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RESUMO O presente ensaio aponta a proposta de Justiça Restaurativa como um novo 

paradigma orientado para a construção de uma cultura de não-violência no tratamento dos 

conflitos criminais. Diferenciando-se do paradigma hegemônico ocidental de justiça – o 

paradigma retributivo – a proposta do paradigma restaurativo encontra-se centrada na ideia do 

crime como um conflito humano que ocasiona prejuízos e gera necessidades. Pertencendo, em 

verdade, às partes diretamente envolvidas na problemática – vítima, ofensor e comunidade – a 

eles deve ser legado o protagonismo na escolha da melhor forma de chegar às possíveis soluções 

para o conflito; a experiência de justiça deve, nesse sentido, proporcionar o diálogo e a 

cooperação desses atores para que alcancem a melhor forma de resolução do conflito-crime. 

Ao propor o protagonismo desses atores em um processo aberto e dialógico, o paradigma de 

justiça restaurativa estabelece uma nova forma de compreender e responder aos conflitos 

criminais, forma esta que, em abdicando da violência institucionalizada estatal, caracteriza-se, 

como uma forma de promover a construção de uma cultura de não-violência. Palavras-chave: 

Justiça Restaurativa. Paradigma. Não-violência.  
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INTRODUÇÃO 

 

O paradigma hegemônico de Justiça Retributiva tem se mostrado desde o confisco do 

conflito pela instituição estatal como a forma de compreender e responder aos conflitos 

humanos de natureza criminal no ocidente. A proposta centra-se na ideia do Estado como o 

principal ofendido diante da prática de um crime, tendo em vista que ao substituir a vítima e a 

comunidade na propriedade dos conflitos, o Estado passou a estabelecer segundo as suas leis 

quais as condutas devem ser veementemente repreendidas pela ordem jurídica instituída e, do 

mesmo modo, como será realizada a repreensão dessas condutas – através da aplicação da pena 

pública.  

 Em contradição ao paradigma hegemônico desenvolveu-se a partir da década de 1970 a 

proposta Restaurativa de Justiça. Centrada na encontra-se ideia do crime como um conflito 

humano que ocasiona prejuízos e gera necessidades. Pertencendo, em verdade, às partes 

diretamente envolvidas na problemática – vítima, ofensor e comunidade – a eles deve ser legado 

o protagonismo na escolha da melhor forma de chegar às possíveis soluções para o conflito; a 

experiência de justiça deve, nesse sentido, proporcionar o diálogo e a cooperação desses atores 

para que alcancem a melhor forma de resolução do conflito-crime.  

 Ocorre que ao propor o protagonismo desses atores em um processo aberto e dialógico, 

o paradigma de justiça restaurativa estabelece uma nova forma de compreender e responder aos 

conflitos criminais, forma esta que, em abdicando da violência institucionalizada estatal, 

caracteriza-se, como uma forma de promover a construção de uma cultura de não-violência. 

 

 2. O QUE SÃO OS PARADIGMAS DA CIÊNCIA?  

  

 O advento da pós-modernidade1 ensejou as mais profundas transformações à natureza 

da ciência e desencadeou a crítica da forma de compreensão estática do mundo, proposto até 

então pela racionalidade científica moderna (LYOTARD, 2002).  

                                                           
1 Afirma Boaventura de Sousa Santos que esse período, “à falta de melhor designação” (SANTOS, 1989, p. 11), 

pode ser designado como pós-modernidade e apresenta como característica, de modo geral, o fato de explicitar a 

transição da ciência moderna para uma concepção de ciência que estabelece novas formas de compreensão dos 

fenômenos da realidade.  
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Enquanto o discurso definidor do mundo da modernidade caracterizava-se como um 

discurso racionalista, positivista, construindo metanarrativas que apresentavam a função de 

fundamentar e legitimar uma realidade com ideais de verdades absolutas, padronização do 

conhecimento e da produção, o discurso pós-moderno valoriza a diferença e desconfia de todas 

as metanarrativas (HARVEY, 1996, p. 19).  

 A atividade da ciência, nesta perspectiva, é descoberta como a atividade que se 

compromete em traduzir, em determinada linguagem, os dados do mundo, ou em outros termos, 

como uma tecnologia intelectual que interpreta a realidade a partir da intervenção do cientista 

observador - em dada cultura e era - segundo as suas normas e metodologias, produzindo um 

conhecimento acerca dos fenômenos de caráter limitado. O conhecimento traduz-se, pois, em 

paradigmas e não em verdades absolutas e irrefutáveis.   

Mas, afinal, o que são esses paradigmas? 

A análise etimológica da palavra revela-nos que o termo “paradigma” advém do grego, 

para-deigma (ALMEIDA et. All, p. 137) – para (ao lado de/junto); deigma – deiknumai 

[mostrar] (SIMÕES et. All, p. 67 e SILVEIRA BUENO, 1981, p. 825), que resulta na definição 

do termo como “aquele que se mostra ao lado, uma idealização que orienta o agir” (ALMEIDA 

et. All, p. 137). Nesse sentido, sua acepção dicionarista atual se apresenta em termos similares 

ao seu sentido original, pois define-os como modelos ou exemplos, aquilo que serve de exemplo 

ou norma/padrão (SILVEIRA BUENO, 1981, p. 738 e 825).  

