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RESUMO
“Não estou satisfeita porque aqui não sou ouvida. Meu marido foi preso, mas eu não queria
isso. Meus filhos estão perguntando pelo pai. Não quero afastar ele das crianças”. Essa não
é propriamente uma transcrição de entrevista, mas representa, resumidamente, o discurso
majoritário das mulheres que frequentam a 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra
a Mulher do Recife, quando indagadas se estão satisfeitas com a forma de condução dos
“seus” processos pelo Judiciário. No âmbito de uma pesquisa maior, de abrangência
nacional, financiada pelo Conselho Nacional de Justiça, foram conduzidas entrevistas
semiestruturadas com mulheres vítimas de violência doméstica que passaram pela referida
Vara no primeiro semestre de 2017. O principal objetivo das entrevistas foi entender os
anseios, necessidades e intenções das vítimas ao acionar a polícia (e, por via de
consequência, o Sistema de Justiça Criminal). O presente trabalho começa trazendo à baila
a narrativa de três mulheres (três estudos de caso) para depois, cruzando os referenciais
teóricos da Criminologia Crítica e da Justiça Restaurativa, avaliar os pontos de tensão entre
os seus anseios ao buscar a “justiça” e a ritualística processual a qual foram submetidas.
Finalmente, far-se-á um exercício de pensar a justiça restaurativa em casos de violência
doméstica a partir das falas dessas mulheres, contrastando os seus anseios e frustrações
em relação ao Sistema de Justiça e a proposta restaurativa.
Palavras-chave: Vítima de Violência Doméstica; Lei Maria da Penha; Justiça Restaurativa

1

Graduando em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco e integrante do Grupo Asa
Branca de Criminologia. E-mail: joao.law.neto@gmail.com.
2

Graduanda em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, integrante do Grupo Asa Branca
de Criminologia e bolsista na Iniciação Científica (PIBIC/UNICAP). E-mail: juliapoletine@gmail.com.
3

Doutora em Criminologia pela Universidade de Oxford (Inglaterra). Mestre em Criminologia pela
Universidade Católica de Leuven (Bélgica). Professora do Programa de Mestrado do International
Institute for Restorative Practices (IIRP, EUA). Professora de Direito da Universidade Católica de
Pernambuco (UNICAP). Orientadora na Iniciação Científica (PIBIC/UNICAP). Pesquisadora do Grupo
Asa Branca de Criminologia. Email: ffrosenblatt@iirp.edu.

2

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

1. O HISTÓRICO POR TRÁS DAS VARAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER
A saída da violência doméstica do âmbito privado para o público, com a criação
das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMS), deu-se por reflexo do
protagonismo do movimento feminista brasileiro, ou melhor, de setores do movimento
feminista brasileiro. Com efeito,

[o] movimento feminista inaugurou uma nova percepção de que a violência
conjugal deveria ser considerada como crime e o agressor penalizado. Para
tanto, lutou pela implantação das delegacias especializadas no atendimento
das mulheres na expectativa de que o tema de violência conjugal pudesse
ser tratado no âmbito criminal (MORAES e SORJ, 2009, p. 16).

Nesse sentido, a primeira DEAM foi criada em 1985, em São Paulo, e logo a
experiência se espalhou para todos os estados da federação, na expectativa de melhor
atender as mulheres vítimas de violência domestica e reduzir a impunidade em relação a
este tipo de crime (PASINATO, 2004). Ocorre que o movimento de mulheres, que tanto
apostou no projeto de delegacias especializadas, passou a testemunhar um imenso número
de ocorrências em contraposição a um número ínfimo de instauração de inquéritos policiais.
O sentimento de impunidade, portanto, permaneceu.
Em 1995, foram criados os Juizados Especiais Criminais (JECrims) no Brasil, os
quais inauguraram um rito processual mais célere, com a missão de desafogar o judiciário e
democratizar o acesso à justiça, permitindo a realização de acordos de conciliação entre as
partes e, com isso, possibilitando uma maior participação da vítima no processo penal
(ROSENBLATT, 2015). OS JECrims acabaram por descortinar um problema gigantesco em
nosso país, de forma mais escancarada do que com a criação das DEAMS: a violência
doméstica e familiar contra a mulher. Dessa forma,

[o] enquadramento dos casos de “violência conjugal” como sendo um crime
de menor potencial ofensivo acabou levando para a Justiça um crime que
até então raramente chegava ao Judiciário, e fez com que esses casos
representassem o maior número de processos nos Juizados [...]. Assim, a
questão da “violência conjugal” antes sub-representada no Poder Judiciário
[...] ganhou destaque e introduziu um novo debate no campo jurídico
brasileiro [...] (MORAES e SORJ, 2009, p. 52).

A violência doméstica, que abarrotou os JECrims, trazia (e traz) certas
peculiaridades, um grau de complexidade que não é visto em boa parte das condutas
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tipificadas como crime. A violência doméstica perpassa a ideia de vítima e agressor para
uma gama de subjetivismos dos dois integrantes do conflito separadamente, mas também
em conjunto, tendo em consideração que boa parte dos crimes desse tipo envolve pessoas
que vivem ou viveram uma relação amorosa seja como marido e mulher, como
companheiros ou como namorados. De tal forma, o tecnicismo e os métodos empregados
nos Juizados foram considerados não apenas ineficazes pelos segmentos feministas, mas
também banalizadores dos conflitos domésticos de gênero.
Nesse sentido, segundo Campos e Carvalho (2011, p. 147), a Lei 9099/95:

[...] seguindo a linha despenalizadora [...] criou institutos diversificacionistas
que possibilitam ao autor do fato submeter-se a determinadas condições
para não responder ao processo criminal – os institutos criados são a
composição cível, a transação penal e, para os delitos de ‘médio potencial
ofensivo’, a suspensão condicional do processo. Neste sentido, fato que foi
muito criticado pelo movimento feminista, o agressor poderia aceitar a
transação penal – como instituto despenalizador voltado para o acusado,
constituindo-se direito público subjetivo – e, durante período determinado
pelo juiz, cumprir determinadas exigências, como [...] indenizar a vítima ou
realizar prestações ou serviços comunitários.

Na prática dos JECrims, ao invés de receber uma pena, portanto, o agressor era
comumente condenado ao pagamento de cesta básica para alguma instituição de caridade,
e logo o argumento de banalização do conflito doméstico pelo Judiciário foi tomando corpo e
força (MONTENEGRO, 2015). Era como se bater em mulher não fosse algo sério,
porquanto reparável por meio do pagamento de cestas básicas.
De tal maneira foi sendo construído o caminho para a criação da Lei 11.340 de
2006, a apelidada Lei Maria da Penha, que teve como maior articulador o segmento
feminista que demandava uma “real punição” dos agressores de violência doméstica
praticada contra as mulheres. Deu-se, nesse momento histórico, uma aliança entre vozes
feministas e o Sistema de Justiça Criminal – sistema este, vale ressaltar, que sempre
sobrepujou as mulheres, que sempre as manteve sob um controle formal estabelecido na
esfera jurídica, haja vista o domínio do Direito, mundo afora, por homens brancos e de
posses, o que deságua em leis que tendem a criminalizar a sexualidade feminina
(ANDRADE, 1999). Exemplo disso é o extinto crime de adultério e o conceito de “mulher
honesta” presente na doutrina clássica e que, mesmo inominada, ainda vaga nos
entendimentos jurisprudenciais. O feminismo, aqui, mostrou-se como “movimento de mão
dupla” (ANDRADE, 1999), pois, à época, reivindicava a extinção de crimes como o adultério
(extinto em meados dos anos 2000), mas demandava a criminalização de condutas outras.
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Deste modo, a Lei Maria da Penha entrou em vigor e deu vida aos “Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher” em todo o país, hoje chamados em alguns
Estados de Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (ou VVDFM). Não
obstante a Lei trazer essa característica de “especialização” – comum nos tempos atuais
com a constante criação de estatutos, como o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), Estatuto
do Desarmamento (Lei 10.826/2003), Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015
– o mais recente de todos os citados) – impende mencionar que ela repete, em vários
pontos, conceitos e bens jurídicos que já são protegidos no ordenamento jurídico brasileiro
em outras leis ou mesmo no âmbito constitucional. De fato, como bem leciona Montenegro
(2015, p. 113), “toda a lei apresenta uma grande carga simbólica e, por isso, alguns de seus
artigos são totalmente dispensáveis [...] repetem os direitos e garantias fundamentais já
consagrados na Constituição”.
A Lei Maria da Penha sem dúvida se revelou protecionista e cumpre um
importante papel de assistência social à mulher, na medida em que prevê, por exemplo, as
medidas protetivas de urgência e chama atenção para a importância do trabalho das
equipes multidisciplinares no atendimento à vítima de violência doméstica. Também foi
meritória a criação de Varas especializadas. Ocorre que, apesar desses avanços de cunho
não penal, é o caráter penal da Lei que se sobressai nos discursos a respeito dela (e em
sua defesa). Como se argumentará abaixo, esse destaque é problemático por várias razões,
inclusive porque cria uma visão míope do problema, limitada ao desenrolar dum processo
penal que silencia essas mulheres nos desejos e necessidades que as motivaram a procurar
por esse serviço especializado.

2. A VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AS DIFERENTES MULHERES QUE NELA
ADENTRAM: UM TRAÇADO QUANTO AOS ANSEIOS (NÃO) ATENDIDOS NAS VVDFM
A ritualística processual penal em vigor é recheada de uma consecução de atos
e momentos processuais (e, portanto, de vivências por parte dos envolvidos) que vão desde
a notícia do crime registrada nas Delegacias, passando pela condução e conclusão do
Inquérito Policial, pelo oferecimento da Denúncia, pela efetiva instauração da Ação Penal e
desenvolvimento desta até a prolação da sentença. O enfoque no presente artigo é na
experiência vivida e sentida pela vítima no curso da ação penal. Objetiva-se compreender,
sobretudo, o que elas buscavam ao bater na porta do Sistema de Justiça Criminal, bem
como suas impressões quanto ao processo criminal que estão a experimentar – quer dizer,
trata-se, o presente trabalho, da tentativa de um exercício de escuta sobre as expectativas e
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frustações, satisfações e insatisfações das mulheres que passam pela Vara de Violência
Doméstica ocupando a posição de vítimas.
Esse exercício foi motivado pela hipótese de que as “Marias” que passam pelas
VVDFMs nem sempre são Marias da Penha – em alusão à mulher com a qual a Lei foi
associada, a qual foi vítima de tentativa de homicídio pelo marido, tendo sofrido várias
agressões ao longo do relacionamento que, no final das contas, deixaram-na paraplégica.
Com efeito, a relação entre Maria da Penha e a Lei 11.340/2006 cria “a falsa ideia de que,
assim como Maria da Penha, as mulheres vítimas pretendem sempre a persecução penal de
seus agressores” (SALAZAR, 2015, p. 35). E essa ideia, conforme ressaltado, distorce a
realidade de muitas mulheres vítimas de violência doméstica no País, além de esconder o
cruel processo de revitimização que as mesmas experimentam ao serem presas a um
processo penal que não é capaz de atender as suas necessidades e do qual, no mais das
vezes, não podem desistir.
Nesse sentido, durante um período de cerca de 2 (dois) meses, pesquisa in loco
foi realizada na 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recife. Com
base nessa pesquisa de campo, a qual será devidamente relatada e detalhada em relatório
de pesquisa ainda a ser aprovado e publicado,4 o presente artigo traz à baila as histórias
fictícias de 3 (três) vítimas, todas inspiradas em narrativas reais colhidas ao longo de cerca
de 15 (quinze) entrevistas semiestruturadas realizadas naquela Vara. A construção desses
três perfis pretende ilustrar a diferença entre os diversos casos que passam por aquela Vara.
Os nomes a seguir, também fictícios, recebem todos o prenome “Maria” como forma de
reconhecer as inúmeras “Marias” – não apenas “da Penha” – que sofrem uma violência tão
estrutural como a doméstica.

2.1 Maria de Fátima: a fé enquanto possibilidade de salvação
O primeiro relato começa com dona Maria de Fátima, por volta de seus 40 anos, portadora
de um estado de cegueira que adquiriu adulta, após doença. Estava acompanhada de sua
filha e desejava retirar a “denúncia” de ameaça, pois, a delicada condição física não
suportava mais tantas idas e vindas àquela Vara para dar continuidade a um procedimento
que, segundo ela, nunca surtiu os efeitos esperados. Contou que conviveu durante mais de
uma década com Francisco, companheiro que sempre teve atitudes muito agressivas, essas
4

A referência aqui é ao Relatório da Pesquisa “Entre práticas retributivas e restaurativas: a Lei Maria
da Penha e os avanços e desafios do Poder Judiciário”, a ser submetido pelo Grupo Asa Branca de
Criminologia da Universidade Católica de Pernambuco ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Após
aprovação do CNJ, o mesmo será publicado e disponibilizado gratuitamente na Internet, no sítio
eletrônico daquele Conselho.
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inclusive sendo de conhecimento geral do bairro humilde onde coabitavam. Procurou a
delegacia para fazer cessar as agressões – era essa, portanto, a sua expectativa ao
procurar “a Justiça”. O processo judicial já corre há anos, mas Francisco nunca parou de
aparecer na porta de sua residência para proferir ameaças contra ela. Nada mudou. Ela foi
questionada sobre o que fazia, então, para se proteger das agressões contínuas, visto que,
segundo seus relatos, o processo não tinha lhe garantido proteção. E diante de uma Ação
Penal em curso, da qual ela não poderia mais desistir, Maria de Fátima respondeu: “[...]
agora só Deus pode salvar a minha vida, porque a Justiça não é capaz de fazer isso, não”.
Quer dizer, direcionava suas orações diárias a um tipo de proteção imaterial, pautada na fé,
capaz de causar mais segurança nela do que a efetiva intervenção estatal. E no final das
contas, preferia o risco de não ter a proteção do Estado (já que ali estava na esperança de
poder desistir da ação penal) ao sofrimento de ter que viver um processo penal que nunca
lhe acolheu ou protegeu. Ao final da entrevista, Maria de Fátima disse que nunca indicaria
aquele procedimento legal para qualquer pessoa em situação semelhante.

2.2 Maria do Socorro: “Status”, Vergonha e Repressão Social
Maria do Socorro representa a única voz sobre violência doméstica da classe média alta
ouvida durante os meses de vivência de campo na Vara. A cifra oculta nesses casos é muito
evidente por conta de toda a estrutura social, poder e status que rodeiam as mulheres com
maior poder aquisitivo – as quais podem arcar, por exemplo, com os custos de um
tratamento psicológico e “resolver” o conflituoso casamento na Vara de Família (ao invés de
recorrer à Polícia e findar na Vara de Violência Doméstica).5 Ao ser abordada para a
entrevista, Maria do Socorro chamou atenção por estar bem vestida, pelo bom domínio das
palavras e por estar aparentemente instruída sobre seus direitos dentro do processo. Logo
de início, ao perguntar sua escolaridade, relatou ser formada em Direito, com atuação na
parte imobiliária, já que coordenava os negócios do pai. O espanto imediato se deu porque,
até então, a maioria das vítimas que passam por ali relatam possuir, no máximo, Ensino
Médio completo; além disso, uma mulher com atuação profissional é raridade nos
corredores de uma Vara que recepciona, quase que em sua totalidade, pessoas de classe
baixa (incluindo muitas mulheres analfabetas). Disse ter sido casada com Maurício, também
advogado, e que dessa união tiveram um filho. O motivo da separação deu-se por não
5

Segundo dados de pesquisa recente realizada pelo Datafolha, 52% das mulheres brasileiras se
calam diante da violência, enquanto somente 11% procuraram uma delegacia especializada. A
emancipação econômica, sem dúvida, liberta muitas mulheres do “constrangimento” de uma
delegacia. É mais fácil pagar um psicólogo do que enfrentar os corredores burocráticos de uma Vara,
sob os olhares do mundo – principalmente quando se nasce sob um gênero sem poder de fala
(AMARAL, 2017).
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aguentar mais as agressões verbais sofridas, sentindo-se humilhada dentro de uma relação
extremamente abusiva. Apesar de financeiramente independente, demorou a conseguir se
emancipar do emocional que a prendia a ele; durante muito tempo, calou-se com medo da
repressão familiar, porque ninguém acreditava que aquele suposto bom marido fosse capaz
de tratá-la mal, proferir xingamentos e ameaças. Foi chamada de louca. Em festas de
família, tudo era muito escondido e nem seus próprios pais sabiam de todo sofrimento
vivenciado entre quatro paredes – encarou um papel de atriz por muito tempo até sua
decisão final. Pensando no filho do casal, menor de idade, tentou várias vezes terminar a
relação de forma harmônica – Maurício nunca aceitou. A lesão corporal que sofreu, um dia
antes de sair de casa, foi o ápice para denunciá-lo. Arrumou suas malas, saiu de casa e
disse que engoliu todo o seu orgulho para conseguir ser feliz de novo. Foi julgada por
amigos, familiares, conhecidos, colegas de trabalho; mas, em nenhum momento se
arrependeu do que fez. Casou-se novamente. Seguiu com a vida. Por conta da perseguição
que sofreu após o término com Maurício, se sentiu pressionada a pedir por medidas
protetivas – inclusive para o filho – as quais vigoram até hoje. Foi perguntado se a criança
sente falta do pai, ou pergunta por ele, tendo como resposta que eles são muito mais felizes
assim – “é difícil ter que separar um pai do filho, mas tenho medo do que ele é capaz”. Falou
que está satisfeita com o curso do processo, que é bem tratada na Vara e que até agora não
tem do que reclamar – talvez por entender o trâmite processual. Quando lhe foi perguntado
sobre procedimentos restaurativos, também diferentemente da maioria entrevistada, Maria
do Socorro disse conhecer um pouco a respeito. Há um tempo, tinha visto uma matéria na
televisão sobre círculos restaurativos e relatou ficar encantada em imaginar como seriam
benéficos os efeitos para famílias como a dela, sem muita oportunidade de fala entre seus
membros, mágoas e receios, já que o processo judicial não lhes garantira esse espaço.
“Principalmente pra quem tem filho, né? Acho que seria uma ótima opção”. Percebeu-se, no
caso, uma vítima muito consciente dos limites do processo penal e, portanto, de poucas
expectativas em relação ao mesmo. Contudo, mesmo declarando-se, a princípio, “satisfeita”
com sua experiência na VVDFM, termina a entrevista a lamentar a falta de oportunidade de
realmente resolver o conflito na sua família. Em outras palavras, o processo lhe garantiu as
medidas protetivas que buscava, mas não foi (porque não é) capaz de “resolver” o seu
conflito familiar.

2.3 Maria das Dores: Dependência Econômica, Perdão e Recomeço
O caso de Maria das Dores talvez retrate de forma mais precisa a situação da maioria das
vítimas que passam pela 2ª Vara. Ela não estava muito disposta a dar seu depoimento,
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respondendo de forma concisa a todas as perguntas, como se para que não existisse
espaço para aprofundar os questionamentos. Ao longo de suas respostas, ficou claro que
ela estava visivelmente constrangida por estar ali, quando já havia perdoado seu
companheiro e retomado a vida conjugal. Ela não gostou, por exemplo, quando a
entrevistadora utilizou o termo “agressor”, mesmo tendo sido por força do hábito. É notório
como o peso de um processo influencia os envolvidos nele, a ponto de palavras realmente
machucarem. Narrou que após a última violência sofrida, resolveu se separar de vez de
Pedro depois de muitas agressões suportadas durante vários anos; até que, no curso do
processo, teve a necessidade de perdoá-lo. Disse que possuem duas filhas juntos e uma
história de mais de uma década, fatores que pesaram na sua decisão em reatar o
relacionamento. Acredita que ele mudou e foi devidamente responsabilizado graças aos
constrangimentos que lhe foram gerados a partir do registro da ocorrência na delegacia. Por
mais que o casal já tivesse se resolvido extrajudicialmente, reatado a relação e a mulher
tivesse perdido a vontade de continuar com aquele processo, o processo ainda tramitava e
por isso, ela havia comparecido à Vara na esperança de retirar a sua “denúncia”. Disse que
foi bem recepcionada pelos funcionários da Vara, bem atenciosos, mas que não aguentava
mais o desgaste emocional que era estar pisando naquele lugar várias vezes, atrás da
materialização de um desejo judicialmente impossível (visto que o seu caso possui natureza
de ação penal pública incondicionada). Quer dizer, o conflito com o marido tinha sido
administrado pelas partes diretamente envolvidas (eles dois), e a sensação durante a fala da
vítima foi de sofrimento por ter não ter a solução do seu próprio conflito reconhecida pelo
judiciário.

3. MECANISMOS DE SILENCIAMENTO, VITIMIZAÇÃO SECUNDÁRIA, OS “EFEITOS
INVISÍVEIS” DO PROCESSO E A JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO SAÍDA
As experiências e narrativas acima apresentadas escancaram um problema que
precisa ser enfrentado: dentro da nossa atual lógica jurídica, de bases e amarras
dogmáticas, o objetivo da punição através da pena é “tutelar os bens jurídicos” e, com isso,
impedir um ataque direto ao Estado enquanto sujeito passivo de todas as condutas ditas
típicas, antijurídicas e culpáveis. Ocorre que o Sistema de Justiça Criminal, operando por
meio desses raciocínios, em sua essência, nunca foi capaz de solucionar conflitos. Como
dispositivo de controle social formal, se preocupa mais em dar respostas satisfatórias à
sociedade punitivista – gerada, incentivada e alimentada por ele próprio – do que, de fato,
reparar os complexos danos oriundos do crime, mesmo que mediante discursos garantistas
que findam por legitimar um sistema que pouco (ou nada) garante. Desse modo, não
costuma atender aos anseios (nem sempre retributivos) da vítima. Na verdade, nesse
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processo de fixação de culpas e punições, enquanto foca na determinação de um culpado
para a aplicação de uma pena, insiste em negar qualquer papel significativo à vítima e ao
agressor.
A partir das buscas abolicionistas e minimalistas da Criminologia Crítica, somos
levados a compreender (e admitir) que a lógica da privação de liberdade não traz nenhum
retorno positivo às partes e à comunidade como um todo, gerando apenas sofrimento. Muito
pelo contrário, como ilustrado na seção anterior, a intervenção estatal, por meio do processo
penal, comumente aumenta a “ferida” aberta, sem oferecer eficiente possibilidade de “cura”
– quer dizer, a persecução penal, desde da sua fase pré-processual, é capaz de
potencializar (e tem potencializado, no lugar de reduzir ou amortecer) os danos vivenciados
pelas partes em conflito. Segundo Calhau (2004, p. 60):

Ao contrário do aspecto racional, que seria o fim do sofrimento ou a
amenização da situação em face da ação do sistema repressivo estatal, a
vítima sofre danos psíquicos, físicos, sociais e econômicos adicionais, em
consequência da reação formal e informal derivada do fato.

A esse dano adicional causado pelas próprias dinâmicas do Sistema de Justiça
Criminal, dá-se o nome de “vitimização secundária” (ou “revitimização”), sendo a vitimização
primária aquela decorrente do próprio fato criminoso (OLIVEIRA, 1999):

[...] como se não bastasse o sofrimento com o crime, no modelo tradicional
de justiça criminal, a vítima também sofre ao longo do processo penal,
dentre outras razões, porque: é muitas vezes destratada em Delegacias de
Polícia; tem sua participação no processo limitada às funções de informante;
segue aflita por desconhecer sobre o andamento do “seu” caso, e sobre os
seus direitos enquanto vítima; raramente é atendida nas suas expectativas
de reparação de danos; dentre outras situações de desprezo vividas pela
vítima que, vale lembrar, também é protagonista na ocorrência criminosa
(ROSENBLATT, 2015, p. 86-87).

Com efeito, na prática corriqueira do Sistema de Justiça Criminal, e diante da
incisiva apropriação estatal do conflito, é fácil esquecer quem são os verdadeiros “donos”
daquela situação conflituosa. À vista disso, a participação da vítima dentro do “seu” próprio
conflito se torna rara, quando não deveria ser atípica, mas habitual. Para que haja uma
maior eficiência de todos os atos processuais, ela precisa ter seu espaço respeitado, ser
empoderada para ocupá-lo e experimentar reconhecimento pelo seu protagonismo. Todavia,
como relatado, o contrário acontece; surge a problemática da “terceirização da justiça”, a
partir do momento em que o Estado detém o monopólio desses conflitos, concedendo-o
apenas aos profissionais especializados, também chamados de professional thieves
(CHRISTIE, 2004). A noção de “roubo” dos conflitos é evidente quando, analisando a
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estrutura judiciária de forma prática, advogados e demais legitimados (a exemplo do
Ministério Público) são mais atuantes no processo do que as próprias partes e detém maior
capacidade de decidir do que elas.
Levando o debate para a seara da violência doméstica e familiar contra a mulher,
a apropriação de conflitos faz alusão a uma espécie de espelho deformante, pois
desconsidera as particularidades essenciais de cada caso particular (HULSMAN e CELIS,
1997), mudando os focos. Posto isto, importante destacar que a pena não está apta a gerar
o sentimento de satisfação ou conforto, já que raramente os envolvidos na lide conseguem
aquilo que almejavam dentro do processo – desejo este que, como visto, nem sempre
implica na vontade de punir o réu. Analisando a problemática no contexto destacado, o que
a mulher vítima de violência doméstica espera é, de forma geral, a cessação das agressões
– sejam elas verbais ou físicas – e não um distanciamento provocado pelo encarceramento
do (ex) companheiro, às vezes pai dos seus filhos. O silenciamento dessa mulher é cruel,
porque coloca todas as mulheres numa mesma “caixinha” de vulnerável que não é capaz de
decidir o melhor para si. O Boletim de Ocorrência prestado por essa mulher em situação
crítica não deixa de ser um grito de socorro que, como todo grito de socorro, precisa ser
ouvido. E quando elas são ouvidas, a importância das medidas protetivas se sobressai à
busca por punição, muito embora, na nossa atual prática, seja tão difícil permitir à mulher
um anseio dissociado do outro.
Além dos aspectos acima, nos casos abarcados pela Lei 11.340/06, é impossível
ignorar a presença de fortes vínculos afetivos entre as partes do processo. Nos demais
crimes, a exemplo daqueles que possuem relação com o patrimônio, maioria nas estatísticas
nacionais, geralmente vítima e agressor não se conhecem, enquanto o agente específico de
violência doméstica é (mais que) conhecido dela em cerca de 61% dos casos (SANTOS,
2017). Como comparar, então, um anônimo que praticou determinado crime de roubo contra
uma desconhecida, na parada de ônibus, subtraindo sua bolsa, com a figura do
companheiro-agressor, que possui uma sólida história de vida com a ofendida? A distinção
entre os dois tipos de agente, sem romantizar os fatos, é perceptível dentro da lide, tanto
nas páginas iniciais do processo judicial, onde figuram nos polos ativo e passivo pessoas
com o mesmo sobrenome, por exemplo; como no compartilhamento de uma casa (ou lar),
bens, filhos, momentos e memórias construídas ao longo duma vida também compartilhada.
Isso tudo, definitivamente, o Direito (Penal) não pode abarcar com sua dogmática pura.
Enquanto a lei é muito objetiva na culpabilização e punição do réu, outros aspectos exigidos
nesse tipo de conflito – como a necessidade de amparo psicológico ou, simplesmente, o
respeito pelo desejo de reconciliação entre as partes – permanecem ignorados. As
narrativas das “Marias” descortinam isso. Não que os demais crimes sejam isentos de tal
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importância subjetiva, mas, percebe-se a urgência de sensibilidade nos casos de violência
doméstica. Como informar à vítima que, após determinado tempo, ela não pode mais se
retratar, mesmo que já tenha retomado a sua vida conjugal? Como amparar uma mulher
machucada emocionalmente, fisicamente ou ambos, muitas vezes leiga, explicando-a seus
direitos e prestando todas as informações necessárias à sua compreensão do processo
penal deflagrado? Como garantir a proteção buscada, nos limites do que é querido e foi
requerido, a quem não tem espaço de fala garantido?
Ao longo das últimas décadas, diante das limitações do Sistema de Justiça
Criminal, alguns criminólogos foram responsáveis por lançar uma proposta de “virada” no
pensamento retribucionista para a noção de reparação dos danos provocados pelo crime. E
para muito além disso, essa noção de reparação de danos chega atrelada a uma (nova)
lógica de processo ou à ambição por um processo de resolução de conflitos inclusivo e
empoderador das próprias partes, estruturado de modo a permitir a ativa participação dos
indivíduos diretamente envolvidos no delito. Um desses expoentes reformadores é Howard
Zehr, o qual, já em 1990, no clássico e vanguardista “Changing Lenses”,6 afirmava que:

O crime é uma violação de pessoas e relacionamentos. Ele cria a obrigação
de corrigir os erros. A Justiça envolve a vítima, o ofensor e a comunidade na
busca de soluções que promovam reparação, reconciliação e segurança
(ZEHR, 2008, p.170-171).

