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Justiça Restaurativa no sistema prisional: Limites e possibilidades da JR na resolução 

de conflitos familiares 

 

               Fabiane Bernardi∗ 

 

Resumo: O presente artigo analisa os limites e possibilidades no uso da Justiça Restaurativa na resolução dos 
conflitos familiares no contexto do sistema prisional da 4ª Região Penitenciária do Rio Grande do Sul. Utiliza-se 
para tal a análise dos dados colhidos com profissionais, familiares e apenados que participaram diretamente de 
círculos restaurativos. Apresenta, inicialmente, breves considerações acerca de como o cometimento de um 
crime passa a repercutir de forma negativa na vida das pessoas que cumprem pena privativa de liberdade, 
principalmente, no tocante a manutenção dos vínculos familiares, importantíssimos ao processo de retorno ao 
convívio social. Posteriormente, apresenta as possibilidades do uso da JR para a resolução dos conflitos 
familiares, bem como os limites encontrados no processo de inserção dos círculos restaurativos no contexto 
prisional. Finalmente, expõe possíveis contribuições acerca deste processo.  
Palavras-chave: Justiça Restaurativa. Sistema Prisional. Resolução de conflitos.  Família. 
 

 

Introdução 

 

 Viver em sociedade requer que estejamos aptos a conviver com diferenças inerentes a 

cada ser humano. Diferenças estas que podem ser geradoras de conflitos interpessoais nas 

mais variadas esferas da vida cotidiana, tais como: na esfera familiar, nas relações de amizade 

e profissionais, na própria comunidade ou ainda na esfera social mais abrangente.  

Dessa forma, se faz necessário para manutenção da ordem social, a resolução de tais 

conflitos, o que tem sido um desafio permanente desde os primórdios da humanidade até a 

contemporaneidade. Principalmente, porque as sociedades foram adaptando formas de 

tratamento dos conflitos que acabam por perpetuar violências.  

Nos casos de existência de conflitos no âmbito privado, que geralmente se reduz as 

relações familiares, de amizade e as profissionais, a resolução pacífica destes se torna bastante 

complicada, pois não fomos ensinados a lidar com tais situações, nem tão pouco vivenciamos 

essas práticas em nosso meio cultural. Portanto, raramente, tais conflitos são resolvidos, ou 

ainda, quando são, fazemos de modo agressivo e até mesmo violento. Do mesmo modo, 

quando a natureza do conflito abrange a esfera social e se enquadra no rol de conflitos 
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criminalizáveis por lei, a resolução geralmente culmina em um processo judicial, onde 

necessariamente, existem duas esferas distintas: ofensores, considerados culpados, e vítimas, 

que são inocentes. Ao fim deste processo, onde há a intervenção de uma terceira pessoa 

imparcial (juiz), existe a definição de culpa ou absolvição. Em caso de confirmação da culpa, 

exige-se portanto, a aplicação de uma punição (castigo), que acaba por levar, muito 

frequentemente, ao encarceramento do ofensor.  

Em resumo, indiferentemente de onde o conflito acontece, se na esfera privada ou 

pública, raramente conseguimos resolvê-lo de forma pacificadora, e portanto, acabamos por 

reproduzir o ciclo conflituoso, onde um conflito não resolvido acaba por gerar novas situações 

estressoras, que não raramente, culminam no rompimento dos vínculos afetivos existentes ou 

na geração das mais variadas formas de violência.  

Cabe ressaltar que, mesmo quando a resolução do conflito passa pela esfera judicial o 

foco do conflito não é resolvido, pois as pessoas envolvidas nem sempre são ouvidas e mesmo 

quando são, é com intuito de verificação dos fatos. Neste sentido não há uma escuta dos 

motivos que levaram à ocorrência do conflito, nem mesmo dos sentimentos dos envolvidos e 

do que aquele fato representou, representa e representará para a vida de ambos. Após a 

definição da sentença (castigo), a violência se perpetua, pois apesar de ser considerada uma 

forma de ressarcimento moral à vítima, a qual comumente atribui à condenação uma forma de 

castigo/vingança pela ofensa sofrida, normalmente a condenação judicial não tem poder de 

apagar o fato ocorrido, nem os sentimentos advindos desse episódio traumático. Ademais, a 

vítima não é ressarcida pelos danos financeiros, nem tampouco, emocionais ou afetivos.  

Quanto ao ofensor, este passa para o rol dos condenados da justiça, cumprindo pena em um 

estabelecimento prisional, onde será totalmente afastado do convívio social, familiar e 

profissional que mantinha e, além disso, não terá nenhuma chance de reparar o fato ocorrido. 

Ao ofensor só caberá a espera da passagem de um tempo de sua vida, que a ele não pertence 

mais, pois estará sob a custódia do Estado e que provavelmente, mudará para sempre sua 

visão de homem e de mundo.1  

                                                           
1
 Sobre este aspecto cabe ressaltar que essa realidade afasta-se da proposta de execução penal expressa na Lei de 

Execução Penal (LEP) N. 7210, de 11/07/1984 e, reflete o fracasso do sistema penal no Brasil, pois os 
estabelecimentos prisionais encontram-se sucateados e, portanto, não conseguem oferecer as condições mínimas 
necessárias ao processo de reinserção social das pessoas que encontram-se cumprindo medida privativa de 
liberdade. Considerando que, as casas prisionais, em sua grande maioria, possuem uma infraestrutura inadequada 
que não favorece o desenvolvimento de atividades educativas e de trabalho aos apenados, não disponibilizam 
condições de saneamento adequadas ao grande número de presos, o que dificulta a manutenção da saúde dos 
mesmos e não possuem efetivo funcional que possibilite a realização de um trabalho adequado para com os 
internos. Além de encontrarem-se superlotadas, fator que torna praticamente desumana a permanência dos 
apenados nestes espaços e, portanto, não conseguem alcançar o objetivo ao qual se destinam.  
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 Diante dessa nova realidade, inúmeras outras violações podem ocorrer tanto para o 

ofensor, quanto para a vítima. Esta não recebe o apoio e o atendimento necessário para a 

superação do trauma sofrido e àquele poderá passar por mais uma séria perda, ou seja, o 

rompimento ou enfraquecimento dos laços afetivos familiares. Principalmente, aqueles 

vínculos que já restavam prejudicados ou estavam em fase de rompimento anterior à prisão. 

Nesta fase, pode-se notar o quanto agressivas podem ser as conseqüências de um conflito 

(mais comumente denominado de delito ou crime, quando enquadrado criminalmente), 

inclusive para aquela pessoa que foi considerada culpada pela situação, pois a ela não é dado 

o direito de explicar seus motivos e necessidades, não há um espaço de escuta e nem tão 

pouco lhe é ofertado à possibilidade de reparação do dano causado. A ela só resta o espaço da 

exclusão, da perda e da estagnação.  

 É nesse contexto, da vida intramuros, que inicia o trabalho realizado pelas equipes de 

tratamento penal, inseridas profissionalmente nas unidades prisionais2. Em muitos casos a 

ausência de vínculos familiares/afetivos extramuros é um complicador para o processo de 

reinserção social da pessoa que cumpre medida privativa de liberdade em regime fechado ou 

semiaberto. Neste sentido, a equipe de profissionais precisa focalizar esforços na busca de 

reestabelecimento dos vínculos familiares do apenado, o que nem sempre é uma tarefa fácil, 

devido às inúmeras situações conflituosas que, não raramente, fizeram e fazem parte da vida 

familiar do apenado. 

 É como forma de contribuir para a melhoria desta árdua tarefa que a Superintendência 

dos Serviços Penitenciários (SUSEPE), órgão vinculado a Secretaria de Segurança Pública do 

Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da Lei nº. 5.745, de 28 de dezembro de 1968, 

responsável pela gestão e execução do sistema penitenciário, instituiu a Justiça Restaurativa 

como plano de trabalho, no processo de tratamento penal, nas unidades prisionais.   

  Para tanto, em 2011, a SUSEPE, através da Escola de Serviços Penitenciários em 

parceria com a Pastoral Carcerária de Passo Fundo, realizou o primeiro curso de formação em 

Mediação de Conflitos e Justiça Restaurativa para o seu quadro funcional (Administradores, 

Técnicos Superiores Penitenciários, Agentes Penitenciários e Agentes Penitenciários 

Administrativos). Tal formação teve o intuito de capacitar os trabalhadores do sistema 

prisional para o trabalho a ser realizado, partindo desse novo viés na resolução dos conflitos. 

