaguez ao volante, agressão, estupro e até 

mesmo homicídio. Além disso, tais abordagens e práticas estão ultrapassando o sistema da 

justiça criminal e chegando a escolas, locais de trabalho e instituições religiosas.  

O movimento Justiça Restaurativa começou como um esforço de repensar as 

necessidades advindas pós-crime e os papéis inerentes ao ato lesivo. Os defensores da Justiça 

Restaurativa examinaram as necessidades que não estavam sendo atendidas pelo processo 

legal corrente. A Justiça Restaurativa apresenta uma visão completamente diferente da justiça 

criminal. Vejamos:  

 A Justiça Criminal entende que: o crime é uma violação da lei e do Estado; as 

violações geram culpa; a justiça exige que o Estado determine a culpa e imponha uma 

punição (sofrimento) e, consequentemente, os ofensores devem receber o que 

merecem.  

 A Justiça Restaurativa considera que o crime é uma violação de pessoas e de 

relacionamentos; as violações geram obrigações; a justiça envolve vítimas, ofensores 

e membros da comunidade num esforço comum para corrigir a situação e, 

consequentemente, o Estado valoriza as necessidades da vítima e responsabiliza o 

ofensor a reparar o dano cometido. (VITTO, 2005) 

 

No Distrito Federal, a Justiça Restaurativa começou no Fórum do Núcleo Bandeirante 

em 2005, nos processos criminais, de menor potencial ofensivo, passíveis de composição 

cível e de transação penal. É utilizado Juizado Especial Criminal, com delitos de menor 

potencial ofensivo. Existem alguns princípios aplicados a Justiça Restaurativa como: 

voluntariedade, consensualidade, confidencialidade, celeridade, urbanidade, adaptabilidade, 

imparcialidade. 
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4.2. Práticas de Justiça Restaurativa na escola 

 

A Justiça Restaurativa e sua relação com a escola é recente no Brasil. Poucas práticas 

vêm sendo desenvolvidas, a exemplo do Rio Grande do Sul que adota o projeto JUSTIÇA 

PARA O SÉCULO 21. Este projeto visa divulgar e aplicar as práticas da Justiça Restaurativa 

na resolução de conflitos em escolas, ONGs, comunidades e Sistema de Justiça da Infância e 

Juventude como estratégia de enfrentamento e prevenção à violência em Porto Alegre. Desde 

o ano de 2005, foi implementado o Projeto Justiça para o Século 21, na 3ª Vara da Infância e 

da Juventude da capital gaúcha, articulado pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul.  

Para alguns educadores desta região a Justiça Restaurativa contribuiu para a resolução 

de conflitos existentes na instituição sem que fosse necessária a intervenção direta da polícia. 

Segundo a comunidade escolar beneficiada adotar os princípios da Justiça Restaurativa 

oportunizou um novo olhar, uma maneira diferenciada de trabalho, com o intuito de resolver 

os conflitos existentes no interior da escola.  

Primeiramente os „professores referências‟ foram capacitados a coordenarem os 

círculos restaurativos para assim colocarem em prática no cotidiano institucional tudo o que 

aprenderam, bem como compartilhar o conhecimento com os demais professores, alunos e 

comunidade. Quem os capacita são mediadores da 3ª Vara da Infância e Juventude. 

O primeiro círculo restaurativo aconteceu em uma escola pública do Rio Grande do 

Sul, depois que uma aluna saiu da escola sem o conhecimento do professor e autorização do 

diretor. Nesse caso a própria aluna solicitou o círculo. Nele, voluntariamente, participaram 

todos os envolvidos do conflito, assim como a comunidade envolvida com a intenção de 

colaborar na resolução do conflito. Durante o encontro foi decidido que os fatos não deveriam 

sair do ambiente onde estava acontecendo o círculo, procurando-se amenizar o dano 

emocional, assim como as consequências sofridas pelo ofensor e pelo ofendido. Levar em 

conta o respeito de ambas as partes e valorizar os sentimentos, as perdas e as questões que o 

ofendido trazia ao círculo eram sempre a intenção do grupo.  