Partindo desse novo “conceito” de crime ou, talvez mais precisamente, dessa
nova forma de enxergar o delito, percebe-se o protagonismo reconhecido à tríade VítimaAgressor-Comunidade. Se o crime não é uma mera violação da legislação penal e, portanto,
um ataque primeiramente ao Estado, mas antes, uma conduta que causa danos a pessoas,
essas pessoas devem ganhar vez e voz no processo de administração desse conflito.
Busca-se, portanto, com a implantação de práticas restaurativas, atenuar a animosidade
presente entre ofensor e vítima (e suas comunidades), superando assim a violência que
marca o conflito (MELO, 2008). O que se deseja, em outras palavras, é extinguir a força
negativa-taxativa da pena, substituindo-a pelos ideais restaurativos e suas técnicas mais
horizontalizadas,

conscientes

das

subjetividades

de

cada

pessoa

envolvida;

consequentemente, respeitando também as particularidades e necessidades distintas de
cada um, seus desejos e vontades, no curso e ao cabo do processo penal. Em relação ao
tema, podemos dizer que

6

Em português, “Trocando Lentes”, tendo o livro sido traduzido e publicação no Brasil em 2008.
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[a] Justiça Restaurativa representa um novo paradigma aplicado ao
processo penal, que busca intervir de forma efetiva no conflito que é
exteriorizado pelo crime, e restaurar as relações que foram abaladas a partir
desse evento. Assim, e desde que seja adequadamente monitorada essa
intervenção, o modelo traduz possibilidade real de inclusão da vítima no
processo penal sem abalo do sistema de proteção aos direitos humanos
construído historicamente (PINTO, 2005, p. 48).

Em suma, o movimento restaurativo, muito influenciado pelo pensamento
criminológico crítico, está atrelado a uma insatisfação crescente com o sistema tradicional
de justiça criminal, e propõe, em contrapartida, um sistema dialogal de abordagem dos
conflitos, o qual se contrapõe à utilização da prisão como principal instrumento de resposta
ao crime, à supervalorização dos profissionais da justiça em detrimento do empoderamento
das partes diretamente afetadas pelo delito, à falta de compromisso com a reparação dos
danos sofridos, dentre outros aspectos negativos da justiça criminal tradicional
(ROSENBLATT, 2015). Sendo assim, pelo menos teoricamente, promete vencer alguns dos
limites do atual Sistema de Justiça Criminal, limites esses apontados como motivos de
insatisfação pelas vítimas de violência doméstica que experimentaram o processo penal.7

4. NOTAS “CONCLUSIVAS” DE UM TRABALHO EM ANDAMENTO
Não restam dúvidas que o mecanismo da retribuição, orientado para a pena a
ser aplicada ao cabo de um processo silenciador das partes diretamente afetadas pelo
delito, não surtiu os efeitos pretendidos. Uma prova disso é o aumento progressivo das
estatísticas da população carcerária brasileira, as quais apontam para o grande fluxo de
pessoas em penitenciárias. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ainda com base em
dados de 2014, mostrou que para cada 100.000 habitantes há cerca de 358 presos (CNJ,
2014, p. 11). Enquanto ocupamos a quarta colocação entre os países com a maior
quantidade de detentos, contando com um sistema penitenciário que funciona como
verdadeira bomba-relógio, os métodos alternativos são pouco inseridos. Ainda inspirados
pela lógica estrangeira do law and order, temos preferido a utilização da tática da “inflação
legislativa”, cumulada com o endurecimento das leis penais, o que causa um falso
sentimento de proteção legal, enquanto uma camada muito específica da população é
corriqueiramente revitimizada pela atuação do Estado, quiçá morta pelo ímpeto genocida do
nosso Sistema de Justiça Criminal (ROSENBLATT e FERNANDEZ, 2015). Nesse passo, a
produção em massa da máquina legislativo-punitiva só ilustra a insistência secular do
7

Para ir além das narrativas do presente artigo, recomenda-se a leitura atenta do rico acervo de
informações trazidas no bojo do trabalho de Amaral (2017).
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Estado em investir nas técnicas mais ultrapassadas (e desumanas) de “resolução” de
conflitos, ignorando a existência dos meios alternativas para lidar com esse tipo de problema
social.
Nesse sentido, o Direito Penal, pelas mãos da Lei Maria da Penha, tem sido
utilizado equivocadamente como prima ratio. E assim, segue-se no falacioso discurso de
combate à ocorrência de novos fatos delituosos, sem que se leve em conta os ciclos (de
violência) subjacentes ao conflito descrito na Denúncia, os quais geralmente não foram – e
não serão – fechados corretamente no bojo de um processo que não permite sequer fala
qualificada às partes. Como coibir a incidência dos crimes relacionados à violência
doméstica e familiar, por meio do Direito Penal, se a dogmática que o move (e amarra) não
consegue infiltrar-se nos liames subjetivos da vida rotineira, seja de um casal ou meio
familiar? Quando, raramente, os “operadores do direito” conseguem sair da caixinha
operacional para lidar com pessoas reais e não com Tícios, Mévios, Marias da Penha e os
perfis generalizados (e engessados) que essas personagens representam?
Esse foi apenas um primeiro ensaio, fruto de alguns meses de iniciação
científica, em torno da experiência vivida pelas vítimas de violência doméstica que têm ou
tiveram o seu caso processado no âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha. O objetivo ao
final do estudo que motivou o presente artigo é explorar a proposta restaurativa nos casos
de violência doméstica e familiar contra a mulher. E a motivação para seguir nessa busca
por alternativas vem da compreensão de que essas mulheres, caladas pela primeira vez
dentro de casa em virtude da agressão ou das consecutivas agressões sofridas, não podem
permanecer silenciadas no curso do “seu” processo de resolução de conflitos. Esse,
portanto, e no final das contas, foi um grito por mais debate em torno do que pode ser feito
em relação aos efeitos não declarados da Lei Maria da Penha, mais de 10 (dez) anos depois
da sua entrada em vigor (MELLO et al., 2016).
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Possibilidades

Tatiana Craveiro de Souza1
Gabriel Carlos da Silva Carneiro Maranhão2
Marina Reis de Souza Guerra de Andrade Lima3

Resumo: A violência contra a mulher é problemática antiga, resultado de vários fatores
socioculturais, destacando-se o modelo patriarcal e sexista de nossa sociedade, onde,
historicamente, são estereotipados papéis sociais para o homem e a mulher e criada uma
assimetria baseada no gênero. Este artigo propõe-se a analisar limites e possibilidades da
aplicação das práticas restaurativas nos casos de violência contra a mulher. Em sua
construção trata sobre o complexo contexto em que está inserido o fenômeno de violência
contra a mulher, os avanços no tratamento dessa problemática a partir das leis 11.340/06 (Lei
Maria da Penha) e 13.104/15 (Lei do Feminicídio) e a viabilidade do uso de práticas
restaurativas como meios alternativos e complementares nestes casos. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa de caráter exploratório, realizada mediante levantamento bibliográfico.
Os resultados dos estudos levantam algumas questões para contribuir com os debates
apontando cuidados e alternativas para uma implementação consciente e consequente de
práticas restaurativas, diante das especificidades dos casos de violência contra a mulher.
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INTRODUÇÃO

Em pleno século XXI, a violência doméstica contra a mulher, longe de ser um resquício
histórico do modelo social pautado no patriarcado e machismo, persiste sendo um problema
que merece extrema atenção do Estado e da sociedade de maneira geral. As desigualdades
de gênero, com a crença de uma superioridade do homem sobre a mulher, continuam
entranhadas no seio da sociedade, se revelando tanto nos espaços privados como nos
públicos. É pela crença de inferioridade do sexo feminino que muitas mulheres são
constantemente vítimas de agressões físicas e/ou psicológicas dentro do seu próprio lar, que,
em regra, deveria ser tido como local de segurança e acolhimento.
Neste sentido, o presente trabalho adentra nas causas socioculturais de manutenção
da violência contra a mulher para perceber como o argumento da subalternidade reforça a
convicção de muitos homens de que detêm o poder sobre suas filhas, esposas, namoradas
ou companheiras. Sendo assim, atentar para o caráter transgeracional e reprodução dos
padrões de dominação se mostra como premissa para desmistificar a ideia de que a violência
doméstica contra as mulheres seja “natural”.
Por meio do levantamento bibliográfico, este artigo ainda ressalta a relevância de
legislações como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio como reforços ao combate de
comportamentos violentos tendo a mulher como vítima, além de destacar a importância dos
movimentos sociais, em especial dos estudos feministas, para o empoderamento e
fortalecimento das mulheres para afirmação de seus direitos.
Numa tentativa de refletir para além do viés exclusivamente punitivo, este estudo traz
à tona as possibilidades de aplicação da Justiça Restaurativa (JR) como ferramenta de
sensibilização para o outro e para o diálogo a fim de repensar a cultura de violência,
possibilitar o reconhecimento e a reparação do dano e estabelecer relações mais saudáveis.
1 Histórico da violência contra a mulher

A violência contra a mulher é problemática antiga, resultado de múltiplos fatores
socioculturais, entre os quais destaca-se o histórico modelo patriarcal e sexista de nossa
sociedade que reproduz condutas abusivas de dominação masculina e exploração feminina,
limitam, subjugam e violentam as mulheres (SAFFIOTI, 2011; SCHAIBER, 2005).
Studart (1991, p. 15) apresenta que, desde a infância começa a lenta mutilação e o
condicionamento do feminino, o desestimulo à criatividade, à ousadia e aos desafios do
mundo. Ainda cedo, a menina é “treinada” para ser dócil e obediente e para habituar-se ao
ambiente doméstico e privado: cuidar da casa (brincadeiras de casinha e comidinha) e dos
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filhos (brincar de boneca). Já o menino, é estimulado à estratégia, aos desafios e ao
mundo do público (jogos em grupo e brincadeiras com carrinhos, aviões, foguetes...).
Quando jovem, a mulher é elogiada por sua beleza, raras vezes, por sua inteligência,
pois,

socialmente é destinada a

ser

“objeto de

consumo”.

A beleza

e

a

nudez

feminina são exploradas para a venda de mercadorias (da cerveja ao pneu). Além disso, nas
novelas, no cinema ou teatro, constata-se situações em que a nudez feminina surge em
situações gratuitas. Sendo a mulher objeto do desejo masculino, sua sexualidade deve
ser vigiada. Studart (1991), Saffioti (2011), Paterman (1993), argumentam que

um

dos

elementos nucleares do patriarcado reside exatamente no controle da sexualidade feminina,
a fim de assegurar a fidelidade da esposa a seu marido e que a dominação e liberdade dos
homens e a sujeição das mulheres faz parte de um pacto original, tanto social quanto sexual,
criando direitos políticos dos homens sobre as mulheres.
Apontando outras faces da construção social de desvalorização/submissão, destaquese que, quando a mulher ousa sair do ambiente exclusivamente doméstico e decide exercer
uma

profissão, na

maioria

das

vezes,

é

direcionada

ao

seu

papel

de

cuidadora (enfermeira, babá, professora ...) ou tarefas similares as “do lar” (faxineira, copeira,
cozinheira ...) e, geralmente, as profissões ditas femininas não tem o mesmo reconhecimento
e remuneração daquelas que são exercidas majoritariamente por homens. Sem contar
as disparidades salariais entre homens e mulheres que exercem o mesmo cargo, onde, em
muitos casos, as mulheres recebem salários menores pelo simples fato de serem mulheres.
Os preconceitos contra as mulheres ao longo desse processo histórico, vem
reforçando a ideia e a imagem da submissão feminina. Os teólogos cristãos
hostilizavam as mulheres, afirmaram que elas eram a “porta do
demônio”. Lamenais (1782- 1854) caracterizava-as como “a estatua viva da
burrice”. Nietzsche (Friedrich, 1844- 1900) e Voltaire (François-Marie Arouet,
1694- 1778), também insultavam as mulheres, com afirmações pseudocientificas de que elas eram inferiores. Voltaire tentou mostrar a veracidade
de sua proposição, dizendo que o sangue delas era mais “aquoso”, como
prova de sua inferioridade (TELES & MELO, 2009, p. 32).

Ainda de acordo com os valores dessa civilização masculina, podemos ressaltar a
dificuldade feminina de envelhecer, cercada de inseguranças. Observa-se que o homem pode
cobrir-se de rugas, tornar-se careca, grisalho que é até considerado charmoso, mas, a mulher
com cabelos brancos é considerada “desleixada”, angustia-se por não ter o direito de
envelhecer dignamente, pois precisa permanecer aparentando ter “vinte anos” e recorre a
cremes, academias, dietas e intervenções estéticas, as quais visam, nesse contexto de
dominação masculina não tornar a mulher madura “obsoleta”.
Assim ocorre a socialização feminina e masculina, mediante a internalização de
modelos, crenças e valores, os quais são aceitos socialmente e reforçados pela família, pela
escola, pela igreja, pelos mais diversos espaços de convivência e vem enfatizar atribuições
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que são esperadas e idealizadas e outras consideradas inadequadas e inconvenientes,
constituindo socioculturalmente as identidades e as desigualdades de gênero, reproduzindo o
patriarcado e anestesiando a mulher vítima de violência (STUDART,1991; SAFFIOTI, 2011).
A análise histórica vai desnudando a complexidade do fenômeno da violência contra a
mulher, apontando como um de seus principais fatores a reprodução da cultura patriarcal em
nossa sociedade, onde a mulher foi colocada como subordinada ao homem, devendo-lhe
obediência. No Brasil, durante muitos anos falava-se em igualdade entre as pessoas, mas, na
prática, a mulher não podia estudar, trabalhar, votar e, muito menos, ser votada, era
considerada como relativamente incapaz e, por isso, era tutelada, tratada como uma
“propriedade”, sendo mandada pelo pai e depois pelo marido.
Um modelo de dominação do homem e exploração da mulher, mediante o qual, a partir
de uma perspectiva simbólica, justifica-se pelas diferenças biológicas uma crença de que as
mulheres seriam inferiores e, a partir daí, legitima-se o poder masculino, estabelecendo-se
uma hierarquia baseada na questão de gênero.
O conceito de violência de gênero deve ser entendido como uma relação de
poder de dominação do homem e de submissão da mulher. Ele demonstra
que os papéis impostos às mulheres e aos homens, consolidados ao longo
da história e reforçados pelo patriarcado e sua ideologia, induzem relações
violentas entre os sexos e indica que a prática desse tipo de violência não é
fruto da natureza, mas sim do processo de socialização das pessoas (...) A
violência de gênero pode ser entendida como ‘violência contra a mulher’ (...)
(MELO e TELES, 2002, p. 18).

Esse suposto poder masculino é culturalmente aceito como “natural”, e, quando
desconsiderado, impõe-se, inclusive, com o uso da violência.
A violência presente no contexto social é trazida para o ambiente familiar,
repetindo o modelo social de domínio do mais forte sobre os mais fracos. No
caso de uma sociedade patriarcal, o “suposto” poder é atribuído e incorporado
pelo homem, que na tentativa de responder à desqualificação social que sofre
no contexto social, impõe pela força a sua vontade e a sua presença dentro
do ambiente familiar (PENSO, 2009, p. 249).

Assim, é que, maridos, companheiros, namorados e os “ex” continuam sendo
apontados como os principais agressores, causando nas mulheres lesões ou agravos à saúde
e, não raro, a morte (MAPA DA VIOLÊNCIA, 2015). Uma questão transgeracional que
mantem a lógica de dominação, agressividade e violência, retirando, de forma inaceitável, o
direito humano fundamental de viver sem violência. Ressalte-se ainda que aqui o que se
pretende não é culpar os homens diretamente, mas perceber essa dinâmica em que homens
e mulheres estão envolvidos. Claro que existem resistências, que muitas questões aqui
apontadas estão sendo revistas e vem paulatinamente se modificando, mas ainda há um
longo caminho a ser percorrido.
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2 Complexo contexto em que está inserido o fenômeno de violência contra a mulher

É importante considerar que não é fácil para a mulher romper com a violência, pois,
como descrito anteriormente, a violência contra a mulher é um fenômeno sociocultural
complexo, a partir do estudo de vários autores e de pesquisas sobre o tema pode-se identificar
alguns fatores que dificultam romper a situação de violência (SAFFIOTI, 2011; SCHAIBER,
2005; STUDART, 1991; TELES & MELO, 2009). A seguir, elencou-se alguns desses fatores,
cuja ordem não representa, necessariamente, uma hierarquia de importância diante do
fenômeno de violência.
Primeiramente, grande parte das mulheres não se percebe como vítima de violência.
Nesses casos há a invisibilização da violência, pois de tanto ver se repetir no cotidiano das
mulheres, a violência acaba sendo “naturalizada” e reproduzida de geração a geração. Esse
processo denomina-se transgeracionalidade da violência. Explicando melhor, pode-se citar
que a mulher que vive num contexto de violências, sequer se percebe como vítima. Ora, se
em seus relacionamentos as mulheres com as quais a vítima convive (mãe, avó, vizinha,
amiga...) sofrem violências, de tanto ver acontecendo passa a achar natural, banaliza ou
ignora os atos violentos presenciados ou sofridos, numa indiferença ou cegueira (SCHAIBER,
2005).
O segundo é a mulher vítima de violência ter a crença de que casamento é para
sempre ou que deve submissão ao marido. Nestes casos, as crenças, os preceitos
religiosos, reforçam a ideia de eternidade do vínculo conjugal; soma-se ainda o medo de
perder o status de mulher casada e de tornar-se socialmente desvalorizada pela condição de
“mulher separada”. Na outra situação inculca-se na mulher que ela deve submeter-se a
qualquer coisa em obediência ao marido ou para manter a “paz no lar”. Estas crenças
reforçam o empenho da mulher em manter a relação, ainda que violenta (STUDART, 1991).
O terceiro fator ocorre quando a mulher vivencia o ciclo de violência. Walker
(1979) apud Angelim (2010), constatou que nos relacionamentos conjugais violentos há um
padrão cíclico, manifestando-se em três fases, que se repetem ao longo do tempo: 1ª
fase- momento de tensão, quando podem surgir irritações, “caras feias”, impaciências,
grosserias...; 2ª fase - explosão da violência, quando ocorrem os episódios de violência
propriamente ditos, aqui há a confusão na cabeça da mulher, num misto de tristeza,
frustração, culpa, medo e raiva e, muitas vezes, é nessa fase que ela pensa em romper com
a conjugalidade e denunciar os atos violentos e; 3ª fase- lua-de-mel, quando a “poeira baixa”,
o autor de violência se arrepende, pede desculpa, o casal faz promessas, minimiza a situação
e reata a conjugalidade. A vítima de violência passa a justificar ou desconsiderar o ato violento
sofrido, muitas vezes, até mesmo a se culpar, por uma fala inoportuna, por ter feito ou deixado
de fazer tal coisa, ela crê ter “contribuído” para o comportamento violento do outro. Entretanto,
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ao longo do tempo, cada vez que gira esse ciclo, vai aumentando a frequência e gravidade,
podendo evoluir para a predominância da 2ª fase, numa escalada que pode começar
por injurias, passando por agressões físicas e pode terminar em tragédia, com uma lesão
grave ou até a morte da mulher.
O quarto fator diz respeito a dependência em relação ao autor de violência, as mais
comuns são a dependência afetiva e a dependência socioeconômica. A dependência afetiva,
geralmente motivada por sentimentos de amor ou culpa, fazem a mulher manter a convivência
com o autor de violência. Elas acreditam, verdadeiramente, que os atos violentos fazem parte
de um repertório de uma “má fase”, que logo “tudo vai voltar a ser como era antes”, noutras
vezes o sentimento de pena do marido ou culpa faz com que permaneçam na relação.
A dependência socioeconômica, contribui para manter relações violentas na medida
em que mulheres sem renda ou recursos, com filhos pequenos ou filhos com alguma
deficiência física ou mental, tornam-se mais vulneráveis a permanecer em relações violentas.
Algumas vezes há tentativas de separação, mas o medo, a falta de rede de apoio e o fato de
não ter recursos para manter-se e aos filhos, acaba por empurrar a mulher a regressar ao
convívio com o autor de violência. A proibição do marido de que conviva com outras pessoas
e busque trabalho fora de casa intensifica o isolamento das mulheres e impede seu acesso
à assistência para a violência sofrida (TELES & MELO, 2009).
Ao assumir a decisão de separar, a mulher quebra o paradigma patriarcal de
que, para terminar relacionamentos afetivos, a prerrogativa da escolha seria
masculina, conforme a divisão sexual do poder existente no interior das
relações de conjugalidade. Ao acabar com um relacionamento, a mulher
deslegitima essa regra do jogo posta pelas relações sociais de sexo/gênero
e reivindica uma redistribuição sexual do poder (THURLER & BANDEIRA,
2010, p. 171-172).

O quinto fator refere-se a crença nos mitos em torno da violência. A partir dos estudos
de Diniz & Angelim (2003) destacam os seguintes mitos construídos em torno da violência: 1)
violência ocorre, predominantemente, fora de casa; 2) idealização da família e da casa como
um lugar seguro; 3) é fácil falar e/ou lidar com a violência; 4) o autor de violência é, geralmente,
um desconhecido (perverso, tarado ou bandido); 5) a violência doméstica afeta,
predominantemente, famílias de classe baixa. Explicitar esses mitos e analisá-los criticamente
faz-se necessário para a compreensão e intervenção em situações de violência
doméstica. Os mitos contribuem para desacreditar e deslegitimar as queixas das vítimas de
violências, fragilizando a rede de apoio e o enfrentamento dessa situação (ANGELIM,
2009; SCHAIBER, 2005).
O sexto fator a dar destaque é a fragilidade, dificuldade ou inexistência da rede de
apoio. Ocorre que é difícil para a mulher sair sozinha de uma relação violenta e quando tenta
romper com a situação, muitas vezes a mulher busca apoio de amigos, familiares, amigos,
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equipamentos do Estado. Quando não encontra, o medo faz com que se submeta a
permanecer. A família, os amigos, a igreja, o terapeuta, o advogado, as Delegacias,
os Centros de Referência e os Tribunais de Justiça representam uma rede de apoio que
empodera a mulher para a tomada de decisão e para a ruptura com a violência.
A singularidade da violência doméstica contra a mulher, entre outros pontos, é que: o
local onde acontece é a casa (idealizada como sendo o “porto seguro”) e o protagonista é
uma pessoa com a qual a vítima tem vínculo afetivo (de quem se espera apoio, segurança e
proteção). A violência vem de onde menos se espera. Dessa forma, sentimentos de
incredulidade, espanto e medo confundem a vítima. Perceber essas nuances é fundamental
para compreender o fato de algumas mulheres oscilarem na decisão de seguir com o
processo, e até mesmo de conservar-se em relações abusivas. Portanto, romper com a
situação de violência não ocorre do dia para a noite e, na tentativa de esclarecer as fases
dessa mudança, alguns autores apresentam estágios desse processo de ruptura, a saber:
No primeiro estágio desse processo de mudança, as mulheres assumem a
violência como algo que é parte de suas vidas cotidianas, não dimensionam
a gravidade dos maus tratos, tem a esperança de poderem mudar o agressor
(...); No segundo estágio, as mulheres se determinam a tomar consciência
dos maus tratos e a flexibilizar a escala de valores frente ao papel de esposa.
Aumenta a importância da rede social provendo os interlocutores necessários
para que a vítima possa refletir sobre os maus tratos. (...) No terceiro estágio,
as mulheres compreendem que são elas que devem romper com a situação
de violência e se determinam a se afastarem do agressor e buscarem saída
para a situação. (...) Contudo, os vínculos decorrentes dos anos de
relacionamento com o agressor, os filhos em comum, a sensação de
responsabilidade com a família extensa (...) dificultam a atitude de ruptura
drástica. No quarto estágio, as mulheres se sentem livres para saírem,
capazes de assumirem a educação de seus filhos e dispostas a correrem
todos os riscos que esta decisão acarreta (OSPINA ET AL, 2006, apud
ANGELIM, 2009, p.128).

Diante desse cenário e a partir das questões abordadas até aqui, reforça-se a
necessidade de um olhar mais atento, ao invés de reproduzir falas do senso comum de que a
mulher se mantem numa relação violenta “por querer”, “por ser safada”, “por gostar de
apanhar”, ou ainda, falas descontextualizadas e/ou sem uma análise maior da complexidade
do fenômeno, tipo: “ela só queria dar um susto nele”, ou reproduzir a culpabilização feminina,
tais como: “ela tem que perdoar pelo bem da família”, “a mulher sábia edifica seu lar”, “ele não
é bandido, é o pai dos filhos dela” etc.
Considera-se leviano responsabilizar a vítima pela situação de violência sofrida,
desconsiderar o contexto (cultural, social, histórico, religioso, econômico...) onde homens e
mulheres estão inseridos, não reconhecer a existência de uma hierarquia baseada no gênero
e de uma relação assimétrica entre estes, por fim, não ponderar que, na maioria das vezes,
há necessidade de intervenção externa nas violências que acontecem no âmbito doméstico,
pois “em briga de marido e mulher devemos, sim, meter a colher”.
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3 O tratamento da violência contra a mulher a partir das legislações

Durante um longo período de tempo as mulheres ficaram à margem da história, eram
tidas como apêndice, sem autonomia, sem acesso a direitos, não sendo reconhecida como
cidadã. Na década de 1960, as mulheres passaram a se organizar e a reclamar condições
iguais a dos homens, pois haviam substituído o homem no trabalho das fábricas, contribuindo
com o esforço de guerra, passaram a se reconhecer como capazes, receberem remuneração
pelo seu trabalho, vislumbraram a possibilidade de autonomia e não quererem ter que,
simplesmente, “voltar pra casa”. Então, eclodem os movimentos de mulheres.
Nas décadas de 70 e 80, marcos dos movimentos sociais, diversos movimentos
nacionais e internacionais reivindicaram o reconhecimento e a intervenção do Estado nos
casos de violência contra a mulher. Então, em resposta aos movimentos de mulheres,
paulatinamente, vão acontecendo avanços na legislação nacional, tais como: os maus tratos
e castigos passam a ser considerados violências, passa-se também a questionar a
hierarquização e o papel de subalternidade da mulher na família, na Lei 6.515/77 (Lei do
Divórcio) e na Lei 4.121/62 (Estatuto da Mulher Casada).
A Lei do Divórcio, abordava culpabilização, direitos e deveres não cumpridos e para
ser homologada dependia do entendimento de juízes, geralmente, com visões de mundo
patriarcais e sexistas. Já o Estatuto da Mulher Casada, dispunha sobre a situação jurídica da
mulher casada e a colocava como sendo “incapaz relativamente a certos atos”, dependendo
da autorização do marido, pois este era o “chefe da sociedade conjugal”, conforme expresso
no art. 233, da Lei 4.121/62.
Ainda sobre as legislações e a desigualdade histórica sofrida pela mulher, até 1830, o
Direito Penal brasileiro permitia ao marido matar a mulher se a encontrasse em flagrante
adultério (ou em mera suposição de sua ocorrência). Na mesma linha, o Código Penal de
1940, apresentava duas figuras jurídicas que permaneciam reforçando o patriarcado, são
elas: os ditos “crimes passionais” e a alegada “legitima defesa da honra”, usadas como
argumentos de defesa quando os homens matavam suas companheiras. Estas figuras
jurídicas continuaram em vigor até 1991.
Em resposta aos movimentos de mulheres, a Constituição Federal de 1988 traz novos
avanços, a saber: a igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, I, CF/88), inclusive na
sociedade conjugal (art. 226, §5º, CF/88) e a assistência à família pelo Estado em casos de
violência no âmbito de suas relações (art. 226, § 8º, CF/88), contudo, são necessárias ações
afirmativas para que essa igualdade passe a ser material.
Na década de 90, ocorre a publicação da Lei 9.099/95, a qual institui os Juizados
Especiais Criminais para julgar as infrações de menor potencial ofensivo, o qual trouxe muitos
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avanços com seu inequívoco caráter despenalizador, pautado pela aplicação de pena não
privativa de liberdade e pela reparação dos danos causados à vítima. Entretanto, neste rol
foram incluídos os casos de violência doméstica contra a mulher e este fato configurou um
equívoco, pois minimizou as violências de que as mulheres eram vítimas, desconsiderando
os danos causados, que para além do aspecto físico, abrangem o emocional e, muitas vezes,
com consequências indeléveis. A análise de Calazans e Cortes (2011, p. 42) coloca que:
No balanço dos efeitos da aplicação da Lei 9.099/95 sobre as mulheres,
diversos grupos feministas e instituições que atuavam no atendimento a
vítimas de violência doméstica constataram uma impunidade que favorecia
os agressores. Cerca de 70% dos casos que chegavam aos juizados
especiais tinham como autoras mulheres vítimas de violência doméstica.
Além disso, 90% desses casos terminavam em arquivamento nas audiências
de conciliação sem que as mulheres encontrassem uma resposta efetiva do
poder público à violência sofrida. Nos poucos casos em que ocorria a punição
do agressor, este era geralmente condenado a entregar cesta básica a
alguma instituição filantrópica.

No cenário internacional a Organização das Nações Unidas – ONU e a Organização
dos Estados Americanos – OEA, inclui-se a proteção da mulher contra a violência no rol de
garantias do sistema de proteção internacional. A Declaração sobre a Eliminação da
Discriminação contra a Mulher, proclamada pela Assembleia Geral na Resolução 2263 (XXII),
de 7 de novembro de 1967, considera que:
a discriminação contra a mulher é incompatível com a dignidade humana e
com o bem-estar da família e da sociedade, impede sua participação na vida
política, social, econômica e cultural de seus países, em condições de
igualdade com os homens, e constituiu um obstáculo ao desenvolvimento
completo das potencialidades da mulher no serviço aos seus países e à
humanidade.