O curso intitulado Fundamentos da Justiça Restaurativa ofereceu uma formação teórica com 

                                                           
2
 No contexto da 4ª DPR tais equipes são compostas, atualmente, por assistentes sociais e/ou psicólogos. Com 

exceção dos presídios de Passo Fundo e Erechim, os quais possuem também um enfermeiro e um odontólogo, 
respectivamente.  
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duração de 40 horas, tendo como principal objetivo introduzir os princípios da Justiça 

Restaurativa mediante uma experiência vivencial que parte de uma visão positiva do conflito 

a ser trabalhado através da comunicação não-violenta.3 

 Desse modo, alguns profissionais que se identificaram com a possibilidade de 

implantação de um novo método de trabalho nesta área, passaram a desenvolver algumas 

práticas de Justiça Restaurativa entre os apenados e seus familiares no contexto do sistema 

prisional. Considerando, que a Justiça Restaurativa pode ser definida como  

 

 

[...] uma nova forma de resolução de conflitos em que as próprias partes envolvidas 
num conflito específico [...] se encontram e buscam, por meio do diálogo/consenso, 
e com a ajuda de um facilitador capacitado, a solução da divergência, em que a 
reparação dos danos (sentido lato) e a reintegração das partes aparecem como 
medida conveniente para todos (PRUDENTE, 2011, p.42). 

 
 

Na mesma perspectiva, a Organização das Nações Unidas – ONU, na Resolução 

12/2002, define a Justiça Restaurativa como um processo através do qual todas as partes 

envolvidas em um ato que causou ofensa reúnem-se para decidir coletivamente como lidar 

com as circunstâncias decorrentes desse ato e suas implicações para o futuro. 

Aguinsky et. al. (2008, p. 26), traz um conceito de Justiça Restaurativa que vem ao 

encontro das práticas que vem sendo desenvolvidas no contexto prisional, quando descreve a 

JR:  

 

 

como um conjunto heterogêneo de práticas distintas, que envolvem a oportunidade 
do reconhecimento pelo ofensor do dano e do mal causados pelos atos ofensivos 
praticados, perpassadas por possibilidade de genuínos pedidos de desculpas, 
restituição ou reparação do dano em relação às vítimas, assim como por outros 
esforços por preservar-se a dignidade do ofensor nas relações familiares, 
comunitárias e sociais, com ou sem restrições ou sanções adicionais.  
 
 

 Considerando que, tais práticas foram adaptadas às realidades de trabalho de cada 

casa prisional, bem como as suas necessidades mais prementes, ou seja, a resolução de 

conflitos entre presos e familiares e/ou entre membros do próprio núcleo familiar do apenado. 

No entanto, apesar da utilização de tais procedimentos estarem sendo realizados com outros 

                                                           
3
 A técnica da Comunicação não-violenta - CNV, desenvolvida pelo psicólogo Marshall Rosenberg, inclui o 

método de comunicação clara e objetiva, baseada na empatia. Segundo Rosenberg (2006, p. 127), “o objetivo da 
CNV não é mudar as pessoas e seu comportamento para conseguir o que queremos, mas sim, estabelecer 
relacionamentos baseados em honestidade e empatia, que acabarão atendendo as necessidades de todos”.   
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sujeitos, que não vítima e ofensor, tais práticas tem sido norteadas pelos princípios da Justiça 

Restaurativa e, portanto, tem sido nomeadas dessa forma.  

Mais especificamente na área de abrangência da 4ª Delegacia Regional Penitenciária 

do Rio Grande do Sul4, foco central deste estudo, as primeiras experiências de Justiça 

Restaurativa foram realizadas no Presídio Estadual de Erechim, práticas que permanecem 

ativas desde então. Nas demais casas prisionais, o uso da JR tem acontecido de forma pontual 

e ainda são recentes.  

 Neste momento, se faz premente enfatizar que o interesse pela realização deste   

estudo iniciou-se a partir da inserção profissional da autora junto ao sistema prisional gaúcho 

no ano de 2013, onde teve-se a oportunidade de aprofundar os conhecimentos acerca do tema 

da Justiça Restaurativa, através da participação no Grupo de Estudos em Justiça Restaurativa 

da 4ª DPR. O referido grupo foi criado em 2011, tendo reuniões mensais em Passo Fundo/RS. 

Os encontros são abertos à participação de todos os servidores e demais pessoas da 

comunidade que tenham interesse sobre o tema da JR, embora atualmente apenas pessoas da 

comunidade e membros da equipe técnica da SUSEPE estejam participando.  

  Ademais, no decorrer do curso de especialização em Metodologias de Intervenção 

com Famílias da Universidade de Passo Fundo, iniciado no ano de 2012, foi-nos 

disponibilizado uma aproximação teórica com os princípios, valores e objetivos da Justiça 

Restaurativa a partir da disciplina Mediação e Justiça Restaurativa no Trabalho com Famílias. 

Princípios que coadunam com as necessidades recorrentes no ambiente prisional. Então, 

refletindo acerca das possibilidades de intervenção do Serviço Social diante de tal 

problemática, tomou-se a decisão de realizar um estudo mais aprofundado a respeito do uso 

da Justiça Restaurativa como forma de resolução destes conflitos, considerando que o 

processo de reintegração social das pessoas privadas de liberdade poderá ser 

consideravelmente prejudicado se não contar com referências na realidade extramuros, 

principalmente as de nível familiar, fundamentais neste processo e, que, inclusive poderão 

contribuir para diminuição dos níveis de reincidência.  

 Desse modo, tal estudo se propôs a conhecer os limites e as possibilidades do uso da 

Justiça Restaurativa para a resolução de conflitos entre os sujeitos privados de liberdade e 

suas famílias no contexto do sistema prisional da 4ª Delegacia Penitenciária Regional.  

 

                                                           
4 A 4ª Delegacia Penitenciária Regional - DPR sediada na cidade de Passo Fundo abrange dez estabelecimentos 
prisionais, os quais estão localizados nos municípios de: Passo Fundo (02), Carazinho, Erechim, Soledade, 
Palmeira das Missões, Sarandi, Espumoso, Frederico Westphalen e Iraí. 
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A escuta dos atores envolvidos no processo  

 

 

Diante do contexto supracitado, realizou-se um estudo de campo em caráter 

exploratório de abordagem qualitativa com o objetivo de conhecer quais os limites e 

possibilidades do uso da justiça restaurativa para a resolução de conflitos entre os sujeitos 

privados de liberdade e suas famílias, no contexto do sistema prisional da 4ª Delegacia 

Penitenciária Regional. Para tanto, utilizou-se uma amostra específica, escolhida através do 

método não-probabilístico de caráter intencional, visando abarcar todos os envolvidos 

diretamente com o processo de implantação dos círculos restaurativos no sistema prisional, ou 

seja, os profissionais que trabalham com essa metodologia no processo de tratamento penal, 

os apenados e familiares que participaram de cinco círculos restaurativos para resolução de 

conflitos familiares no contexto prisional desta região penitenciária, no período de janeiro a 

novembro de 20135. Desse modo, a amostra se restringiu a quatorze pessoas, sendo quatro 

profissionais, quatro apenados e seis familiares. 

No entanto, cabe relatar que tal amostra não foi contemplada na sua totalidade, 

restringindo-se a onze entrevistados. A diminuição da amostra se deu devido à 

impossibilidade de contato com dois familiares, dos quais não dispúnhamos de dados 

atualizados e por incompatibilidade no agendamento de datas e horários entre a pesquisadora 

e um terceiro familiar que reside em município do interior, distante das cidades de Passo 

Fundo e Erechim onde foram realizadas as entrevistas.  

 Por fim, a coleta de dados aconteceu através da realização de entrevistas semi-

estruturas com os participantes, os quais se dispuseram voluntariamente a participar da 

pesquisa a partir de um roteiro prévio de questões e formalizaram sua concordância através da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A análise dos dados coletados foi 

realizada a partir da técnica de análise de conteúdo6, através da sistematização das categorias 

empíricas como categorias iniciais, categorias intermediárias e categorias finais. Onde a 

                                                           
5
 A referida amostra compreende os sujeitos participantes de círculos restaurativos de resolução de conflitos 

familiares, realizados no espaço temporal supracitado, nos Presídios de Erechim e Passo Fundo. A delimitação 
deste período coincidiu com a posse de novos servidores (Técnico Superior Penitenciário) das áreas de Serviço 
Social e Psicologia, no quadro funcional da SUSEPE, no mês de fevereiro/2013, pois anterior a esta data 
algumas casas prisionais da região não contavam com profissionais destas áreas no seu quadro funcional. Cabe 
destacar que a partir de fevereiro de 2013, todos os estabelecimentos prisionais da 4ª DPR contam com pelo 
menos um profissional (psicólogo ou assistente social). 
6
 Segundo Bardin (2011) a análise de conteúdo é “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 

obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) destas mensagens. (p. 48).  
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categoria inicial representa a sintetização dos dados obtidos através das entrevistas; a 

categoria intermediária é a que permite reunir os dados que se apresentaram mais 

exaustivamente, ou seja, que tiveram maior representatividade, seguindo-se dos dados mais 

expressivos e que tinham mais pertinência em relação à pesquisa. Já na categoria final foi 

apresentado o conjunto de dados que será analisado no decorrer deste artigo, exposto através 

de categorias temáticas. Segundo Bardin (2011, p. 147), estas últimas representam o 

agrupamento de todos os temas comuns em uma única categoria, que será representada neste 

trabalho a partir de um subtítulo que contemplará a discussão de todos os temas comuns.   