Conforme assevera Renault (2007), a palavra foi empregada por Platão em sua obra O 

Político, apresentando o sentido de exemplar, tendo se referido a um instrumento que serve à 

distinção entre conceitos – “uma vez isolados podem ser comparados em analogia uns aos 

outros” (RENAULT, 2007, p. 53). O termo foi, entretanto, amplamente difundido na 

comunidade científica a partir do século XX, com o ensaio do físico e historiador Thomas Kuhn, 

“A estrutura das revoluções científicas (1962)”. Não obstante diversas pesquisas relacionadas 

ao tema tenham sido empreendidas em momento anterior2, a relevância das contribuições do 

                                                           
2Conforme aponta o professor e historiador José D’Assunção Barros, a temática apresentou-se como objeto de 

estudo de Gastón Bachelard em meados do século XX, em seu ensaio Le Materialisme Rationnel, bem como de 

Bachelard com suas contribuições acerca dos “obstáculos epistemológicos” que vão surgindo no próprio ato de 

conhecer (1938) em “Formação do Espírito Científico” (BARROS, 2010, p. 429). Vieira e Fernandes (2006) 

também asseveram a relevância do seu trabalho para o estudo da filosofia da ciência afirmando que poucos anos 

depois da publicação de sua obra realiza-se um colóquio apenas para sua discussão, tento contribuído para ela 

também o autor com a resposta a seus críticos, transformando-se essas contribuições em outro livro sobree filosofia 

da ciência.  
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autor para o estudo da temática são inegáveis, tornando-se sua obra referência sobre a matéria, 

pois que se referiria à noção de paradigma científico3.   

Em sua publicação original de Estrutura das Revoluções Científicas, em 1962, o físico e 

filósofo Thomas Kuhn – muito embora se referindo especificamente aos paradigmas 

construídos no âmbito das ciências exatas e da natureza – define-os como “realizações 

cientificas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e 

soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência” (KUHN, 1998, p. 12). 

Configuram-se, assim, como a tentativa vigorosa e devotada de forçar a natureza (leia-se, a 

realidade analisada) a se adequar a esquemas conceituais, a parâmetros que determinarão o que 

se deve ou não considerar dentro de um determinado âmbito de estudos.   

Um paradigma, afirma Kuhn, é mais do que uma teoria, ele é uma estrutura que pode 

compreender diversas teorias pois a partir dele é gerar-se novas ideias e novas práticas em torno 

do fenômeno estudado (KUHN, 1998, p. 218)4.  

Para a validação de um paradigma científico, ressalta o autor, faz-se necessário a este reunir 

informações sobre determinado fenômeno que sejam aceitas, em consenso relativo – ou seja, 

quanto às questões mais fundamentais para a investigação daquele fenômeno – pela 

comunidade científica, assim considerada a comunidade global ou aquela formada por 

cientistas que especificamente trabalham com a temática, independentemente do número de 

pessoas (KUHN, 1998, p. 222-225).  

Finalmente, como propulsores da transformação científica, Kuhn afirma que os paradigmas 

passam por processos de questionamento de sua validade quando da produção de novas 

descobertas científicas e da formulação de novas teorias. A crise paradigmática caracteriza-se, 

nesse sentido, pelo processo de invalidação das perguntas e respostas formuladas pelo 

paradigma hegemônico, pela crítica efusiva de seus parâmetros para a compreensão da 

realidade, podendo ensejar o cenário de substituição paradigmática, o que Kuhn denominou de 

“revoluções científicas”5.  

Embora a abordagem de Kuhn se direcione aos paradigmas das ciências exatas e da 

natureza – conforme suscitado inicialmente – é possível compreendermos diante do exposto 

                                                           
3 Nos referiremos a partir de então aos paradigmas científicos de Kuhn apenas como “paradigmas”.  

 
4 Nas palavras do filósofo Ivan Domingues, o paradigma “mais do que a teoria, é uma espécie de guarda-chuva 

capaz de abrigar várias teorias” (DOMINGUES, 2004, p. 52). 
5 Quando possível atualiza-los para abarcar as transformações ou para criar-lhes exceções, a hegemonia permanece 

e o paradigma continua fornecendo as perguntas e as respostas para o estudo de determinado fenômeno; quando 

não, verifica-se o momento de revolução científica, pela qual um paradigma é substituído por outro.  
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que a ideia fulcral de paradigma relaciona-se à concepção de interpretação da realidade a partir 

de parâmetros pré-estabelecidos. É, pois, o recorte do real que, quando aceito pela comunidade 

científica que o investiga como o modelo fornecedor das perguntas e respostas necessárias para 

a investigação de dado fenômeno da realidade, se manterá como referência central; quando não, 

passa a ser alvo de tentativas de invalidação.  

A partir dessa vinculação de seu conceito à noção de parâmetro para interpretação de dada 

realidade, pode-se conceber a existência de paradigmas em todas as áreas de produção de 

conhecimento - tal como o âmbito de investigação das ciências humanas e sociais. Assim 

considerados, os paradigmas, para além da afirmação de Kuhn de definidores dos parâmetros 

que guiarão a atividade científica, podem ser compreendidos como um modelo/exemplar 

definidor da própria forma de enxergarmos a realidade em torno de um fenômeno, 

compreendendo, deste modo, não apenas os olhares de uma determinada comunidade científica, 

mas, igualmente, dos grupos de indivíduos e seu senso comum (ZEHR, 2008). Os paradigmas 

são, nesse sentido, também o bom senso, e tudo que fugir a eles, em maior ou menor grau, se 

apresenta como absurdo.  

 

3. UM PARADIGMA HEGEMÔNICO: A LÓGICA RETRIBUTIVA OCIDENTAL 

PARA O TRATAMENTO DOS CONFLITOS CRIMINAIS   

 

A maneira como compreendemos e respondemos aos conflitos humanos em sociedade 

é preocupação comum a todas elas desde os tempos mais remotos. Dos agrupamentos humanos 

mais simples até às organizações mais complexas se fez necessário estabelecer formas de 

convivência e modos de lidar com os comportamentos nocivos. Em cada conjuntura, entretanto, 

é possível verificar determinada construção e organização da realidade penal, de acordo com o 

contexto cultural, político, econômico, social que está diretamente vinculada à compreensão 

acerca dos conflitos humanos e de que forma devemos responde-los.   