Em 1979, ocorre a Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra a Mulher – CEDAW e em 1995, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher – Convenção de Belém do Pará, as quais discutiram as
violações dos direitos das mulheres.
Os documentos gerados a partir destas convenções recordam que “a violência contra
a mulher permeia todos os setores da sociedade, independentemente de classe, raça ou
grupo étnico, renda, cultura, idade ou religião, e afeta negativamente suas próprias bases”
(CEDAW, 1979). Além disso, destaca-se a definição da Convenção de Belém do Pará (1995),
que em seu art. 1º, diz: “entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta
baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à
mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada”.
Assim é que, ao longo da década de 90, internacionalmente, vão sendo reconhecidas
diversas formas de violência praticadas contra a mulher, dando visibilidade e tratando uma
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problemática que antes era negada e/ou considerada como restrita ao ambiente privado do
lar, onde ninguém deveria interferir (meter a colher). A nova compreensão joga luz sobre a
problemática e, a partir desses movimentos, passa-se a reconhecer a violência contra a
mulher como um problema social e reclama-se a intervenção do Estado.
No Brasil, apesar do texto constitucional de 1988 e da ratificação da Convenção de
Belém do Para em 1995, considera-se que o ranço do patriarcado tenha desmerecido a
efetivação de ações mais consistentes em questões referentes à violência doméstica e
familiar contra a mulher.
Até que veio à tona o emblemático caso da farmacêutica Maria da Penha Maia
Fernandes, que, no ano de 1983, sofreu duas tentativas de homicídio por parte de seu então
marido, Sr. Antônio Heredia Viveiros e recorreu à justiça interna. Mais de uma década depois,
ainda sem resolução, em 1998, submeteu o caso à Comissão Interamericana de Direitos
Humanos. Em resposta, o Brasil foi indicado como “Estado violador”, tendo sido
responsabilizado por sua negligência, omissão e tolerância à violência contra mulher, uma
vez que não adotou as medidas necessárias para processar e punir o agressor. A Comissão
Interamericana fez recomendações ao Estado brasileiro, as quais culminaram com a
publicação da Lei 11.340/06, que ficou conhecida como Lei Maria da Penha.
A Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar
contra a mulher, trazendo muitos avanços em termos de equipamentos de enfrentamento e
rede de proteção à mulher vítima de violência, dentre os quais podemos citar: 1) ruptura com
a Lei 9.099/95, tratando os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, não mais
como crimes de menor potencial ofensivo (art. XVII); 2) definição dos diversos tipos de
violência contra a mulher (art. VII); 3) medidas protetivas de urgência (art. XXII a XXIV); 4)
prisão em flagrante e preventiva (art. XX); 5) ação penal pública incondicionada nos casos de
lesão corporal (art. XLI); 6) atendimento multidisciplinar (art. XXIX a XXXII); 7) consolidação
de estruturas específicas e especializadas no sistema de justiça (aparelho policial e judicial).
Assim, instalaram-se diversos equipamentos especializados para coibir e punir os
autores de violência, dentre os quais destacam-se: as Delegacias Especializadas da Mulher
– DEAMs, na Polícia Civil; as Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher –
VVDFMs, nos Tribunais de Justiça; as Promotorias Especializadas em Violência contra a
Mulher, no Ministério Público, além de outros equipamentos para a proteção das vítimas,
como: Centros de Referência da Mulher, Casas Abrigo etc.
No ano de 2015, como forma de acirrar a punição de crimes contra a mulher, entra em
vigor no Brasil a Lei n°. 13.104/2015, Lei do Feminicídio, que transforma em crime hediondo
os assassinatos por motivo de gênero. Em suma, o feminicídio considera que há razões de
gênero quando o crime envolve: a) violência doméstica e familiar; b) menosprezo ou
discriminação à condição de mulher.
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Feminicídio pode ser compreendido como o que vai além da misoginia (é o
ódio, desprezo ou repulsa ao gênero feminino), ou seja, como a perseguição
e morte da mulher a partir de agressões físicas, psicológicas, acarretando em
abuso físico, verbal, estupro, tortura, escravidão sexual, espancamentos,
assédio sexual, operações ginecológicas desnecessárias, até a proibição do
aborto e da contracepção, esterilização forçadas dentre outros tipos de
violência cometidos contra a mulher. (NASCIMENTO, 2015, p.04)

Todavia, apesar dos esforços da legislação e do sistema de justiça, os dados
continuam alarmantes. A Organização Mundial de Saúde, em 2013, considerou a violência
contra a mulher como uma epidemia de saúde global. O Mapa da Violência 2015, por sua vez,
revelou que: 2 milhões de mulheres sofreram violência em 2013, 13 mulheres são mortas
todos os dias no Brasil (5º lugar no ranking mundial das nações com mais crimes praticados
contra mulheres), a Região Nordeste lidera o ranking no país e Pernambuco ocupa a 15ª
posição no ranking nacional. Ressalte-se ainda que o Mapa da Violência 2015, constatou que
a maior parte das violências, metade do todos os casos registrados, tem como vítimas as
jovens e as adultas (de 18 a 59 anos de idade), cujo agressor principal é o parceiro ou ex
(marido, namorado, companheiro) causando nas mulheres lesões ou agravos à saúde e, não
raro, a morte. Diante desse cenário, toda a sociedade deve responsabilizar-se e buscar
estratégias para enfrentar a violência contra a mulher.
4 Viabilidade e cuidados no uso das práticas restaurativas como meio alternativo nos
casos de violência doméstica e familiar contra a mulher

Nos últimos anos, especialmente após a Lei Maria da Penha, o Estado criou uma série
de equipamentos especializados para coibir e punir os autores de violência, os quais
trouxeram avanços no enfrentamento dessa questão. Entretanto, diante do crescente número
de registros de casos de violência doméstica, indaga-se se o modelo adotado pela justiça
punitiva/retributiva tem sido suficiente ou mesmo adequado.
Ocorre que os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher tem a
especificidade de serem crimes que envolvem questões relacionais, uma vez que as partes
conflitantes tem vínculo de parentalidade ou afetivo. Ressalte-se que, os litigantes tem uma
vivência anterior ao processo judicial e, em alguns casos, há a necessidade de manutenção
dessa relação, com ou sem coabitação. Então, fala-se da pacificação do conflito a fim de que
se estabeleça uma convivência mais saudável. Neste sentido, a Justiça Restaurativa
apresenta-se como proposta possível, pois as práticas restaurativas (círculos de diálogo)
referem um espaço seguro de fala do sujeito, reflexões sobre condutas em relação a si e ao
outro, uso de forma de comunicação não violenta, além de indicar uma responsabilidade ativa,
ampliada e coletiva, sem culpabilização, mas com reparação aos danos e resgate do humano.
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Considere que a Justiça Restaurativa foi tida como uma das diretrizes prioritárias do
Conselho Nacional de Justiça - CNJ para o biênio 2015-2016. De tal maneira, que foi
publicada a Resolução Nº 225/16, a qual dispõe sobre a Política Nacional de Justiça
Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. De acordo com esta
Resolução:
Art. 1º - A Justiça Restaurativa constitui-se como um conjunto ordenado e
sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias, que visa à
conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais
motivadores de conflitos e violência, e por meio do qual os conflitos que
geram dano, concreto ou abstrato, são solucionados de modo estruturado na
seguinte forma:
I – é necessária a participação do ofensor, e, quando houver, da vítima, bem
como, das suas famílias e dos demais envolvidos no fato danoso, com a
presença dos representantes da comunidade direta ou indiretamente atingida
pelo fato e de um ou mais facilitadores restaurativos; (...)
III – as práticas restaurativas terão como foco a satisfação das necessidades
de todos os envolvidos, a responsabilização ativa daqueles que contribuíram
direta ou indiretamente para a ocorrência do fato danoso e o empoderamento
da comunidade, destacando a necessidade da reparação do dano e da
recomposição do tecido social rompido pelo conflito e as suas implicações
para o futuro. (BRASIL, 2016, p. 01)

Além disso, houve a aprovação da Meta 8 do CNJ, aplicável à Justiça Estadual, a qual
trata da qualificação de unidades para a implementação de projetos restaurativos e na reunião
dos coordenadores estaduais da Mulher em Situação de Violência Doméstica, ocorrida em
maio do corrente ano, a presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo
Tribunal Federa (STF), ministra Carmem Lúcia, sugeriu a inclusão das práticas restaurativas
no combate a violência doméstica contra a mulher, defendendo a utilização das técnicas de
Justiça Restaurativa para a “pacificação da sociedade” e ainda como “solução para a
discriminação e a violência”.
Ocorre que as falas do judiciário, somadas às preocupações dos movimentos
feministas tem gerado grande polêmica sobre a aplicabilidade das práticas restaurativas aos
casos de violência doméstica. Indaga-se: Como essa Justiça Restaurativa vai ser implantada?
De qual paz estamos falando? Será que essa paz não vai silenciar as mulheres? Será que as
práticas restaurativas não vão revitimizar as mulheres? Os casos de violência doméstica
serão “devolvidos” para o âmbito privado? E como fica o desequilíbrio de poderes entre as
partes, baseados na desigualdade de gênero? Será que essas práticas não vão fragilizar a
Lei Maria da Penha e fazer com que as mulheres pensem que não vale a pena denunciar o
crime cometido, pois não vai haver punição? E nos casos em que as mulheres estão sob
medidas protetivas diante do risco de proximidade com o autor da violência, elas terão que ir
para círculos de paz? Se o autor da violência não pagar pelo crime, será que não vai voltar a
cometer o delito? Essas e outras questões problematizam o uso das práticas restaurativas
nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.
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As questões ainda estão sendo debatidas, não existe consenso ou mesmo um modelo
padrão para uso das práticas restaurativas nos casos de violência doméstica e familiar contra
a mulher no Brasil. A partir das colocações de Santos (2013) entende-se que o tema merece
ponderações em razão do desequilíbrio de poder entre homens e mulheres na sociedade de
cunho patriarcal e sexista, do risco de que sejam banalizados os casos de violência doméstica,
riscos de uma mediação penal e revitimização da mulher, imputando parte da
responsabilidade para ela. A ausência de rigidez da prática pode levar a uma proposta de
reparação não sincera ou não suficiente. Por outro lado, coloca-se que as vítimas estão sendo
aprisionadas em estereótipos de fragilidade e incapacidade, que o Estado está decidindo o
que é melhor para ela, sem ouvi-la ou sem considerar suas necessidades, pois avalia-se que
muitas delas estariam interessadas na pacificação, buscando uma alteração do padrão de
comportamento do autor de violência e não, necessariamente, uma condenação penal.
Apesar das controvérsias acima ponderadas, o uso das práticas restaurativas em
casos de violência doméstica e familiar contra a mulher está em pauta como uma proposta de
ação, conforme pode ser observado na Carta da XI Jornada Lei Maria da Penha, que ocorreu
no dia 18/08/17, em Salvador:
4 - Recomendar aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal a
implementação de práticas de Justiça Restaurativa como forma de
pacificação, nos casos cabíveis, independentemente da responsabilização
criminal, respeitando-se a vontade da vítima.
7 - Solicitar ao Conselho Nacional de Justiça a criação de grupos de trabalho
com a participação de magistrados que atuam diretamente nas varas e
juizados especializados para a construção de suas Diretrizes e Políticas nas
temáticas de gênero e Justiça Restaurativa.
8 - Propor ao Conselho Nacional de Justiça a realização de evento, nos
moldes de audiência pública, para colher percepções de operadores do
direito, da sociedade civil e dos movimentos sociais acerca da temática
Justiça Restaurativa e sua aplicação na Lei Maria da Penha, bem como
acerca da denominação dos Juizados e Varas especializados.

Entretanto, é certo que as práticas restaurativas como estratégias de intervenção nos
casos de violência doméstica e familiar contra a mulher não se aplicam a todos os casos e
exigem alguns cuidados especiais. A partir dos princípios de condução das práticas
restaurativas, Santos (2013) enumera alguns filtros de segurança, a saber: condução de todas
as etapas por facilitador capacitado; voluntariedade de participação da vítima e do autor da
violência; reuniões individuais com cada uma das partes (pré-circulos); exigência de que o
autor da violência reconheça, mesmo que parcialmente, os fatos a ele conferidos; verificar se
há empoderamento e espaço seguro para o diálogo entre os intervenientes. Vale destacar a
não obrigatoriedade de encontro físico entre o autor e a vítima de violência, podendo ser
realizados círculos restaurativos com cada uma das partes em separado.
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Ressalte-se ainda, no que diz respeito a aplicação de círculos com cada uma das
partes em separado (grupos de mulheres e grupos de homens), a possibilidade de serem
trabalhados diferentes aspectos da conjuntura violenta. Nestes espaços seguros de escuta
ativa, pode haver a identificação das necessidades, o empoderamento e fortalecimento da
vítima, entendimento mais amplo do fenômeno da violência e, para além da culpabilização,
trabalhar com os autores de violência a responsabilização, o reconhecimento do dano e a
busca de alternativas para a reparação do dano causado, numa mudança de paradigma, de
modo a que possam desenvolver outras formas de resoluções de conflitos.
Autores como Gadamer (2002) e Cichese (2011), colocam que o diálogo com os
outros, suas objeções ou sua aprovação, sua compreensão ou seus mal-entendidos,
representam uma espécie de expansão de nossa individualidade e um experimento da
possível comunidade a que nos convida a razão, pois o diálogo é uma experiência de
reciprocidade, de troca. O desafio é ir em busca do outro, fazer a experiência do outro, fugir
das classificações, suspender os juízos, ausentar o ego e ter consciência, pois não há
neutralidade, mas deve haver esforço (consciente) de perceber os juízos que podem interferir
no diálogo, buscar centrar-se na comunicação. Dessa forma, o encontro com o outro e o
diálogo são utilizados para trabalhar divergências, afinal, a paz não é a negação do conflito,
é um processo em movimento. A exemplo do modelo de comunicação não-violenta de
Rosemberg (2006), os círculos restaurativos são a busca de reconstrução do tecido ferido e
do reconhecimento das necessidades do outro, defendido por Pranis (2010), bem como do
cultivo da alteridade humana de Levinas (1980).
Neste mesmo sentido, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia, afirmou que:
A justiça no século XXI haverá de punir, sim, porque o agressor precisa ser
punido nos termos da lei, mas também haverá de pensar quais as razões
disso para restaurar a tessitura social. Sem isso, teremos cada vez mais um
número maior de litígios, contendas, e não sei que Brasil que mundo
deixaremos para os que vierem depois de nós (MONTENEGRO, 2017, p. 01).

Assim, as práticas restaurativas propõem um espaço de diálogo (trocar, apreender a
realidade com o olhar do outro, ressignificar, transformar), tratam da conexão e
responsabilização, possibilitam reflexões, compreensões, autopercepções, compromissos e
mudança de atitude. Zehr (2008), traz que “a correção do mal é uma forma de expiação que
poderá promover a cura mais eficazmente do que a retribuição”. Zehr (2008) aponta anda que
“a lente restaurativa identifica as pessoas como vítimas e reconhece a centralidade das
dimensões interpessoais. O crime seria uma violação de pessoas e relacionamentos”.
Portanto, restaurar significa o reconhecimento do erro, uma declaração de responsabilidade
e a possibilidade de reparação e de construção de relações mais saudáveis.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A violência doméstica e familiar contra a mulher é problemática complexa, considerese o contexto histórico de construção do papel sociocultural da mulher e o desenvolvimento
de uma hierarquia baseada no gênero, a qual repercute no ambiente doméstico e pode levar
a vivência de violências pela mulher. Entretanto, não há unanimidade sobre a compreensão
do que seria a “forma mais adequada” de intervenção nesse fenômeno, muitos acreditam que
a melhor forma seja a punição do autor da violência, outros creem que isso não é suficiente,
pois há o aspecto relacional dos envolvidos no litigio, o qual demandaria outras intervenções.
Neste sentido, buscou-se analisar a viabilidade de aplicação das práticas restaurativas nos
casos de violência doméstica, em complemento a ação penal.
O estudo apontou que para a aplicação de práticas restaurativas em casos de violência
contra a mulher são necessário alguns cuidados, pois deve considerar que não se aplica a
todos os casos, ter em mente as especificidades da violência contra a mulher, que as práticas
restaurativas sejam conduzidas por facilitador capacitado, não esperar resultados mágicos,
mas contribuições no sentido da transformação cultural de empoderamento da mulher e
desconstrução do patriarcado e do sexismo, de modo a contribuir com a desconstrução de
espirais de violência e a construção de espirais de paz, baseados em relações mais
equânimes e profícuas.
Por ser a Justiça Restaurativa ainda uma experiência recente em comparação com
as soluções formalistas do Direito, pretendeu-se aqui estimular a reflexão de que é necessário
ir além da aplicação da pena como única via de resolução de conflitos. A reparação de uma
violência deve ser entendida como processo mais amplo que exige a disponibilidade para a
escuta, para as experiências de vida das vítimas e também dos agressores. Incluir as partes
do litígio como também responsáveis pela construção de uma cultura de paz é fundamental
para ampliar os horizontes da justiça e produzir respostas mais efetivas no combate à
violência doméstica contra a mulher. Isso porque, assim como a violência é produto das
relações sociais, o antídoto para esse mal também só poderá vir por meio da sociedade, do
olhar mais preocupado para o ser humano. Afinal, é responsabilidade de toda a sociedade, e
não só da vítima, enfrentar a violência e contribuir para a construção de relações familiares
mais saudáveis e de um mundo mais seguro para as mulheres.
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Resumo
A Vara de Execução de Penas Alternativas do TJPE, por meio do Centro de
Acompanhamento a Penas e Medidas Alternativas, implantou em agosto de 2016 um
novo modelo de gestão das penas restritivas de direitos, fundamentado em princípios
e valores da Justiça Restaurativa. Introduziu como metodologia de acolhimento
Círculos de Diálogos (inspirados nos Círculos de Diálogos e de Construção de Paz de
Kay Pranis e Círculos de Cultura de Paulo Freire), em etapa anterior ao
encaminhamento para a pena de prestação de serviços à comunidade. Propôs ainda
um acompanhamento quadrimestral, também em Círculos, até o término do
cumprimento da pena. A prática abriu um espaço de fala e escuta na justiça criminal,
apontando para um novo modo de execução penal, onde pessoas em alternativas
penais e equipe técnica de acompanhamento buscam, a partir de uma relação
horizontalizada, a reflexão, responsabilização e conscientização transformadora da
sociedade. Até junho de 2017, participaram dos círculos 494 pessoas. Alguns dos
resultados são: participação voluntária de 94%; redução do descumprimento da pena;
fortalecimento do vínculo entre participantes e profissionais; relatos de surpresa e
alívio em ter um espaço de fala e escuta dentro do Judiciário, de motivação para
cumprimento da pena e de reflexão sobre crime e justiça.
Palavras-chave:
círculos de diálogos, justiça restaurativa, alternativas penais
INTRODUÇÃO
Apesar do avanço substantivo das penas e medidas alternativas nos últimos anos,
estas não frearam o aumento progressivo da expansão carcerária. Em um país
fragilizado pela violência e profunda desigualdade social, assistimos a movimentos em
defesa de medidas repressivas severas e da formulação de novos tipos criminais.
Entraves legais e excesso de discricionariedade dos juízes são apontados como
fatores dificultadores da efetividade das alternativas penais para diminuição do
encarceramento no Brasil (BRASIL, 2016).
Não à toa, o Brasil se encontra posicionado em 4º lugar de um ranking vergonhoso: o
de países com maior população prisional do mundo. Segundo dados do Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias (2014), último diagnóstico oficial sobre o
sistema prisional publicado, o Brasil tinha mais 607.731 pessoas privadas de liberdade
em unidades do sistema penitenciário e em carceragens de delegacia. Dessas, 41%
estavam presas sem condenação e 18% foram detidas por crimes cuja lei prevê pena
de até quatro anos. O perfil da população encarcerada é em sua maioria de jovens
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até 29 anos, negros e do sexo masculino, indicando a seletividade do sistema de
justiça criminal em nosso país.
Partindo do reconhecimento da incapacidade de contenção do encarceramento via
penas e medidas alternativas, o Ministério da Justiça, por meio do Departamento
Penitenciário Nacional e Coordenação Geral de Penas e Medidas Alternativas,
promoveu, a partir de 2011, uma mudança de concepção da política de penas
alternativas para alternativas penais. Em parceria com o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), publicou,
em 2016, a Política Nacional de Alternativas Penais, inaugurando a consolidação de
um Manual de Gestão para as diversas modalidades de medidas alternativas à prisão.
O documento se propõe a sistematizar orientações gerais para que os governos, em
parceria com o sistema de justiça e a sociedade civil, tenham ferramentas práticas
capazes de reduzir a população carcerária, a partir da adoção de metodologias
substitutivas já previstas em lei em todas as fases do sistema de justiça penal. Deve
ser considerada, principalmente, a redução do âmbito de atuação do sistema de
justiça penal a partir da descriminalização de condutas e de métodos não-judiciais de
resolução de conflitos (BRASIL, 2017).
As alternativas penais passaram então a ser definidas como mecanismos de
intervenção em conflitos e violências, diversos do encarceramento, no âmbito do
sistema penal, orientados para a promoção da cultura da paz, a partir da
responsabilização com dignidade, autonomia e liberdade. Integram o seu escopo: a)
os mecanismos extrajudiciais ou informais de intervenção existentes para enfrentar
uma infração penal, como a mediação e a justiça restaurativa; b) conciliações,
mediações e programas de justiça restaurativa realizados por meio dos órgãos do
sistema de justiça; c) medidas cautelares diversas da prisão, exceto o monitoramento
eletrônico; d) medidas protetivas de urgência em casos de violência contra a mulher;
e) transações penais; f) suspensões condicionais do processo; g) condenações
criminais em que a pena é suspensa ou substituída por restritivas de direitos.
Os Postulados gerais, metaprincípios estruturantes da política, são os seguintes:
Intervenção penal mínima, desencarceradora e restaurativa; Dignidade, liberdade e
protagonismo das pessoas em alternativas penais; e Ação integrada entre entes
federativos, sistema de justiça e comunidade para o desencarceramento. O Manual
refere que os princípios responsabilização, dignidade, autonomia e liberdade
compõem um núcleo central de crenças que orientam, de forma integrada, a atuação
das Unidades da Federação e dos órgãos do Sistema de Justiça Criminal.
A Justiça Restaurativa ocupa papel de destaque na Política de Alternativas Penais, já
que deve permear transversalmente o olhar dos profissionais em relação a conflitos,
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violências e criminalidades, independentemente da modalidade de alternativa penal
aplicada (MJ, 2017).
O Manual apresentada metodologia voltadas para os profissionais das Centrais
Integradas de Alternativas Penais1, objetivando o atendimento e acompanhamento das
pessoas em cada uma das modalidades que compõem o escopo da Política. Para
cada uma delas, são apresentados conceitos, procedimentos de atuação, fluxos e
instrumentos de trabalho, que intentam ampliar as respostas para o enfrentamento às
violências e criminalidades no país, através da incorporação de práticas restaurativas:
“(...) é possível e necessário trabalhar a responsabilização
acreditando

no

ser

humano,

em

sua

capacidade

de

transformação e reversão de trajetórias, investindo em
percursos de participação e mediação, no acesso a direitos, na
manutenção de vínculos familiares e comunitários e, em
especial, na restauração dos danos e das relações sociais”
(MJ, 2017, p. 14).

Portanto, as práticas restaurativas encontrariam, nas centrais de acompanhamento,
terreno fértil para sua implantação, não mais como práticas experimentais, “fora” ou
complementares àquelas já incorporadas na rotina, mas sim como parte integrante
“oficial” de um modelo de gestão.
1. AS METODOLOGIAS DE ACOMPANHAMENTO A ALTERNATIVAS PENAIS:
ABRINDO CAMINHO PARA AS PRÁTICAS RESTAURATIVAS

As metodologias de acompanhamento apresentadas no Manual são voltadas para o
corpo técnico das centrais de acompanhamento, conforme supracitado. As equipes
multidisciplinares, com atuação interdisciplinar, são compostas por profissionais das
áreas das ciências sociais e humanas (preferencialmente psicólogos, assistentes
sociais e bacharéis de direito). Diversos autores discutem a tendência correcionalista
que historicamente esteve presente nas metodologias de monitoramento psicossocial
das alternativas penais, a partir desses “técnicos em comportamentos”, a quem

1

As Centrais Integradas de Alternativas Penais são estruturas dos poderes executivos estaduais, voltadas
para a fiscalização e o acompanhamento de pessoas que tenham sido submetidas judicialmente a
alternativas penais. Em alguns Estados, tais como Pernambuco, essa função é compartilhada com centrais
mantidas pelo Poder Judiciário. Por esse motivo, no presente projeto de pesquisa, centrais de
acompanhamento são todos os serviços de acompanhamento, não importando a que Poder estejam
vinculados.
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caberia função especializada de controle e vigilância (BERDET; SILVA, 2011; SOUZA,
2013).
Berdet e Silva (2011) analisam a metodologia do monitoramento psicossocial de penas
e medidas alternativas (PMAs), referência para os profissionais de 2002 até 2016,
como uma tecnologia disciplinar extramuros, fundamentada na autorregulação dos
indivíduos, no repensar da pessoa e sua situação:
“A efetividade do cumprimento de uma pena ou medida
alternativa é aferida pelo acompanhamento de sua execução,
componente chave da regulação, a fim de evitar violações. O
acúmulo de experiências na execução de PMAs no cenário
nacional acabou por desenvolver uma metodologia de trabalho
fundada na tecnologia do atendimento psicossocial

do

indivíduo,

de

configurando-se

como

um

novo

modelo

monitoramento penal, focado na regulação e controle social do
desviante. ”

Os autores ainda destacam o uso da linguagem no controle social pela regulação,
ocupando espaços no discurso das PMAs, nas práticas e intervenções dos militantes e
profissionais responsáveis pela operação da tecnologia penal das PMAs por meio do
atendimento psicossocial. Trata-se de um tipo de regulação responsiva, que
necessariamente passa pela cooperação e participação ativa das pessoas em
cumprimento das penas – dos regulados – e a conformidade pela persuasão.
O corpo técnico teria um lugar de cuidador que facilitaria o acesso e a permanência do
cumpridor à rede sociopenal; ao mesmo tempo em que, em seguida, este corpo
técnico ocuparia um lugar de regulador que facilitaria o controle e a fiscalização da
execução penal (BERDET, SILVA, 2011).
Porém, o Manual de Gestão para as alternativas penais indica, através da
incorporação de práticas restaurativas, um novo lugar para as equipes de
acompanhamento:
“(...) é possível e necessário trabalhar a responsabilização
acreditando

no

ser

humano,

em

sua

capacidade

de

transformação e reversão de trajetórias, investindo em
percursos de participação e mediação, no acesso a direitos, na
manutenção de vínculos familiares e comunitários e, em
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especial, na restauração dos danos e das relações sociais”
(MJ, 2017, p. 14).

Essa proposta traz consigo uma nova linguagem, mais condizente com os objetivos da
política, antes focados em monitoração e fiscalização, bem como identificação da
pessoa em cumprimento como “beneficiário”, “cumpridor” ou “apenado”.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Rosemblatt (2016) afirma não existir uma teoria restaurativa pronta e acabada, visto
que, mesmo em países mais tradicionais em pesquisas e discussões acadêmicas na
área (tais como Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia e Inglaterra), “justiça
restaurativa ainda representa um modelo confuso ou inacabado de resolução de
conflitos” (p. 114). Pallamolla (2009), por sua vez, refere que “o conceito de justiça
restaurativa se extrai da relação que as práticas restaurativas estabelecem com o
sistema tradicional de justiça em cada contexto, cada ordem normativa, cada
comunidade” (p. 15). Salienta, ainda, que a Justiça Restaurativa é aberta e
polissêmica.
Entretanto, Prudente (2013 apud PELIZZOLI, 2016), defende que, a despeito dessa
característica aberta, a Justiça Restaurativa tem modelos teóricos e metodológicos
consistentes e eficientes, dentre os quais o de Howard Zehr (2008). Autor de
referência teórica na área, propõe uma troca de lentes que modifica substancialmente
a forma de se abordar conflitos e crimes. O autor explica:
“Segundo a justiça retributiva: 1. O crime viola o estado e suas
leis; 2. O foco da justiça é o estabelecimento da culpa; 3. Para
que se possa administrar doses de dor; 4. A justiça é buscada
através de um conflito entre adversários; 5. No qual o ofensor
está contra o Estado; 6. Regras e intenções valem mais que os
resultados; 7. Um lado ganha e o outro perde. Segundo a
justiça

restaurativa:

1.