 

 

O tratamento penal à luz da Justiça Restaurativa: Perspectivas para resolução de 

conflitos familiares e reinserção social? 

 

 

 O movimento de reflexão acerca do uso da Justiça Restaurativa como meio de 

resolução de conflitos teve início nos Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia a partir da 

década de 70 e tem em Howard Zehr seu maior incentivador. Tal movimento, apesar de 

recente, vem fortalecendo-se cada vez mais pelo mundo afora, pois traz perspectivas 

importantes no tocante à resolução pacífica de conflitos.  

Para Zehr (2012), a Justiça Restaurativa é um processo que procura envolver, 

voluntariamente, todos aqueles que têm interesse em resolver determinado conflito para 

coletivamente identificar e negociar uma solução que trate dos danos, das necessidades e das 

obrigações decorrentes da ofensa. 

 Desse modo, a partir dos anos 90, a JR passou a ser vislumbrada por alguns críticos do 

sistema criminal como uma possibilidade de superação do modelo retributivo de justiça, 

considerado por muitos estudiosos do assunto como um modelo falido, devido as seus 

inúmeros insucessos no que se propõem, ou seja, a punição como meio de “reabilitação” ou 

“ressocialização”. Morris acrescenta à JR o status de ser:  

 

 

[...] uma reação à perceptível ineficiência e alto custo (humano e financeiro) dos 
procedimentos da justiça convencional e, por outro, como uma reação ao fracasso 
desses sistemas convencionais em responsabilizar expressivamente ou 
significativamente os infratores ou em atingir adequadamente as necessidades e 
interesses das vítimas. (2005, p. 3) 
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Ademais, o juiz Challeen, citado por Zehr (2008, p. 55), traz que o medo da punição 

não intimida a ocorrência de crimes, pois muitos ofensores têm características que, diante dos 

padrões sociais, os identificam como fracassados ou perdedores e por isso, não tendo muito a 

perder, não se preocupam com as consequências da punição advindas do encarceramento.  

 Neste sentido, o crédito à Justiça Restaurativa está relacionado ao modo como ela 

percebe o conflito, tendo como foco central o olhar às necessidades da(s) vítima(s), a 

responsabilização do(s) ofensor(es) e o envolvimento da comunidade neste processo. Partindo 

do princípio fundamental de que o crime é uma violação das pessoas e dos relacionamentos 

interpessoais, que acarreta obrigações de todos os envolvidos no sentido de reparação do dano 

causado. (ZEHR, 2012) 

 Sendo assim, a JR passa a ser vislumbrada como uma possibilidade de complemento7 

ao tradicional modelo retributivo de justiça, pois traz novas perspectivas no tocante a 

resolução dos processos criminais. Considerando que, a partir da ocorrência de um crime, 

todos os envolvidos direta ou indiretamente neste ato, recebem a chance de se reencontrar e 

através do diálogo franco e respeitoso, repensar a ofensa cometida/sofrida buscando soluções 

para sanar o conflito. E, além disso, pensar o futuro a partir da experiência vivenciada.  

Sobre este aspecto, Achutti (2009, p. 73) traz que a Justiça Restaurativa apresenta uma 

proposta para redefinir o crime, o qual passa a ser visto a partir de suas consequências e, 

busca através do diálogo, a resolução dos problemas gerados. “A infração, então, deixa de ser 

um mero tipo penal violado e passa a ser vista como advinda de um contexto bem mais 

amplo, de origens obscuras e complexas, e não de uma mera relação de causa e efeito.” 

(ACHUTTI, 2009, p. 73) 

 E, é neste sentido, que algumas práticas sob as lentes restaurativas têm sido 

gradativamente inseridas no contexto prisional da 4ª DPR, pois os princípios da JR vêm ao 

encontro das necessidades oriundas do trabalho com pessoas privadas de liberdade, 

principalmente àquelas relacionadas à resolução dos conflitos existentes entre o apenado e 

seus familiares. Considerando que, a privação de liberdade traz inúmeras consequências 

                                                           
7
 No Brasil, o processo de implantação da Justiça Restaurativa como complemento ao tradicional processo 

judicial iniciou em 2005, nos juizados da Infância e Juventude de Porto Alegre, São Paulo e Distrito Federal. 
Tais ações objetivaram a introdução das práticas da Justiça Restaurativa na pacificação de conflitos envolvendo 
crianças e adolescentes e estavam vinculadas ao Projeto Justiça para o século 21. (BRANCHER, 2008, p. 11) 
Essas ações inovadoras deram ao Rio Grande do Sul o status de Estado pioneiro, juntamente com São Paulo e o 
Distrito Federal no uso da JR como modelo de justiça e, possibilitaram abrir novos horizontes em relação ao uso 
dessa metodologia na resolução/pacificação dos conflitos geradores de violência. No entanto, cabe ressaltar, que 
tais práticas não interferem na pena e nem tão pouco buscam substituir o processo judicial em si, mas sim, visam 
complementá-lo.  
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danosas aos apenados e as suas famílias, principalmente no tocante a manutenção dos 

vínculos afetivos, os quais são importantíssimos no processo de retorno ao convívio social.  

Em muitos casos, a prisão, pode causar o rompimento parcial ou total das relações, 

considerando que as vivências do cárcere não são nada favoráveis, pois, além de manter-se 

afastado do “mundo real” da família, que permanece em contato direto com a sociedade, o 

apenado sofre influências diárias deste sistema que tem na sua lógica, na sua estrutura e nas 

suas ações, o intuito de punir. A convivência cotidiana, neste espaço perturbador, pode 

acarretar consequências físicas, psíquicas, emocionais e morais às pessoas privadas de 

liberdade. Fatores que podem influenciar negativamente a manutenção das relações afetivas.  

Ademais, é necessário considerar que após o encarceramento o contato entre o preso e 

os seus familiares só ocorre por ocasião das visitas, o que nem sempre contribui para a 

manutenção destes vínculos, haja vista o ambiente prisional ser insalubre, violento, 

constrangedor e segregador. Todos esses fatores também podem gerar conflitos, mesmo nas 

relações consideradas mais estáveis afetivamente, pois as vivências do cárcere, a separação de 

corpos forçada pela ocasião da prisão e as influências do meio externo, tais como o 

preconceito e a discriminação são condicionantes que podem afetar negativamente a 

qualidade das relações. 

No entanto, não pode-se negar que o apoio familiar é de suma importância para o êxito 

no processo de retorno ao convívio social do apenado, considerando que não há “reinserção 

social” se o apenado for visto de forma isolada, desconectado do contexto mais amplo em que 

vive. Mas, a de se considerar que o ambiente familiar também pode ser um espaço 

conflituoso, necessitando por vezes de intervenções neste sentido, para que consiga atender de 

forma satisfatória as necessidades de seus membros. Destarte, a JR pode vir a contribuir com 

o processo de (re) aproximação com a família tanto no período de prisão quanto no momento 

do retorno ao convívio familiar.    

Jaccould aponta nessa direção quando conceitua a Justiça Restaurativa como 

 

 

[...] uma aproximação que pretende enfrentar o fenômeno da criminalidade 
privilegiando toda forma de ação, individual ou coletiva, visando corrigir as 
consequências vivenciadas por ocasião de uma infração, a resolução de um conflito 
ou a reconciliação das partes ligadas a um conflito. (2005, p. 6) 

 
 
Neste sentido, a implantação das técnicas de Justiça Restaurativa no contexto do 

sistema prisional, apesar de serem recentes, já despontam como novas possibilidades no que 
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diz respeito ao processo de tratamento penal.  Tal afirmação pode ser confirmada através do 

estudo realizado, pois o uso dos procedimentos restaurativos no ambiente prisional 

repercutem como uma possibilidade de visualização deste espaço de modo diferente, com 

“um outro olhar” simbolizando a possibilidade de humanização do cárcere através da 

humanização das relações interpessoais. Um profissional expressa que “(a JR aparece) como 

possibilidade de que os presos e as pessoas que trabalham possam ter um olhar diferente. A 

possibilidade de humanizar as relações dentro dos presídios, pois o sistema carece disso”. 