Como resultado, procurou-se restabelecer o diálogo entre o professor e a aluna, 

promovendo a harmonia entre ambos. O acordo encontrado naquele momento com a 

intervenção da Justiça Restaurativa foi de que a aluna deveria pedir desculpas ao professor 

por sua atitude e afirmar que o fato não ocorreria novamente. Depois disso houve uma 

mudança significativa no comportamento da aluna, restaurando a harmonia na sala de aula. 

Como consequência do fato, a estudante passou a agir de modo diferente demonstrando maior 



31 

 

 
 

responsabilidade, aceitação da autoridade docente e liderança positiva entre os pares. Do 

ponto de vista da família, houve uma melhora significativa no relacionamento.  

A forma e a aplicação do projeto possibilitaram vivenciá-lo com o objetivo de 

restaurar o diálogo e a confiança entre as partes. Os „professores referências‟ passaram a 

utilizar os procedimentos restaurativos em situações de conflitos diversos. Com isso 

obtiveram resultados positivos, como, por exemplo, a maior participação da família na escola, 

enquanto os professores cresceram no sentido de aperfeiçoar uma nova forma de resolver os 

conflitos oferecendo um diferencial que trouxe resultados positivos. Os alunos também 

começaram a ter posições diferentes diante das problemáticas e assim puderam evitar muitos 

conflitos e restabelecer o equilíbrio do ambiente escolar, mesmo que temporariamente, até o 

surgimento de outra questão que demandasse a Justiça Restaurativa. 

Outro projeto significativo é o “Justiça e Educação” (SCHILLING, 2014), um projeto 

da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo que existe desde 2006. O projeto prevê nas 

escolas a implantação dos Círculos Restaurativos, espaços abertos ao diálogo e a adoção de 

soluções negociadas para o entendimento entre os envolvidos em conflitos ocorridos na 

comunidade escolar. A ideia é que os próprios alunos, professores e pessoas da comunidade 

escolar sejam capacitados como mediadores, com a ajuda de representantes da Vara da 

Infância e Juventude, para atuar nas situações de conflitos que surgirem. 

Todavia, não é nosso propósito defender que a escola tenha suas relações sociais 

judicializadas e nem que se torne mais justa se isso acontecer, mas que escola, justiça e 

sociedade possam juntas contribuir para o bem-estar social e que os indivíduos se tornem 

conscientes de seu papel social e educacional.  

 

4.3. A função social da Escola 

 

Comumente a escola tem funcionado a partir do equívoco de que todos sabem o que 

ela significa para si e para o outro; subentende-se que todos estão lá por uma única razão, que 

todos sabem seu papel, todos conhecem seu ambiente de trabalho e sua dinâmica. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB9394/96) é promover 

o pleno desenvolvimento do aluno preparando-o para a cidadania e qualificando-o para o 

trabalho. Esta lei proporciona aberturas para a escola redefinir seu papel, suas estruturas e seu 

projeto pedagógico. Para tanto, é importante nutrir esperança em uma escola diferente e 
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desejosa de mudanças valorizando o trabalho coletivo e a participação da comunidade escolar. 

Sabe-se que o papel da escola é formar o cidadão crítico preparando-o para a 

sociedade e qualificando-o para o mercado de trabalho. Fato esse que podemos entender 

melhor quando Saviani ressalta que o homem é um ser situado no tempo e no espaço 

determinante e determinado pela cultura em que o cerca. Para Saviani (2000, p.35): 

(...) a educação visa o homem; na verdade, que sentido terá a educação se ela não 

estiver voltada para a promoção do homem? (...) uma visão histórica da educação 

mostra como esta esteve sempre preocupada em formar determinado tipo de homem. 

Os tipos variam de acordo com as diferentes exigências das diferentes épocas. Mas a 

preocupação com o homem é uma constante. 