O

crime

viola

pessoas

e

relacionamentos; 2. A justiça visa identificar necessidades e
obrigações; 3. Para que as coisas fiquem bem; 4. A justiça
fomenta diálogo e entendimento mútuo; 5. As vítimas e
ofensores tem papeis principais; 6. É avaliada pela medida em
que

responsabilidades

foram

assumidas,

necessidades

atendidas, e cura (de indivíduos e relacionamentos) promovida”
(ZEHR, 2008, p. 199).
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Por apresentar uma categorização dos valores restaurativos, Braithwaite (2003 apud
PALLAMOLLA, 2009), é outro teórico de referência. Apresenta três grupos de valores,
divididos da seguinte forma:
a)

Constraining values: valores obrigatórios, devem ser inevitavelmente respeitados
e até mesmo impostos para prevenir que o processo se torne opressivo. Estes
valores são prioritários e asseguram o procedimento restaurativo (não-dominação,
empoderamento, escuta respeitosa, responsabilização, recorribilidade e respeito
aos direitos humanos;

b)

Maximising values: podem ser dispensados pelos participantes do processo
restaurativo, mas devem ser encorajados, por servirem de guia para o processo
(restauração da vítima e prevenção do delito); e

c)

Emergent values: não podem ser exigidos dos participantes, pois dependem do
desejo de cada um, a exemplo de perdão, desculpas e clemência.

A Teoria Conceitual de Justiça Restaurativa de Paul McCold e Ted Wachtel (2003),
composta por três estruturas conceituais distintas, porém relacionadas: A Janela de
Disciplina Social, O Papel das Partes Interessadas e A Tipologia das Práticas
Restaurativas.
A primeira delas oferece entendimento sobre a função daqueles que possuem
autoridade para exercício de disciplina social, sejam eles pais, professores,
empregadores ou profissionais do sistema de justiça. O modelo apresentado defende
que o padrão de resposta adotado diante da infração pode ser analisado a partir de
combinações de dois continuums, delimitados em alto e baixo: controle (limite ou
influência sobre os outros) e apoio (cuidado, encorajamento ou assistência aos
outros).
A

Janela de

Disciplina

Social define quatro

abordagens à

regulação

do

comportamento: punitiva, permissiva, negligente e restaurativa. A punitiva, com alto
controle e baixo apoio, pode ser denominada de “retributiva” e tende a produzir
estigmas sobre as pessoas. Através da abordagem permissiva, com baixo controle e
alto apoio, também chamada “reabilitadora”, a autoridade tende a proteger as pessoas
das consequências de suas ações erradas. Por sua vez, autoridades negligentes
oferecem baixo controle e baixo apoio, em uma abordagem caracterizada pela
indiferença e passividade. Em uma abordagem restaurativa, com alto controle e alto
apoio, a autoridade confronta e desaprova as transgressões, ao mesmo tempo em que
afirma o valor intrínseco à pessoa que transgrediu.
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Na segunda estrutura da sua teoria conceitual, Wachtel e McCold (2003) discutem o
papel das partes interessadas, relacionando o dano causado pela transgressão às: a)
necessidades específicas de cada parte interessada (ou seja, implicada) e b)
respostas restaurativas necessárias ao atendimento destas necessidades. As partes
principais (vítimas, transgressores e familiares), diretamente envolvidas, possuem
necessidades distintas das partes secundárias (lugares ou as pessoas afetadas pela
transgressão e sociedade como um todo), indiretamente envolvidas. As primeiras
precisariam de uma oportunidade para expressar seus sentimentos e ter uma voz ativa
no processo de reparação do dano, enquanto as segundas não deveriam tomar para si
o conflito daqueles a quem pertence, interferindo apenas na oportunidade de
reconciliação e reparação.
Por fim, Wachtel e McCold (2003) apresentam tipos e graus de práticas restaurativas.
Partem da premissa de que a Justiça Restaurativa é um processo em que as partes
interessadas principais decidem como reparar o dano causado por uma transgressão,
observando as seguintes necessidades: obter a reparação (vítima), assumir a
responsabilidade (infrator) e conseguir a reconciliação (comunidades de assistência).
De acordo a tipologia, de acordo com o grau de envolvimento das três partes numa
troca emocional e decisões significativas, as práticas podem ser: a) parcialmente
restaurativas, (quando envolvem apenas um dos grupos de partes interessadas
principais); b) na maior parte restaurativas (a vítima e o transgressor participam de um
processo de mediação sem a participação de suas comunidades), e b) totalmente
restaurativas (os três grupos participam ativamente).
Podem ser citadas como práticas restaurativas: círculos de construção de paz,
conferências de grupos familiares, conferências sem vítimas, círculos de apoio a
vítimas, mediação entre vítima e ofensor, serviço social para as famílias, serviços para
famílias de transgressores, serviços as vítimas e serviços comunitários (BOYESWATSON; PRANIS, 2011; WACHTEL; MCCOLD, 2003). Segundo Pelizzoli (2016), a
rede conceitual que permeariam essas práticas é composta pelos conceitos de
conflitos, sombra, inteligência sistêmica ou coletiva, restauração, abertura, presença,
palavra, tomada de consciência, valores, tendência ao equilíbrio, suporte e pathos.
De uma forma geral, Wachtel e McCold (2003) defendem que um sistema de justiça
restaurativa tem como objetivo não apenas reduzir a criminalidade, mas também o
impacto dos crimes sobre os cidadãos. Nesse sentido, o ponto crucial para a obtenção
e manutenção de uma sociedade civil saudável repousaria na capacidade da justiça
restaurativa de preencher essas necessidades emocionais e de relacionamento das
partes envolvidas.

43

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

As diretrizes da Política de Alternativas Penais, no que dizem respeito à dignidade,
liberdade e protagonismo das pessoas, se alinham às metodologias circulares, a
exemplo dos Círculos de Cultura propostos por Paulo Freire. Consideramos que a
prática do diálogo tem o potencial de proporcionar a construção ou reconstrução do
conhecimento e trajetórias de vidas. Segundo Bassi apud Gadotti (1996):
“O diálogo implica o reconhecimento do outro, com seus
valores, com sua história, como ser igual. Ele é o princípio da
alteridade, o que não significa a concordância cega, mas
também a não arrogância, postulado daqueles que não
esperam ou não permitem que o outro dê seus próprios
passos. ” (p. 651).

Pensar no diálogo como prática educativa no âmbito do Judiciário, exige esclarecer
que o conceito de diálogo utilizado tem como base a obra de Paulo Freire, uma
relação horizontal, que se nutre de amor, humildade, esperança, fé e confiança.
Por ser uma relação horizontal, os dialogantes precisam respeitar seus saberes (seus
e dos outros), ouvir o outro, refletir sobre o que fazem e levar em conta a possibilidade
de mudança. Precisam saber que as verdades podem ser superadas, sentirem-se
confiantes em colocar seu ponto de vista e ter humildade de saberem-se não
detentores de verdades absolutas. Essa postura de estar aberto para ouvir e confiante
para falar é que nutre o diálogo, possibilitando a autoafirmação enquanto sujeito.
É fundamental, para que haja o diálogo, o respeito aos dialogantes enquanto
indivíduos e enquanto expressões de uma prática social. Esse diálogo se constrói
como relação entre sujeitos mediatizados pelo mundo, capazes de fazerem suas
opções com autonomia e interagirem mediante a prática, quando assumem conflitos
ou problemas que se tornam desafios comuns: “Nisto consistiria essencialmente a
ação educativa: explicitar os conflitos humanos e sociais para desafiar as pessoas e
grupos a interagirem na busca de sua superação. ” (Fleuri apud Gadotti, 1996, p. 602).
Para Freire, a consciência crítica possibilita a educação dialógica e ativa, voltada para
a responsabilidade social e política e tem como característica a profundidade na
interpretação dos problemas. Assim, o diálogo torna-se a concretização do próprio
exercício de liberdade.
Pelo diálogo, todos iniciam sua entrada no mundo comum a todos, passam a admitir
que cada um constrói seu próprio caminho e com isso, abrem-se às divergências no
próprio ato de se comunicar, dialogar.
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Apoiamo-nos ainda nos Círculos de Construção de Paz (BOYES-WATSON; PRANIS,
2011), “processo estruturado para organizar a comunicação em grupo, a construção
de relacionamentos, tomada de decisões e resolução de conflitos de forma eficiente”
(p.35). A prática circular é inspirada nos povos indígenas norte-americanos e
canadenses. O Círculo pode ser usado juntamente à outras formas de diálogo ou
atividades, “usado como uma estrutura, uma moldura, com a outra técnica” (p. 44).
Boyes-Watson e Pranis (2011) reforçam ainda a formação de vínculos nos Círculos de
Construção de Paz, pois buscam a construção de relacionamentos antes de discutir os
assuntos centrais, sendo essa estratégia considerada importante e extremamente
intencional do processo do círculo, pois propicia a possibilidade da descoberta de que
as jornadas humanas, por mais diferentes que possam ser, incluem, mesmo assim,
experiências, medos, expectativas, sonhos e esperanças que são similares.
A opção da equipe do Capema por uma prática circular fundada no diálogo (falaescuta) aplicada em situações não conflitivas se dá pela sua capacidade de contribuir
para a promoção de experiências dialógicas ímpares, além de utilizar um conjunto
flexível de ferramentas que, como apontam Boyes-Watson e Pranis (2011) podem ser
aplicadas em uma variedade de ambientes e com objetivos variados.
Por fim, importante pontuar que as alternativas penais, em sua definição, integram
uma Cultura de Paz, que, segundo Pelizzoli (2016), “é um grande guarda-chuva
paradigmático e de inteligências sistêmicas para abrigar uma gama de ideias e
práticas para a reconstrução da cultura e das relações sociais, humanização e
efetivação da justiça” (p. 22). Por essa razão, mantêm relação direta com a campo dos
Direitos Humanos.

3. OS CAMINHOS DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MODELO DE GESTÃO
Tendo em vista essa “virada” restaurativa do Politica de Alternativas Penais, o Centro
de Acompanhamento a Penas e Medidas Alternativas, unidade da Vara de Execução
de Penas Alternativas2, no qual atuam profissionais de psicologia, serviço social e
pedagogia em uma perspectiva interdisciplinar, promoveu há pouco mais de um ano,
após

longo

período

de

construção

coletiva,

mudanças

no

modelo

de

acompanhamento. Enfatizando a importância de metodologias dialogadas e circulares,

2

E importante registrar que no Tribunal de Justiça de Pernambuco, as alternativas penais não se
restringem à Vepa. Outras unidades desenvolvem ações dentro do escopo da política, a saber: Juizados
Especiais Criminais, Varas de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher, Núcleo Permanente de
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e Programa de Audiência de Custódia. Recentemente foi
criada mais uma Vara de Execução Penal (em fase de implantação), exclusiva para regimes em meio
aberto e para onde deverão ser distribuídos os processos de suspensão condicional do processo e sursis
penal.
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introduziu a prática restaurativa de círculos de diálogos como técnica de
acompanhamento para pessoas em cumprimento de penas restritivas de direitos.
Partindo do reconhecimento da pertinência das ponderações dos autores supracitados
e da busca por linhas de fuga na conjuntura do acompanhamento psicossocial, a
equipe do Capema passou a se aproximar de uma concepção de acompanhamento
como estar junto a, deslocar-se junto com, afastando-se dessa demanda institucional
descrita por Berdert e Silva (2011) por fiscalização, controle, ou seja, verificação do
cumprimento da pena/medida junto às pessoas em cumprimento de pena.
Historicamente, as entrevistas social e psicológica individuais foram as técnicas
empregadas pela equipe (que inicialmente não contava com pedagoga) para o
acolhimento dos usuários, no que se convencionou chamar de porta de entrada do
serviço. Eram recorrentes, por parte das pessoas que estavam iniciando o
cumprimento de suas penas, relatos de que aquele era o primeiro espaço de fala e
escuta desde o ingresso no sistema de justiça criminal. Porém, era um momento
único, restrito a um período de 40 minutos aproximadamente.
A equipe passou a sentir a necessidade de uma maior aproximação com as vivências
e necessidades dessas pessoas, bem como ampliação do espaço de fala e escuta já
existente. Vislumbrava lançar ainda mais luz para questões socioeconômicas,
familiares, psicológicas, de trabalho, dentre tantas outras, que mantêm relação
significativa com o cumprimento das penas.
O serviço passou então por reformulações, cujo objetivo geral era o de introduzir o
enfoque restaurativo no processo de acompanhamento a pessoas em cumprimento de
penas restritivas de direitos. E como específicos:
a) Ampliar o espaço de fala e escuta das necessidades;
b) Estabelecer relações horizontalizadas;
c) Fortalecer o vínculo entre as pessoas e equipe profissional;
d) Construir sentidos de responsabilização,
e) Construir sentidos de reparação vinculados a medida de prestação de serviços à
comunidade, e
f) Ampliar a articulação com a rede interinstitucional para inclusão social.

Os Círculos de Diálogos (Boyes-Watson e Pranis, 2011) foram a prática restaurativa
eleita. Para sua implantação, a equipe passou for formação para facilitador de círculos
restaurativos, técnicas de comunicação não violenta, e práticas restaurativas e
mediação de conflitos.
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4. O MODELO DE ACOMPANHAMENTO A PESSOAS EM PENAS RESTRITIVAS
DE DIREITOS
Na Vara de Execução de Penas Alternativas, o acompanhamento fica sob
responsabilidade do Centro de Acompanhamento a Penas e Medidas AlternativasCapema, que tem como objetivo proporcionar meios para o cumprimento das
alternativas

penais,

através

de

metodologias

qualificadas

de

acolhimento,

encaminhamento e acompanhamento que promovam a autonomia e o protagonismo
da pessoa, a restauração de vínculos familiares, sociais e comunitários, a
ressignificação dos processos de criminalização, conflitos e violência vivenciados e a
reversão das vulnerabilidades sociais.
O Centro é composto por 4 núcleos, com público-alvo diferentes, porém com atuações
interligadas:
a) Núcleo de Acompanhamento Inicial (pessoas em início de cumprimento de suas
medidas);
b) Núcleo de Acompanhamento Especializado- Média Complexidade (pessoas que já
passaram pelo Núcleo de Acompanhamento Inicial e estão em cumprimento regular e
irregular, ou ainda em descumprimento ocasional e crônico de suas medidas);
c) Núcleo de Acompanhamento Especializado- Alta Complexidade (pessoas em uso
abusivo de álcool e drogas; com transtorno mental; ameaçadas de morte; mulheres
vítimas de violência familiar; com deficiência; idosas com demandas específicas;
pessoas em situação de rua e em outras situações de grave vulnerabilidade social e
econômica), e
d) Núcleo de Articulação com a Rede Social (voltado para as instituições da rede
social).

4.1.

Os ciclos quadrimestrais de acompanhamento

Propõe-se que o acompanhamento se dê em ciclos quadrimestrais. Na perspectiva da
pessoa em alternativas penais, o trâmite da medida se dá da seguinte forma:
4.1.1. Acolhimento e Acompanhamento Inicial
O processo de acompanhamento tem início com a apresentação da pessoa,
atendendo intimação judicial para início do cumprimento da pena restritiva de direitos.
Participa do Círculo de Boas Vindas, que tem como propósito o acolhimento,
apresentação da metodologia de trabalho, criação de vínculo com a equipe de
acompanhamento e apresentação geral dos tramite da execução penal. Ao final, é
convidado a participar dos próximos círculos.
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A equipe explica que a participação aos círculos é voluntária e opcional. Caso não
tenha interesse ou não possa participar por motivo de trabalho, por exemplo, a pessoa
é encaminhada a retornar para entrevista individual, para fins de construção da
medida.
Os Círculos seguintes são:
a) Reflexões sobre a sociedade, que em como propósito promover a reflexão sobre
Justiça e Sociedade;
b) Troca de papeis, que propõe o exercício da empatia, decorrente das relações com
os outros, e
c) Preparação para a nova etapa de cumprimento da pena, que em como foco na
construção de sentidos de reparação relativos a prestação de serviços à
comunidade.
Os círculos são realizados com 15 participantes e 2 facilitadores. Ressalta-se que a
participação nos círculos é computada para fins de cumprimento da pena, de forma
que cada mês de participação equivale a um mês de condenação. No último Círculo,
as pessoas recebem uma nova data de retorno para entrevista individual.
4.1.2. Acompanhamento Quadrimestral
Finalizada a etapa de acompanhamento inicial, a pessoas passam por uma entrevista
individual com a profissional que será sua técnica de referência até o término do
cumprimento de sua medida. A finalidade desse momento é a construção da medida a
ser indicada ao juízo da Vara em Audiência Admonitória.
Determinadas as condições de cumprimento, em audiência, a pessoa recebe seu
encaminhamento para a instituição onde irá presar serviços à comunidade. A partir
desse momento, o modelo previa que a cada 4 meses deveria comparecer ao Capema
para Círculo de Acompanhamento, até a finalização, com um Círculo de Celebração.
Porém,

por

dificuldades

de

operacionalização

do

modelo

nesta

fase

do

acompanhamento, as intervenções acabaram sendo voltadas apenas para as pessoas
em descumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, em caráter
majoritariamente individual.
4.2. Resultados preliminares
De agosto de 2016 a agosto de 2017, participaram dos círculos 586 pessoas. A
adesão voluntária3 foi de 94%.

3

No primeiro encontro é feita a proposta de participação nos círculos, frisando o seu caráter voluntário.
Caso não deseje participar, a pessoa e encaminhada diretamente para a entrevista individual para
construção da medida.
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Após o encaminhamento à prestação de serviços à comunidade, verificou-se uma
redução no descumprimento da medida no ciclo posterior. Aqueles que passaram pela
nova metodologia, apresentaram uma taxa de descumprimento de 7,96%, enquanto
aqueles que não participaram da metodologia, 38,33%.
No último círculo, foi aplicado questionário com as seguintes perguntas: a) como você
avalia os círculos? (Ótimo, Bom, regular ou Péssimo); b). Por que?; c) O que
considerou mais importante durante esse período?; d). Você deixa alguma sugestão
para melhorar o trabalho da equipe?
Os círculos foram avaliados como ótimo por 67,78% dos participantes, Bom por
25,56% e regular por 6,66%.
As respostas às outras perguntas, foram agrupadas nas seguintes categorias
temáticas:
a) Vínculo
As respostas ao questionário indicam que a participação nos Círculos pode ter
contribuído para a formação de vínculo entre os participantes e entre estes e a equipe
de acompanhamento:
Q2: “as assistentes [facilitadoras] deixam você tranquilo e a
vontade, se sente bem e sai com a consciência limpa”
Q3: “o mais importante foi fazer novas amizades”
Q4: “[considero como mais importante] a união com todos”
Q5: “eu gostei do círculo de fazer amizade e conhecer
pessoas”

b) Aprendizado
Aprender a conviver e responsabilizar-se pelos compromissos também aparece
relacionado à participação nos círculos:
Q7: “para mim foi uma questão de aprendizado nas nossas
vidas, para amadurecermos mais na frente e aprendermos a
dar valor às coisas simples da vida”
Q9: “pra mim foi muito bom, pois tirou muitas dúvidas sobre
como trabalhar em grupo e abrir novas possibilidades de vida”
Q10: “me transmitiu como conviver com o próximo, a pensar
antes de agir e ter mais responsabilidade”
c) Espaço de Fala e Escuta
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A abertura do espaço de dialogo no âmbito do judiciário aparece também como fator
de avaliação positiva da participação aos círculos:
Q11: “o diálogo com as assistentes, a forma que somos
tratados e a liberdade que temos para falar e se expressar”
d) Espaço de reflexão
Por fim, a experiência de participação nos círculos parece estar relacionada a abertura
de reflexão sobre atos do passado e planos para o futuro:
Q12: “porque tive o privilégio de conhecer novas amizades e
colocar minha cabeça pra pensar”
Q13: “ajuda você a pensar melhor no que você fez e a não
cometer o mesmo erro novamente”

Ressalta-se que os resultados apresentados no presente artigo são preliminares,
carecendo de análises mais aprofundada.
5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O modelo de acompanhamento a pessoas em alternativas penais construído pela
equipe do Centro de Acompanhamento a Penas e Medidas Alternativas- Capema,
visou introduzir o enfoque restaurativo no processo de acompanhamento a pessoas
em cumprimento de penas restritivas de direitos, através da ampliação do espaço de
fala e escuta das necessidades das pessoas em alternativas penais, do
estabelecimento de relações horizontalizadas, fortalecimento de vínculo entre as
pessoas e equipe profissional, construir sentidos de responsabilização e de reparação
vinculados a medida de prestação de serviços à comunidade, e ampliação da
articulação com a rede interinstitucional para inclusão social. Após um ano de
execução do modelo, os resultados indicam uma alta taxa de participação voluntária
(94%), significativa redução do descumprimento da pena; fortalecimento do vínculo
entre participantes e profissionais; abertura de espaço seguro de fala e escuta e de
reflexão sobre os atos do passado e planos para o futuro, no âmbito da execução
penal.
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RESUMO: O uso de algemas em apenadas durante o parto foi proibido por lei em abril de
2017, pois, embora já houvesse normativas contrárias ao uso - Regras de Bangkok, Súmula
Vinculante nº 11, Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária
–, tais regras não eram cumpridas. Por isso, fez-se necessário o advento da Lei nº
13.434/2017 para regular – por meio da modificação do artigo 292 do Código de Processo
Penal – a irrazoabilidade, à luz do princípio constitucional da dignidade humana, do
algemamento durante os procedimentos médico-hospitalares preparatórios para a
realização do parto, bem como no período de puerpério imediato. O presente trabalho busca
averiguar quais os fatores políticos e sociológicos motivadores da alteração legislativa,
explanando acerca da importância da legislação, seus resultados positivos, bem como
aspectos de ordem social, sanitária e de segurança que justificaram seu implemento. Para
isso, foram manejadas ferramentas de pesquisa normativas, estatísticas, bibliográficas e
jurisprudenciais. Esta pesquisa permitiu o alcance da conclusão de que a lei, além de
proporcionar segurança jurídica, garantiu um tratamento mais humano e digno, ante a
inexistência de sentido pragmático, político e sociológico na manutenção da prática do uso
de algemas, por ser descumpridora de preceitos fundamentais assegurados
constitucionalmente.
PALAVRAS-CHAVE: Presas; gestantes; algemas.
ABSTRACT: The use of handcuffs in distress during childbirth was prohibited by law in April
2017, since the fact that even though there were previous regulations against use – Bangkok
Rules, Binding Summary No. 11, Resolution No. 3 of the National Council of Criminal and
Penitentiary Policy – such rules were not complied with. Therefore, it was necessary to
introduce the Federal Law No. 13.344/2017 in order to regulate – through the modification of
article 292 of the Code of Criminal Procedure – the unreasonableness, in the light of the
constitutional principle of human dignity, handcuffs during medical–preparatory to the
delivery, as well as in the immediate postpartum period. The present work seeks to ascertain
the political and sociological factors motivating the legislative change, explaining the
importance of the legislation, its positive results, as well as social, health and safety aspects
that justified its implementation. For this, normative, statistical, bibliographic and
jurisprudential research tools were handled. This research allowed the conclusion that the
law, besides providing legal security, guaranteed more humane and dignified treatment,
given the lack of pragmatic, political and sociological sense in maintaining the practice of the
use of handcuffs, for being a disregarding of precepts fundamentally guaranteed by the
Constitution.
KEYWORDS: Inmate; pregnant; handcuffs.
1 INTRODUÇÃO
De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias –
INFOPEN Mulheres –, de junho de 2014, o Brasil possui uma população carcerária de
579.781 pessoas, sendo 37.380 mulheres (6,4% da população prisional) e 542.401 homens.
Tal dado revela o aumento exponencial da população feminina encarcerada, visto que, no
ano de 2000, ela era de 5.601 (3,2% do total de pessoas encarceradas), indicando um
aumento de 567% entre os anos de 2000 e 2014 (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014, p. 10).
No mesmo período, o percentual de crescimento de homens privados de liberdade foi de
220%, perfazendo um total de 169.379 homens no ano de 2000. Isso demonstra que a
política de encarceramento é cada vez mais contundente, notadamente no universo
feminino.
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No tocante ao perfil das mulheres em condição de cárcere, tem-se que, em geral,
são jovens, possuem baixa escolaridade, têm filhos e, ao tempo da prisão, exerciam
trabalho informal, demonstrando o grau de vulnerabilidade social a que estão submetidas.
Em 2014, 30,1% das presas não haviam sido condenadas, sendo, assim, presas
provisórias. Quanto à raça, cor ou etnia, duas em cada três presas são negras,
representando 67% das privadas de liberdade. O grau de escolaridade, em geral, é baixo,
constatado que 50% das presas não concluíram o ensino fundamental, 4% são analfabetas
e apenas 11% possuem o ensino médio completo. Em relação à pena que a elas foi
aplicada, consta que 63% das apenadas foram condenadas à pena de até 8 anos de prisão,
demonstrando que as mulheres cumprem penas menores que a dos homens, visto que o
percentual destes que possui pena no mesmo molde temporal é menor, 51% (MINISTÉRIO
DA JUSTIÇA, 2014, p. 5, 22, 26 e 30). Cumpre destacar, ainda, que, segundo pesquisa
realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, em todos os estados do país, com 200 grávidas e
241 mulheres que tiveram seus filhos durante o cumprimento da pena, constatou-se que
81% destas foram presas quando já estavam grávidas e mais de 50% estão presas sem
terem sido condenadas. Diante desse cenário, revelado está o caráter punitivo-retributivo do
sistema de justiça brasileiro em detrimento de outros modelos certamente mais razoáveis e
ressocializadores, principalmente para os crimes de menor potencial ofensivo.
O crime imputado/cometido pelas mulheres encarceradas é, em 68% dos casos, o
tráfico de drogas, atuando, a maioria, no transporte das substâncias ilícitas - sendo
denominadas “mulas” -, não revelando perfil delinquencial típico. Sendo assim, embora não
tenham participação de grande relevância na atividade delituosa, quase a totalidade sofre
com sanções desproporcionais ao ato cometido (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014, p. 5). O
ministro Ricardo Lewandowski, baseado dos dados do INFOPEN, ressaltou que esse
percentual no recorte de gênero revela uma realidade ainda mais brutal, colocando o Brasil
no patamar de quinta maior população carcerária do mundo, considerando o número de
mulheres presas. A segunda turma do STF reconheceu que a condição de “mula” não
evidencia participação em organização criminosa, tornando possível a aplicação da redução
de pena referida no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o qual caracteriza o crime de
tráfico privilegiado de entorpecente, entendendo este como o praticado por pessoas na
condição de primárias, que não se dediquem a atividades criminosas, tenham bons
antecedentes e não integrem organização criminosa, podendo ter suas penas reduzidas de
um sexto a dois terços. A seguir:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA
PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO.
TRANSPORTE DE DROGA. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA
CONDUTA. ATUAÇÃO DA AGENTE SEM INTEGRAR ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
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1. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei
11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da
existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios –
porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b)
bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não
integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a
norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de
intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art.
33, caput e § 1º, daquele mesmo diploma legal em contraponto ao agente
que faz do crime o seu modo de vida, razão pela qual, evidentemente, não
estaria apto a usufruir do referido benefício.
2. A atuação da agente no transporte de droga, em atividade denominada
“mula”, por si só, não constitui pressuposto de sua dedicação à prática
delitiva ou de seu envolvimento com organização criminosa. Impõe-se, para
assim concluir, o exame das circunstâncias da conduta, em observância ao
princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF).