(PROFISSIONAL 2) 

Um familiar também aponta a possibilidade de humanização das relações quando 

sinaliza que “[...] está usando essa experiência, está tentando passar para as outras pessoas 

esse modelo, pois se sentiu mais ser humano, útil.” (FAMILIAR 6) 

Estas expressões demonstram que o uso dos círculos restaurativos no ambiente 

prisional tem contribuído de forma relevante no tocante ao processo de humanização, pois a 

forma com que o conflito é gerenciado acaba por aproximar as pessoas. Principalmente, 

porque no momento do círculo restaurativo todos os participantes encontram-se em posição 

de igualdade, não há espaço para estereótipos, todos participam ativamente do processo como 

sujeitos que apesar de possuírem singularidades próprias, merecem tratamento igualitário. E 

isso, só é possível quando as pessoas se permitem utilizarem dos princípios da Justiça 

Restaurativa, principalmente em se tratando de uma instituição total, capaz de rotular cada 

apenado de tal maneira ao ponto de retirá-lo a condição de sujeito, imprimindo-lhe rótulos 

estigmatizantes.    

Zehr (2008, p. 66) aponta neste sentido quando escreve que a definição de culpa por 

um crime gera uma distorção de valores, pois deixa de ser vista como uma “descrição de 

comportamento” e passa a ser considerada como uma “afirmação de qualidade moral” do 

sujeito.  

 

 

A culpa diz algo sobre a qualidade da pessoa que praticou o ato, e tem uma 
característica indelével e bastante ‘adesiva’. A culpa adere à pessoa de modo mais 
ou menos permanente, e há poucos solventes conhecidos. Em geral ela se torna uma 
característica primária que define a pessoa. A pessoa culpada de um roubo se torna 
um ladrão, um criminoso. Uma pessoa que foi aprisionada se torna um ex-
presidiário, um ex-criminoso, e isso passa a fazer parte de sua identidade, sendo 
difícil de eliminar. (ZEHR, 2008, p. 66) 
 
 

Essa visão deturpada do sujeito, advinda da prática de um ato delituoso, é 

desconstruída durante e após a realização de um círculo restaurativo, pois nele todos os 



11 

 

envolvidos são estimulados a se colocarem como sujeitos partícipes do processo. E sendo 

assim, recebem a oportunidade de dialogar, expressando seus sentimentos, sua forma de 

enxergar o conflito e principalmente, tendo a oportunidade de reescrever o futuro, a partir do 

ocorrido. Essa característica do processo restaurativo devolve ao sujeito algo que lhe foi 

retirado na ocasião da prisão, ou seja, a sua autonomia, pois lhe possibilita a tomada de 

decisão acerca de aspectos relacionados à sua vida, inclusive responsabilizando-se pelas suas 

atitudes. Estas questões são retratadas pelos profissionais: 

 

 

Como no caso do atendimento de ontem, onde a presa, após o círculo, pediu um 
abraço meu. Onde ela se permitiu, se empoderou e é isso que é importante para a 
pessoa, é isso que a JR permite. Tu vê o amadurecimento e a transformação das 
pessoas. Para nós profissionais que gostaríamos de ver um mundo diferente, não que 
isso signifique, mas nesse momento, tocou. Não sei se vai conseguir se manter pelas 
dificuldades do meio em que vive, mas tu vê que tocou lá no fundo. Estar na mesma 
posição de igualdade, linearmente, neste momento da JR. (PROFISSIONAL 3) 
 
É ver a justiça de um modo diferente, é responsabilizar-se pelo que fizeram. Falta 
cultura de conversar, pois a questão punitiva é melhor punir do que conversar. As 
pessoas têm dificuldades de falar o que realmente sente, [...]. É a questão punitiva de 
que preso tem que sofrer. (PROFISSIONAL 4) 
 
 

Chegar neste estágio, entretanto, só é possível através da abertura de um espaço de 

diálogo, de respeito mútuo, onde além de falar, aprende-se a ouvir o que o outro tem a dizer. 

Diante destes três componentes (diálogo, escuta e respeito) é compreensível que os sujeitos 

abram espaço para um quarto componente que é a empatia8, ou seja, a capacidade de se 

colocar no lugar do outro. 

A empatia é um dos elementos que impulsiona o processo de transformação dos 

sujeitos, pois se colocar no lugar do outro, diante de um conflito, é dar-se a oportunidade de 

conhecer uma segunda versão da mesma história. É permitir se questionar sobre o fato, 

conhecer um novo posicionamento, uma nova opinião sobre aquilo que já se tinha como certo. 

Esse processo possibilita o amadurecimento dos sujeitos, pois tira-os da sua zona de conforto 

e os faz refletir. Reflexão que gera ação e ação que transforma pessoas segregadas em sujeitos 

empoderados.   

                                                           
8
 Segundo Falcone (1999, p. 01), a empatia “é definida como uma habilidade de comunicação, que inclui três 

componentes: (1) um componente cognitivo, caracterizado pela capacidade de compreender, acuradamente, os 
sentimentos e perspectivas de outra pessoa; (2) um componente afetivo, identificado por sentimentos de 
compaixão e simpatia pela outra pessoa, além de preocupação com o bem-estar desta; (3) um componente 
comportamental, que consiste em transmitir um entendimento explícito do sentimento e da perspectiva da outra 
pessoa, de tal maneira que esta se sinta profundamente compreendida”.  
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As falas a seguir retratam o exposto: “(A JR oferece) oportunidade de pensar sobre 

algo que sozinhos não pensam. Junto com o familiar e com a equipe se abrem à possibilidade 

de refletir. Tem procura de novo e voltam e dizem que ficaram pensando [...] E a longo prazo 

adquirem a capacidade de pensar”. (PROFISSIONAL 4). E Ainda: 

 

 

 [...] Ele entrou como vítima, mas queremos que ele entenda que ele precisa se 
defender [...] para ele foi positivo para o entendimento dele. Ele conseguiu se 
posicionar e se defender perante o juiz. Fiquei admirada com a defesa/resposta dele. 
[...] conseguiu se expor, se abrir, coisas que ele não queria falar e se abriu [...]. 
(FAMILIAR 5) 
 

 
Neste sentido, pode-se dizer que a JR possibilita a abertura de um espaço onde as 

pessoas envolvidas em um conflito têm a oportunidade de repensar a situação vivenciada e, 

além disso, propicia aprendizado no que se refere ao modo de gerenciamento de conflitos, 

tornando possível a resolução das situações conflituosas. Considerando-se que o conflito é 

algo inerente e até mesmo, necessário às relações interpessoais e não devem ser considerado 

como algo bom ou ruim, mas sim imprescindível ao processo evolutivo, pois segundo 

Lederach (2012, p.17) “[...] o conflito é um motor de mudanças”.  O que torna o conflito 

positivo ou negativo é a forma como lidamos com ele, sendo assim, o processo restaurativo 

busca a resolução deste através do diálogo e da reflexão, onde se aprende a olhar uma mesma 

situação de diferentes maneiras, ou seja, a partir do viés do outro. Dessa forma, os círculos 

restaurativos, também proporcionam a abertura de novos caminhos no tocante a mudança dos 

comportamentos geradores de conflitos. Um profissional expressa essa possibilidade quando 

traz que “através do diálogo as pessoas puderam rever algumas coisas, reconhecer algumas 

coisas e modificar comportamentos”. (PROFISSIONAL 2) 

Para Boyes-Watson e Pranis (2011, p. 98) “[...] o Círculo se torna uma ferramenta 

essencial para transmitir conhecimento, criar um fórum de diálogo reflexivo e estimular o uso 

de soluções criativas e pacíficas para os conflitos.” 

Com relação às vivências entre pessoas privadas de liberdade e seus familiares essa 

nova perspectiva pode significar o resgate dos vínculos rompidos ou fragilizados, já que em 

alguns casos  

 

[...] o crime representa uma violação de relacionamentos. Ele afeta nossa confiança 
no outro, trazendo sentimentos de suspeita e estranheza, por vezes racismo. Não raro 
ergue muros entre amigos, pessoas amadas, parentes, vizinhos. O crime afeta nosso 
relacionamento com todos à nossa volta. (ZEHR, 2008, p. 171) 
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Tal fato foi expressado por um familiar entrevistado: 

 

 

Para mim foi bom, porque estávamos separados e voltamos a nos falar e está normal, 
pelo menos por enquanto. Tem algumas coisas que ainda não concordamos, como o 
fato de vir visitar o pai. Mas aí nós conversamos coisas da vida e não entramos no 
assunto. Reatamos os vínculos e o contato, só com exceções em relação ao pai. 
(FAMILIAR 5) 

 
 

A partir deste depoimento pode-se afirmar que a JR, através dos círculos de resolução 

dos conflitos, tem conseguido reestabelecer a confiança perdida pelos desentendimentos 

oriundos de um conflito ou até mesmo pela ocorrência do crime que levou à prisão e 

consequentemente, traz a oportunidade de reaproximação familiar, facilitando o acesso da 

família ao ambiente prisional. Isso foi expresso pelos familiares e também pelos profissionais: 

“Para mim, se não fosse o círculo com os profissionais nós não tínhamos nos aproximado. 