Imbuídos da concepção racional e evolucionista sustentada pela plêiade de juristas 

modernos, é comum acreditarmos que nossa construção acerca da justiça penal é resultado de 

uma evolução lógica na forma de responder aos conflitos humanos no ocidente, como se, de 

algum modo, tivéssemos alcançado o último patamar racional para a realização da justiça 

quando da afirmação da justiça pública estatal (SABADELL, 2002). Entretanto, como bem 

afirma Silva (2009, p.21) “o direito de punir nem sempre foi atribuição de quem detinha o 

centro do poder das formas organizativas sócio-políticas vigorantes nas sociedades 
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tradicionais”, que significa que o Estado, tal qual o reconhecemos em seu perfil institucional, 

não deteve desde os primórdios da humanidade a prerrogativa de exercício exclusivo do jus 

puniendi e que, tampouco pode-se afirmar que sua forma de exercício da justiça configura-se 

como a única lógica factível na escala racional evolutiva.  

A partir do advento da instituição estatal verificamos, entretanto, a construção da nossa 

hodierna forma de compreender e responder aos conflitos humanos de natureza criminal – ou, 

em outros termos, do paradigma hegemônico retributivo de justiça. A ascensão da instituição 

estatal no mundo ocidental confunde-se com a paulatina reinvindicação por parte do Estado dos 

conflitos humanos travados em sociedade – confisco do conflito – trazendo ao mundo ocidental 

um panorama novo: o Estado passa a definir que as condutas lesivas são antes de seu interesse 

– uma ofensa às suas normas - e, portanto, confrontar-se-á agora o indivíduo 

ofensor/delinquente ao poder público soberano do Estado. A sanção do antigo delito toma forma 

de pena pública, possuindo, prioritariamente, a função de punir o infrator em razão da sua 

audácia em afrontar a “relação natural” de desequilíbrio de forças entre o particular e o 

soberano, do que a finalidade de indenizar a vítima. (ROBERT, 2007, p. 28).   

O monopólio estatal do poder de exercício da violência implicou na consequente retirada 

da vítima, da comunidade e do ofensor do processo de resolução dos conflitos criminais. Com 

essa expropriação do poder por parte do Estado, o conflito deixou de ter o caráter interindividual 

e passou a ser de interesse primordialmente seu, sendo a instituição, consequentemente, a 

principal interessada em sua resolução6.  

Muito embora a estatização represente o início de um novo entendimento acerca das 

questões conflituosas – pois, a partir de então, a lógica aplicada para a compreensão e a 

resolução dos conflitos humanos perpassaria necessariamente pela seara de interesses do Estado 

–, é mister ressaltar que a instituição estatal assumiu, ao longo dos séculos, diferentes feições, 

o que suscitou em diversas transformações na compreensão do crime, da punição estatal e na 

forma da justiça penal.  

Destarte, é a partir das transformações oriundas do período final do Estado moderno que 

verifica-se a estruturação do hodierno perfil do paradigma de justiça retributivo. 

                                                           
Como bem ressalta Anitua (2008): “O monopólio estatal do jus puniendi significa que não se substituía somente a 

sociedade em assembleia, mas também as vítimas de sua reclamação, e em seus lugares apareceram funções 

estatais que deviam ser respeitadas por aqueles. O Estado teria interesse, desde então, na resolução dos conflitos, 

mais do que os particulares, o que se revelaria em falta de acusações e no surgimento das delações secretas como 

motor inicial das ações que promoveriam juízos e castigos” (ANITUA, 2008, ps. 42, 43). 

Igualmente afirma Anitua que (2008, p. 44): “Desde então, e até hoje, a justiça não será mais a luta entre indivíduos 

e a aceitação da resolução por parte daqueles, mas sim a eles será imposta uma resolução de um poder exterior, 

judicial e político”. 
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A ilustração deixa-nos o legado do delito e da pena como entes jurídicos. O crime passa a 

ser compreendido como a afronta a lei posta pelo indivíduo livre, racional e moralmente 

responsável, a ele caberá responder individualmente (e não mais como membro do grupo) pelo 

mal causado a partir da prática da conduta; o mal é simbólico, representa a afronta à lei e sua 

resposta é promovida pelo Estado, nos limites da lei. A pena, por sua vez, carregaria a função 

de retribuição proporcional do mal provocado pela conduta criminosa contra a lei (contra o 

Estado) e/ou prevenir a prática de novas condutas em razão de objetivar atuar sobre o criminoso, 

isolando-o, neutralizando sua periculosidade e admitindo-o de volta ao grupo se/quando fosse 

reeducado dentro dos valores e disciplina social – pois que responsável por quebrar os valores 

e interesses sociais “pactuados” pelos indivíduos submetidos à égide do Estado.    

As construções expostas moldam a forma de compreender e de responder aos conflitos 

humanos no ocidente. Através dessas lentes, se constrói a experiência de justiça penal estatal 

hodierna que, em termos práticos, sustenta-se no discurso jurídico do crime e da pena; realizar-

se-á dentro de um processo formal no qual atuam os representantes do Estado e o ofensor; e seu 

procedimento prefixado na norma penal partirá da análise do cometimento do crime – ou, em 

outros termos, da avaliação acerca do fato típico, antijurídico e culpável. Será portanto 

considerado se, como e de que forma foi praticada a violação da norma penal.  

O resultado da experiência é a consideração do indivíduo como inocente ou culpado; ao 

culpado, é reservada a aplicação da punição pública –a pena, resguardada igualmente na norma 

penal – mediante a qual retribui-se o mal por ele causado com a prática da conduta proibida e 

pretende-se garantir a prevenção (geral e específica) de novos delitos. A experiência de justiça 

retributiva, então, encontra-se efetuada: quer seja mediante a consideração do indivíduo como 

culpado e a decorrente imposição da pena, ou mediante a constatação da ausência de sua culpa.    

Compreendendo, portanto, que os conflitos humanos de interesse do direito penal, 

chamados de crime, serão as violações de normas penais postas pelo Estado, e que apenas ao 

Estado cabe o poder/dever de estabelecer a forma de sua resolução, tendo em vista deter o 

monopólio sobre os conflitos humanos (sendo ele o ofendido), o paradigma retributivo propõe 

uma experiência de justiça centrada na apuração da violação da norma e na resposta a essa 

violação através da devolução do mal simbólico causado pelo infrator, buscando defender os 

interesses do Estado/sociedade consubstanciados na norma violada.  