Nesse contexto, observa-se que, com o aumento do encarceramento feminino,
desdobramento da Lei de Drogas, houve, consequentemente, a elevação do número de
mulheres gestantes que dão à luz enquanto cumprem pena privativa de liberdade,
calculado, até 2014, em 241 mães, ao menos (LEAL, AYRES, PEREIRA, SANCHÉZ,
LAROUZÉ, 2016, p. 2063). Tomando por base esses dados, tem-se que a infraestrutura das
penitenciárias femininas e mistas não é apta para custodiar mulheres em estado gravídico
ou no período do pós-parto, pois em apenas 34% das unidades femininas há celas ou
dormitórios adequados para gestantes, enquanto que nas unidades mistas, esse percentual
cai para 6% (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014, p. 18).
Com isso, observando que possuem necessidades que lhes são particulares,
principalmente no tocante à maternidade, necessário se faz a efetivação da garantia dos
direitos fundamentais das mulheres em situação de prisão. Nessa esteira, a Lei nº
13.434/2017 – a qual será mencionada, neste trabalho, como Lei do Parto sem Algemas –,
ao proibir a utilização de algemas em mulheres presas nos atendimentos médicohospitalares, durante o parto e no período de puerpério imediato, homenageou o princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana, vedando o tratamento desumano, cruel e
degradante que era conferido às gestantes e buscando coibir formas de violência contra a
mulher. Assim, com advento dessa lei, acrescentou-se o parágrafo único ao art. 292 do
Código de Processo Penal, o qual passou a ter a seguinte redação:
Art. 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão
em flagrante ou à determinada por autoridade competente, o executor e as
pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para
defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto
subscrito também por duas testemunhas.
Parágrafo único. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante
os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e
durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de
puerpério imediato.
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A edição dessa lei mostrou-se urgente, pois, embora já houvesse normativa
contrária ao uso de algemas durante o parto, 36% das gestantes afirmaram ter sido
algemadas em algum momento da internação para o parto, sendo que, destas, 8%
informaram ter permanecido com algemas no momento do parto (LEAL, AYRES, PEREIRA,
SÁNCHEZ, LAROUZÉ, 2016, p. 2066). Isso faz ficar evidenciada a negação de direitos a
essas mulheres, as quais são duplamente discriminadas por serem mulher e por terem
cessado com o modelo inferiorizado historicamente imposto a elas (FRANÇA, 2014, p. 223).
Tal discriminação é ainda mais latente na hora do parto, como se a condição de encarcerada
retirasse-lhes o direito a um parto digno e humanizado, submetendo-as a um tratamento
desumano e degradante. Além disso, mulheres que têm filhos na prisão são consideradas
irresponsáveis, sendo objeto de contestação o direito de exercerem sua sexualidade e de
construirem uma relação amorosa com eles. (FRANÇA, 2014, p. 224).
O presente trabalho busca, então, examinar os fatores extranormativos – políticos e
sociológicos – responsáveis pela alteração legislativa. Para isso, far-se-á um estudo acerca
dos instrumentos normativos que regulavam a questão do uso de algemas durante o parto,
abrangendo tratado internacional, súmula, resolução, decreto e a lei recentemente editada
que cuida especificamente desse assunto. Para desenvolver esta pesquisa, fez-se análise
de normas, dados estatísticos, bibliografia e jurisprudência. Diante disso, foi permitido
chegar ao entendimento de que a Lei do Parto sem Algemas foi imprescindível para
proporcionar segurança jurídica, além de tornar o parto um momento mais humanizado, não
tratando de forma desumana, degradante e cruel aquela que está dando à luz. Assim,
garante-se o respeito ao princípio norteador do Estado Democrático de Direito: o princípio da
dignidade da pessoa humana.
É válido ressaltar, ainda, que o tema escolhido relaciona-se ao vínculo institucional
das autoras com o projeto de pesquisa PIBIC/CNPq intitulado Um Estudo sobre as Mulheres
em Situação de Cárcere no Estado da Paraíba, especificamente ao plano de trabalho Filhos
do Cárcere: A garantia dos direitos fundamentais das mulheres/ mães em situação de prisão,
desenvolvido junto à Universidade Federal da Paraíba.

2 NORMATIVAS REFERENTES À PROIBIÇÃO DO USO DE ALGEMAS DURANTE O
PARTO
Anteriormente à entrada em vigor da Lei do Parto sem Algemas, já havia normativas
proibindo que as gestantes permanecessem algemadas durante o procedimento do parto.
No entanto, tais normas não eram cumpridas pelos estados brasileiros, atentando fortemente
contra a dignidade dessas mulheres em um momento tão importante de suas vidas,
submetendo-as, assim, à violência institucional e a um tratamento constrangedor. A Lei do
Parto sem Algemas foi, pois, a consolidação de um regime jurídico introduzido
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anteriormente mediante outras espécies normativas. Destaca-se, assim, a inexistência de
antagonismo com outros textos normativos e o total respaldo constitucional da referida lei,
atendendo aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da
proporcionalidade.
O marco normativo de maior relevância voltado ao problema específico das
mulheres gestantes são as Regras de Bangkok - Regras das Nações Unidas para o
tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres
infratoras -, as quais tiveram o Brasil como um dos participantes ativos de sua elaboração,
assumindo compromisso internacional de implementar tal norma de direito internacional dos
direitos humanos. Em 2010, a Assembleia Geral, acatando a recomendação expressa por
meio da Resolução 2010/16, do Conselho Econômico e Social, adotou as Regras de
Bangkok, enfatizando que as medidas não privativas de liberdade devem ser priorizadas ao
sentenciar ou aplicar medidas cautelares a mulheres gestantes ou a pessoas que sejam a
única ou principal fonte de cuidado de uma criança, restando a imposição de penas
privativas de liberdade aos casos de crimes com elevado potencial ofensivo (CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016, p. 16). Contudo, embora tenham sido aprovadas na
Assembleia Geral das Nações Unidas em 2010, só foram publicadas em português em 2016,
na ocasião do Dia Internacional da Mulher.
Em suas observações preliminares, as Regras de Bangkok trazem os fundamentos
de sua elaboração, pontuando que, mesmo já havendo as Regras mínimas para o
tratamento de reclusos, elas não despendiam atenção suficiente às necessidades
específicas das mulheres. Sendo assim, diante do aumento da população carcerária
feminina, a busca por mecanismos que direcionassem o tratamento empregado às mulheres
presas adquiriu caráter de urgência.
Como um de seus princípios básicos, as Regras de Bangkok trazem a proibição do
uso de instrumentos de contenção em mulheres em trabalho de parto, durante o parto e no
período imediatamente posterior (regra 4). Essa vedação específica ao contexto das
mulheres grávidas veio complementar a restrição do uso de algemas e outros instrumentos
de coação constante nas Regras mínimas para o tratamento de reclusos, que dispõem, na
regra 33, ser proibida a utilização dessas medidas como forma de sanção. Além disso, aduz
a regra 34 que a sua aplicação acontecerá somente durante o período estritamente
necessário, não devendo haver prolongação. Buscou-se, com a introdução da proibição do
uso de algemas durante e imediatamente após o parto, assegurar a observância, em sede
internacional, à dignidade da mulher, minimizando seu constrangimento no ambiente
hospitalar, bem como visando um tratamento mais humano àquela que se encontra em
processo de dar à luz.
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Em 2008, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 11 que,
embora não seja voltada exclusivamente à problemática das mulheres presas que se
encontram em estado gravídico, a elas se aplica. Segue o teor:
Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado
receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia,
por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade
por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal
do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato
processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil
do Estado (Súmula Vinculante nº 11).

Entendeu, pois, o STF que o uso legítimo de algemas não se dá de maneira
indiscriminada, mas, ao contrário, possui natureza excepcional, só devendo ser aplicado
justificadamente nos casos em que haja suspeita de fuga ou reação ofensiva do preso capaz
de violar a integridade física dos policiais e demais presentes. Com isso, percebe-se que a
decisão sumular limitou a utilização das algemas - uma vez que seu uso irrestrito constituía
forma de constrangimento físico e moral ao preso -, visando à vedação de abuso por parte
de representantes do Estado. Tendo por base o caráter extraordinário do uso de algemas,
pode-se perceber que no contexto das gestantes encarceradas, há pouca ou nenhuma
viabilidade em fundamentar sua utilização no momento do parto. Sobre as presas que dão à
luz algemadas, Nana Queiroz (2015, p. 42), citando Heidi Cerneka - ativista e integrante da
Pastoral Carcerária no Brasil -, pontua: “Tem mulher que até dá à luz algemada na cama.
Como se ela pudesse levantar parindo e sair correndo. Só homem pode pensar isso. Porque
mesmo que ela pudesse levantar, qualquer policial com uma perna só andaria mais rápido
que ela”.
Nesse sentido, considerando a súmula acima referida, bem como os princípios
constitucionais promotores da dignidade humana e os tratados internacionais de direitos
humanos, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, em junho de 2012,
impediu o emprego de algemas ou outros meios de contenção em presas parturientes,
independentemente de terem sentenças transitadas em julgado, no instante da ocorrência
de intervenção cirúrgica para realizar o parto ou durante o trabalho de parto natural, assim
como no período de repouso seguinte ao parto (art. 3º, Resolução nº 3). Percebe-se, então,
a não sustentabilidade, do ponto de vista legal e do ponto de vista de uma assistência à
saúde humanizada, do uso desse instrumento de contenção, visto ignorar a capacidade
física e o estado psíquico e emocional das mulheres nesse momento de sua vida, os quais
tornam muito pouco provável a fuga ou o cometimento de violência (DIUANA, VENTURA,
SIMAS, LAROUZÉ, CORREA, 2016, p. 2048).
O Decreto nº 8.858, de setembro de 2016, ao regulamentar o emprego de algemas,
traz como diretrizes a dignidade da pessoa humana (inciso III, caput, art. 1º, CRFB/1988) e a
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proibição à tortura e ao tratamento desumano ou degradante (inciso III, art. 5º, CRFB/1988),
as Regras de Bangkok e o Pacto de São José da Costa Rica, o qual determina o tratamento
humanitário aos privados de liberdade e, em especial, as mulheres em situação de
vulnerabilidade (incisos I, II e III, art. 1º, Decreto nº 8.858/2016). Permite, assim, o uso de
algemas apenas em circunstâncias em que há resistência e fundado receio de fuga ou de
violação à integridade física do preso ou de terceiros, sendo necessária a justificação por
escrito (art. 2º). O principal ponto trazido pelo decreto vem exposto no art. 3º que aduz: “É
vedado emprego de algemas em mulheres presas em qualquer unidade do sistema
penitenciário nacional durante o trabalho de parto, no trajeto da parturiente entre a unidade
prisional e a unidade hospitalar e após o parto, durante o período em que se encontrar
hospitalizada”. Essa espécie normativa veio regulamentar o art. 199 da Lei nº 7.210/1984 Lei de Execução Penal -, o qual atribui a competência de disciplinar o emprego de algemas
ao Presidente da República por meio de decreto federal.
Todavia, a normativa mais elogiável veio com a Lei nº 13.434, editada em abril de
2017, ocasionando uma maior segurança jurídica para a questão por ser hierarquicamente
superior ao decreto federal. Acrescentou-se ao art. 292 do CPP o parágrafo único, dispondo
ser vedado uso de algemas em mulheres grávidas no decorrer dos atos médico-hospitalares
preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parte. A lei garantiu, ainda,
que a proibição se estendesse às mulheres no período de puerpério imediato. Com isso,
observou-se a indispensabilidade de existir um tratamento proporcional às condições às
quais essas mulheres estão submetidas.
A lei implantada tem total adequação à Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, materializando os princípios por ela consagrados, notadamente, o da
dignidade da pessoa humana, arcabouço do Estado Democrático de Direito, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3 ANÁLISE EXTRANORMATIVA DO IMPLEMENTO DA LEI DO PARTO SEM ALGEMAS
A mais notória motivação de ordem política para a edição da Lei nº 13.434 foi o fato
de a proibição de algemas em mulheres grávidas durante e após o parto não constituir,
ainda, política de Estado. Sendo assim, a provação do Projeto de Lei nº 4.176 de 2015, o
qual foi a origem da lei em comento, foi importante porque, embora a vedação já constasse
em decreto do Governo Federal, era necessário que o Congresso a transformasse em uma
política de Estado. Com isso, estaria garantida a abrangência desse direito tão essencial a
todas as mulheres gestantes/ mães em condição de cárcere, permitindo-lhes aquecer e
iniciar a amamentação de seus filhos no momento do parto e no posterior a ele, conforme
salientou a Deputada Jandira Feghali (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017, p.159). Nesse
contexto, tornando-se política de Estado, é dotada de um caráter sistêmico, mais

60

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

permanente, ao contrário da condição de vontade temporária de um governo específico
(ALMEIDA, 2016).
O PL nº 4.176 trouxe, ainda, um olhar mais humanizado para o sistema
penitenciário, buscando minimizar as dores e sofrimentos daquelas que estão grávidas ou
acabaram de ter seu filho e estão cumprindo pena restritiva de liberdade. Voltou-se, assim, a
atenção para as demandas específicas dessas mulheres, as quais têm muito de seus
direitos fundamentais violados desde o período anterior à prisão. Em obediência ao Estado
Democrático, o preso o conserva todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei
(art. 3º, LEP). Ademais, considerou-se importante a aprovação para lei, pois ela confere uma
maior segurança jurídica à questão por ser norma hierarquicamente superior ao decreto
editado pelo Presidente da República. Houve, então, a institucionalização do referido decreto
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017, p. 160).
A propositura da lei teve como finalidade obstar a violação aos valores
constitucionais

através

da

efetivação

de

vários

dispositivos

consagrados

constitucionalmente: cidadania e dignidade da pessoa humana, proibição do tratamento
desumano e degradante, respeito à integridade física e moral das encarceradas e a proteção
à maternidade e à primeira infância. A comprovação do descumprimento a esses valores
vem explanada nos dados obtidos durante a pesquisa realizada pela Fiocruz, demonstrando
que durante o período de internação para o procedimento do parto, 15% das presas
disseram ter sofrido violência verbal, física ou psicológica. Sobressalta-se o dado de que
uma a cada três mulheres grávidas em presídios do país foi obrigada a usar algemas na
internação para o parto, além de mais da metade delas ter tido consultas de pré-natal em
quantidade inferior à recomendada pelo Ministério da Saúde (LEAL, AYRES, PEREIRA,
SÁNCHEZ, LAROUZÉ, 2016, p. 2064 e 2066). Soma-se a isso a não realização de testes de
sífilis em 32% das presas em estado gravídico, resultando no nascimento de 4,6% das
crianças com a forma congênita da doença (AGÊNCIA BRASIL, 2017). Desse modo, fica
evidente que, caso não houvesse uma política de Estado voltada para impedir a violência
contra a dignidade da mulher na hora do parto - violência esta expressa por meio do
emprego de algemas -, o desrespeito por parte dos estados brasileiros ao direito ao
tratamento humanizado prolongar-se-ía no tempo, afrontando fortemente um dos princípios
do Estado brasileiro. Sendo assim, a regra passou a ser a não utilização de algemas nos
atos médicos pré-hospitalares, durante o parto e no período de puerpério imediato, haja vista
ser mínimo o risco de fuga ou atentado à integridade física de alguém no momento do parto.
Com bastante pertinência, o parecer da Comissão Especial da Câmara dos
Deputados mostrou-se favorável no tocante à admissibilidade, constitucionalidade e
juridicidade do projeto de lei. Quanto ao mérito, pontuou a importância da aprovação do
projeto, uma vez ser indispensável a proteção conferida pelo Estado aos direitos
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concernentes às parturientes encarceradas que, mesmo estando sob a custódia do Estado,
através da guarda policial, não podem ter suas mãos atadas em um momento marcante em
sua vida, como é o instante do parto (Jandira Feghali, 2017). Ademais, em obediência aos
arts. 6º e 227 da Constituição Federal, tem-se que assegurar o direito à amamentação no
período inicial da vida do bebê, bem como o direito à maternidade da mãe. Nesse sentido, o
uso de algemas logo após o parto impede o acolhimento do bebê pela mãe e o vínculo
corporal e afetivo entre os dois.
Do ponto de vista social, a luta das mulheres pela efetivação de seus direitos,
sobretudo com o movimento feminista, reflete, também, na conquista de voltar o olhar
àquelas em situação de prisão. Apelou-se, então, para direcionar a atenção para essas
mulheres que são invisibilizadas e silenciadas em decorrência de sua condição social, visto
serem, em sua maior parte, negras ou pardas, pobres e acusadas de praticar crimes.
Carregam, assim, todos os preconceitos sociais: ao machismo, unem-se o racismo e a
discriminação com o sistema penitenciário. Nessa perspectiva, a advogada Maíra
Fernandes, ao defender a garantia de direitos às mulheres presas, roga:
Faço aqui um apelo [...] para nós sermos as vozes dessas mulheres e para
que realmente… Que realmente quando lutarmos por igualdade, lutemos
por igualdade para todos e não numa lógica da revolução dos bichos de
que todos são iguais, mas uns são mais iguais do que os outros. Essas
mulheres necessitam da mesma luta por igualdade de direitos e por
respeito à sua dignidade, à sua cidadania (ALERJ, 2015).

Maria do Carmo Leal, pesquisadora da Coordenadoria geral da pesquisa saúde
materna e infantil nas prisões da Fiocruz, alude a característica de grupo socialmente
vulnerável a que pertence as mulheres encarceradas de um modo geral. Menciona a
referida pesquisadora que essa vulnerabilidade é ampliada com a prisão ligada à
maternidade e ao nascimento do bebê. Acrescenta-se que o algemamento das mulheres
durante a internação e no pós-parto impossibilita que elas segurem o seu filho,
principalmente na volta para a prisão, pois, voltando algemadas e com o carro em
movimento, não têm como segurar a criança, expondo-as ao perigo de caírem do colo da
mãe. Nota-se o caráter absurdo dessa conduta, dado o baixo ou inexistente risco oferecido
por essas mulheres, na maioria acusadas de crimes pequenos (ALERJ, 2015).
O Estado não pode, pois, fazer qualquer coisa que extrapole a determinação da
pena, devendo obediência aos direitos fundamentais consagrados constitucionalmente,
como a intranscendência da pena (inciso XLV, art. 5º, CRFB/1988). No entanto, essa
desobediência à Carta Maior é observada no cotidiano das mulheres grávidas/ mães, posto
que seus filhos, antes mesmo de virem ao mundo, já são castigados por serem filhos de
mulheres que cometeram crimes, tendo desrespeitado o direito à assistência à gestante e
ao bebê.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, fica claro, portanto, que a maior motivação para editar a Lei nº
13.434/2017 foi a necessidade de conferir segurança jurídica à questão da maternidade na
prisão, notadamente quanto ao uso de algemas nos atos médico-hospitalares preparatórios
para a realização do parto, bem como durante o momento do parto e no período de
puerpério imediato. Assim, busca-se impedir a grave violação aos direitos fundamentais das
mulheres mães em situação de cárcere, a qual retira delas a sua humanidade, tratando-as
de forma desumana, cruel e degradante.
Embora houvesse normativas anteriores à Lei do Parto sem Algemas, os estados
não cumpriam o que era disposto em tratados internacionais de direitos humanos ratificados
pelo Brasil nem nas resoluções e súmulas de organismos brasileiros que versavam
explicitamente sobre a matéria. Nesse sentido, buscando resguardar a observância dos
preceitos fundamentais das gestantes custodiadas nas penitenciárias brasileiras, foi
expedido decreto do Governo Federal, impondo uma obrigação para os estados brasileiros.
A fim de conceder maior segurança jurídica ao tema em debate, a edição da Lei do Parto
sem Algemas cumpriu essa finalidade, de acordo com a hierarquia das normas, posto que
lei é hierarquicamente superior a decreto.
Ao abordar o perfil da população carcerária feminina, fica evidente que há uma
regra geral referente às mulheres presas: pobres, negras, jovens, baixa escolaridade e, em
um percentual que chama a atenção, acusadas por tráfico de drogas. Ao analisar essas
matérias, entende-se como razoável e proporcional a decisão que proferiu não integrar
necessariamente organização criminosa as consideradas “mulas”.
Sendo assim, o presente trabalho busca provocar reflexão, voltando o olhar para
esse tema tão pouco discutido pela sociedade, mas que demanda a atenção de todos os
setores, dada a sua relevância e impacto na vida das mulheres vítimas de violação de
direitos. Busca-se, com isso, romper com o preconceito, o estigma, reconhecendo as
demandas e necessidades daquelas que estão, temporariamente, privadas de sua
liberdade. Ademais, não são só os direitos delas que estão em questão, mas também os
direitos do bebê, o qual merece um olhar especial para o atendimento de suas
necessidades desde o ventre materno.
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RESUMO
O presente artigo se propõe a apresentar, em breve análise, a problemática envolvendo a
efetividade do direito a visita íntima às mulheres lésbicas em situação de cárcere. O objetivo
deste estudo é possibilitar uma reflexão acerca de violações de direitos e discriminações
que as mulheres encarceradas sofrem, seja duplamente, por ser mulher e criminosa ou
triplamente, pois além de ser mulher e criminosa, têm o desejo sexual por outras mulheres,
e verificar se as regras internacionais e os pressupostos constitucionais penais e
processuais de imprescindível observância no Estado Democrático de Direito são
obedecidos. Para tanto foi realizada uma pesquisa bibliográfica por meio de artigos, livros e
reportagens que abordam a temática, pela qual se constatou uma disparidade na
concretização dos direitos das mulheres lésbicas encarceradas em relação às mulheres e
homens heterossexuais encarcerados. Conclui-se, por conseguinte, que o Estado é o
responsável por promover as condições mínimas de dignidade humana, sendo necessária a
implementação de políticas públicas de forma a garantir às mulheres lésbicas encarceradas
a efetivação dos direitos e garantias fundamentais que lhes são assegurados
constitucionalmente.
Palavras-chave: Gênero. Cárcere. Sexualidade.

1.

INTRODUÇÃO

A problemática da visita íntima homoafetiva nos presídios femininos brasileiros é
bastante invisibilizada na sociedade. Se a visita íntima para as mulheres heterossexuais já
é vista como uma regalia, para às homossexuais é concebida como uma desordem. Pois é
inaceitável, para muitos, que mulheres estabeleçam relações com outras mulheres.
Isto porque vivemos numa cultura machista que perpassa a ideia de que mulheres
nasceram predestinadas para os homens. E embora a homossexualidade esteja posta no
cotidiano, é mais confortável para alguns negá-la ao invés de debatê-la.
Ser homossexual na sociedade por si só já é difícil, tendo em vista a discriminação
sofrida. E quando o sujeito tem a liberdade de ir e vir restringida, as coisas se complicam
ainda mais; pois, se o mesmo já era marginalizado vivendo socialmente, quando é colocado
no cárcere, se torna quase que invisível, seja pelo local que no momento ocupa ou pela sua
orientação sexual.
A Constituição Federal de 1988 coloca que todos são iguais perante a lei em direitos
e obrigações, portanto, homem não é superior a mulher. Nem tampouco uns são mais iguais
que outros. A lei deve ser aplicada de forma igual para todos.
No tocante à visita íntima homoafetiva nos estabelecimentos prisionais femininos,
observa-se uma restrição pautada na discriminação pela orientação sexual. O direito
assegurado constitucionalmente é burlado a partir do entendimento de que mulher não
possui necessidades sexuais, ainda mais se for lésbica.
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Visando conduzir essa discussão e suscitar reflexões acerca desse tema, realizou-se
uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos e reportagens que abordam a questão. Optouse em expor, de forma breve, a configuração do sistema prisional feminino, para mais
adiante, discutir de fato a visita íntima homoafetiva no mesmo, suas formas de acesso,
normas e implicações sociais.

2.

BREVE ANÁLISE DO SISTEMA PRISIONAL FEMININO

Antes de adentrarmos de fato na problemática da visita íntima, torna-se necessário
entendermos, de forma geral, como se configura historicamente o sistema prisional
feminino.
As prisões surgiram no âmbito da sociedade capitalista e foram pensadas tão
somente para comportar pessoas do sexo masculino. Segundo França (2013), essa
sociedade adotou a pena de prisão como mecanismo de proteção de seus bens. Desta
forma, percebe-se que as prisões não são algo natural, mas foram construídas com o intuito
de disciplinar e regular o corpo e a mente das pessoas.
O mundo do crime é historicamente um espaço masculino, ou seja, só os homens
possuem a capacidade de delinquir, as mulheres, em contrapartida são naturalmente dóceis
e, portanto, incapazes de cometer delitos.
No entanto, isto é uma falácia que vem sendo desconstruída paulatinamente. Ao
longo da história, as mulheres transgrediram o código moral e penal, e com isso colocou-se
a necessidade de puni-las. Inicialmente a criminalidade feminina estava ligada ao espaço
específico do ambiente familiar e tinha como principais expressões a prostituição e a
bruxaria. (FRANÇA, 2013).
Com a finalidade de correção, punição e recuperação algumas mulheres tiveram a
sua liberdade cerceada. Conforme Maia et al (2009), as presas eram detidas em
estabelecimentos masculinos e sofriam inúmeros abusos. Só mais adiante é que se colocou
a necessidade de separação de homens e mulheres na prisão.
Todavia, é importante ressaltar que essa decisão foi tomada tendo em vista o bemestar dos homens e não das mulheres, uma vez que acreditava-se que estas tiravam a paz
daqueles. À vista disso, não houve um planejamento prévio na estruturação das prisões
femininas, mas apenas uma adaptação daquilo que já existia.
As prisões femininas foram criadas com a justificativa de que se
transformasse em um lugar de redenção e exorcismo. Era nesses espaços
que se buscavam restaurar nas mulheres suas características inatas
(aptidões domésticas) e extirpar os impulsos negativos (sexuais). Isto é, a
finalidade da prisão feminina era de que sua função fosse capaz de
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conduzir as mulheres “desviadas” de volta para o caminho dos valores, da
obediência e passividade (ESPINOZA, 2004 apud FRANÇA, 2013, p. 65).

Verifica-se, assim, que ao cometer um delito a mulher descumpre não apenas uma
ordem social, como também familiar, pelo fato de sair do seu âmbito natural, o privado. Em
vista disso, além da privação de liberdade, a elas é imposto controles mais severos que
visam reforçar a sua natural docilidade, subordinação e passividade.

3.

VISITA ÍNTIMA

A visita íntima é considerada como um elemento conectivo do (a) preso (a) com o
mundo exterior, além disso a mesma possibilita o contato familiar, o que ajuda no processo
de reinserção do (a) detento (a) na sociedade. No entanto, a maioria das pessoas se
contrapõe a essa ideia e defendem que a visita íntima é nada mais do que uma regalia
concedida aos (as) criminosos (as).
De acordo com Leite (2014),
A supressão da relação de afeto com o cônjuge e os demais familiares do
preso se revela desencadeador de reações violentas, evitáveis com a
possibilidade desse contato, que serve ao indivíduo encarcerado como
referência no processo de ressocialização, na medida em que o mesmo
mantém seu contato com o mundo exterior e, assim, não fica tão desolado
ante a condição que se encontra. (LEITE, 2014, p. 7).

O direito à visita íntima foi normatizado em 1984 por meio da Lei 7.210 (Lei de
Execução Penal), e foi concedido apenas aos homens. Só mais adiante, após algumas
modificações é que se estendeu às mulheres e aos homossexuais.
Percebe-se de imediato que há uma desigualdade de gênero na concessão desse
direito. A sexualidade do homem é levada em consideração, enquanto a da mulher não. Isso
se dá em função da construção social do ser homem e do ser mulher, expresso no conceito
de gênero.
Historicamente, a mulher assumiu o papel social de submissa, dócil, maternal, do lar
e assexuada. No entanto, estas características não são algo natural, mas refletem o gênero,
uma concepção do feminino e do masculino. O mesmo apresenta diferenças entre os sexos
que se traduzem em desigualdades e coloca a mulher em posição de inferioridade. Sobre a
discriminação da mulher pelo sistema jurídico, Piovesan (2003) assevera que,

com relação à condição jurídica da mulher, essa tensão valorativa alcança o
seu grau máximo. Se de um lado a Constituição Brasileira e os tratados
internacionais de proteção dos direitos da mulher consagram a igualdade
entre homens e mulheres, o dever de promover essa igualdade e proibir
discriminações, os diplomas infraconstitucionais adotam uma perspectiva
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androcêntrica (segundo a qual a perspectiva masculina é a central e o
homem é o paradigma da humanidade) e discriminatória com relação à
mulher (PIOVESAN, 2003, p. 223).

Biologicamente homens e mulheres possuem sexos diferentes, e apresentam, desta
forma características específicas. No entanto, isso não coloca o homem em lugar de
superioridade.
A subalternidade imposta às mulheres, assim como o controle da sua sexualidade é
uma construção social que pode ser modificada. Mulher não nasceu apenas para procriar,
mas também para desfrutar dos seus desejos sexuais, assim como os homens.
No que se refere ao direito à visita íntima, observa-se uma disparidade na sua
concretização nos presídios femininos em relação aos masculinos. Há um entendimento de
que os homens não conseguem ficar muito tempo sem sexo, e por isso as visitas íntimas
nos presídios masculinos possuem procedimentos mais relativos e são mais aceitas do
ponto de vista moral. Em contrapartida, nos presídios femininos é objeto de dificuldade,
coloca-se vários empecilhos, dentre eles a falta de espaço apropriado, a gravidez
indesejada e as doenças sexualmente transmissíveis.
Constata-se, desta forma, que a visita íntima visa garantir a paz nos presídios
masculinos, enquanto que no feminino não se vê essa necessidade e as estratégias de
pacificação remetem ao âmbito doméstico (oficina de costura, crochê, entre outras).