Logo, podemos perceber que é fundamental a escola garantir a possibilidade de o 

sujeito tornar-se livre, consciente e responsável. Entretanto, isso não é trabalho exclusivo da 

escola, as demais esferas sociais também devem contribuir para essa liberdade 

proporcionando ao sujeito o direito de procurar, investigar, questionar, refletir, buscando 

soluções para os problemas do cotidiano enquanto ser social.  

Dessa forma, a função da escola pode ser entendida também como um espaço de 

socialização e de inserção social levando o sujeito ao caminho para construção de sua 

consciência critica e da ética. Cabe a escola difundir e exercitar a capacidade de reflexão, de 

criticidade sobre o trabalho não-alienado, para que o estudante e sua família venham exercer 

integralmente sua ação social enquanto cidadão autônomo e emancipado, como destaca 

Kuenzer (2003). 

A concepção e a função da educação é uma construção histórica e a escola visa a 

formação de sujeitos históricos num espaço de sociabilidade que possibilite a construção e a 

sociabilização do conhecimento produzido promovendo o pleno desenvolvimento do 

estudante preparando-o para a cidadania e qualificando-o para o trabalho. Esse conhecimento 

é vivo e se caracteriza como processo em evolução. Neste contexto, a Justiça Restaurativa, 

plenamente aceita pela comunidade, tende a colaborar enormemente com a função social da 

escola.  

Outra importante função social da escola é garantir a aprendizagem de 

conhecimentos, habilidades e valores necessários à socialização do indivíduo. Estas 

aprendizagens devem constituir-se em instrumentos para que o aluno compreenda melhor a 

realidade que o cerca, favorecendo sua participação em relações sociais cada vez mais amplas, 

possibilitando a leitura e interpretação das mensagens e informações que hoje são amplamente 
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veiculadas, preparando-o para a inserção no mundo do trabalho e para a intervenção crítica e 

consciente na vida pública. É necessário que a escola propicie o domínio dos conteúdos 

culturais básicos, da leitura e da escrita, das ciências, das artes, das letras. Sem estas 

aprendizagens, dificilmente ele poderá exercer seus direitos à cidadania. 

A escola deve ser um lugar onde os alunos se sintam bem, valorizados como seres 

humanos, independentemente de cor, religião, tipo físico etc. De acordo com Schilling (2014), 

em estudos realizados com alunos e professores de uma escola da rede pública de São Paulo 

sobre o que eles compreendem como uma escola justa, trazendo temas como violência e 

bullyng, constatou-se a falta de respeito e diálogo entre os alunos e professores. A pesquisa 

apresenta um fato dramático: os professores, que deveriam dar exemplo, tratam os alunos de 

forma mal educada com comentários racistas contra os mesmos, diminuindo-os na frente dos 

colegas de sala. Alunos com alguma deficiência são chamados de “lerdos”. Os próprios 

alunos agridem os colegas tanto fisicamente quanto verbalmente. Decerto, um lugar que 

deveria ter a função de formar cidadãos para a vida em sociedade, em que as diferenças 

deveriam ser respeitadas, está se tornando uma selva onde ninguém pensa no próximo, mas 

somente em si, prevalecendo o egoísmo. 

Portanto, há muito o que investigar nessa realidade atual. Este quadro não é específico 

de uma região, mas pelos estudos aqui apresentados, parece ser um problema nacional. No 

capítulo seguinte trataremos, in lócu, de um fenômeno desvelado em uma escola pública do 

DF.  

5. O COTIDIANO DA ESCOLA 

 

 

A escola
2
 investigada foi inaugurada em 28 de Abril de 1977 e iniciou suas atividades 

atendendo crianças de 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e a partir de 2012 passou a 

trabalhar com alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, permanecendo assim até os dias 

de hoje. A escola atende 300 alunos divididos em 14 turmas nos turnos matutino e vespertino. 

A maioria das turmas são reduzidas em atendimento aos direitos dos alunos com necessidades 

educacionais especiais, conforme prevê a legislação.  