 

3. A LÓGICA DIVERSA: O PARADIGMA DE JUSTIÇA RESTAURATIVO COMO 

PROPOSTA DE NÃO-VIOLÊNCIA  
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Nas palavras de Zehr “[...] a lente que usamos ao examinar o crime e a justiça afeta 

aquilo que escolhemos como variáveis relevantes, nossa avaliação de sua importância relativa 

e nosso entendimento do que seja um resultado adequado” (ZEHR, 2008, p.168). Tal afirmação 

nos leva a compreender que a forma como enxergamos o crime, os atores que nele estão 

envolvidos, a punição e a justiça, é determinante para avaliarmos a maneira como lidamos com 

as questões conflituosas de natureza criminal e, conforme constatamos, as lentes através das 

quais compreendemos e respondemos a estes conflitos hodiernamente são fornecidas pelo 

paradigma de justiça retributivo.  

Ocorre que diante do conjunto de teorias sociológicas do crime que se sucederam a partir 

do século XIX temos, em maior ou menor medida, a introdução de uma nova forma de 

compreender o crime para além do determinismo da vontade humana individual7. Hoje, e em 

especial após o advento do criminological turn da década de 60, não só tornou-se imperioso 

reconhecer o crime como um fenômeno de múltiplas causas, como o próprio debate acerca das 

causas tornou-se obsoleto, sobretudo devido à politização das análises sobre o fenômeno 

criminal, que acabou evidenciando a funcionalidade do sistema penal no sentido da produção 

do crime e dos criminosos (SILVA E SILVA, 2017).  A partir dessas novas construções acerca 

do crime e do criminoso passou-se a questionar efusivamente os alicerces do paradigma de 

justiça penal hegemônico, evidenciando as incongruências de um sistema punitivo 

monopolizado pelo Estado que se concentra na violação da norma pela conduta individualmente 

considerada do sujeito para fundamentar a aplicação da sanção pública retributiva.  

É neste ínterim de novas teorias – e, sem dúvida, destas decorrente - que se insere a 

proposta restaurativa8.  

                                                           
7 Nessa seara, afirma Jaccoud (2005) que diversas correntes de pensamento fomentaram críticas ao paradigma 

hegemônico de justiça retributiva e mostraram-se de grande relevância na firmação do terreno para o 

desenvolvimento da proposta de Justiça Restaurativa. Dentre elas, destacam-se: a) as construções sociológicas, 

com ênfase para a Teoria Estrutural-Funcionalista do Desvio e da Anomia de Durkheim, bem como a Teoria da 

Ecologia Criminal da Escola de Chicago; b) as contribuições da criminologia crítica norte-americana e inglesa, 

que atentariam para a superação da dicotomia indivíduo/sociedade; c) os discursos da vitimologia. As teorias 

sociológicas e criminológicas citadas defendiam a superação da dicotomia indivíduo/sociedade, compreendendo 

o papel desta na criação do crime e da figura do criminoso. Quanto à vitimologia, esta questionaria a ausência 

típica da vítima no âmbito do direito penal e do sistema de justiça penal.  

 
8 Afirma Jaccoud (2005) que diversas correntes de pensamento fomentaram críticas ao paradigma hegemônico de 

justiça retributiva e mostraram-se de grande relevância na firmação do terreno para o desenvolvimento da proposta 

de Justiça Restaurativa. Dentre elas, destacam-se: a) as construções sociológicas, com ênfase para a Teoria 

Estrutural-Funcionalista do Desvio e da Anomia de Durkheim, bem como a Teoria da Ecologia Criminal da Escola 

de Chicago; b) as contribuições da criminologia crítica norte-americana e inglesa, que atentariam para a superação 

da dicotomia indivíduo/sociedade; c) os discursos da vitimologia. 
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Não obstante as discussões acerca do termo, é certo que a expressão justiça restaurativa 

passa a ser empregado em alusão a um conjunto de práticas de natureza flexível e dialógica, 

que tem por objetivo estabelecer a experiência de justiça voltada aos prejuízos provocados pelo 

evento violador do crime, devolvendo o protagonismo da decisão acerca dos conflitos 

interpessoais aos atores envolvidos na relação conflituosa 

É mister afirmar que a lógica restaurativa apresenta duas as explicações históricas para 

sua origem, não se mostrando estas, de modo algum, excludentes.  

Uma primeira explicação para a origem das práticas de natureza restaurativa 

empregadas como forma de resolução de conflitos – muitas vezes considerada como mitológica, 

pois contém vários elementos estranhos ao modelo dos povos tribais (Daly, 2001) – baseia-se 

nos modelos e práticas tradicionais dos povos nativos da Nova Zelândia - os Maoris - e dos 

primeiros povos dos Estados Unidos e do Canadá (BRAGA e BEZERRA, 2015, p. 116). 

Conforme destaca Maxwell (2005), dentro da sociedade Maori, por exemplo, as famílias 

estendidas (whanau) e as comunidades ou clãs (hapu) “se reúnem para resolver conflitos e 

determinar como lidar com problemas que afetam a família ou a comunidade” (MAXWELL, 

2005, p.279) - a prática, reproduzida ainda em certa medida, guarda as raízes mais antigas desse 

povo. A desmistificação da vivência conflituosa é realizada através da aproximação dos 

indivíduos e de seus familiares, sendo esse suporte essencial no processo de solução e de 

prevenção de novos conflitos.  