3.1

Visita íntima homoafetiva nos presídios femininos

Se as mulheres heterossexuais ao ingressarem nos presídios encontram inúmeras
dificuldades, imagine aquelas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo?! A
discriminação é tripla, primeiro por ser mulher, segundo por sair do âmbito privado e
ingressar no mundo do crime, e terceiro por sentir atração por outras mulheres, o que é
inaceitável, visto que a mulher nasceu para servir ao homem.
A homossexualidade foi tida por muito tempo como doença e/ou distúrbio
psicológico. No entanto, nos dias de hoje as principais organizações de saúde refutam essa
ideia. Apesar disso, de acordo com
o relatório anual sobre homofobia divulgado em maio de 2013 pela IIga
(sigla em inglês para International Lesbian, Gay, Bisexual, Transnand
Intersex Association), pelo menos 78 países ainda contam com leis que
criminalizam práticas homossexuais. Pessoas declaradas culpadas pela sua
condição homossexual podem ser condenadas à morte em cinco países:
Arábia Saudita, Irã, Iêmen, Mauritânia e Sudão, além de regiões da Nigéria
e da Somália. (LEITE, 2014, p.10).
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No Brasil, antes mesmo dos portugueses chegarem, a homossexualidade já era
amplamente praticada pelos índios. Dentre eles, destaca-se os Tupinambás, Guaranis,
Bororos e Coerunas. Vale destacar ainda que, essa prática não era vista pelos povos
nativos como algo absurdo, mas fazia parte de sua tradição.
[...] no ano de 1985, o Conselho Federal de Psicologia deixou de considerar
a homossexualidade como um desvio sexual, estabelecendo, em 1999,
regras para a atuação dos profissionais da Psicologia em relação a
questões de orientação sexual, em especial partindo do princípio que a
homossexualidade "não constitui doença, nem distúrbio e nem perversão".
Consoante a edição 27, ano XII, de agosto de 1993, do Boletim do Grupo
Gay da Bahia (GGB), em 1985, anos antes, portanto, do CFP se pronunciar
sobre o tema, o Conselho Federal de Medicina também passou a impedir a
classificação da homossexualidade como desvio e transtorno sexual.
Em 1990, nas leis orgânicas de 73 municípios e nas constituições dos
Estados do Distrito Federal, Sergipe e Mato Grosso, foi incluída a clara
vedação a discriminar pela orientação sexual. Ademais, desde 1991, a
Anistia Internacional considera a discriminação contra homossexuais uma
violação aos direitos humanos. Pois bem. Quando a homossexualidade
passou a não ser vista mais como uma doença, foi importante para que
países atenuassem a punição àquelas pessoas que ostentavam aquela
condição e, com isso, garantias e direitos passaram a ser assegurados a
esses indivíduos, de modo similar aos casais homossexuais. (LEITE, 2014,
p. 11).

A relação de afeto que se estabelece entre duas pessoas do mesmo sexo que visam
reconhecer a sua parceria através da lei, não é uma aberração, assim como muitos
argumentam, é na verdade a homoafetividade. Ou seja, o vínculo afetivo entre duas
pessoas do mesmo sexo que desejam construir uma família.
A expressão "relação homoafetiva" surgiu por meio da abalizada jurista
brasileira Maria Berenice Dias, que é reconhecida internacionalmente por
sua defesa da família, da mulher e da sociedade. A autora em debate
transformou o que se entende por família ao incorporar a relação entre
pessoas do mesmo sexo, baseadas também pela homoafetividade.
Afirmado por ela, tem-se que nenhuma espécie de vínculo afetivo deixa de
conferir o status de família, e que merecem a proteção do Estado, por conta
da norma pétrea assegurada pela Constituição Federal que é o respeito à
dignidade da pessoa humana. (LEITE, 2014, p.12).

Apesar dos avanços no âmbito dos direitos para homossexuais, a exemplo da
liberação do casamento gay em alguns países, essas pessoas atualmente continuam
sofrendo discriminação e preconceito.
No que tange ao direito à visita íntima, em 29 de junho de 2011, através da nova
Resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), do
Ministério da Justiça, as (os) detentas (os) homossexuais ganharam o direito a mesma, nos
presídios de todo o país.
De acordo com Leite (2014),
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o direito à visita íntima é assegurado às pessoas presas casadas, em união
estável ou em relação homoafetiva (art. 2°). A pessoa presa, ao ser posta
no estabelecimento prisional, deve informar o nome do cônjuge ou do outro
parceiro ou parceira para sua visita íntima (art. 5°). Importante frisar que,
conforme o art. 8° dessa Resolução, a pessoa que se encontra presa não
pode fazer duas indicações simultâneas e apenas pode nominar o cônjuge
ou novo parceiro ou parceira de sua visita íntima após o cancelamento
formal da indicação anterior. (LEITE, 2014, p.8).

Não obstante aos progressos, verifica-se que “na prática a teoria é outra”. Ou seja,
ao analisar de fato a realidade da visita homoafetiva nos presídios, e em particular nos
femininos, constata-se que a sua execução não condiz com os termos da lei.
A maioria das instituições prisionais femininas brasileiras, dificultam o recebimento
de visita íntima homoafetiva, configurando portanto, uma discriminação pautada na
orientação sexual do sujeito.
A dignidade da pessoa humana é elemento fundamental do Estado
Democrático de Direito e por isso não deve haver qualquer discriminação
com base em escolhas que passem a caracterizar negativamente o
indivíduo. Qualquer restrição à liberdade sexual do mesmo pode ser vista
como desrespeito à pessoa humana quanto à sua orientação sexual e
afetiva. [...] A orientação sexual não permite restrições e a privacidade é um
direito de todos. Se existe restrição a esse direito, passa a existir também
uma afronta ao direito fundamental da liberdade. Ainda dentro desse
âmbito, existe a relevância de proteção que o Estado tem por obrigação
oferecer a todos, o que se tem pressuposto já no preâmbulo da Carta
Constitucional, além da vedação da discriminação e dos preconceitos por
motivos de origem, raça, idade ou sexo, e assegura os direitos da
sociedade e do indivíduo, tais como a igualdade, a liberdade e a justiça.
(GONÇALVES, 2013, p. 11).

Os obstáculos impostos pelos estabelecimentos prisionais, tendem a dificultar ou até
mesmo desfazer os relacionamentos extramuros das mulheres presas. Tendo em vista isso,
muitas acabam se relacionando entre si, visando além de obter um apoio no cárcere, suprir
suas necessidades sexuais.
De acordo com Lemgruber (1999 apud OLIVEIRA; SANTOS, 2012), a realidade da
homossexualidade nas prisões femininas é bastante relevante, uma vez que reflete as
dificuldades encontradas no desenvolvimento de laços afetivos fora da prisão.
Verifica-se que, a homossexualidade nas prisões femininas é maior que nas
masculinas. Isto não quer dizer, porém, que as homossexuais cometam mais crimes. Mas
que, ao ingressarem na prisão, muitas se relacionam entre si. Em sua maioria, são mulheres
heterossexuais que em meio a depressão e carência, se envolvem com outras mulheres.
Há uma diferença entre ser lésbica e "estar lésbica" na cadeia. Ou seja, ser lésbica é
assumir essa condição antes do encarceramento, é não se relacionar com homens. E "estar
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lésbica" é algo temporário, muitas mulheres continuam tendo contato com homens nas
visitas íntimas, entretanto, dentro da prisão também desenvolvem relações com mulheres,
seja para serem respeitadas ou para suprirem suas carências emocionais. Além disso, vale
mencionar as "sapatões" que se referem às mulheres que se vestem como homens para
adquirir o status masculino. São aquelas que adquirem para si alguns privilégios exclusivos
aos homens, a exemplo da poligamia e a legitimada agressividade.
Acredita-se, portanto, que muitas dessas mulheres, quando saem da cadeia, voltam
a se relacionar com homens. Trata-se, para elas, apenas de uma situação temporária. No
entanto, algumas realmente deixam de se relacionar com os mesmos.
Diferentemente dos homens, as mulheres constroem laços afetivos mais sólidos.
Desta forma, enquanto que nos presídios femininos os vínculos são criados pelo casamento,
nos masculinos as alianças mais fortes de lealdade se estabelecem pelas facções.

3.2

Aspectos legais-normativos da visita íntima homoafetiva

Instituído em 1987, o direito à visita íntima nas cadeias masculinas passou a vigorar
logo em seguida, e foi regulamentado pela primeira vez em 1999, pelo Conselho Nacional
de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), órgão subordinado ao Ministério da Justiça
(MJ), a Resolução nº 1, de 30 de março recomenda, precipuamente, aos departamentos
penitenciários estaduais ou órgãos congêneres que seja assegurado o direito à visita íntima
aos presos de ambos os sexos, contudo nada preceitua quanto aos presos gays e lésbicas,
contemplando, tão somente apenas cônjuges e pessoas heterossexuais que gozassem de
união estável.
Naquele ano, o Projeto de Lei nº 1.352 estabeleceu parâmetros sobre o direito à
visitação, modificando a Lei de Execuções Penais, criada em 1984, e que era pouco
específica sobre a visita.

A Lei de Execução Penal estabelece, no caput do artigo 41, os direitos do
preso. O rol do artigo prevê o direito a visita do cônjuge, da companheira, de
parentes e amigos em dias estipulados. Contudo, ao tratar do direito à
visita, o legislador não fez distinção entre visita simples ou visita íntima –
esta última sabida como a visita privada em que relações sexuais são
permitidas. Ora, se não há lei que proíba a visita íntima, é indiscutível que
se faça uma interpretação extensiva de que também se trata de direito tanto
do preso quanto da presa. (SANTOS, 2016, p. 1).

Em consonância com a LEP, que estabelece, em seu art. 41, X, um rol de direitos
dos presos − dentre os quais visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em
dias determinados; −, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP)
estabeleceu a Resolução nº 5, de 19 de julho de 1999, que versa, do art. 1º ao 14, sobre as
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diretrizes básicas que devem nortear a política criminal e penitenciária no país: a promoção
humana e garantia de direitos daqueles que cumprem pena. A mesma Resolução preconiza,
do art. 15 ao 29, que devem ser priorizados, dentre outros, o direito do encarcerado a
exercer, de maneira plena e salutar, sua sexualidade.
Nas penitenciárias femininas esse direito só foi instituído em 2001, em virtude a
insistência de grupos de defesa femininos, entre outros, da comissão da mulher advogada
na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e da mulher encarcerada.
De acordo com Lima (2006) o sistema organizacional que compõe as visitas íntimas
nos presídios, em diferentes territórios, é diferenciada para homens e mulheres. Em alguns
presídios femininos, as visitas íntimas são estruturadas para acontecer uma vez por mês,
com duas horas de permanência, em condições inadequadas, com comprovação de
conjugalidade e sem permissão para o encontro homoafetivo.
O princípio da dignidade da pessoa humana é o fundamento de total observância
para o tratamento das pessoas em situação de cárcere. Nas palavras do ilustre jurista José
Afonso da Silva (2000) tal princípio é “um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os
direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida." (SILVA, 2000, p.165).
Nesse sentido, Sarlet (2011) desenvolve um conceito da dignidade da pessoa
humana, in verbis:
Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva
reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito
e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano,
como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e coresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com
os demais seres humanos mediante o devido respeito aos demais seres
que integram a rede da vida. (SARLET, 2011, p. 73)

O art. 3º da LEP preceitua: “Ao condenado e ao interno serão assegurados todos os
direitos não atingidos pela sentença ou pela lei” (BRASIL, 1984, p.1), e o parágrafo único
acrescenta: “Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política”
(BRASIL, 1984, p.1). Logo, os direitos restritos devem constar expressamente na sentença,
permanecendo invioláveis todos os direitos inerentes à dignidade da pessoa humana, esta
que é fundamento do Estado Democrático de Direito brasileiro, conforme o art. 1º da
Constituição Federal de 1988.
Ademais, importa grifar o que proclama o art. 5º, inciso I, da Carta Magna, in verbis:
Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
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inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos
desta constituição. (BRASIL, 1988, p. 4-5).

Em igual sentido a Organização das Nações Unidas (ONU), através das regras
mínimas para o tratamento dos reclusos, criadas em 1985 consagra o princípio básico da
igualdade, ao afirmar que não haverá discriminação alguma com base em raça, cor, sexo,
língua, religião, opinião política ou outra, origem nacional, ou social, meios de fortuna,
nascimento ou outra condição.
Além do mais, o Estado deve punir tão somente a conduta que fora praticada e não a
pessoa do indivíduo em suas necessidades afetivas, emocionais e sexuais, que o direito de
visita íntima protege.
Incorporada ao princípio em questão está a concepção de igualdade material, com a
finalidade de acolher a adoção de medidas que tornem a igualdade fática e real, de modo
que sejam alcançados plenamente os objetivos elencados no art. 3º da CRFB/88.
Partindo desse entendimento sistêmico do ordenamento jurídico brasileiro, a visita
íntima é alçada a um direito fundamental, não podendo ser vista como uma regalia para as
presas.
Os textos normativos expressos, nitidamente, dispensam igualdade de direitos entre
homens e mulheres. No entanto, a realidade fática é contraposta, visto que nem todos os
institutos prisionais femininos cumprem com a determinação legal do direito a visita íntima.
Desta forma, é vedado qualquer tipo de discriminação durante a execução penal, não
podendo o mencionado princípio ser afastado por determinação pautada na individualização
da pena ou tratamento do condenado.
Aprovada pela Assembléia Geral da ONU em 2010, as Regras de Bangkok são
consideradas um marco normativo internacional de abordagem da problematização
pertinente ao tratamento das mulheres em situação de cárcere. Tais regras propõem
observação diferenciada às peculiaridades de gênero no encarceramento feminino, seja no
âmbito da execução penal quanto na priorização de medidas não privativas de liberdade, a
fim de evitar que mais mulheres entrem no sistema carcerário.
É necessário destacar que, apesar de o Brasil ter participado ativamente para a
elaboração dessas regras e se comprometido a cumpri-las, até o momento não foram
constituídas em políticas públicas que promovam a sua aplicação pelos poderes e órgãos
responsáveis.
No que tange à visita íntima tal norma expressa na Regra 27 “onde visitas íntimas
forem permitidas, mulheres presas terão acesso a este direito do mesmo modo que os
homens”, e na Regra 43, o seguinte:
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Autoridades prisionais deverão incentivar e, onde possível, também facilitar
visitas às mulheres presas como um importante pré-requisito para assegurar
seu bem-estar mental e sua reintegração social. (BRASIL, 2016, p.32).

No que se refere aos detentos homossexuais, esse direito veio ainda mais tarde. No
ano de 2011, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária publicou a resolução
n°4, assegurando as relações homoafetivas dentro das prisões de todo o país. Também
recomenda aos Departamentos Penitenciários Estaduais ou órgãos congêneres que seja
assegurado o direito à visita íntima a pessoa presa, recolhida nos estabelecimentos
prisionais.
Tal norma trouxe o seguinte texto:
Art. 1º - A visita íntima é entendida como a recepção pela pessoa presa,
nacional ou estrangeira, homem ou mulher, de cônjuge ou outro parceiro ou
parceira, no estabelecimento prisional em que estiver recolhido, em
ambiente reservado, cuja privacidade e inviolabilidade sejam asseguradas
às relações heteroafetivas e homoafetivas.
Art. 2º - O direito de visita íntima, é, também, assegurado às pessoas
presas casadas entre si, em união estável ou em relação homoafetiva
(BRASIL, 2011, p.1).

Esse direito deve ser concedido ao menos uma vez por mês, conforme preceitua o
art. 3º da mencionada resolução. Ainda de acordo com a Resolução, a pessoa presa, ao ser
posta no estabelecimento prisional, deve informar o nome do cônjuge ou de outro parceiro
ou parceira para sua visita íntima (art.5º). Para habilitar-se à visita íntima, o cônjuge ou outro
parceiro ou parceira indicado deve cadastrar-se no setor competente do estabelecimento
prisional (art.6º). Importa frisar que, conforme o art. 8º dessa Resolução, a pessoa presa não
pode fazer duas indicações simultâneas, podendo apenas nominar o cônjuge ou novo
parceiro ou parceira de sua visita íntima após o cancelamento formal da indicação anterior.
Além disso, faz parte da responsabilidade da direção do estabelecimento prisional o
controle administrativo da visita íntima, como o cadastramento do visitante, a confecção,
sempre que possível, do cronograma da visita, e a preparação de local adequado para sua
realização, bem como informar a pessoa presa, cônjuge ou outro parceiro ou parceira da
visita íntima sobre assuntos pertinentes à prevenção do uso de drogas e de doenças
sexualmente transmissíveis (arts. 7º e 9º).
É válido salientar que a norma em apreço reconhece o caráter constitucional do
direito à visita íntima, embora seja um direito que não está previsto expressamente, deve ser
respeitado.
Fato notável é que o advento da Resolução em estudo deu-se um mês após o
Supremo Tribunal Federal (STF) reconhecer a igualdade de direitos à união homoafetiva.
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O Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM 2013-2015) que busca
trabalhar mais eficientemente com as interseccionalidades dos marcadores sociais da
diferença, constatou que os direitos sexuais de lésbicas na prisão não têm sido respeitados
e, portanto, cumpridos.
No sistema prisional os dispositivos de controle encontrados são capazes também de
interferir nas relações afetivas e sexuais dos apenados, sobretudo da mulher. A visita íntima,
especificamente, é um fator de grande influência na consolidação dos arranjos afetivos das
mulheres em situação de cárcere. Logo, em se tratando de mulheres de orientação
homossexual, essa situação pode ser ainda mais complicada, tendo em vista, que na
maioria dos presídios, não há garantia de direitos referentes ao exercício da sexualidade
dessas mulheres.
O Estado por intermédio do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e do
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária na tentativa de elaborar atos
normativos e políticas públicas que representem politicamente os interesses da população
LGBT nos estabelecimentos prisionais, buscando efetivar os direitos que outrora lhes foram
garantidos, publicou a Resolução Conjunta nº 1, de 15 de abril de 2014. O art. 1º da referida
Resolução enuncia o que o Estado entende por população LGBT, vejamos:
Art. 1º Estabelecer os parâmetros de acolhimento de LGBT em privação de
liberdade no Brasil.
Parágrafo Único. Para efeitos desta Resolução, entende-se por LGBT a
população composta por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais,
considerando-se:
I – Lésbicas: denominação específica para mulheres que se relacionam
afetiva e sexualmente com outras mulheres;
II – Gays: denominação específica para homens que se relacionam afetiva e
sexualmente com outros homens;
III – Bissexuais: pessoas que se relacionam afetiva e sexualmente com
ambos os sexos;
IV – Travestis: pessoas que pertencem ao sexo masculino na dimensão
fisiológica, mas que socialmente se apresentam no gênero feminino, sem
rejeitar o sexo biológico; e
V – Transexuais: pessoas que são psicologicamente de um sexo e
anatomicamente de outro, rejeitando o próprio órgão sexual biológico
(BRASIL, 2014, p. 2).

A presente resolução garante para a população LGBT em situação de privação de
liberdade, o direito à visita íntima nos termos da Portaria MJ nº 1.190/2008 e na Resolução
CNPCP nº 4, de 29 de junho de 2011(art. 6º).
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Cumpre destacar, que essas conquistas e resultados são devidos à atuação de
movimentos sociais organizados empenhados na superação da homofobia e na promoção
do direito à livre expressão sexual e de identidade de gênero, assim como na denúncia e
enfrentamento das discriminações e violência, buscando garantir os Direitos Humanos de
LGBT.
Segundo Luís Roberto Barroso:
[…] as uniões homoafetivas são fatos lícitos e relativos à vida privada de
cada um. O papel do Estado e do Direito, em relação a elas como a tudo
mais, é o de respeitar a diversidade, fomentar a tolerância e contribuir para
a superação do preconceito e da discriminação (BARROSO, 2000, p.40).

Assim, a normatização apresentada tem o intuito de tentar amenizar as condições
degradantes a que são frequentemente submetidos os presos LGBT, violados em seus
direitos mormente em razão de abusos físicos, sexuais e morais.
No entanto, em que pese a construção de tais textos pelo Estado, é notório o fato de
que grande parte das instituições prisionais, ainda, não oportunizam às detentas lésbicas o
gozo do direito a visita íntima que lhes foi assegurado.
Logo, é indispensável à implantação de políticas públicas efetivas e um sistema
protetivo, em nível nacional, que respeitem os princípios da igualdade e da dignidade da
pessoa humana, de forma a garantir o direito à visita íntima da mulher lésbica em situação
de cárcere.

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante o exposto, é nítido o tratamento diferenciado, com traços discriminatórios,
dispensado às presas do gênero feminino e essa situação é agravada quando essa mulher
presa tem desejos por outra mulher.
É certo, que o sistema prisional brasileiro foi criado para homens, pautado numa
ideologia patriarcal, onde à mulher seria incapaz de praticar crimes, deviam ser dóceis e
servir tão somente ao marido e a família. Importa esclarecer que o referido entendimento
quanto à capacidade que as mulheres têm para delinquir se mostra totalmente controvertido,
pois diferentemente da visão que se tinha outrora, estudos comprovam o alarmante
aumento da inserção das mulheres no mundo do crime.
Muito embora este fato seja notório, ainda falta do Estado políticas públicas efetivas,
direcionadas à essas mulheres, que observem suas características peculiares.
No que concerne à visita íntima, ficou explícito que a sua restrição nos presídios
femininos se dá em virtude a desigualdade de gênero existente e a discriminação quanto à
orientação sexual e afetiva. Tendo em vista essa realidade, muitas mulheres acabam se
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relacionando com outras dentro dos estabelecimentos prisionais, seja de forma temporária
ou efetiva.
Por conseguinte, a sexualidade é utilizada como estratégia para lidar com o
isolamento sexual e emocional, à qual a presa é exposta. Portanto, a relação homoafetiva
no cárcere é comum, pois é através dela que as detentas lidam melhor com a restrição da
liberdade. Ademais, a sexualidade também é usada como moeda de troca com o objetivo de
assegurar privilégios e proteção dentro da cadeia.
Em que pese o Brasil se fundar sob a égide do Estado Democrático de Direito,
assegurando a todos a inviolabilidade de direitos fundamentais, resguardando os princípios
da dignidade humana e da igualdade, no que tange as questões de gênero quanto à
dispensa do mesmo tratamento dos homens às mulheres e mulheres lésbicas resta evidente
a contrariedade formal e material das normas jurídicas existentes. Além do mais, tais
normas rígidas e frias, surgem, então, como mais um impedimento para realização da visita
íntima homoafetiva.
É possível perceber, pois, que os direitos sexuais das mulheres lésbicas em situação
de encarceramento, assim como outros, ainda encontram entraves frente à sociedade e aos
estabelecimentos prisionais brasileiros, sendo necessário um conjunto de normas jurídicas,
políticas públicas implementadas pelo Estado e um trabalho de conscientização social
objetivando trazer à realidade a concretização dos direitos da privacidade, da intimidade, da
dignidade, da liberdade e da integridade, possibilitando assim, a essas mulheres
homossexuais, a faculdade de escolhas que promovam as formas de expressão sexual, de
maneira segura, desprovidas de discriminações e violências, considerando que a existência
destas, torna a experiência do cárcere ainda mais cruel e severa.
Desse modo, tendo em vista a mudança dessa realidade, torna-se necessário uma
contínua luta contra a injustiça social posta para que as visitas conjugais sejam asseguradas
a todas as pessoas aprisionadas ou detidas, independente da sua orientação sexual.
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A DISPARIDADE NA PORCENTAGEM DE VISITA ÍNTIMA ENTRE MULHERES E
HOMENS ENCARCERADOS

DISPARITY IN THE PERCENTAGE OF AN INTIMATE VISIT BETWEEN WOMEN
AND JAILED MEN

RESUMO:

O trabalho analisa a disparidade entre mulheres e homens presos sobre o direito de
visita íntima. A porcentagem feminina é baixíssima em relação à masculina.
Historicamente, a mulher era inferior ao homem, os relatos de descaso são
alarmantes. No Brasil, somente com a Constituição de 88 a igualdade foi positivada,
no entanto, a vista íntima para mulheres presas foi concedida apenas em 2001.
Vários fatores influenciam essa discrepância e foram levantadas hipóteses. A mulher
nunca teve direito a exercer função na sociedade, inclusive de praticar crimes,
mesmo sendo conduta proibida, a sociedade ainda “tolera” quando se trata do sexo
masculino, os homens encarcerados recebem apoio familiar, contudo, a mulher,
quando delinque, termina por sofrer a maior sanção de todas: o abandono social.
Outro fator foi a lei ter chegado tanto tempo depois. Os homens tiveram direito à
visita íntima em 1984, e as mulheres alguns anos depois. Uma terceira hipótese
questionada refere-se ao machismo, que inclui: egoísmo, desumanidade e virilidade
masculina. Essa cultura de que homem não vive sem sexo e não pode cuidar do lar
está arraigada no seio social. A pesquisa foi fundamentada em estudos
bibliográficos e pesquisa de campo com o estudo de caso num presídio feminino e
outro masculino. Observa-se que a condição da mulher encarcerada é muito mais
discriminatória em relação à do homem, elas obtêm três punições: privação da
liberdade; dos direitos fundamentais e o abandono social.

Palavras-chave: Desigualdade; Abandono social.

ABSTRACT:

The paper analyzes the disparity between women and men in prison on the right of
intimate visitation. The female percentage is very low in relation to the male.
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Historically, the woman was inferior to the man, the reports of neglect are alarming.
In Brazil, only with the Constitution of 1988 equality was positivada, however, the
intimate view for women prisoners was granted only in 2001. Several factors
influence this discrepancy and hypotheses were raised. The woman has never had
the right to exercise a function in society, including to commit crimes, even if it is a
prohibited conduct, society still "tolerates" when it comes to the male sex,
incarcerated men receive family support. However, the woman, when delinquent,
ends up suffering the greatest sanction of all: social abandonment. Another factor
was the law having come so long afterwards. The men had the right to the intimate
visit in 1987, and the women 14 years later. A third hypothesis questioned refers to
machismo, which includes: selfishness, inhumanity and masculine virility. This culture
that man does not live without sex and can not take care of the home is rooted in the
social heart. The research was based on bibliographical studies and field research
with the case study in a female prison and a male prison. It is observed that the
condition of the incarcerated woman is much more discriminatory in relation to that of
the man, they obtain three punishments: deprivation of freedom; fundamental rights
and social abandonment.

Palavras-chave: Inequality; Social abandonment.

INTRODUÇÃO

A disparidade entre os direitos de homens e mulheres no mundo não é
novidade, tampouco exclusividade das pessoas encarceradas. A questão analisada
pelo presente trabalho é tão-somente mais uma seara em que a mulher é tratada de
forma desigual numa sociedade pautada por uma Constituição que assegura direitos
iguais entre homens e mulheres. É sabido que a porcentagem de encarceramento
feminino é muito baixa em relação ao encarceramento masculino, contudo, vem
aumentando significativamente o número de pessoas do sexo feminino que são
presas no Brasil, e vesse fenômeno está tomando uma proporção nunca vista antes
na sociedade.
Ao fazermos um recorte na história, não é surpresa para ninguém – até
mesmo para o senso comum – que a mulher sempre foi tratada com desdém, a
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própria organização social da maioria das sociedades construiu uma relação de
inferioridade da mulher em relação ao homem que detinha poder, riqueza, intelecto,
voz, direitos e tantos outros ramos da vida cotidiana que se possa imaginar. Os
relatos de descasos para com as mulheres são alarmantes e vergonhosos.
O maior exemplo disso no nosso país ocorreu com a instauração da nossa
Carta Magna de 1988, a primeira que trouxe efetivamente na lei a positivação de
direitos iguais para todas as pessoas independentemente do sexo. Contudo, mesmo
estando assegurada constitucionalmente, a diferença entre homens e mulheres no
tocante aos seus direitos ainda é gritante na nossa sociedade. E abordaremos neste
trabalho essa temática apresentando com base legal tal discrepância, visto que
somente em 2001, ou seja, 13 anos após a promulgação da Constituição Federal
vigente, é que o benefício de visita íntima foi concedido às mulheres encarceradas.
Esse descaso faz-se presente não apenas pela lei, mas também e
principalmente pela própria sociedade, a iniciar pela família que condena a mulher a
se sentir inferior, destituindo-a do direito de exercer sua função na sociedade
enquanto cidadã, pessoa, brasileira. Ao homem, mesmo em se tratando de prática
ilícita, a sociedade parece “aceitar” melhor o fato de um homem cometer crimes, ou,
pelo menos, “tolerar” atribuindo para o prisioneiro alguns direitos que lhe são
concedidos pela lei. A aplicação da lei penal deve se propagar apartada de sexo,
gênero, raça ou qualquer outra forma de discriminação. A lei é mesma para todos os
cidadãos, pois são iguais diante dela. A pesquisa observa que, se a mulher delinque,
não paga apenas pela pena imposta pelo Estado Democrático de Direito, o
abandono social torna-se a maior das suas sanções.
Discutiremos no artigo essas questões de forma sucessiva. Primeiro
analisaremos a situação da mulher ao longo dos tempos, para entendermos ou para
refletirmos sobre como elas sempre tratadas ou vistas por todos. Num segundo
momento faz-se necessário também abordar a questão carcerária sobre os números
de homens e mulheres encarcerados nos últimos anos. Após esses dados
históricos, teremos subsídios para analisarmos a lei, como ela se posicionou diante
desse arcabouço histórico e dessas profundas mudanças sociais. E por fim, iremos
expor um estudo comparativo entre presídios masculinos e presídios femininos
fazendo o contraponto entre a diferença estupenda nos números de encarcerados
homens e mulheres que recebem visita íntima.
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1 O DESCASO PARA COM A MULHER NA HISTÓRIA

Desde os primórdios, a mulher é tratada como um ser inferior ao homem e
esse estigma é remetido à sociedade por questões religiosas, filosóficas e
mitológicas. Numa tentativa de explicar a origem do mundo, os povos da antiguidade
já especulavam sobre a sua existência. O exemplo mais clássico e talvez o mais
conhecido pelo senso comum é a história do casal que inaugurou a terra e deu
origem a todos nós: Adão e Eva, por isso que para os que creem na teoria
criacionista, é muito difícil refutar a fragilidade e a subordinação da mulher em
relação ao homem, já que, de acordo com a Bíblia, no livro de Gênesis, Eva foi
criada a partir de uma costela de Adão, desse modo, seria parte do homem, um
pedaço que a ele pertencia.
Entretanto, o foco que encontramos nessa teoria para relacionar ao estudo
pleiteado é justamente o fato de Eva ter induzido Adão ao pecado, conforme o livro
de Gênesis, fazendo com que o mal fosse lançado sobre a terra e o ser humano
estivesse agora condenado a viver com a penitência do castigo por todas as
gerações vindouras. Reflitamos que esse “legado” deixado por Eva, fez com que a
mulher trouxesse arraigada à sua condição feminina o fardo do pecado e,
consequentemente, a desgraça da humanidade, assim, sempre foi atribuído à
mulher – a ainda o é em algumas sociedades – a sua inferioridade a fim de que não
tomasse mais uma posição social que afetasse ao todo.
Mas não somente a famosa história de Adão e Eva inspirou a forma da
mulher ser tratada pelas sociedades ao longo dos tempos, podemos citar também a
mitologia grega da caixa de pandora, que atribui à mulher os males da humanidade,
conforme nos relata o mito: “Epimeteu (...) casou-se com Pandora que, ao abrir uma
caixa enviada como presente (...), espalhou todas as desgraças sobre a humanidade
(o trabalho, a velhice, a doença, as pragas, os vícios, a mentira, etc.), restando
dentro dela somente a ilusória esperança” (CABRAL, s/p). Na história contada pela
mitologia, Pandora foi feita de argila justamente para seduzir e trair o homem.
Observamos com isso que a imagem da mulher é sempre associada a algo nocivo à
sociedade fazendo com que ela precise estar sob “vigilância”, num ponto de vista
bastante peculiar, a mulher termina sendo tratada como ser repugnante da
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sociedade, indivíduo que causou os males do mundo e por isso necessita ser
controlada pelo homem ou pelas massas.
Apesar as duas histórias serem muito antigas, elas ainda permeiam
disfarçadamente na nossa sociedade, e num olhar mais crítico, não podemos ser
ingênuos e pensar que elas não são usadas ainda como argumentos para ratificar a
inferioridade feminina que insiste em se perpetuar mesmo diante de tantos avanços
históricos. O que mais choca é pensar justamente nisso, em meio há tanta coisa que
mulheres passaram para chegarmos nesse patamar de direitos conquistados, com
tanta evolução social, com tantas conquistas nas últimas décadas.
É

muito

triste

pensar

que

ainda

existem

pessoas

que

pensam

retrogradamente, mas existem. A mulher ainda é dominada pelo machismo social.
Segundo Elaine Pimentel (2008, p. 34):
Para compreender como e por que a dominação masculina ainda é
uma realidade contemporânea que se expressa nas mais variadas
dimensões da convivência humana, é necessário considerar as
práticas de consentimento feminino às representações dominantes.
Em outras palavras, entendemos que a dominação do masculino
sobre o feminino é fruto da aceitação das próprias mulheres – ainda
que não direta, nem tampouco conscientemente – de práticas de
sujeição reveladas nos seus discursos, que por sua vez, são
formados a partir de conteúdos ideológicos que estabelecem os
papéis da mulher e do homem na sociedade e, mais
especificamente, nas relações de afeto.