Agradeço a elas (técnicas). Pois é importante na comunidade, ajuda no sentimento, na união, 

em tudo”. (FAMILIAR 5). E ainda: 

 

 

(O relacionamento) mudou. Percebi que ele olhava para mim como inimiga e a partir 
daquele momento (do círculo restaurativo) ele voltou a confiar em mim. Declarou 
que se acontecer alguma coisa com ele, eu posso ficar com as coisas dele. Muito 
positivo, se não tivesse acontecido o círculo eu não tinha me aproximado dele. 
(FAMILIAR 6) 
 
É uma forma diferente de poder atingir um público que sem esse trabalho não 
conseguiria fazer, que é a família, pois em Erechim abriu-se um acesso fundamental 
para a família ao cárcere através da JR. Não se dão conta que é JR, mas a família se 
sente mais a vontade de vir. Antes eles nem procuravam as técnicas, nem sabiam 
que existia assistente social. (PROFISSIONAL 3) 

  
   
Cabe destacar que essa (re)aproximação é fundamental para a pessoa que encontra-se 

privada de liberdade, pois pode significar certo apoio durante o período de encarceramento. 

Haja vista, em alguns casos específicos a existência de um conflito na família, pode 

representar o completo abandono do preso no ambiente prisional. Tal afirmação pode ser 

comprovada através do seguinte relato: “Teve resultado em um caso específico que o preso 

estava completamente abandonado e depois da JR a mãe passou a trazer sacola e vir algumas 

vezes. Houve o resgate de vínculos que estavam rompidos ou fragilizados.” 

(PROFISSIONAL 1) 
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 Os benefícios do uso da JR na resolução dos conflitos familiares se reafirmaram no 

estudo realizado quando, com unanimidade, os presos e familiares entrevistados relatam que 

aceitariam passar novamente por um procedimento restaurativo em caso de necessidade e 

inclusive, recomendariam a pessoas conhecidas o uso dos círculos restaurativos para a 

resolução de conflitos. Ademais, todos os profissionais participantes do estudo apontam a JR 

como um novo paradigma para o sistema de justiça, considerando que o processo restaurativo 

tem favorecido consideravelmente o processo de tratamento penal. Um profissional relata: 

“Estou engatinhando em JR, mas no futuro quando olhar para traz vou pensar: como não 

trabalhavam com JR no sistema prisional!” (PROFISSIONAL 4) 

Esse depoimento aponta que a JR tem se apresentado, no contexto prisional da 4ª 

DPR, como uma nova forma de intervenção profissional dentro do processo de tratamento 

penal e tem proporcionado resultados significativos a todos os sujeitos partícipes deste 

processo. Um profissional entrevistado relata que o trabalho com JR é “muito gratificante 

enquanto profissional, pois é fugir do atendimento que só remedia, ter contato com uma 

realidade de fora. Abre um leque de possibilidades, de ver outros olhares [...]” 

(PROFISSIONAL 4) 

A visão dos familiares em relação ao ambiente prisional como mero espaço de punição 

também tem sido modificada a partir da introdução dos procedimentos restaurativos no 

processo de tratamento penal. Um familiar deixa explícita essa nova visão do cárcere, quando 

fala: “[...] achava que o presídio era o fim do mundo, que colocavam a pessoa lá jogada e não 

faziam mais nada. Quando vi a equipe técnica [...] e, que eles têm trabalho fiquei abismada, 

pois não tinha noção. Percebi que é outra realidade, graças a isso podem se regenerar”. 

(FAMILIAR 6) 

Diante do exposto, pode-se observar que o uso das técnicas de Justiça Restaurativa no 

processo de tratamento penal tem trazido inúmeras contribuições aos sujeitos. No entanto, 

como tais ações são pioneiras, faz-se necessário avaliarmos como têm se dado o processo de 

implantação da JR no âmbito prisional. Sendo assim, nesta segunda parte pretende-se adentrar 

mais especificamente no ambiente prisional no que se refere às condições para a efetivação do 

trabalho técnico no tocante ao uso da metodologia restaurativa no processo de resolução dos 

conflitos entre as pessoas privadas de liberdade e seus familiares, contrapondo as inúmeras 

possibilidades já mencionadas e os limites impostos pelo ambiente institucional.    
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A Justiça Restaurativa no sistema prisional, contrapondo limites e possibilidades. 

 

 

  Considerando a missão da SUSEPE que é promover a cidadania e a inclusão social 

das pessoas privadas de liberdade, a inserção das práticas restaurativas no processo de 

tratamento penal dos sujeitos condenados ao encarceramento faz todo sentido. Ainda mais, se 

analisarmos que o cenário prisional constituiu-se aos longos dos séculos como um ambiente 

autoritário, violento e segregador que tem na sua lógica intrínseca o objetivo de punir, apesar 

de ter a função de “ressocializar” as pessoas que cumprem penas privativas de liberdade.  

 Neste sentido, convém apresentarmos como vem acontecendo o processo de 

capacitação dos servidores penitenciários com relação ao trabalho com JR e, como essa 

formação reflete no processo de trabalho dos mesmos. Sobre este aspecto os profissionais 

relatam: “Fiz o curso de 40 horas pela Pastoral Carcerária e depois participei de um Seminário 

Internacional de JR, três dias em Porto Alegre. Participei também de um Seminário da OAB 

sobre JR em POA e atualmente participo do grupo de estudos mensal da SUSEPE”. 

(PROFISSIONAL 3). Um outro profissional acrescenta: “Fiz o curso pela Pastoral Carcerária, 

primeira etapa e tenho possibilidade de fazer uma pós na área, mas também particular. A 

SUSEPE tem oferecido o grupo de estudos e em Porto Alegre também, mas poderia ser mais, 

pelo tanto que eles querem que a coisa ande”. (PROFISSIONAL 1) 

A partir dos relatos pode-se observar que os servidores que vêm realizando as práticas 

restaurativas têm uma formação básica nesta área, realizada pela Pastoral Carcerária. E ainda,  

como forma de ampliar os conhecimentos os profissionais vêm participando de seminários e, 

dos grupos de estudos sobre JR disponibilizado pela SUSEPE.  

Quanto ao sentimento destes em relação ao grau de preparação e sobre o incentivo da 

instituição ao processo de formação/capacitação, as opiniões se dividem. Dos quatro técnicos 

entrevistados, três relatam que se sentem preparados para trabalhar com práticas restaurativas 

a partir da formação que receberam e a partir dos estudos realizados no grupo e nas demais 

atividades: “Me acho capaz, mas por interesse próprio.” (PROFISSIONAL 1) 

E ainda:  
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Tem muitos princípios parecidos com a terapia comunitária que aprendi na 
faculdade, então ajudou para trabalhar com JR. Fiz a primeira etapa do curso da 
Pastoral que, não é aprofundado em como trabalhar, mas sim com a pessoa, a escuta 
ativa, avaliar a situação sem tomar partido, o perdão. É um ramo da Igreja com 
princípios do perdão. A imparcialidade e a capacidade de escuta, que são 
ferramentas da psicologia, também ajudam. No caso, sim. Por este curso e pelo 
grupo de estudos em Passo Fundo e em Porto Alegre. (PROFISSIONAL 4) 

 
 
 No entanto, há um profissional que se sente pouco preparado apesar de possuir as 

formações da primeira e da segunda etapa: “Apesar das formações, me sinto ainda pouco 

preparada. Preciso continuar estudando. Fazendo práticas mesmo que seja errando no começo, 

pois me sinto crua para realizar.” (PROFISSIONAL 2) 

   Não restam dúvidas de que a prática profissional com JR traz experiência e, esta é 

importantíssima para o processo de crescimento e aprendizagem, mas há também necessidade 

de formação continuada para que aconteça o aperfeiçoamento do profissional que trabalha 

com Justiça Restaurativa. Tendo em vista que, o trabalho realizado com pessoas vai exigir 

uma vasta gama de conhecimentos para dar conta das mais variadas necessidades humanas.   