A segunda explicação se relaciona com as raízes históricas ocidentais de maneira mais 

direta. Conforme salienta Tierry Pech (2002), a justiça privada caracteriza-se como a mais 

antiga tradição no trato dos conflitos humanos – sendo, em verdade, na história da humanidade, 

menos exceção do que o sistema da pena estatal que hoje conhecemos – estando centrada na 

perspectiva de reparação e restabelecimento do equilíbrio das forças sociais, bem como na 

administração interpessoal ou comunitária dos conflitos. Os valores sustentados por essa 

perspectiva, fazem parte de um paradigma que enxerga a necessidade de garantir, através da 

justiça sobre os conflitos humanos, a própria sobrevivência do grupo e das relações sociais. 

Nesse horizonte, a concepção de uma justiça voltada à restauração do equilíbrio, também 

encontra suas contribuições nas experiências de justiça comunitária do período antigo e 

medieval ocidental, cada um em seus próprios termos.  

De todo modo, verifica-se a partir dos anos de 1970, a fase experimental das propostas 

restaurativas, com a implementação de uma série de projetos-pilotos. Os primeiros passos da 

proposta dar-se-ão mediante a implementação de práticas dialógicas que viabilizavam a 
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aproximação das partes diretamente envolvidas em um conflito criminal, a fim de buscarem 

formas de atuar sobre suas consequências danosas.  

O interesse efetivo sobre a justiça restaurativa no Ocidente ganha espaço, a partir de um 

programa de reconciliação vítima-ofensor (VOM/VORP), desenvolvido na cidade de 

Kitchener, Ontario, Canadá, em 1974, conforme aponta Braithwaite9 (1998) – que, 

posteriormente se expandiria pelo Canadá e alcançaria os Estados Unidos e a Europa –, bem 

como através de programas de mediação entre réus condenados e as vítimas, promovidos por 

movimentos de assistência religiosa em presídios norte-americanos, a partir dos anos 1970 

(BRANCHER, 2011).  

Doravante, passa-se à fase de institucionalização da proposta restaurativa, já nos anos 

de 1980, durante a qual foram adotadas medidas legislativas para a afirmação da proposta. A 

Nova Zelândia foi uma das pioneiras na implantação do sistema restaurativo de justiça, quando 

da edição do Children Young Persons and Their Families Act, em 1989, que obteve grande 

sucesso na reformulação do Sistema de Justiça da Infância e da Juventude, conseguindo 

prevenir e diminuir a reincidência dos jovens infratores (AGUIAR, 2007) – e segue, até então, 

aplicando as práticas restaurativas para dirimir conflitos oriundos das violações criminosas.  

Na década de 1990, ocorre a conceituação dos vários programas de solução dos conflitos 

criminais, pautados na ideia neozelandesa de conferências, mediação e diálogos pacificadores, 

sob a nomenclatura de Justiça Restaurativa, bem como inicia-se o processo de expansão dessas 

iniciativas por diversos países do globo. Paulatinamente, foi a proposta sendo expandida para 

países como Austrália, Singapura, Reino Unido, Irlanda, África do Sul, Palestina e se 

aperfeiçoando nos Estados Unidos e no Canadá.  

Finalmente, a consagração no âmbito internacional da regulamentação do modelo 

restaurativo ocorrerá através das resoluções do Conselho Econômico e Social (CES) das 

Organizações das Nações Unidas (ONU).  

  Diante do contexto aberto de sua proposta, as formulações sobre a teoria da justiça 

restaurativa sofrem variações, a depender da concepção de cada autor. Avalia-se, portanto, que 

para algumas correntes teóricas, a justiça restaurativa se vivencia através do procedimento 

empregado, enquanto para outras, a sua concretização ocorreria em razão das finalidades 

alcançadas. Algumas, acreditam na necessidade de agregar a ambas (posicionamento adotado 

e recomendado pela Resolução 2002 do CES da ONU). De outra forma, alguns 

                                                           
9 Braithwaite ressalta que, segundo Umbreit (1998), pelo menos 300 desses programas de mediação vítima-ofensor 

foram desenvolvidos na América do Norte, em meados da década de 1990, e mais de 500 na Europa, além de 

muitos programas do Hemisfério Sul (1998, p. 323).  
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posicionamentos argumentam se a teoria da justiça restaurativa poderia atuar em conjunto com 

o paradigma retributivo ou em paralelo, enquanto outros defendem serem estes modelos 

excludentes. Ademais, algumas correntes aderem à concepção de que a restauração se refere à 

reparação do dano efetivo, especificamente, outros teóricos compreendem que a justiça 

restaurativa é a solução do conflito, o restabelecimento das relações, a prevenção da 

reincidência. Não obstante essas variações, compreende-se o que se pode verificar de constante 

nessas perspectivas tão diversas acerca da justiça restaurativa.  

Segundo a proposta restaurativa de justiça, diante de um crime, deve o sistema de justiça 

atentar não apenas para a violação da norma penal do Estado - conforme preceitua o paradigma 

retributivo - o que lhe rende uma experiência de justiça centrada na retribuição do “mal do 

crime” ao ofensor mediante a aplicação da pena pública,  mas para o conflito ocasionado, para 

os prejuízos oriundos dele e para as necessidades dos atores diretamente envolvidos na 

problemática conflituosa – vítima comunidade e ofensor -, de tal sorte que a experiência de 

justiça seja realizada através de processos conjuntos e dialógicos eficazes à solução do conflito 

posto.   

Tal concepção fundamenta-se essencialmente em algumas perspectivas basilares da 

proposta restaurativa que se diferem dos alicerces do paradigma hegemônico. Vejamos.  

A primeira perspectiva a ser considerada refere-se à concepção de que o crime 

transcende a noção pura e simples de violação da norma estatal, caracterizando-se como conflito 

interpessoal.  Nesse sentido, para a teoria da justiça restaurativa, quer seja o crime considerado 

como um conflito como qualquer outro entre indivíduos1011 ou, sob um viés duplo de conflito 

interpessoal e de violação da normal penal (posto que o conflito interpessoal é, em razão de sua 

                                                           
10 Sobre conflitos como processos naturais no contexto das sociedades ver Nils Christie, Conflicts as Proprety 

(1977) e John Paul Lederach, em Transformação de Conflitos (2012). 