Notamos, com isso, que a carga ideológica ainda é muito forte e faz com que
a mulher ainda não se liberte totalmente dos anseios dessa carga negativa que traz
consigo como um fardo que tem que carregar para o resto de suas vidas. Como
discute a autora, a mulher precisa definir-se, libertar-se e intitular-se dona de si
mesma, de suas atitudes e vontades.
Encontramos muitos exemplos históricos de desumanidades com a mulher, a
própria igreja cometeu crueldades irreparáveis com a mulher – assim como com toda
a humanidade – podemos exemplificar um caso representativo para o globo: Joana
D’Arc. A mulher não tinha direito a trabalhar, a estudar, não podia nem sequer ficar
com o próprio filho caso o marido a rejeitasse, aliás, como acontece até os dias
atuais em alguns países orientais.
A mulher começa a dar uma guinada na sociedade quando o homem precisa
dela mais que tudo nos períodos das grandes guerras mundiais. Como já estávamos
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vivendo o capitalismo e a industrialização, na falta de mão de obra masculina, foi
permitido à mulher trabalhar, dirigir, entre outras atividades tipicamente masculinas,
e as mulheres que viveram essa época foram grandes heroínas numa opinião
bastante particular, pois souberam abraçar a oportunidade e mostrar ao mundo que
eram pessoas, seres humanos dotados de qualidades e capacidades tanto quanto
os homens. Sobre essa questão, Ires Falcade discute em seu livro Mulheres
Invisíveis:
A mulher começou a escrever sua história recentemente. Até o
século XIX, situava-se num degrau abaixo do homem na hierarquia
familiar e social. A sua vida em família era privada de direitos e
liberdades. O que lhe era permitido como liberdade não ultrapassava
o cuidado dos filhos e da casa e o eu papel mais relevante era o de
esposa. Cansada de viver atrás das grades e das leis dos homens
passou a lutar por visibilidade primeiro na família, depois passou a
lutar por respeito e reconhecimento em funções sociais, econômicas
e educacionais. (FALCADE, 2016, p. 8).

A partir de então, surgem as primeiras mudanças no cenário mundial que
promoveram a ascensão da mulher posteriormente. Hoje, no século XXI, ver a
mulher ainda sendo tratada como um ser inferior ao homem não parece ser muito
condizente à realidade do que já enfrentamos no mundo.

2 O ENCARCERAMENTO FEMINNO

O fenômeno do encarceramento em massa já é uma realidade global, mas o
que vem surpreendendo a sociedade nos últimos anos é que os dados estão
subindo alarmantemente em relação aos crimes cometidos por mulheres,
principalmente nos crimes de tráfico de drogas. Segundo dados do Instituto Terra,
Trabalho e Cidadania: “(...) a taxa de aprisionamento feminino teve um aumento de
503% em 15 anos, muito superior ao masculino3, sendo o tráfico de drogas o delito
que mais as encarcera (64%, dados de dez/14)”.
Como os crimes que encarceram as mulheres na maioria dos casos estão
relacionados ao tráfico, e o tráfico é considerado crime hediondo, as mulheres
terminam por ter uma pena mais severa que os homens presos, os quais lideram
nos crimes de furto e roubo. A prova maior disso é que elas se submetem a uma
pena maior e mais rígida e não conseguem receber alguns benefícios como o
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indulto, por exemplo, no Natal visitar a família, o contrário de muitos apenados que
conseguem o benefício.
Grande parte das mulheres que estão presas são de baixa ou nenhuma
escolaridade, o que, na verdade, é uma realidade mundial em pessoas
encarceradas independentemente do gênero. De acordo com Valente (s/p):
O Brasil segue caminho homólogo: em continuidade ao papel
histórico do Estado brasileiro de massacre às populações mais
vulneráveis, são, ainda hoje, os jovens, negros e pobres que
povoam o sistema carcerário. Cerca de 80% da população
carcerária brasileira está presa por crime contra o patrimônio ou por
crime de tráfico de entorpecentes; 55% tem menos do que 29 anos;
mais de 60% é negra; aproximadamente 90% sequer concluiu o
ensino médio. (grifos nossos)

Com base nesses dados, sabendo que os presos, de um modo geral, já faz
parte das camadas excluídas da sociedade, em se tratando de mulheres presas, o
descaso é ainda mais acentuado em virtude do papel de inferioridade que ela já
sofre historicamente e ideologicamente conforme argumentamos no primeiro
capítulo. Segundo Drauzio Varela (2017, p. 20):
Nas prisões femininas as leis são semelhantes, assim como a
hierarquia é estabelecida pelo mesmo processo de competição
e seleção natural, com a diferença de que o respeito a ela é
mais frouxo. Quase por instinto de sobrevivência, a mulher é
mais avessa à submissão aos superiores; desde criança
aprende a subverter a ordem, de forma a moldá-la aos ensejos
pessoais sem dar a impressão de rebeldia, se possível.
O médico-autor que trabalhou durante muitos anos no sistema penitenciário
traz nos relatos da sua escrita as angústias sofridas pelas mulheres na prisão e as
suas realidades vivenciadas. Fazendo uma correlação do fragmento com o que
discutimos no primeiro capítulo, quando ele menciona que desde pequenas as
mulheres aprendem a ‘subverter a ordem’, percebemos aí a ideologia que nunca
deixou de ser implantada na sociedade do “instinto rebelde” da mulher para com o
mundo.
Essa ideologia implantada no seio social permeia até mesmo o universo das
próprias mulheres, pois estas são as primeiras a criticarem, abandonarem e
quererem que morram a míngua as mulheres que delinquem. A mulher presidiária
fica abandonada à própria sorte, sem dó nem piedade dos seus próprios familiares
muitas vezes. Como afirma Débora Diniz (2016, p. 211): “Talvez seja um sinal de
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que a engenharia do abandono prescinde do terror para enviar as mulheres a seu
asilo final, o presídio”. A frase da escritora parece forte e é, mas é necessária para
que reflitamos acerca desse fenômeno social avassalador.
As casas estão ficando sem as suas genitoras, os filhos estão ficando sem as
mães, as mães estão perdendo as suas filhas e a sociedade precisa refletir nisso
como um caos social, pois a desestrutura familiar provoca uma ruptura na conjuntura
social de forma a alterar significativamente a ordem organizacional.

3 VISITA ÍNTIMA

Nesta parte final do artigo, exploraremos alguns dos fatores que norteiam
essa disparidade entre visita íntima de homens e mulheres encarcerados. Dentre
eles, destacamos três na pesquisa que estão interligados, pois um leva ao outro.
Historicidade, machismo e legislação desfavorável.
Conforme o que foi explanado no primeiro capítulo, percebemos que a história
sempre nos passou uma ideia de sociedade masculina – salvo algumas exceções de
sociedades matriarcais que não são alvo da pesquisa –, ou seja, uma formação
social regida pelo homem porque a figura feminina não possuía estrutura física,
psicológica, nem moral (especialmente) de subsidiar o processo social. E se formos
analisar mais criticamente os exemplos dados, percebemos que a mulher foi
demonizada a fim de que sua imagem fosse distorcida e a ela não se lhe fosse
auferidos direitos de voz na sociedade, ficando, desse modo, todas as diligências
por responsabilidade do homem.
Apesar de estarmos numa nova era, parece-nos que os fantasmas da história
não se desconectam do seio social, conforme afirma FALCADE (2016, p. 8): “(...)
Entretanto, uma grande parcela de mulheres permanece no anonimato da
sobrevivência entre as grades que as separam da vida contada e da vida vivida (...)”,
a autora expressa que as mulheres, mesmo após tantas conquistas sociais, ainda
estão em relação de submissão e isso não somente para as mulheres presas, mas
estas estão ainda mais vulneráveis no sentido dessa exclusão pelo erro grave que
cometeram.
O que queremos discutir com isso é que, se as mulheres que estão livres de
crimes, vivendo em liberdade na sociedade como “molas propulsoras da máquina

90

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

capitalista” – tanto quanto o homem – são tidas ainda pela própria sociedade como
seres inferiores e causadores de males sociais arraigados na história, o que se pode
dizer daquelas que delinquiram? Estas últimas serão as crucificadas das
crucificadas.
Desse modo, não podemos dissociar o primeiro ponto do segundo: o
machismo. O machismo, quando oriundo do homem, é fundamentado num egoísmo
masculino de estar a frente da sociedade, por isso transpõe-se essa “machinidade”
com tanta altivez a fim de que ela permeie e se perpetue no âmbito social. Ao se
perpetuar ela se instaura em todas as classes, em todos os sexos, e deixa de ser
algo do homem e passa a ser social, como já vem implantada desde os primórdios.
E com esse emaranhado é que chegamos enfim ao último fator que leva essa
desproporção de visita íntima: a lei.
A famosa LEP, Lei de Execução Penal, foi instaurada em 1984 com a
finalidade de “efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar
condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”,
conforme expresso em seu art. 1º. Segundo Norberto Avena:
(...) a lei estabelece como fim da execução penal não apenas a
solução de questões relacionadas ao cárcere (o que justificaria a
denominação Direito Penitenciário), mas também o estabelecimento
de medidas que visem à reabilitação do condenado. Daí o
surgimento da expressão Direito de Execução Penal (...). (AVENA,
2015, p. 1).

Dentre os diversos institutos que a lei regulamenta, encontram-se os direitos
dos presos, e por óbvio, a visita íntima – objeto de nosso estudo. A justificativa para
a inclusão do direito na lei é pautada na destinação da satisfação sexual dos
encarcerados a fim de que sejam minimizadas as tensões e com isso mantenham-se
a ordem e a disciplina nos estabelecimentos prisionais, bem como não haja uma
quebra nos laços familiares nas relações entre os cônjuges ou companheiros
(AVENA, 2015).
A grande questão que nos deve ser inflada é saber por que tal direito foi
postulado somente para os presos do sexo masculino se em 1984 no Brasil já havia
mulheres encarceradas. Conforme Pereira (2012, s/p):
Tal direito foi regulado também para as mulheres em 2001, apesar
de já recomendado pela resolução 1/1999 do CNPCP, através da
Resolução de número 96 da Secretaria das Administrações
Prisionais do Estado de São Paulo, com base no caput do artigo 5º
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da Constituição Federal, segundo o qual todos são iguais perante a
lei.

Podemos perceber tanto pelo lapso temporal, quanto pela pressão de outros
órgãos que houve sim uma certa resistência em conceder o direito. Daí é que
devemos refletir profundamente: mulher não fica tensa por estar sem sexo? Mulher
não tem necessidades sexuais? E podemos ir ainda mais além, mulher não tem
direito a se satisfazer sexualmente?
Essas questões são respondidas ao analisarmos mais uma vez a história das
mulheres diante da humanidade, como ser inferior e sem direitos, o prazer sexual foi
um dos direitos mais restritos à mulher. E pelo nos parece, ainda termina sendo,
visto que a sociedade não compreende que a falta dele pode provocar tensão,
rebelião, falta de disciplina, entre um rol de questões que poderíamos citar, pode
piorar em todos os aspectos a vida das mulheres encarceradas.
Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional:
(...) a porcentagem de mulheres que recebem a visita íntima é
baixíssima – apenas 9,68% das encarceradas. Um percentual
significativo afirma não receber por ser muito difícil de conseguir
autorização dos estabelecimentos prisionais. Essa obstrução da
visita mostra, senão, um abuso de poder, sob o pálio de um
protecionismo discriminatório notadamente sexista. (Carta Capital,
2016).

No

Presídio

Feminino

Santa

Luzia,

em

Maceió/AL,

única

unidade

penitenciária que abriga mulheres no Estado de Alagoas, de 228 mulheres
encarceradas, somente 6 recebiam visita íntima – dados colhidos em janeiro de
2017 em entrevista à direção da unidade na época da pesquisa, perfazendo assim
uma média de 2,63%, ou seja, em Alagoas a situação está ainda abaixo da média
nacional.
Segundo a equipe multidisciplinar da unidade, os motivos são muitos para
que elas não recebam visitas íntimas, muitas vezes o companheiro também está
preso em outra unidade prisional, outras não possuem parceiros fixos quando são
presas, mas a maioria dos casos e o que mais nos chama atenção é a questão do
abandono. Os parceiros as deixam “mofar” no cárcere e a substituem rapidamente
por outra parceira e até mesmo os que também estão presos, encontram outras
parceiras que estão em liberdade e podem fazer a vítima íntima a eles na outra
unidade. Isto porque em muitos casos eles já possuíam um duplo relacionamento ou
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simplesmente porque há mulheres que se sujeitam a se envolverem com homens
que são presos por mero fetiche.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando todo o patamar histórico da mulher na sociedade e com base
no que foi exposto, podemos concluir que ainda se tem muito por fazer para se
tentar quebrar esse desfalque social de infortúnio para com as mulheres em todos
os sentidos. Os direitos das mulheres presas somente poderão ser estabilizados ou
isonômicos aos do homem quando a própria sociedade tiver consciência dessa
isonomia que a constituição buscou em 1988 e o machismo arraigado nas veias no
homem (sentido latu senso) reconhecer e aceitar que a mulher tem seu papel social
tão importante e tão válido quanto ele, pois a mulher é tão merecedora da vida e da
liderança do mundo quanto os homens, agora no sentido literal da palavra.
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RESUMO

Resumo: O artigo objetiva compreender o processo de judicialização dos conflitos
escolares, fenômeno caracterizado pela dificuldade das instituições escolares em
compreender/solucionar conflitos originários do cotidiano escolar. Tal dificuldade tem
como consequência o encaminhamento de casos de violência escolar para instituições
fiscalizadoras (Conselhos Tutelares - CTs) e/ou instituições jurídicas (Juizado da infância
e da adolescência e Ministério Público). Para a escola, dependendo da gravidade do
conflito, a judicialização é uma decisão contraproducente, pois pode resultar na perda de
autonomia e na invasão do espaço escolar por uma cultura jurídica não sensível às
relações escolares. Nossa pesquisa afirma, que a homogeneização da escola contribui para
o aumento da violência, uma vez que a diferença desafia a escola, e que está ainda
permanece uma instituição disciplinadora/controladora de corpos (Foucault, 2010).
Diante desse cenário, analisamos narrativas oriundas de entrevistas com as conselheiras
(os) e pedagogas responsáveis pelos três Cts de São Gonçalo/RJ. Buscamos compreender
nessas narrativas os tipos de violência escolar que são judicializados e os critérios que a
escola utiliza para acionar o CTs. No atual momento da pesquisa consideramos que a
implementação de uma justiça restaurativa estruturada na construção de uma cultura de
paz e uma proposta de educação voltada para o Pensamento e para reflexão são caminhos
alternativos à judicialização.
Palavras-chave: Conselhos Tutelares, Escola, Judicialização, Justiça Restaurativa

Os meninos atacam Basini quase toda noite, arrancando-o da cama e
empurrando-o escada acima para o sótão. Nenhum professor vai ouvir seus gritos
de lá. Eles o forçam a se despir, então fustigam suas costas. Nu e indefeso, o
garoto se encolhe enquanto seus torturadores o fazem gritar “Eu sou uma besta!
”. Durante o dia, outros estudantes o cercam no pátio e o empurram até ele cair,
sangrando e sujo.
Robert Musil, 19061

A epígrafe que abre essa discussão narra a vida do jovem Torless, um estudante austríaco
que tem sua infância atormentada por um grupo de colegas de sua classe. No romance
escrito por Robert Musil, Basini Torlees é um menino tímido que estuda em um internato
de excelência na conservadora Viena do início do século XIX. Mesmo sendo uma obra
ficcional, a situação de Basini não é restrita ao universo da imaginação literária.
Atualmente a violência está presente no cotidiano de nossas escolas, temos muitos Basinis
em nossas salas de aula, alunos e alunas que são cotidianamente ofendidos e agredidos
por seus pares.
Corroborando com a narrativa de Robert Musil, Charlot (2002) argumenta que a
violência escolar não é uma novidade dos séculos XX e XXI. Já no século XIX, há

11

Trecho retirado do livro O jovem Törless de Robert Musil.
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registros de práticas violentas em escolas secundárias, sancionadas com prisões. Contudo,
se a violência escolar não é um fenômeno radicalmente novo, ela tem assumido novas
feições. Segundo Charlot (2002, p. 45) pode-se destacar três novos aspectos da violência
escolar surgidos entre os anos 1980 e 1990:
1- As formas de violência são cada vez mais graves: casos de estupros,
homicídios e agressões com armas, agressões aos professores e
funcionários.
2- A juventude dos agressores: os envolvidos são cada vez mais jovens, entre
8 e 15 anos.
3- A vulnerabilidade da escola: a instituição não se apresenta como um
ambiente em que as crianças possam conviver tranquilamente.
Para Charlot (2002), esses três novos fatores intensificaram a gravidade da
violência escolar, produzindo uma situação de angústia social. No entanto, na medida em
que essa violência passa a ser vista como estrutural e não mais acidental, os pais, os
estudantes, os professores e toda a comunidade escolar passam a desacreditar no potencial
da escola como instituição.
Sposito (2001) também considera que a violência escolar não é um fenômeno
novo e, devido as suas novas roupagens, demonstra preocupação na maneira como ela
vem sendo conceituada. Para evitar equívocos, Sposito (2001) defende a necessidade de
compreender a violência escolar como aquela que nasce entre os muros da escola, isso
significa trabalhar em uma perspectiva da violência escolar stricto sensu. Essa perspectiva
contribui para minimizar afirmações precipitadas baseadas em raciocínios de causa e
efeito como o binômio pobreza/violência e possibilita compreender a violência escolar
em sua singularidade. Tudo isso nos permite entender que a escola não é apenas uma
caixa de ressonância da sociedade e que, muitas vezes, o cotidiano escolar contradiz o
que acontece nos arredores da escola. Analisar a violência escolar em suas especificidades
nos ajuda a explicar porque ambientes sociais violentos nem sempre resultam em práticas
de violência na escola e o contrário também seria observado, ou seja, ambientes sociais
sem violência poderiam apresentar escolas com alto índice de violência escolar.
Charlot (2002) destaca que o estudo do fenômeno da violência escolar deve ser
iniciado com algumas distinções conceituais que são fundamentais para o entendimento
das singularidades que existem nas práticas de violência oriundas de conflitos nos
processos de socialização escolar. Assim, propõe três tipos de diferenciações:
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1- Violência na escola: práticas de violência física ou simbólica que ocorrem
dentro do espaço escolar, mas que não estão relacionadas às atividades
escolares. Quando, por exemplo, um grupo de pessoas entra na escola para
brigar ou acertar contas de disputas que são externas à escola. Nesse caso, a
escola é apenas o local escolhido para a violência, que poderia ter sido realizada
em qualquer outro local.
2- Violência à escola: está ligada à natureza e às atividades escolares; ocorrem
quando os estudantes provocam incêndios, destroem o patrimônio escolar,
agridem os professores e demais funcionários. Essas atitudes, em geral,
demonstram aversão à escola e desejo de destruí-la.
3- Violência da escola: trata-se de uma violência institucional e simbólica,
caracterizada pela maneira como a escola trata os estudantes. Relaciona-se ao
modo como as salas são compostas, ao método de avaliação e à atribuição de
notas, aos adjetivos que são utilizados para descrever o comportamento dos
estudantes, às punições que são empregadas para os casos de indisciplina, etc.
Nessa classificação também podemos considerar os atos de violência que
acontecem entre os estudantes, a partir de suas relações intersubjetivas.
A diferenciação construída por Charlot (2002) dá subsídios importantes para
sistematização de uma definição sobre a violência escolar. Neste sentido, Debarbieux
(2002) afirma que é muito complexo conceituar a violência escolar, mas é plausível criar
alguns indicadores que nos auxiliem a diferenciar a violência escolar das outras formas
de violência presentes na sociedade contemporânea. Dessa forma, para compreender a
extensão da violência escolar e as suas transformações, o autor propõe cinco indicadores
determinantes para a ocorrência da violência escolar:
1- Localização geográfica: as práticas de violência escolar nem sempre se restringem
ao espaço físico da escola. Os atos violentos podem ocorrer dentro da escola, no
trajeto entre a escola e a residência, em passeios e eventos escolares ou em outros
espaços relacionados à escola.
2- Atores envolvidos: estudantes, professores, funcionários e pais. Pode ocorrer em
qualquer tipo de relação intersubjetiva relacionada ao cotidiano escolar, sendo que
é mais evidente quando há desigualdade de condições e de poder, como entre
professores e estudantes ou entre estudantes mais velhos e crianças pequenas.
3- Motivação: o que leva os agressores a praticar violência. A violência pode estar
baseada no desinteresse pela escola, comportamentos violentos adquiridos fora da
escola, bem como em discriminações, preconceitos e não-reconhecimento das
diferenças.
4- Tipos de violência: violência física, verbal, sexual, psicológica, negligência,
vandalismo, bem como bullying e cyberbullying.
5- Gravidade e cotidianidade dos atos: deve-se ter em conta, na avaliação do que seja
violência escolar, o contínuo entre: (a) o que for passível de punição penal e
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estiver relacionado às formas mais brutas de violência e (b) todo e qualquer ato
de transgressão e incivilidade. Se for estabelecido enquanto violência escolar
apenas o primeiro extremo, talvez não seja dado o reconhecimento necessário às
vítimas de violências mais sutis, como agressões físicas com consequências mais
leves e agressões psicológicas mais corriqueiras. Se o segundo extremo for
estabelecido, segundo Debarbieux (2002), haverá um cerceamento da liberdade
de expressão individual e abrir-se-á espaço para políticas de supervisão e
repreensão excessivas a atos do cotidiano.

O esforço de Charlot (2002) e Debarbieux (2002) em definir os atos de violência
que acontecem na escola é fundamental para compreensão estrutural do problema e
permite um olhar mais detalhado acerca das consequências da violência escolar para o
cotidiano dos estudantes. Conhecer os locais onde as situações de violência se repetem,
saber sobre os atores e grupos envolvidos, ter ciência dos diversos tipos de agressões que
são praticados, buscar identificar a motivação, ou seja, o que conduz às atitudes de
violência e ainda avaliar a gravidade das situações contribui para determinar as melhores
estratégias de enfrentamento do problema e resolução dos possíveis conflitos.
Mas por que a escola é violenta?
Forquin (1993) adverte para o caráter homogeneizador e monocultural da
educação escolar e ressalta que quando a escola trabalha na perspectiva da
universalização acaba provocando a submissão da diversidade. A escola está, nesta
perspectiva, imersa no projeto moderno iniciado no século XVIII, que abordou a
diversidade de duas formas: assimilando o que era diferente a padrões unitários ou
desconsiderando a diferença a partir de categorias dominantes de normalidade. Na mesma
perspectiva, Candau (2008) argumenta que escola sempre teve dificuldades em lidar com
a pluralidade e com a diferença, ou seja, homogeneizar e padronizar também sempre
foram posturas empregadas pela educação brasileira. A autora defende que mesmo tendo
consciência do caráter monocultural que a escola assume é preciso romper com essa
prática, nem que para isso tenhamos que “reinventar a escola” e construir uma educação
na qual a interculturalidade seja um princípio norteador.
A escola é violenta porque se constituiu como uma instituição homogeneizadora
que educa através de uma lógica punitiva/retributiva de desvalorização do diálogo.
O lamentável é que a escola pode também ser um mecanismo de
exclusão, dando a alguns o acesso aos mecanismos de poder (direito,
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língua, história, ciência etc.) e negligenciando a outros. A escola pode
sociabilizar com ênfase no respeito à diferença, mas pode também
uniformizar (uniforme, provas únicas, currículo único, a mesma
maneira de ensinar para todos). (ANDRADE, 2009, p. 23).