                                                             
2
 Por opção preferimos não identificar a escola pesquisada. 
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Em seu histórico, a escola já participou dos Projetos de “Filosofia na Escola” e do 

“Educação Matemática” ambos em parceria com a Faculdade de Educação da UnB. Várias 

dissertações de Mestrado e teses de Doutorado tiveram como espaço de pesquisa esta escola e 

os sujeitos ali envolvidos (professores, alunos e familiares). Esta prática ainda permanece.  

O espaço físico da escola é composto de área externa e interna. Na área interna 

localiza-se a direção, secretaria, sete salas de aula, sala de coordenação pedagógica, a de 

atendimento da EEAA (Equipes Especializadas de Apoio a Aprendizagem), sala e banheiro 

para professores, biblioteca, laboratório de inclusão digital, sala de recursos, sala de 

atendimento, zeladoria com banheiros, cozinha com depósito de gêneros alimentícios, 

depósito adaptado de material de limpeza, dois banheiros infantis (feminino e masculino), 

dois banheiros para alunos com necessidades especiais, dois banheiros de visitantes adultos e 

um fraldário.  

A biblioteca é usada pelos alunos semanalmente e conta com um rico acervo literário. 

O laboratório de informática também está com os equipamentos completos. Porém, o 

laboratório de informática está sem professor especialista, por esse motivo os alunos não o 

utiliza já a biblioteca é utilizada por todas as turmas com o auxílio de cada professor.  

No pátio externo há uma área cercada por alambrado, uma quadra de esportes, espaço 

lúdico que é um espaço em que os alunos podem imaginar diversas brincadeiras. Além disso, 

os alunos também contam com o espaço da Escola Parque, aonde eles frequentam uma vez 

por semana. 

 Informaram-nos que o quadro de profissionais que atuam no âmbito pedagógico 

encontra-se completo. São nove professoras regentes efetivos, cinco professoras de contrato 

temporário, duas coordenadoras pedagógicas, uma diretora e uma vice-diretora, uma 

professora na sala de recursos e uma orientadora educacional, uma pedagoga e uma psicóloga 

lotadas na escola. A maioria dos alunos reside nas proximidades da escola, como Asa Norte e 

Asa Sul. Há também alunos que residem em outras regiões do DF, como Sobradinho e 

Paranoá, porém em menor número.  

 A escola é considerada por todos, como uma escola modelo, e de fato é. Bem 

equipada, a estrutura é muito boa, o trabalho realizado com os alunos é de excelente 

qualidade. Porém, como toda escola, passa por problemas, dentre eles, conflitos que ocorrem 

entre os alunos e também entre alunos e professores. Durante o tempo da coleta de dados na 
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escola pode-se observar algumas situações de conflito como, por exemplo, a prática do 

bullyng que um determinado aluno sofria. Os outros colegas sempre o chamavam de baleia, 

gordo, entre outros nomes que o incomodava e isso acontecia frequentemente. A professora 

da turma conversava com os alunos que praticavam tal ação e naquele momento poderia até 

resolver, mas depois voltavam a agredi-lo com palavras. Parece algo simples, mas na verdade, 

como se trata de uma criança isso pode gerar conseqüências que ele levará para a vida. Com o 

trabalho da Justiça Restaurativa poderia ser feito um trabalho abordando o tema e assim levar 

as crianças a refletir sobre tais práticas. 

 Sendo assim, com a Justiça Restaurativa a escola pesquisada pode se transformar em 

um espaço de diálogo e resolução pacífica de conflitos, podendo os próprios alunos e 

professores serem capacitados para intermediar esse trabalho.  