 A importância das capacitações para o aperfeiçoamento foram expressas pelos 

profissionais da seguinte forma: “Considero muito importante, sim. Tem poucas fontes para 

procurar, pois é um tema que tá crescendo” (PROFISSIONAL 4). E, ainda: 

 

 

Com certeza, acho que a primeira etapa, em Passo Fundo, deu um alicerce e um 
ânimo, pois já fazia visita assistida e não sabia se era uma coisa... e esse curso foi 
muito valorativo e não sei dimensionar o quanto essa semana deu um estalo para 
aquilo que era possível fazer para as pessoas que estavam ali. O quanto aquilo que é 
insignificante pra ti, é importante para o outro. Quanto mais aprimorar o 
conhecimento pessoal, mas reflete no trabalho com JR. Se tivesse uma formação 
continuada, por exemplo. Os seminários dão ânimo, um impulso para continuar. 
Sempre traz coisas positivas e é importante estar reciclando, pois os cursos pedem 
leituras constantes. (PROFISSIONAL 3) 
 
  

 Neste sentido, faz-se necessário consideramos como tem ocorrido o processo de 

incentivo institucional com relação à formação/capacitação dos servidores sobre o tema da JR, 

uma vez que, a SUSEPE instituiu a JR como política de governo a ser ofertada no processo de 

tratamento penal. Sobre este aspecto as opiniões dos profissionais são distintas, alguns 

sentem-se incentivados: “Sim, tem estimulado, pois quando abre para a formação existe um 

incentivo. E na SUSEPE precisa ser de cima para baixo e isso aconteceu, pois existe o 

incentivo”. (PROFISSIONAL 2). E ainda: “No caso, sim. Por este curso e pelo grupo de 



17 

 

estudos em Passo Fundo e em Porto Alegre.” (PROFISSIONAL 4). Mas há outro profissional 

que relata: 

 

A SUSEPE é fraca. Fiz o curso pela Pastoral Carcerária (primeira etapa) e tenho 
possibilidade de fazer uma pós na área, mas também particular. A SUSEPE tem 
oferecido o grupo de estudos em Passo Fundo e em Porto Alegre também, mas 
poderia ser mais, pelo tanto que eles querem que a coisa ande. (PROFISSIONAL 1)  

 
 

Pode-se notar que as opiniões divergem, pois enquanto alguns sentem-se estimulados a 

trabalharem com JR e vêem os grupos de estudos como incentivo, um profissional relata que 

poderia ter mais apoio, já que fez o curso por conta própria e, enfatiza que a busca pelo 

aprimoramento também poderá acontecer da mesma maneira, ou seja, sem o apoio 

institucional.  

 Ainda no tocante à questão da formação, torna-se relevante enfatizar a importância 

deste espaço para que o processo restaurativo aconteça de fato baseado nos princípios da 

Justiça Restaurativa, evitando-se que por carência de aprofundamento teórico sobre o assunto, 

e ainda, devido às necessidades de se adaptar as práticas ao ambiente prisional, realize-se 

práticas incoerentes com os pressupostos da JR, tendo em vista que o procedimento 

restaurativo tem uma metodologia específica que precisa ser seguido para que o trabalho 

possa realmente ser reconhecido como Justiça Restaurativa. A literatura expressa três etapas 

que devem ser realizadas pelo facilitador9 do encontro, são elas: pré-círculo, círculo e pós-

círculo. Resumidamente o pré-círculo é a fase de preparação, onde o facilitador tem a 

primeira aproximação com o contexto do problema, através do diálogo com os possíveis 

participantes do círculo. Neste encontro devem ser apresentados os objetivos da técnica e 

verificado o desejo dos mesmos em participar do círculo restaurativo.  

Segundo Nordenstahl (2011, p. 29) o pré-círculo deve servir para criação de um 

espaço de confiança entre o facilitador e os participantes do círculo, bem como para que estes 

tenham conhecimento a respeito do procedimento, gerando assim, confiança no próprio 

procedimento. Ademais, o pré-círculo serve para que o facilitador aproxime-se da realidade 

vivenciada por cada participante e inclusive, possa averiguar a viabilidade do círculo em si, 

                                                           
9
 O facilitador ou coordenador pode ser qualquer pessoa que não esteja envolvido no conflito e que tenha 

preparação para o exercício desta função. É ele que presidirá todas as etapas do processo restaurativo e será a 
pessoa de referência na coordenação dos encontros. O facilitador é o responsável por impulsionar, executar e 
documentar as atividades de cada etapa do processo. O círculo pode ser realizado por um só facilitador ou em 
dupla, contando desse modo um co-facilitador ou co-coordenador se o caso assim exigir ou, ainda, por desejo do 
facilitador.  
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considerando que todos os envolvidos devem estar preparados para passar pelo procedimento 

restaurativo.  

O círculo é a fase em que acontece o encontro propriamente dito entre os envolvidos 

no conflito. Este é o momento onde todos os participantes do círculo terão oportunidade de 

falar sobre o conflito, partindo do seu entendimento do caso. Em seguida, o facilitador pode 

propor que os sujeitos estipulem ações que venham ao encontro da resolução do conflito, ou 

seja, estabeleçam um acordo em que todos tenham responsabilidades partilhadas.    

O pós-círculo corresponde a fase de acompanhamento onde procura-se avaliar o 

processo e verificar se os acordos realizados durante o círculo estão sendo cumpridos. 

Segundo Boyes-Watson e Pranis (2011, p. 37), existem elementos centrais para a 

construção de um círculo restaurativo, são eles: cerimônia de abertura, peça de centro, 

discussão de valores e orientações, objeto da palavra, perguntas norteadoras e uma cerimônia 

de fechamento10. A utilização destes elementos, apesar de não ser obrigatória, converge para 

um melhor resultado do círculo proposto. Essa afirmação poder ser confirmada, a partir das 

falas dos sujeitos entrevistados:   

 

 

[...] para o preso é uma mudança, onde pode falar e falam coisas que nunca falaram. 
É um empoderamento. Já chegaram a dizer (nos círculos):  “porque tu nunca falou 
isso antes, eu poderia fazer de outro jeito.” [...] O fato de ser um lugar estruturado, 
de cada um poder falar de uma vez e se respeitar e ouvir o que o outro sente é raro. É 
tratar com respeito aquilo que nem eles não respeitavam, o sentimento. No início 
falam para o técnico e não diretamente para o familiar, mas o círculo abre espaço 
com ambiente seguro para poder falar. (PROFISSIONAL 4) 
 
Sim, foi bem bom, bem tranquilo. Achei muito bom o bastão da fala. Se não tivesse 
o bastão na teria tido conversa, pois ambas não são muito de escutar e ainda tem 
coisas que não concordam. Então, se não tivesse essa parte não teria diálogo. 
(FAMILIAR 5) 

 
 

Ainda referente à questão metodológica evidencia-se outro fato que merece destaque 

no relato de um entrevistado: “[...] e com outras pessoas no meio dando opinião e dando 

idéias, mudou.” (PRESO 2). Esta fala expressa certa interferência do facilitador durante o 

                                                           
10

 Todos esses elementos possuem uma finalidade específica no círculo restaurativo. Para Boyes-Watson e 
Pranis, a peça no centro cria um foco central para os participantes; a cerimônia de abertura marca o início de um 
espaço especial do círculo; o objeto, chamado de objeto da fala ou objeto da palavra, que é passado de pessoa 
para pessoa, afim de regular o fluxo do diálogo (quem fala e quando); e a cerimônia de fechamento que marca o 
final de um espaço especial do círculo. No círculo os participantes devem permanecer sentados em um círculo, 
de preferência sem móvel algum no meio. (2011, p. 37) 
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círculo restaurativo. No entanto, o facilitador deve ter certo cuidado para não intervir 

demasiadamente no processo, correndo o risco de desvirtuar-se de sua função. Para Boyes-

Watson e Pranis   

 

 

o Facilitador não controla os assuntos levantados pelo grupo, nem tenta levar o 
grupo para um determinado resultado. O papel do facilitador é iniciar um espaço que 
seja respeitoso e seguro e engajar os participantes a compartilhar a responsabilidade 
pelo espaço e pelo seu trabalho compartilhado. O facilitador está em uma relação de 
cuidado do bem-estar de cada membro do círculo. Os facilitadores fazem isso como 
um participante igual a todos no círculo e não de um lugar à parte do círculo. (2011, 
p. 41) 
 
 

Contudo, considerando-se que a implantação dos círculos restaurativos no sistema 

prisional é uma prática pioneira, a interferência do facilitador pode ser reflexo das adaptações 

que tem sido realizadas pelos profissionais no sentido de levar a JR para o contexto de 

resolução de conflitos entre apenados e familiares, fugindo das situações exclusivas entre 

vítima e ofensor expressas na literatura estrangeira.  