 
11 A tendência dessa percepção é compreender a ideia de crime estabelecida pelo paradigma retributivo como uma 

classificação atribuída pelo Estado, a partir de um processo interpretativo valorativo, à determinada conduta, 

considerada como lesiva aos interesses da instituição, concepção fortemente influenciada pelas contribuições da 

criminologia crítica de viés abolicionista. Assim dispõe Christie em “A Suitable Amount of Crime” (2004), que o 

crime não existe: “existem somente atos aos quais frequentemente são atribuídos diferentes significados em 

cenários sociais diferentes. [...] O crime está em permanente oferta. Atos passíveis de criminalização são como 

recurso natural ilimitado. Pouco pode ser considerado crime – ou muito. Atos não são, eles se tornam; seus 

significados são criados no momento em que ocorrem. Avaliar e classificar são atividades essenciais aos seres 

humanos. O mundo nos vem na forma em que os construímos. O crime, portanto, é o produto de processos 

culturais, sociais e mentais. Para todas as condutas, inclusive aqueles tidas como indesejáveis, há dúzias de 

alternativas possíveis para sua compreensão: perversidade, loucura, honra distorcida, ímpeto juvenil, heroísmo 

político – ou crime. As ‘mesmas’ condutas podem, pois, ser tratadas por vários sistemas paralelos, como o judicial, 

o psiquiátrico, o pedagógico, o teológico” (CHRISTIE, 2011, p. 29-30).  
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relevância, regulado pelo Estado), a percepção do crime está vinculada à ideia de evento 

ocasionador de prejuízos ou consequências danosas aos envolvidos.  

 Temos, portanto, a primeira construção produzida pela teoria restaurativa referente ao 

tratamento dos conflitos criminais: o crime sempre estará vinculado à noção de evento/conflito 

ocasionador de prejuízos aos envolvidos na problemática; é um conflito humano. Isto implica 

dizer que ainda que se possa considerar este como um conflito de maior significado – e por isso 

se justifique a proteção estatal mediante a construção dos bens jurídicos penais – não se pode 

olvidar para o fato de que o crime envolve o choque real – e não abstrato - de interesses 

humanos.  

A consequência que se apresenta é a de que se o crime é, portanto, um conflito, diante 

dele, o olhar do sistema de justiça deve recair sobre as formas de solucionar tal conflito, de 

conciliar o choque de interesses, o que passará pela necessária análise acerca dos prejuízos e 

das necessidades oriundas deste conflito humano.   

 Essa perspectiva leva-nos à segunda construção produzida pela teoria restaurativa 

aplicada ao âmbito das questões criminais: a compreensão da necessidade de participação 

efetiva da vítima, do ofensor e da comunidade no processo de busca pela melhor forma de sanar 

esses prejuízos. Essa compreensão relaciona-se à desconstrução da ideia que fundamenta o 

paradigma retributivo de que o Estado, em razão do seu poder de monopólio sobre os conflitos, 

é o único ou principal afetado diante da ocorrência de um crime.  

Conforme asseverado nas linhas anteriores, o crime é um conflito ocasionador de 

prejuízos que necessitam ser reparados. Assume-se, então, diante do crime, uma dívida do 

ofensor para com o (s) prejudicado (s).   

Pode parecer-nos, a priori, de somenos importância essa construção, afinal, na 

perspectiva retributivista, o crime não deixa de ser compreendido como um conflito gerador de 

“dívidas”. Em verdade, a violação da norma, considerada como o instrumento de proteção dos 

interesses do grupo submetido à égide do Estado, é compreendida como um evento conflituoso 

que provoca danos à própria sociedade e, portanto, de maneira simbólica, como uma dívida 

assumida pelo ofensor perante o Estado, guardião desses interesses.  

Ocorre que na perspectiva da teoria restaurativa, os prejuízos oriundos do conflito-crime 

não são compreendidos de maneira simbólica, mas concreta, embora admita-se um nível de 

restauração simbólica (Jaccoud, 2005, p. 169). Considera-se como vítima (s) – primária (s) e 

secundária (s) – do crime, aqueles que suportam efetivamente os prejuízos.  
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 Essa dimensão, em verdade, mostra-se como verdadeira inversão de poder: do Estado 

monopolizador do conflito para o Estado intermediador de processos de decisão, baseados em 

vontades concretas. Não obstante as críticas a uma tal perspectiva, que pode se mostrar ilusória 

à noção das teorias abolicionistas penais, ao menos no plano teórico e não crítico, refere-se à 

uma desconstrução do poder monopolizador do Estado sobre os conflitos.  

Sobre o papel central da vítima, ressalta Garapon (2001, p. 253) que a significativa 

diferença entre a perspectiva retributiva e a restaurativa reside no fato de que nessa última 

coloca-se no cerne da justiça a vítima, e não a ordem pública, a lei ou o ofensor. Nesse sentido, 

é possível afirmar que a proposta Restaurativa, de modo geral, objetiva resgatar o papel da 

vítima no processo de solução/transformação do crime para que a reparação seja, de fato, eficaz 

e atenda às suas necessidades.  Desta feita, como credora de uma dívida contraída pelo ofensor, 

é preciso que se possibilite o protagonismo da vítima no processo de busca pela melhor forma 

de satisfazer suas necessidades oriundas do crime. O resultado de uma experiência restaurativa 

que considerou a titularidade do poder de alcançar a solução do crime da vítima, tende a 

preencher de maneira mais holística as necessidades decorrentes dos danos provocados.  

 No que se refere à participação do ofensor no processo de solução do conflito, de 

acordo com o exposto, vimos que na ótica do sistema retributivo de justiça ao “criminoso”, 

àquele que transgrediu a norma penal preestabelecida, será legado papel mais expressivo do 

que o da vítima. Não significa, porém, que sua participação no processo funciona no sentido de 

determinar a melhor forma de solucionar o crime – esta é uma prerrogativa exclusiva de 

instituição estatal, já fixada, inclusive, o procedimento formal na lei.  