 Essa prática produz efeito, não apenas nos alunos, mas em todos da escola, 

professores, gestores, transformando os modos de se relacionar, novas possibilidades de se 

educar e entender verdadeiramente o que é uma escola, compreender que ela vai muito além 

de um espaço onde os alunos só aprendem a ler e escrever, ou adquirem o conhecimento de 

outras ciências. A escola é também um lugar de construção de relações sociais sólidas, de 

aprender que precisamos do nosso próximo e que se deve respeitá-lo independente de 

qualquer coisa. Considerando que muitos conflitos surgem nesse ambiente, a inserção da 

Justiça Restaurativa na escola é uma ótima oportunidade para ensinar que na vida todos nós 

temos problemas e passamos e vivenciamos situações ruins, mas que com paz e justiça é 

possível superar as dificuldades.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Consideramos a Justiça Restaurativa uma prática importante para a escola, pois tende 

a oportunizar a resolução de diferentes conflitos que nascem ou respigam neste ambiente 

educativo, consequentemente, afetando a sua função social e a consolidação do conhecimento 

escolar em seus diferentes âmbitos.  

Para a Justiça Restaurativa o crime é uma violação de pessoas e de relacionamentos 

da mesma forma que é papel do Estado valorizar as necessidades da vítima e responsabilizar o 

ofensor de reparar o dano cometido. Neste sentido, a escola é um ambiente educativo propício 

em que pode ocorrer um diálogo entre as partes, além de, promover um trabalho educativo 

refletindo sobre temas importantes para superação das dificuldades comumente evidenciadas 

na comunidade escolar e extraescolar/paraescolar. 

Aos nossos olhos a Justiça Restaurativa não deve ser um apêndice da vida da escola 

ou uma “Liga de super-heróis” pronta a agir a qualquer solicitação dos membros envolvidos 

naquele ambiente. Deve-se fazer presente no projeto político pedagógico através da figura de 

um profissional ou de um grupo da comunidade representado em Conselho da escola.  

Esta configuração torna mais efetiva e humanizadora a face da Justiça Restaurativa 

na Escola sem, no entanto, parecer um “estranho no ninho” com poderes para determinar 

quem é bom ou mal, quem merece sair ou permanecer na escola parecendo um bode 

expiatório do cotidiano escolar. Isso causaria mais estranheza ao fato e não seria produtivo.  

A Justiça Restaurativa contribui para o trabalho realizado no cotidiano da escola, de 

modo que todos são transformados. Na escola pesquisada, presenciávamos, diariamente, 

situações de conflito entre diretor e professor, entre alunos e professor e entre um aluno contra 

o outro. Situações de desrespeito, preconceito em relação às características físicas do outro, 

agressões físicas e verbais, entre outros. O papel da Justiça Restaurativa neste contexto tende 

a enfrentar os problemas pedagogicamente, levando os envolvidos, seja criança ou adulto, a 

enxergarem-se, a perceberem as necessidades do outro e não pensar somente no seu próprio 

bem-estar. Com isso a Justiça Restaurativa colabora com o trabalho educativo realizado no 

interior da escola e fora dela formando cidadãos altruístas e que saibam respeitar o próximo. 

Portanto, a Justiça Restaurativa tem um papel muito importante dentro do espaço 

escolar, pois o trabalho realizado por ela tende a produzir bons frutos, de modo que esses 
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alcancem além dos muros da escola, cheguem até as famílias e a toda a comunidade ao redor 

da dela. 

Como graduanda do curso de pedagogia e futura educadora esse trabalho me 

permitiu ter um novo olhar sobre a educação e enxergar diferentes modos de se trabalhar 

dentro do cotidiano escolar. Confesso que foi muito corajoso de minha parte querer pesquisar 

um tema como esse, que jamais foi pesquisado por alguém na área de educação, mas foi isso 

que me trouxe essa vontade de querer saber mais.  

Minhas perspectivas como pedagoga são que com tudo isso que construí e aprendi eu 

possa fazer o meu melhor dentro da sala de aula e contribuir para que tenhamos uma educação 

de qualidade. Que professores e alunos sejam respeitados e que haja paz e boa convivência 

dentro das escolas, que além de aprender os conteúdos escolares, os alunos aprendam a 

conviver em sociedade. 
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