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Projeto estuda atuação da
Psicologia na Justiça Restaurativa

 Para a professora
Solange, os estudos
sobre a atuação da

Psicologia na Justiça
Restaurativa são

interessantes e
necessários

JOSÉ DE ARIMATHÉIA

No Brasil o modelo é relativamente
novo, mas em outros países a

chamada Justiça Restaurativa já está
consolidada. Surgida nos anos 70 e
bastante disseminada nos anos 90
em países como Canadá, Islândia e
Finlândia, a Justiça Restaurativa
propõe procedimentos que permitem
a responsabilização social e a
reparação dos danos causados às
vítimas, o que possibilita uma
humanização dos processos judiciais,
evitando procedimentos punitivos/
restritivos e considerando todas as
partes envolvidas. Não se trata de uma
compensação pecuniária, já prevista
em lei, mas numa responsabilização e
reparação que satisfaça todos os
envolvidos no ato delituoso – ofensor,
ofendido, familiares de ambos e a
própria sociedade.

A professora Solange Maria
Beggiato Mezzaroba (Departamento
de Psicologia Social e Institucional)
coordena um projeto de pesquisa
teórica que se aprofunda no modelo
da JR, a partir de intensa pesquisa
bibliográfica e documental. Com ela,
participam do projeto o professor Ari
Bassi do Nascimento e atualmente
dois estudantes de graduação. Além
disso, a professora desenvolve
conteúdo relacionado ao projeto em
uma disciplina opcional oferecida ao
4o ano do curso de Psicologia.

A pesquisa tem caráter
naturalmente multidisciplinar e visa
tanto ampliar o conhecimento sobre o
modelo quanto subsidiar a formação
de profissionais de Psicologia
interessados em atuar na área, a
partir da contribuição para as Ciências
Jurídicas.

Apesar da versão moderna da JR ter
surgido há algumas décadas, suas
origens remontam séculos atrás,
segundo a professora Solange. “Índios
do Canadá e habitantes de países
nórdicos já realizavam uma espécie de
‘Conselho’, em torno de uma fogueira,
para discutir reparações para danos
causados por um ofensor, e toda a
comunidade participava”, conta.

Para a coordenadora do projeto, o
modelo é muito bem vindo no Brasil,

Professores e alunos se aprofundam numa abordagem relativamente nova,
mais humanizada e mais preocupada com as repercussões dos atos infracionais

que atravessa uma época de
exagerada judicialização de
conflitos, pois a JR não foca na
punição, que não dá conta de todas
as consequências de atos
delituosos. Para a Justiça
tradicional, com a prisão o
criminoso “paga” sua dívida com a
sociedade. Mas depois retornará a
ela, e às vezes ao convívio com as
mesmas pessoas de antes. É com
isso que se preocupa a JR. Ela é
mais pedagógica e mais humana, à
medida que não se preocupa
somente com a punição ou restrição
de direitos, mas com a
responsabilização com danos,
inclusive psicológicos, causados
pelos atos antijurídicos.

A professora salienta que a JR
não substitui os processos legais já
existentes, nem a pena criminal. “Na
Justiça Restaurativa, os
protagonistas buscam as
responsabilidades, mas não
necessariamente nos tribunais”,
esclarece. Ainda assim, em
Londrina, uma das que aderiram à
prática da JR é a juíza Cláudia
Catafesta, da 2a Vara de Infância e
Adolescência, com a colaboração da
psicóloga Aline Fioravante, formada
pela UEL. Lá, a JR complementa as
normas jurídicas, previstas no
Estatuto da Criança e do
Adolescente. Escolas municipais de
Londrina também promovem os
“círculos restaurativos”, uma das

principais estratégias da JR para o
tratamento de conflitos, assim como
o Patronato Penitenciário de Londrina
faz uso do modelo. Uma pedagoga
utiliza os círculos com homens com
penas previstas pela Vara Maria da
Penha.

Outro aspecto diferenciado da JR
diz respeito à participação da vítima.
No modelo tradicional, ela
basicamente inicia o processo legal, e
depois o foco recai sobre o ofensor. A
JR volta sua atenção à vítima, que
reage de maneira bastante subjetiva.
Ser assaltado ou agredido, mesmo
verbalmente, pode trazer sérias
consequências psicológicas a uma
pessoa, e é aí que entram a
Psicologia e a Justiça Restaurativa.

Procedimentos - A professora
Solange explica que vários
procedimentos, além dos “círculos
restaurativos”, podem ser
empregados. “Tem os mesmos
objetivos de uma mediação, mas as
estratégias são diferentes. A JR
trabalha com conflitos, mas não é
nos moldes da mediação”, explica a
coordenadora. Nos círculos, a figura
dos facilitadores – que podem ou não
ser um profissional da Psicologia – é
crucial. Por isso, eles devem ser
adequadamente capacitados, e
existem cursos específicos para isso.

Antes da formação propriamente
dita dos círculos, há uma fase anterior,
em que as partes envolvidas são
chamadas e ficam conhecendo as

regras. Se concordarem em participar,
voluntariamente, o círculo é
estabelecido. Ele sempre tem um
componente ritualístico (metodológico)
no desenvolvimento do círculo, que
lembra as antigas reuniões em torno
de uma fogueira. E há também um
“objeto da palavra”, e só em posse dele
cada pessoa tem a vez de se
pronunciar.

Além da voluntariedade, outros
princípios norteiam os círculos, como
a confidencialidade e a não
adversariedade, ou seja, qualquer
discussão conflituosa é
desencorajada. Algumas habilidades
garantem o cumprimento dos
princípios, como a escuta ativa e a
forma de condução do grupo. Tais
habilidades vêm justamente da
formação do psicólogo.

O resultado esperado é a
compreensão e acordo entre todas as
partes envolvidas. A professora
Solange relata que, segundo a
literatura e experiências conhecidas,
resultados extremamente positivos já
foram alcançados, chegando até a
pessoas que repensaram suas
práticas e se tornaram melhores.
Concluído um círculo, as partes
assinam um acordo formal e
observam seu cumprimento, com
todo o sigilo e privacidade
necessários.

Estudos - Para a professora, os
estudos sobre a atuação da
Psicologia na Justiça Restaurativa
são interessantes e necessários e,
embora o Brasil ainda gatinhe na
área, várias obras já despontam
como referência, além das
estrangeiras, como o livro “Processos
Circulares”, da norte americana Kay
Pranes, que sistematizou os círculos,
e “Trocando as lentes: um novo foco
sobre o crime e a Justiça”, do
também americano Howard Zehr.

A professora Solange já contribui.
No dia 8 de junho, ela apresentou
trabalho no VII Congresso
Internacional de Psicologia, em
Maringá. O título do estudo foi
“Desvelando as contribuições da
Psicologia para atuação dos
facilitadores da Justiça Restaurativa:
um levantamento bibliográfico.