 Seu papel é, entretanto, mais expressivo do que o da vítima, em termos de espaço na 

relação processual; aquela, conforme asseverado, não possui espaço efetivo, tendo em vista que 

este fora confiscado e assumido pelo Estado. O ofensor, contudo, está inserido na relação 

processual como parte adversária do Estado. Em verdade, embora sua importância não seja 

medida em função do seu direito de participação dos termos do processo ou da decisão do 

conflito, todo o fundamento de justificação do sistema punitivo depende dele. Dessa forma, no 

contexto do processo formal preestabelecido para que o Estado legitime sua atuação e alcance 

o objetivo punitivo, o ofensor também tem seu direito de participação tolhido (ZEHR, 2008). 

    

Na visão restaurativa, entretanto, o ofensor, assim como a vítima, também é parte do 

processo de busca pela melhor forma de sanar os prejuízos, visto que o “crime”, compreendido 

como o evento que provocou danos à vítima (e, por vezes, à comunidade), a contraprestação 
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(independente da natureza) será a ela devida. Nesse sentido, o ofensor, aquele que com sua 

conduta provocou os danos, tem o dever de reparar/restaurar justamente em razão deste nexo – 

o caráter reparador nasce do fato de ter provocado com sua conduta, os prejuízos.  

Acerca desse reconhecimento do dever de reparar, insta afirmarmos ainda que, como 

observação, decorre de um processo de autorresponsabilização e não da imputação da culpa 

pelo Estado, conforme preceitua o paradigma retributivo.  

Diferente do âmbito retributivo, a culpa já não é o instrumento que possibilita imputação 

da punição e a afirmação da justiça. Não é sobre a culpa que se debruça a proposta restaurativa, 

mas sobre a noção de responsabilidade. Trata-se a responsabilidade de um instituto que 

demanda uma ação proativa do sujeito: requer uma autocompreensão de que os danos efetivos 

sofridos pela vítima foram ocasionados em razão da conduta do ofensor e que, portanto, cabe a 

ele buscar em conjunto com aquela, formas de promover a reparação/restauração desses danos 

(ZEHR, 2008).  

A participação efetiva do ofensor na busca pela melhor forma de sanar os prejuízos para 

a vítima, é essencial para esse processo de autorresponsabilização: quer seja a partir da 

percepção da vítima, como ser real que fora prejudicado por ato seu, ou em decorrência da 

“vergonha dos seus” nos processos restaurativos que envolvem a família da vítima e do ofensor 

(BRAITHWAITE, 1998), ou ainda, em razão da percepção de pertencimento ao grupo social, 

desencadeado em razão da possibilidade de também ser ouvido (ZEHR, 2008), sua participação 

possibilita a autorresponsabilização essencial para que se concretize a reparação dos prejuízos 

ocasionados à vítima.  

Nesse sentido, independente da forma pela qual se justifique a tomada de 

responsabilidade do ofensor diante dos prejuízos provocados à vítima e à comunidade, fato é 

que nos termos da proposta restaurativa de justiça, este deve ter seu direito de participação 

efetiva, em razão do fato de ser ele responsável pelos danos oriundos da violação criminal.  

A terceira construção produzida pela teoria restaurativa, aplicada ao âmbito das questões 

criminais, refere-se à finalidade da experiência restaurativa. Esta deverá estar centrada na 

satisfação das necessidades concretas dos sujeitos envolvidos na problemática conflituosa e na 

reparação dos prejuízos oriundos do crime, reparação esta que a) está além da compensação 

material, podendo envolver dimensões diversas; b) não se direciona ao Estado, mas aos sujeitos 

reais.   

 É possível compreender que a restauração objetivada pela teoria restaurativa é ampla, 

variará de acordo com o crime cometido e com o perfil da vítima e do ofensor nele envolvidos. 
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Conforme outrora sustentado, um crime pode gerar os mais diversos prejuízos e desencadear 

diversas necessidades - pode desfazer relações, causar prejuízos materiais, pode desencadear 

processos psicológicos negativos para a vítima, pode promover a exclusão do ofensor pela 

comunidade, pode abalar a sensação de confiança dos indivíduos daquela comunidade etc. 

Desse modo, se a experiência do conflito-crime é particular para cada ator nele envolvido e se 

a eles cabe deliberar sobre a melhor forma de sanar os prejuízos sofridos e as necessidades 

decorrentes do conflito, os resultados de um procedimento restaurativo podem e devem ser 

múltiplos, com vistas a contemplar, de fato, o saneamento dos prejuízos e o atendimento das 

necessidades oriundas do conflito-crime. 

 Nesse sentido, existem diversas esferas de restauração que podem ser promovidas pela 

experiência da justiça restaurativa (JACCOUD, 2005). A restauração, portanto, pode advir da 

compensação dos danos materiais sofridos, da reparação das relações rompidas, da reparação 

do sentido de segurança, da reconstrução dos laços rompidos, do perdão ao ofensor, etc. Nesse 

espectro, ainda podem ser incluídos diversos outros resultados de um procedimento 

restaurativo. Suas finalidades são múltiplas.  

Diante do exposto, é possível perceber que a proposta de justiça restaurativa relacionada 

ao âmbito do tratamento dos conflitos criminais, embora com suas variações sustenta um núcleo 

duro, qual seja: a) o crime é um conflito ocasionador de prejuízos e necessidades; b) por serem 

os protagonistas desse conflito, às vítimas, aos ofensores e às comunidades cabe o poder de 

buscar, em conjunto, a melhor forma para a resolução da questão conflituosa; e c) a experiência 

de justiça deve ter como finalidade sanar os prejuízos e atender às necessidades oriundas da 

relação conflituosa.   

A partir desses parâmetros, aos quais chamamos de núcleo duro da proposta, o 

paradigma restaurativo promove outra explicação em torno dos conflitos criminais; em outros 

termos, ela estabelece um novo olhar sobre a forma como devemos compreender e responder 

aos conflitos criminais. 