Ademais, a de se atentar à conjuntura em que estas práticas têm sido realizadas, pois o 

ambiente prisional acrescido de contextos familiares por vezes estremecidos e conflituosos 

podem representar agravantes, que tem exigido maior envolvimento do técnico no processo 

restaurativo. No entanto, cabe aos profissionais a análise cautelosa de tais situações evitando 

que as ações realizadas com intuito de ajudar possam vir a desvirtuar o processo restaurativo 

em si, não permitindo que este alcance a sua finalidade maior, qual seja a autonomia e o 

empoderamento dos sujeitos para a resolução pacífica de seus próprios conflitos.  Segundo 

Pinto (2005, p. 33-34) os participantes do processo restaurativo têm direito de receberem um 

“serviço eficiente”, através de facilitadores de fato capacitados para o exercício da função, 

que respeitem “[...] os princípios, valores e procedimentos do processo restaurativo [...]”.  

Outro aspecto evidenciado é a questão religiosa que permeia o processo de capacitação 

dos servidores penitenciários da 4ª DPR, já que o curso de formação foi ministrado pela 

Pastoral Carcerária. Essa relação é expressa pelos profissionais entrevistados: “[...] Fiz a 

primeira etapa do curso da Pastoral que, não é aprofundado em como trabalhar, mas sim com 

a pessoa, a escuta ativa, avaliar a situação sem tomar partido, o perdão. É um ramo da Igreja 

com princípios do perdão.” (PROFISSIONAL 4). Outro profissional relata: “A JR não tem 

necessidade de perdão que alguns autores dizem que sim. [...] A Pastoral Carcerária vem 

como necessidade forte de perdão, mas na segunda etapa ficou claro que o perdão não é 

condição ou pré-requisito para dar certo [...].” (PROFISSIONAL 2) 
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Sobre este aspecto, convém clarificarmos que a Justiça Restaurativa não tem como 

objetivo principal o perdão ou a reconciliação entre as partes, nem tão pouco a necessidade de 

ligação com instituições de cunho religioso, apesar de não haver implicações negativas neste 

sentido. Uma vez que, o perdão é algo subjetivo e não há como exigir isso dos sujeitos, 

correndo o risco de cairmos em uma vertente religiosa do processo. Zehr (2012) esclarece 

melhor esta questão quando escreve que: 

  

 
[...] o perdão ou a reconciliação não são o objetivo principal ou o foco da Justiça 
Restaurativa. É verdade que a Justiça Restaurativa oferece um contexto em que um 
ou ambos podem vir a acontecer. De fato, algum grau de perdão, ou mesmo de 
reconciliação, realmente ocorre com mais freqüência do que no ambiente litigioso 
do processo penal. Contudo, esta é uma escolha que fica totalmente a cargo dos 
participantes. Não deve haver pressão alguma no sentido de perdoar ou de buscar 
reconciliação. (p. 18) 

     

Essa questão pode ser observada na fala de um sujeito entrevistado, que apesar de 

passar pelo círculo restaurativo e resolver o conflito em questão, não reatou o relacionamento 

com a ex-companheira: “Foi bom, porque eu e ela só brigava [...]. Estou fortalecido e se não 

quer vir, tudo bem. Quando eu sair vai ter outras pessoas lá fora [...].” (PRESO 2) 

Ainda, faz-se necessário apresentarmos os aspectos mais relevantes expressos pelos 

profissionais entrevistados, a respeito do modo como o trabalho técnico é percebido no 

estabelecimento prisional de lotação, considerando particularmente o trabalho realizado a 

partir dos procedimentos restaurativos. Lembrando que, cada casa prisional possui um 

contexto particular, que pode interferir na dinâmica do trabalho realizado pela equipe técnica.  

Sobre este aspecto todos os profissionais elencaram dificuldades, algumas que 

inclusive se repetem dentre os diferentes estabelecimentos prisionais e, que podem repercutir 

de forma negativa no trabalho com JR. O maior complicador, citado por todos os profissionais 

entrevistados é a questão de espaço físico, que em muitos presídios não existe ou ainda é 

inadequado para as práticas circulares. Isso aparece como limitador na fala de um 

profissional: “Talvez os espaços físicos nas casas, em certas casas, justamente por falta de 

espaço físico. Para JR tem que ter espaço que as pessoas se sintam acomodadas e 

empoderadas, à vontade para falar, para resolver os conflitos [...]” (PROFISSIONAL 3). Um 

profissional acrescenta um agravante a esta questão quando expressa que por vezes “são 

interrompidas no meio do círculo”. (PROFISSIONAL 4) 

Estes aspectos podem significar entraves importantes na execução do trabalho com 

justiça restaurativa, no entanto, este não é o único limitador apontado pelos entrevistados. Há 



21 

 

outros que denotam questões institucionais mais amplas, tais como ausência de entrosamento 

entre a área da segurança e área técnica. Um profissional relata: “Quando eles não acreditam 

não colaboram e inclusive boicotam.” (PROFISSIONAL 1), se referindo aos agentes 

penitenciários que não colaboram tanto quanto poderiam para a efetivação do trabalho 

técnico. 

Através deste depoimento, nota-se ausência de coesão dos servidores penitenciários da 

4ª DPR no que tange ao trabalho realizado pelos diferentes profissionais nas unidades 

prisionais, no entanto, para que a SUSEPE realmente consiga desenvolver sua função, qual 

seja, a ressocialização das pessoas que cumprem pena privativa de liberdade, é necessário que 

haja conexão entre os diferentes atores do sistema. Haja vista que, o trabalho de uns 

repercutem diretamente no trabalho dos demais e vice-versa, e o trabalho grupal é em si o 

tratamento penal. 

Ainda sobre este aspecto, um profissional aponta: “Mas as dificuldades são enormes, 

pois os trabalhadores do sistema não têm a cultura de paz. Mesmo quem teve o curso, não usa 

na prática. As pessoas não acreditam e isso é um dificultador para realizar o trabalho.” 

(PROFISSIONAL 2) 

A questão cultural apontada pelo profissional é realmente um aspecto importante para 

a efetivação do trabalho restaurativo no sistema prisional, pois a JR exige reflexão e quiçá 

uma mudança de visão quanto à questão da punição do preso como solução para a 

criminalidade. Parafraseando Zehr: é necessário trocar as lentes, ou seja, é necessário um 

novo olhar sobre a questão do crime e da justiça.  

Para tanto, é necessária a construção de uma nova cultura: uma cultura de paz no 

interior dos estabelecimentos prisionais, que precisa ser cultivada primeiramente pelos 

servidores que tem este ambiente como espaço laboral. Visto que, não há como exigirmos 

mudança dos padrões de pensamento e comportamento dos sujeitos que encontram-se 

reclusos, sem que esta mudança ocorra inicialmente com os atores que fazem esse sistema 

acontecer diariamente. Isso passa por duas questões primordiais: o respeito e a credibilidade 

pelo semelhante, considerando aqui, semelhante tanto o sujeito que está sob custódia do 

Estado, os familiares destes e os próprios colegas de trabalho.       

A ausência de confiança e respeito para com as pessoas gera situações que podem 

afetar as relações interpessoais e dificultar a construção de um espaço dialógico entre os 

próprios colegas de trabalho. Isto pode ser exemplificado a partir da fala de um profissional: 
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Quando tem vitórias não aparecem para mostrar, mas aquilo que não deu certo 
aparecem para apontar. Falam como se nós estivéssemos num mundo paralelo, 
iludidas e que acreditamos em coisas que não vão mudar as pessoas. Tudo é uma 
questão pessoal, quando o guarda conhece a família tudo é mais fácil. E quando 
houve uma questão pessoal com um, tudo fica difícil para o preso e para toda a 
família. Tratam mal e dizem: ‘Agora vão trazer uma quadrilha aqui pra dentro’. 
(PROFISSIONAL 1) 

 
 
 
 Essa expressão corrobora uma característica dos profissionais da área da segurança 

que atuam em instituições totais, qual seja a necessidade de manter distância dos apenados e 

de seus familiares. Segundo Goffman (1961, p. 75), esta é uma estratégia para evitar o 

sofrimento, pois por maior que seja o afastamento que a equipe de trabalho mantenha das 

pessoas privativas de liberdade, estes podem vir a desenvolver sentimentos de “afeição” e 

“camaradagem” para com aqueles, podendo assim perceber a “humanidade” dos 

encarcerados. Tal fato pode gerar sofrimento ao profissional, quando da necessidade de 

imposição de sanções mais duras em determinadas situações do seu cotidiano laboral. 