 

4. O PARADIGMA RESTAURATIVO COMO UMA PROPOSTA NÃO-VIOLENTA DE 

JUSTIÇA 

  

 Em O Princípio da não-violência (1995), o filósofo francês Jean-Marie Muller nos 

ensina que “a violência é a matéria-prima da atualidade [...] tendo origem no que se pode chamar 

de cultura da violência” (MULLER, 2007 p. 11). Nesta perspectiva, o filósofo afirma que a 
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violência, embora presente nas relações humanas desde os tempos imemoriais, não se 

caracteriza como uma fatalidade, oriunda de uma natureza vil e cruel humana, pois, como ser 

racional, o homem é produto de seu meio, da sua cultura. 

 Entendendo, pois, a cultura nos termos de Marcel Mauss como o conjunto das formas 

de comportamento adquiridas em sociedade (MULLER, 2007, p. 12), Muller aponta para a 

construção histórica de uma cultura da violência, caracterizada quando “sob o efeito da 

influência social, os indivíduos orientam seu comportamento privilegiando a violência como 

meio normal de defender sua comunidade ante as ameaças que pesam sobre ela”. Nesse sentido 

A sociedade cultiva a violência (cultivar vem do latim 

colare, que significa ao mesmo tempo cultivar e honrar), 

inculcando-a nos indivíduos como virtude do homem 

forte, do homem corajoso, do homem honrado [...] 

(MULLER, 2007, p.12) 

 

Por outro lado – e em afirmação de que a natureza humana não é originalmente violenta 

- Muller afirma que a cultura da violência não torna o recurso à própria violência em princípio 

como auto justificável, sendo necessário que se recorra, portanto, a uma construção racional 

que justifique e legitime o seu uso. A essa construção chamou de “ideologia da violência”, “cuja 

função é construir uma representação da violência que não deixa ver aquilo que ela é na verdade 

–desumana e escandalosa. Visa ocultar aquilo que a violência tem de irracional e de inaceitável 

[...] O objetivo almejado- e na maioria das vezes alcançado – é a banalização da violência. Em 

vez de banida – declarada à margem da lei -, a violência é banalizada – declarada em 

conformidade com a lei (MULLER, 2007, p.13).  

Mas a cultura da violência e a sua legitimidade através do desenvolvimento da ideologia 

da violência ganha maior ênfase como determinante da forma de lidar com os conflitos humanos 

quando consideramos a afirmação do Estado enquanto o conjunto de instituições 

administrativas, políticas, jurídicas e policiais responsáveis por garantir a resolução dos 

conflitos humanos em sociedade.  

Afirma-se, pois, que com o Estado, detentor dos conflitos humanos, – alicerçado pelas 

teorias contratualistas modernas – apropria-se de forma monopolizadora do exercício legítimo 

da violência. Assim destaca Muller que, sob o argumento da utilização da violência para 

combater a violência dos indivíduos e grupos que perturbam a ordem social, o Estado 

“reivindica o direito de recorrer ele próprio à violência para punir a violência” (MULLER, 

2007, p. 131), ensejando a perpetuação da violência (SILVA, 2016, p. 389).  
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No mesmo sentido de Muller, afirmara também o filósofo Walter Benjamin em O Anjo 

da História (2013) - em sua análise acerca da existência ou não de um fundamento moral para 

a violência, considerada como princípio e não em sua relação com meios e fins – que o Estado 

institui através de sua ordem jurídica “em todos os domínios nos quais os fins de pessoas 

individuais possam ser alcançados adequadamente pelo uso da violência, fins de direito, que 

apenas o poder judicial pode concretizar desse modo” (BENJAMIN, 2013, p. 62). Em outros 

termos, o Estado, através de sua ordem jurídica procura retirar dos indivíduos, em todos os 

domínios de sua vida, o poder de utilizar-se da violência para alcançar os seus fins individuais, 

somente autorizando o uso desta nos casos estabelecidos pela própria ordem jurídica. 

Isto ocorre, segundo Benjamin, porque a violência exerce para a ordem jurídica o poder 

de mantê-la; esta é utilizada como meio para fins jurídicos, ou seja, para que os interesses 

individuais só possam ser alcançados se utilizados como forma de garantir a submissão dos 

indivíduos à lei. Isto significa que o Estado, através da ordem jurídica, admite o uso da violência 

como um recurso possível para a garantia da submissão dos indivíduos à lei, desde que nos 

limites por ele estabelecidos, desde que para perseguir fins jurídicos, valendo-se da violência 

institucionalizada para combater a violência presente nas relações interpessoais. 

 Nesse sentido, a violência é arraigada à construção das formas de resolução de conflitos 

humanos mediante a afirmação do Estado e da ordem jurídica. Qualquer conflito humano que 

perpasse pela seara de atuação do Estado, tal como os conflitos criminais, terão a violência 

como forma de resolução legítima, indicando uma perpetuação institucionalizada das formas 

de solução violenta dos conflitos. 

Frente ao exposto é possível afirmarmos que diante do que fora trabalhado nos tópicos 

anteriores, a proposta do paradigma de justiça restaurativa, em se apartando do modelo 

hegemônico retributivo por considerar a necessidade de compreender o crime antes como 

conflito humano interpessoal ocasionador de prejuízos e necessidades às partes diretamente 

envolvidas na problemática, sustentando uma experiência de justiça dialógica, de proximidade, 

centrada na promoção do protagonismo desses atores – vítima, ofensor e comunidade, deve ser 

compreendida como um paradigma de não-violência. Uma vez que abdica ao monopólio do 

Estado sobre os conflitos criminais, reconhecendo a necessidade de satisfazer às necessidades 

e prejuízos das verdadeiras partes envolvidas no evento criminoso, o paradigma de justiça 

restaurativa abre mão da lógica violenta imposta pela ordem jurídica e reivindica a capacidade 

do diálogo, do consenso, como instrumento de realização de uma experiência de justiça não-

violenta. 
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