 Destarte, faz-se necessário que a instituição realize um movimento amplo no sentido 

de fomentar a reflexão sobre a necessidade de mudança da concepção de toda a equipe de 

trabalho prisional no que tange ao processo de encarceramento. Uma vez que, dentro do 

contexto prisional as atividades se complementam, não há como fazer o cotidiano sozinho, 

deslocado dos demais. Essa inter-relação foi expressa por um profissional: “Na casa onde 

trabalho a chefia - Administrador e Agente de Segurança e Disciplina–ASD - estimulam. No 

Presídio Estadual de Erechim há, sim, estímulo [...], por exemplo, sem algemas. Pois a 

administração permite, mas os agentes ainda têm dificuldades.” (PROFISSIONAL 3) 

Essa fala demonstra o quanto o entendimento e o incentivo da chefia direta fortalecem 

e ampliam as possibilidades de trabalho, principalmente no tocante ao desenvolvimento das 

práticas de JR com a população carcerária. Considerando que, para o desenvolvimento dos 

círculos restaurativos a equipe técnica precisa contar com a colaboração dos agentes 

penitenciários, tanto no tocante ao deslocamento do apenado, como no processo de respeito 

para com o trabalho destes.  

No entanto, é necessário ponderar que essa mudança vai exigir um trabalho contínuo 

da instituição, pois consiste em mudar paradigmas e isto é um processo lento que vai exigir 

uma caminhada ininterrupta, com avanços e retrocessos diários, uma vez que estamos falando 

de uma instituição total11, onde os processos de resistência são comuns. No entanto, não se 

                                                           
11

 Sobre este aspecto ver GOFFMAN, Erving. Manicômios, Prisões e Conventos. São Paulo: Editora perspectiva: 

1961.  
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pode permitir que as resistências tornem-se empecilhos ao processo de mudança, pois apesar 

de ser lento ele precisa acontecer e não deve ser visto como utopia, como expressa esse 

profissional: “JR é empatia do profissional, conseguir enxergar essa pessoa como um ser 

humano que errou e que talvez vá errar ainda, mas se todo mundo fizesse esse trabalho e se 

APAs e APs se deixassem tocar, tudo mudaria, mas é utopia.” (PROFISSIONAL 3) 

Outro profissional também expressa estas dificuldades quando questionado a respeito 

do estímulo institucional quanto ao uso das técnicas de JR, trazendo que a possibilidade de 

trabalho teve de ser construída pela equipe técnica, demonstrando que o cotidiano de trabalho 

contraria o que é preconizado pela SUSEPE como plano de tratamento penal. Isso demonstra 

uma lógica adversarial dentro da própria instituição, pois o que é reforçado por alguns, é 

desestimulado por outros, gerando um espaço contraditório mesmo entre os operadores do 

sistema: “Mais ou menos, depende... em algumas situações, sim. Na área técnica, sim. Na 

segurança, depende. Está muito para as áreas técnicas. Em Erechim, os agentes são tranqüilos, 

mas por tudo que foi construído pela colega e pelo administrador anterior, mas escutamos 

algumas piadinhas”. (PROFISSIONAL 3) 

Todos estes aspectos expressam a necessidade de uma mudança cultural sobre a 

questão do crime e da punição, pois somente através da reflexão acerca de novos e efetivos 

processos de responsabilização será possível a construção de um novo modelo de justiça, que 

de fato, dê conta de atender as necessidades de todos os envolvidos neste contexto, ou seja, a 

Justiça Restaurativa.  

No entanto, segundo um profissional, para que o trabalho com JR no contexto do 

sistema prisional se efetive torna-se fundamental o apoio do judiciário: “Espero que comece 

no Judiciário, assim vai criando uma cultura, pois simplesmente enclausurar não 

responsabiliza e poder ver como o outro se sentiu com relação aquilo que foi feito, muda 

muito.” (PROFISSIONAL 3). De fato, o judiciário como parte no processo de execução penal 

pode contribuir para elevar a JR a um patamar que consiga evidenciar mudanças no processo 

de responsabilização dos sujeitos.  Ademais, releva atentar que o Conselho Nacional de 

Justiça instituiu em 29 de novembro de 2010, através da resolução 125, a Política Judiciária 

Nacional de tratamento dos conflitos de interesses, buscando “assegurar a todos o direito à 

solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade”. A resolução 

aponta no art. 1º, parágrafo único, que é incumbência dos órgãos judiciários a oferta de 

mecanismos de soluções de conflitos através de meios consensuais, indicando para tanto a 

mediação e a conciliação.  
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 Diante do exposto, fica evidente que a implantação das técnicas de JR no sistema 

prisional tem acontecido sob forte resistência de alguns operadores do sistema, no entanto, o 

primeiro passo já foi dado, tanto por parte dos profissionais que acreditam que a mudança 

pode acontecer, quanto pela instituição que quebrou paradigmas quando introduziu a Justiça 

Restaurativa como plano de governo no processo de tratamento penal. Ademais, há de se 

ponderar que em se tratando de uma instituição total esse processo poderá ser lento e 

intrincado, apesar de necessário.  

 

 

Considerações Finais 

 

  

 O estudo ora apresentado não deixa dúvidas quanto aos inúmeros benefícios que as 

práticas restaurativas acarretam aos que delam usufruem, possibilitando a expressão de 

valores e sentimentos nunca antes evidenciados no contexto do sistema prisional. A 

aplicabilidade deste método de trabalho no processo de resolução dos conflitos entre 

familiares e apenados tem garantido o restabelecimento dos vínculos familiares, antes 

fragilizados e/ou rompidos, tão importantes ao processo de reinserção social do apenado, além 

de outros inúmeros benefícios, já suficientemente problematizados.  Tem, até mesmo, 

devolvido a autonomia e o empoderamento e, consequentemente, garantido a reafirmação da 

cidadania dos sujeitos que cumprem pena privativa de liberdade.  

 No entanto, ficou evidente que o sucesso no processo de implementação dos círculos 

restaurativos nos presídios da 4ª DPR dependerá de esforços contínuos daqueles que, hoje, já 

acreditam na possibilidade de mudança. Dependerá, inclusive, de aprender que o retroceder de 

hoje pode significar o avançar de amanhã, pois a JR no sistema prisional é mais do que uma 

simples técnica do processo de trabalho, significa uma mudança de paradigma e, portanto, 

será gradual.  

 Gradual, no entanto, não pode significar estanque, pois há um consenso internacional, 

através de documentos oficiais da ONU e da União Européia, que legitimam e recomendam o 

uso da Justiça Restaurativa para todas as nações (PINTO, 2005, p. 23). Ademais, é chegada à 

hora de admitirmos o fracasso do atual sistema prisional como remédio para a criminalidade, 

uma vez que o mesmo somente reverbera violências.   

 Neste sentido, torna-se imprescindível que a SUSEPE não só incentive as práticas 

restaurativas, mas sim forneça os subsídios necessários para que a JR torne-se uma prática 
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constante na realidade de trabalho intramuros. Dentre eles, pode-se citar: disponibilização de 

formação e capacitação ininterrupta a todo quadro funcional, iniciada já no curso de formação 

dos servidores, pois como a SUSEPE institui a JR como plano de governo, o trabalho não 

pode ser desenvolvido somente por aqueles que se identificam com a temática, mas sim por 

todo o quadro de servidores; apoio das chefias diretas quanto à participação de todos os 

servidores nos grupos de estudos em JR, bem como em relação à efetivação dos círculos 

restaurativos com apenados, familiares e, por que não, com os próprios servidores;  incentivo 

a utilização de uma cultura de paz no interior dos estabelecimentos prisionais, considerando 

que isso só é possível com a instituição do respeito e do diálogo como valores centrais dos 

relacionamentos interpessoais. E revela atentar que estes valores devem nortear todas as 

relações do cotidiano prisional, abarcando, inclusive o respeito para com apenados e entre os 

próprios servidores.   

 Por isso, faço das palavras de Pinto, as minhas: acredito que a Justiça Restaurativa é 

possível no sistema prisional, “[...] como oportunidade de uma justiça criminal participativa 

que opere real transformação, abrindo caminho para uma nova forma de promoção dos 

direitos humanos e da cidadania, da inclusão e da paz social, com dignidade”. (2005, p. 35) 

Enfim, convém relatar que o presente artigo é fruto de esforços para dar visibilidade às 

experiências que vem sendo implementadas, buscando contribuir com subsídios de análise ao 

processo em curso, bem como com a qualificação do mesmo. No entanto, torna-se mister  

expressar que todas as problematizações realizadas devem ser consideradas como provisórias, 

pois contemplam a problemática a partir do estudo de determinando período temporal e, 

portanto, as mesmas não podem ser vistas numa perspectiva estanque já que a realidade social 

encontra-se em constante processo de transformação.   
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