No entanto, hoje, a diversidade cultural e identitária desafiam as tentativas
homogeneizantes que a escola ainda tenta impor. Duas questões poderiam ser analisadas
em relação a esse cenário: (1) por que a escola insiste em negar as diferenças sob a égide
da uniformização? (2) por que a diferença tanto incomoda no ambiente escolar?
As respostas para essas questões não são fáceis e perpassam a discussão sobre o
papel da escola no processo de construção e formação da identidade dos estudantes. A
escola ainda objetiva e necessita ser o espaço de inserção do que é público. Ela é um
importante espaço público de socialização para além da família. No entanto, buscando
compreender a primeira questão, podemos afirmar que a escola não contribui para que os
alunos possam pensar no que é público e refletir sobre sua importância, e, ainda, traduz
em ações a ideia de que o que é público não é bom (TOGNETTA e VINHA 2008). Ao
homogeneizar as diferenças, pasteurizando os comportamentos, as ações e as atitudes dos
estudantes em nome do respeito às normas institucionais que viabilizam a convivência
harmônica, a escola desconstrói a importância do público enquanto espaço de
socialização.
Da mesma forma, é significativo pensar como é que a escola sanciona os
comportamentos inadequados? Muitas vezes, com punições coletivas, fato que nos obriga
a afirmar que a condição do que é público se traduz como o que não é agradável ou bom
para todos (TOGNETTA e VINHA, 2008). O resultado dessas ações é que os estudantes
parecem pouco se preocupar com a esfera pública. E as consequências disso são visíveis
na banalização e naturalização de comportamentos agressivos nos espaços públicos
escolares.
Em pesquisa de 2007 com pré-adolescentes do ensino fundamental, Tognetta e
Vinha (2008) apresentaram a 150 meninos e meninas de escolas públicas e particulares
uma simples pergunta: “Tem alguma coisa que as pessoas fazem que deixa você com
raiva ou indignado? O quê? ”. A partir das respostas constataram que 35,33% dos
estudantes apresentam valores considerados individualistas, pois se indignam quando
acreditam que seus direitos individuais foram violados e, assim, temos, segundo as
autoras, uma espécie de “justiça auto-referenciada”. A maior parte das respostas, 40,66%,

100

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

referem-se a valores estereotipados e a relações próximas. As pesquisadoras afirmam que
esses adolescentes, ainda heterônomos, consideram apenas o meio social restrito em que
vivem, por exemplo, indignam-se quando alguém “xinga minha mãe ou meu pai”.
Somente 24% desses adolescentes se referem à indignação contra virtudes, como a falta
de dignidade, a desonestidade e a injustiça. Tais dados revelam exatamente a ausência do
valor ao que é público. Somadas as porcentagens da justiça auto-referenciada e da
valorização aos que são próximos, temos 76% das respostas em que meninos e meninas
pré-adolescentes parecem não se incluir numa esfera pública que envolva a si e a outros.
A hipótese de Tognetta e Vinha (2008) é que a escola nega as diferenças
homogeneizando as identidades porque compreende o espaço público como um lócus
estruturado a partir da uniformização. A escola pretende que seus alunos se insiram no
espaço público, mas suas pretensões não são suficientes para fazê-lo, pois a escola ainda
está voltada apenas para aquilo que fere ao que é de todos, e não consegue ensinar aos
estudantes que a valorização do que é público começa pelo reconhecimento e respeito de
si mesmo, do que é particular, mas também do que é dos outros. Ao homogeneizar as
diferenças dos estudantes e não reconhecer as singularidades culturais e identitárias de
cada um, a escola não possibilita que seus estudantes valorizem o bem comum, pois para
que essa valorização seja viável é fundamental que os estudantes sintam suas
singularidades respeitadas e reconhecidas. O modelo vigente de escola faz o caminho
inverso: investe forçosamente no que é público, sem explicitar que o público é constituído
a partir das singularidades pessoais. Sem respeitar as individualidades e as diferenças que
nos constituem enquanto seres humanos é inviável reconhecer a positividade daquilo que
é de todos.
Tognetta e Vinha (2008) afirmam que muitos professores elegem o cumprimento
de uma regra institucional que é comum a todos em detrimento do valor da pessoa
humana. Por exemplo, um professor cobra de seu aluno que tire o boné em sala de aula,
validando a regra da escola, contribuindo para uniformização de todos os estudantes, mas
no mesmo dia resolve o problema de uma aluna que lhe procura dizendo que a chamaram
de “piranha” com uma pergunta “Você é peixe? Então, não ligue”. Nesse exemplo, o que
está em jogo é exatamente a ausência de validar o “auto respeito” necessário ao respeito
do outro. Manter a organização igualitária da sala de aula foi visto como mais importante
do que resolver os conflitos interpessoais dos estudantes. É paradoxal, mas a preocupação
com o que é público vem acompanhada do desejo de tornar todos iguais. Quando a
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diferença aparece, ela não é somente negada, mas é também inferiorizada, naturalizada e
banalizada. A escola insiste em negar as diferenças em nome da igualdade porque
compreende que o respeito ao que é de todos NÃO pressupõe o respeito e o
reconhecimento ao que é individual e ao que é dos outros.
Resta-nos agora pensar na segunda questão. Porque a diferença tanto incomoda
no ambiente escolar? Esse talvez seja o questionamento mais custoso. A modernidade
prioriza a defesa da igualdade, por isso, historicamente, a diferença é vista como um
obstáculo à garantia e à aplicabilidade de direitos. Todavia, a diferença que incomoda não
é aquela que legitimou historicamente os privilégios de classe, mas sim aquela que
estrutura os preconceitos, discriminações e estereótipos. É aquela que inferioriza uma
identidade, que reduz os seres humanos e legitima exclusões. A diferença que tanto
incomoda na escola é aquela que não corresponde ao padrão moderno de indivíduo:
homem, branco, heterossexual, magro, talentoso, inteligente, proativo... Os que não se
enquadram nesse padrão são os diferentes, alvos de práticas preconceituosas, intolerantes
e discriminatórias.
Sabemos que não é fácil “ser diferente” no interior das instituições que
desejam o amoldamento a uma massa relativamente uniforme, idêntica
e identificada, unificada, monocórdica, quase anônima – o que, antes de
tudo, é completamente paradoxal com a força do movimento, da
contradição, da oposição, da rebeldia, da ânsia pelo novo que constitui
a própria vida. Esse conflito entre a tendência homogeneizadora
institucional e a rebeldia dos sujeitos traduz um dos mais inquietantes
problemas que a escola, como segmento da sociedade, precisa enfrentar
em sua base, em sua raiz, pois constitui um caldo fervente de relações
que, inevitavelmente, provocam as dissociações entre discursos e
práticas. (EIZIRIK, 2010, p.04)

Dessa forma, a diferença torna-se é um desafio para o cotidiano escolar, uma vez
que os estudantes enfrentam dificuldades em reconhecê-la e ainda a transformam em uma
das principais fontes motivadoras dos conflitos escolares. É possível que a hostilização à
diferença seja sim uma nova feição das violências escolares. Se a escola não é mais um
lugar pacífico como podemos confiar a ela o papel de fortalecer a educação de crianças e
adolescentes? A escola tem uma responsabilidade civil diante das diversas formas de
violência que se produzem/reproduzem em seu interior. Toda comunidade escolar precisa
estar ciente dessa responsabilidade e dialogar para encontra as melhores alternativas para
mediação/resolução dos conflitos.
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Quando a escola não dar conta dos conflitos: O caminho da judicialização

A judicialização é um termo polissêmico. Em seu sentido geral, compreendemos
a judicialização como a intervenção das instâncias judiciárias em diferentes esferas
sociais na resolução de conflitos e na proteção dos direitos individuais e coletivos. Vianna
et al. (1999) trata a judicialização “em termos de procedimentalização do direito e da
ampliação dos instrumentos judiciais como mais uma arena pública a propiciar a
formação da opinião e o acesso do cidadão à agenda das instituições políticas”.
Considerando esse crescente cenário da judicialização das relações sociais, isto é,
da transferência de poder das instâncias políticas tradicionais para as instâncias
judiciárias, visando julgar as questões relevantes do âmbito político, social ou moral, esse
fenômeno compreende diferentes facetas, e como exemplo prático expressado no
contexto brasileiro, se apresenta casos relativos ao direito à saúde, quando há necessidade
de aprovação no fornecimento de medicamentos específicos e importados por meio de
uma ação judicial, que desencadeiam na judicialização da saúde.
Cumpre salientar que apesar de não ter expressado o termo judicialização,
propriamente dito, o filósofo francês, Michel Foucault, teceu conceitos que nos permitem
utilizá-los como referenciais analíticos para dialogar com questões que suscitam o tema
da judicialização, tendo em vista que os seus esforços investigativos indicavam, desde a
década de 70, a expansão das funções judiciárias por todo o corpo social.
Em Vigiar e Punir (1987), Foucault desenvolveu o estudo sobre a expansão da
incidência dos corpos, dos indivíduos enclausurados, pelo poder. Nesta obra, Foucault
desvela a falsa ideia de poder expressada unicamente na concepção negativa e destrutiva.
Para além de uma lógica repressiva, de exclusão ou de omissão, Foucault nos indica um
outro lado do poder a ser pensado, o da transformação. O poder produz domínio sobre o
corpo humano para controlá-lo em suas ações e gerir a sua vida social sob uma forma de
adestramento, por meio de técnicas próprias de vigilância e de sanções normalizadoras,
que não eram exclusivas da prisão, mas permeavam outras instituições, como a escola.
Foi esse tipo de poder, que fabrica o indivíduo, que Foucault delimitou como poder
disciplinar, cujo os métodos “que permitem o controle minucioso das operações do corpo,
que asseguram a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de
docilidade-utilidade...” (FOUCAULT, 1987, p.139).
Sob a perspectiva foucaultiana, Oliveira e Brito (2012) compreendem a
judicialização como a produção de subjetividades aprisionadoras, moralizantes, que
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vigiam e julgam a si mesmas e às demais, fortalecendo as biopolíticas que homogeneízam
e delimitam os modos existenciais.
Nessa lógica, o controle das ações e dos comportamentos dos indivíduos segue
em voga no contexto de vigilância e de punição das instituições sociais, num movimento
onde o poder de decisão recai sobre o poder judiciário, tendo o seu modo de operação –
controle, julgamento, punição – legitimado diante das situações de gerência da vida e de
subjetivação dos indivíduos. Nesse sentido, Nascimento e Scheinvar afirmam que:
“.... A intervenção do judiciário é assumida na sociedade moderna como
um dever do Estado em favor do ‘bem comum’ e ‘em benefício’ das
partes sob júdice. Independentemente dos efeitos das práticas
judiciárias, estas foram produzidas historicamente como benéficas e
sempre inquestionáveis, verdadeiras (...). Para instrumentalizar a
prática judiciária, o arcabouço legal compreende normas universais a
serem aplicadas sem considerar as condições diversas que vivem os
sujeitos alvo das leis. ” (NASCIMENTO; SCHEINVAR, 2007, p. 154).

Não se trata aqui de extinguir integralmente o aparelho jurídico do mundo social,
mas de problematizar os motivos pelos quais as relações cotidianas, mais
especificamente, as relações do mundo escolar, estarem cada vez mais colonizadas pela
esfera judicializante. Entendemos que em determinados casos, que serão expostos mais
adiante, a judicialização é um instrumento necessário para a garantia de uma escola justa.
Porém, é urgente discutir a questão da responsabilização civil da escola diante de conflitos
que extrapolam a dinâmica da cultura escolar. De acordo com Heckert e Rocha (2012):
“Esta judicialização tem se caracterizado pela expansão da ação da
justiça no território da escola, com o aparato jurídico sendo acionado
para intervir em conflitos que emergem no chão da escola e/ou para
esclarecer dúvidas, muito mais quanto aos deveres não cumpridos do
que com relação aos direitos sociais não garantidos. A lógica judicial
passa a permear o cotidiano escolar, ofertada e requisitada,
principalmente, para manter a ordem. Utilizando-se de ameaças de
punição, intensifica-se a criminalização de ações que interrogam as
práticas instituídas, forjando-se políticas do medo e do controle do
suposto risco social. ” (Heckert; Rocha, 2012, p. 90).

Diante do exposto, no contexto escolar, o caminho para a resolução dos conflitos
escolares tem sido cada vez mais buscado em instâncias fora do âmbito escolar, de justiça
ou policiais, sendo elas: o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a delegacia, a Justiça.
Inclusive, essa própria instância tem adentrado e participado das relações escolares.
Como exemplos dessa realidade, no interior dos colégios da rede municipal de São
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Gonçalo (RJ), guardas municipais realizam o patrulhamento da chamada Ronda Escolar2.
Enquanto que colégios da rede estadual de São Gonçalo (RJ), contam com a participação
diária de policiais militares. Ambos os exemplos sob o respaldo de garantia de segurança
da comunidade escolar e do patrimônio público escolar.

O papel dos Conselhos Tutelares na judicialização dos conflitos escolares

O Conselho Tutelar (CT) tem sido constantemente acionado para intervir em
conflitos escolares. Instituído em 1990, através do Estatuto da Criança e Adolescente
(ECA), Lei 8.069/1990, o Conselho Tutelar (CT) representa um órgão permanente e
autônomo, não jurisdicional, cuja função primordial se deve a proteção integral do
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente previstos no ECA. Com efeito, a
ideia da criação do Conselho Tutelar se pautou na desjudicialização do atendimento ao
referido público, sem a necessidade de acionar o Poder Judiciário, uma vez que o poder
de representação caberia aos conselheiros tutelares, elegidos pelo voto popular, para
atuarem com autonomia pela garantia de direitos. Em contrapartida, a lei prescrita está
estritamente vinculada com as práticas do Poder Judiciário, e quem não se enquadrar a
ela, cujo horizonte corresponde a aplicação da justiça, terá que responder pela punição.
Portanto, mesmo sendo um órgão não-jurisdicional, muitas das práticas dos sujeitos que
ali atuam se revelam pautadas na lógica jurídica, conforme afirmam, novamente,
Nascimento e Scheinvar (2007), sobre a judicialização das práticas, que a:
“[...] presença de modelos de atuação característicos do Poder
Judiciário, que acabam sendo adotados, mesmo em espaços que não
detêm tal poder, mas que, por serem revestidos de certa autoridade e
terem como fundamento para a sua prática o termo da lei, assumem tais
formas como as adequadas para o seu exercício. Do nosso ponto de
vista, é esta a lógica que tem pautado algumas das práticas dos
conselhos tutelares. ” (NASCIMENTO; SCHEINVAR, 2007, p. 153).

O contexto desta pesquisa inicial se deu no município de São Gonçalo (RJ), mais
detidamente, nas três diferentes unidades do conselho tutelar (CT), divididas por áreas de

2

“Desde 1998, o Grupamento especializado de Ronda Escolar foi criado com o objetivo de atender os
alunos da rede municipal de ensino, além de manter proteção de serviços, bens e instalações nas
unidades escolares municipais. ” Informação extraída em:
http://www.pmsg.rj.gov.br/guardamunicipal/grupamentos.php
Acesso em: 13/06/2017.
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abrangência3, que atendem o respectivo município em sua totalidade. Com base em
entrevistas, com roteiros semiestruturados, realizadas individualmente com os/as
conselheiros/as4 e com as pedagogas5 oriundos/as destas três diferentes unidades do
conselho tutelar (CT), procurou-se compreender as formas de atuação e de articulação
entre os pares no cotidiano de trabalho, a relação do CT com as escolas do município e
os seus respectivos entendimentos sobre a judicialização dos conflitos escolares, e os
recursos utilizados diante desses casos. Consideramos que estes aspectos poderiam expor
as concepções e a realidade de trabalho dos/as conselheiros/as e de sua equipe técnica
frente às ocorrências escolares recebidas, favorecendo o entendimento empírico da
dinâmica do órgão e do tema de pesquisa.
Uma característica marcante observada foi o fato do Conselho Tutelar atuar em
redes, como menciona a conselheira C2:
“Nós trabalhamos em rede, nós trabalhamos com abrigo, nós
trabalhamos com hospitais, com escolas. Então, é assim, tudo depende
da rede. O conselho tutelar não trabalha sozinho. A gente depende de
outros órgãos. Nós somos garantidores de direitos, mas não
necessariamente nós vamos ser atendidos. Nós podemos representar o
órgão que não nos atende, mas às vezes a condição que o governo dá
não nos ajuda mesmo a gente tendo o respaldo legal que nós somos
garantidores de direito. ” (C2)

Sob a ótica educacional, a ocorrência encaminhada pela escola que mais se destaca
é a FICAI (Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente), que se refere aos/às alunos/as
ausentes na escola, com sucessivo número de faltas. A escola recorre ao conselho para
saber o porquê das referidas faltas do alunado. Apesar de realizarem essa tarefa, os/as
conselheiros/as afirmam, unanimemente, que essa atribuição deveria ser acolhida pela
própria escola, não cabendo ao conselho. Este é um exemplo de ocorrência descrito
pelos/as conselheiros/as em que a escola deixa de assumir o seu papel educacional e
recorre ao conselho sem a verdadeira necessidade, deixando de solucionar questões que
poderiam ser resolvidas no interior da própria instituição escolar.
Outro exemplo ilustrativo que contribui com essa percepção é o recebimento de
ocorrências envolvendo conflitos escolares, que para os/as entrevistados/as a escola
deveria tentar realizar medidas para lidar com essas situações, pois “não é qualquer coisa
3

O município de São Gonçalo (RJ) é composto por três unidades do CT. Cada unidade atende por
localização/bairros específicos.
4
Para garantir o anonimato dos sujeitos de pesquisa, mencionaremos como C1, C2 e C3.
5
Pelo mesmo motivo do anonimato, mencionaremos como P1 e P2.
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que é para o conselho”6. Em outras palavras, “a escola poderia ‘enxugar’ mais, fazer todas
as tentativas possíveis antes de vir para o conselho. ”7 Os conselheiros percebem que há
uma aguda ausência de diálogo no interior das escolas para resolver essas situações, e
logo buscam o CT.
Nesse sentido, a conselheira C2 afirma que:
“... assim, o conselho tutelar é chamado para isso, para essas
divergências. E, muitas das vezes, esses conflitos na escola depende só
de orientação e não de conselho tutelar. Só que eles, em algumas
situações de colégio, dependendo do colégio, eles têm medo dos
orientadores. A direção tem medo de ir para um conflito maior, mais
intenso por causa da situação de tráfico, de ser da comunidade, e aí
encaminha para o conselho. ” (C2)

Em contrapartida, os/as entrevistados/as alegam ocorrências graves, que chegam
ao conselho, no seu estopim. Em consonância com essa constatação, um estudo realizado
por Burgos et al. (2014) sobre a relação escola, família e Conselho Tutelar aponta que:
“...essa agência representa, para a escola e a família, uma espécie
de pronto-socorro para onde são encaminhadas as situações
consideradas mais graves do ponto de vista da integridade física
e intelectual da criança/adolescente. ” (Pag.75)
Dentre os exemplos de conflitos escolares, entre os próprios/as alunos/as ou entre
aluno/a e professor/a, que chegam ao CT estão os casos relacionados com agressão física,
ameaças, indisciplina, depredação do patrimônio escolar e tráfico de drogas. Como
exemplo, um dos casos de agressão, envolvendo duas alunas, decorreu de bullying. Uma
das alunas estava munida de um canivete, que só foi descoberto pela gestão escolar após
a agressão. Nas palavras da conselheira:
“... ela não aguentava mais a colega falar sobre algo no corpo dela, e
aquilo foi passando. Foi passando, até que um dia ela projetou que
aquilo ia acabar. Como que acabaria isso? Ela machucando a colega.
Graças a Deus, não chegou até o final. Alguma coleguinha contou que
a professora, a coordenadora, não recordo, que fulano estava com algo
cortante na mochila. Aí, elas não podem mexer, né. E aí, ela foi
chamada na secretaria. A menina mesmo mostrou que estava. E aí, a
ronda escolar junto com a direção, mais a família vieram aqui no
conselho. ” (C3)

Diante da exposição desse caso, a priori, a atuação do CT vem sendo de
acompanhamento das alunas, após escutá-las individualmente, bem como, os seus
6
7

Fala proferida por C1.
Fala proferida por C1.
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respectivos responsáveis legais, após receberem a notificação. As envolvidas vêm sendo
acompanhadas por psicólogas do próprio CT, que avaliarão se o atendimento será
estendido. Concomitantemente, a gestão escolar segue neste acompanhamento. O caso
citado ainda está em andamento.
Em outras situações, além deste procedimento inicial descrito acima, em caso do/a
criança e/ou adolescente não ter mais possibilidade de permanecer com os responsáveis
legais nem com a família extensa, o CT recorre a vara da infância solicitando o
acolhimento institucional (o abrigamento).
Dentre as medidas que a escola poderia realizar para solucionar e/ou evitar o
acontecimento de certos conflitos, do ponto de vista dos/as entrevistados/as, foram a
busca, a saber: 1) pelo diálogo com o corpo discente; 2) pela aproximação com as
famílias; 3) pela aproximação com o Conselho Tutelar. Como nos indica nessa fala da
conselheira C2:
“Eu acho que palestras para os adolescentes é uma saída, porque quando
os adolescentes tão voltados para o conhecimento, e eles começam a
perceber que eles também podem ser punidos, eu acho que muda o
quadro das escolas, porque nós já tivemos experiências aqui de
colégios, que depois que o conselho teve, fez palestras, que eles
começaram a ter conhecimentos do que eles tem, dos direitos, dos
deveres, melhorou o relacionamento entre direção e alunos. ” (C2)

Os casos de conflitos judicializados compartilhados, transcorrem de alguma
situação envolvendo lesão corporal. Como exemplo, o trecho do segundo discurso dito
pelo/a conselheiro/a C2, sobre o caso de uma adolescente que tinha histórico com autoria
de agressão por domínio de território escolar. A saída encontrada era sempre a mudança
de escola, sem nunca ter oferecido qualquer oportunidade de trabalhar essa questão dentro
da instituição escolar, como é possível verificar abaixo:
“E quando se trata de lesão corporal, já não cabe muito a mim, né.
A gente pode até tentar, pode. Mas aí, já se torna lesão corporal,
que é crime. Então, não compete ao conselho. Então, fica muito
difícil não judicializar, mas pode parar só na delegacia também.
Mas assim, já foge da minha competência. ” (C1)
“A mãe retirou ela de um colégio, colocou ela em outro, ela fez o
mesmo procedimento: tomar conta do colégio. E aí, ela sempre acha um
alvo: um adolescente que não aceita as regras dela, e aí ela vai e
espanca. E aí, quando ela foi fazer a ocorrência, ela viu que já tinha
outro registro. E aí, que gerou um processo criminal, porque ela levou
16 pontos. Um soco que ela deu. ” (C2)
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Embora seja assegurado pela Constituição Federal do Brasil (1988) e pelo ECA
(1990), que todos têm direito à educação, há um escancarado descompasso com a
realidade na garantia de vaga na escola. A implementação desses aparatos se mostra frágil
para concretização plena do que se propõe. Diante disso, é paradoxal primar por uma
educação pública de qualidade com um sistema de educação excludente.
Algumas equipes do Conselho Tutelar constaram um distanciamento na relação
com as escolas, no sentido de realizarem trabalhos preventivos, e consideram este um dos
motivos que endossa o medo da comunidade escolar pelo Conselho Tutelar, “porque as
pessoas identificam o conselho tutelar como um órgão punidor”8. Não há um contato
frequente para estabelecer trocas de informações ou trabalhos estratégicos de
sensibilização que fortaleçam a difusão das prerrogativas do ECA, como um instrumento
de luta e resistências pelos direitos e deveres da infância e juventude brasileira.
As pedagogas entrevistadas consideram que a sua função no CT, junto à equipe
técnica, prima pela mediação dos conflitos familiares/escolares, pelo acompanhamento
dos casos, pela promoção da autoestima do/a aluno/a, e pela conscientização/orientação
dos responsáveis legais dos seus respectivos deveres para manter os cuidados necessários
da criança e do adolescente.
Outro argumento trazido pela equipe do conselho tutelar, sobre os conflitos
escolares, sobre a raiz do problema, é o discurso da “família desestruturada”9 ou da
“estrutura familiar banalizada”, que reflete no comportamento “indisciplinado”, e no mau
desenvolvimento escolar da criança e do/da adolescente. Nesse sentido, muito similar às
práticas que caracterizam a sociedade disciplinar, expressada por Foucault, o Conselho
Tutelar, além de punidor, também se mostra como um espaço de controle do
comportamento dos indivíduos para adaptá-los a norma vigente. Portanto, parafraseando
Foucault, promovem regras a serem seguidas para a “ortopedia social”.10
O recurso da judicialização de conflitos escolares reforça expressamente a
desqualificação institucional escolar e a própria destituição da autoridade, provocando
um esvaziamento da potencialidade de autonomia que permeia a escola quando episódios
de conflitos entre pares na escola se deslocam cada vez mais do campo pedagógico para
o jurídico, mediante a ações de tecnologias de coerção, vigilância e criminalização das
ações infanto-juvenis.

8

Fala proferida pela conselheira C2.
OS termos, entre aspas, referem-se as próprias falas dos/as entrevistados/as.
10
Em “A Verdade e as Formas Jurídicas” (1999).
9
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A restauração como uma alternativa à judicialização
A justiça restaurativa surgiu nos anos de 1970 como uma alternativa ao modelo
de justiça criminal prevalecente. Em oposição ao modelo de justiça baseado em leis,
atribuição de culpa, e punição, a justiça restaurativa enfatiza os danos, as necessidades e
as obrigações11. Ao contrário de responsabilizar advogados e juízes para o relato do
conflito e sobre a decisão quanto ao destino dos autores, a justiça restaurativa estimula a
participação ativa de vítimas, autores e membros da comunidade na reconstituição dos
fatos e na administração da justiça. O sentido do conflito é construído a partir das
perspectivas e experiências daqueles que foram mais afetados por este: a vítima, o autor
e em alguns casos os membros da sociedade.
Os defensores da justiça restaurativa acreditam que as práticas restaurativas são
capazes de enfrentar o moderno fenômeno da criminalidade e ao mesmo tempo produzir
à reintegração dos autores a sociedade. Eles argumentam que todo o dano causado por
alguém rompe o equilíbrio das relações sociais na comunidade. Esta ruptura produz várias
situações indesejáveis, parte delas diretamente perceptível como sofrimento por parte da
vítima. Nessa situação, a Justiça Restaurativa busca restabelecer as relações sociais; reconstruir o equilíbrio rompido. Para isso, entretanto, será necessário descobrir, tão
exatamente quanto possível, qual a extensão do dano produzido. Neste movimento,
sabemos que a vítima foi diretamente afetada, por isso dar-lhe a palavra e permitir que
ela ocupe um papel central no processo é a melhor maneira de saber a amplitude do dano
por ela experimentado (Rolim, 2006).
Martins (2004, p.25-26) observa que;
“Na justiça restaurativa os participantes têm a chance de relatar os
acontecimentos a partir do seu próprio ponto de vista e demonstrar as
consequências sofridas pelo comportamento criminoso. A partir de
então procura-se reparar os danos físicos e emocionais, minimizando
os efeitos negativos futuros. As vítimas dispõem de um fórum seguro
para dizer como foram afetadas, desempenhando um papel
fundamental na decisão a respeito da melhor maneira de reparar o
11

O modelo restaurativo originou-se nos tradicionais métodos aborígenes de resolução de conflitos. Nos
anos 1970, com a crise do ideal de ressocialização e da ideia de tratamento através da pena privativa de
liberdade, iniciou-se o desenvolvimento de ideias de restituição penal e reconciliação do infrator com a
vítima e com a sociedade. Houve, então, um debate sobre as alternativas para a Justiça, inspirada no
abolicionismo e também fruto do forte movimento vitimológico, surgindo aí o modelo restaurativo, como
uma forma alternativa de resolução de conflitos.

110

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

dano. Elas participam do processo de construção da decisão justa. O
criminoso, ao invés de se esquivar isolando-se da comunidade, tem que
confrontar as consequências do seu comportamento e assumir a
responsabilidade pelos danos causados”.

Em síntese, o processo de justiça restaurativa reverte a tendência de outrificação
e distanciamento social tão presente nos processos de justiça retributiva. Por meio do
mecanismo dialógico, as categorias “nós” e “eles” são desfeitas, para dar lugar a uma
categoria que engloba a todos e que é moldada pelo entendimento conjunto do significado
e reparação do conflito.
A partir da exposição dos pressupostos teóricos da justiça restaurativa fica claro
que este modelo apresenta uma estrutura conceitual substancialmente distinta da chamada
justiça tradicional ou justiça retributiva. O foco da justiça restaurativa está na vítima e na
restauração de sua vida através da reparação do dano sofrido, ao contrário, na justiça
retributiva a vítima ocupa um papel periférico, seus sentimentos e traumas recebem
linguagens técnicas e genéricas que não dão conta de expressar a realidade vivenciada.
Nesse modelo a ênfase está nos antagonismos do processo e não no diálogo e na
negociação, não há indagações sobre os motivos que levaram ao conflito ou porque as
pessoas transgrediram as normas legais e morais de convívio social, o foco está na
vingança que é oficializada pelo Estado e a punição deve ser proporcional ao dano
praticado.
As tabelas abaixo explicitam o contraste entre os modelos restaurativo e
retributivo e acentuam a mudança de paradigma que a justiça restaurativa propõe no
processo de resolução e administração de conflitos12.

JUSTIÇA RETRIBUTIVA

JUSTIÇA RESTAURATIVA

Prevenção geral e especial - foco no

Abordagem do crime e suas

infrator para intimidar e punir

consequências - foco nas relações entre
as partes para restaurar

12

As três tabelas foram construídas com base nos dados retirados do artigo de GOMES PINTO, Renato
Sócrates. A construção da Justiça Restaurativa no Brasil. O impacto no sistema de Justiça criminal.
Jus Navigandi, Teresina. 11, n. 1432, 3 jun. 2007. Disponível em http//jus2.uol.com/doutrina/texto.asp.
Último acesso em: 18/01/2010
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Penalização - Penas privativas de

Pedido de desculpas, reparação,

liberdade,

restituição, prestação de serviços

Restrição de direitos, multa,
estigmatização e discriminação

comunitários. Reparação do trauma
moral e dos prejuízos emocionais restauração e inclusão

Penas desarrazoadas e desproporcionais

Proporcionalidade e razoabilidade das

em regime carcerário desumano, cruel e

obrigações assumidas no acordo

degradante - ou - penas alternativas

restaurativo

ineficazes (cestas básicas)
Vítima e autor isolados, desamparados e

Reintegração do autor e das vítimas

desintegrados. Ressocialização secundária
Paz social com dignidade
Paz social com tensão
Cultura da paz

Palavras finais: Como seria uma escola justa?
A judicialização dos conflitos escolares, mesmo quando necessária, deveria
assumir uma abordagem restaurativa de justiça possibilitando a construção de uma cultura
de paz no ambiente escolar. Esse foi o objetivo da criação dos Conselhos Tutelares,
direcionar a responsabilidade pelos conflitos escolares para a sociedade civil permitindo
o protagonismo desta na proteção e garantia dos direitos às crianças e adolescentes.
Todavia, quando a escola aciona o CT para solucionar conflitos que poderiam ser
administrados internamente não perde apenas a autonomia a identidade de uma instituição
formadora, mas também inviabiliza o potencial restaurador que a situação produzir. Dito
de outra maneira, numa situação de bullying a escola teria a oportunidade de usar a ofensa
como um instrumento pedagógico para trabalhar empatia, o perdão, e a responsabilização
pelos erros através da reparação da dor provocada.
Infelizmente a escola ainda busca o modelo retributivo que educa pela punição e
recorre a lei como um instrumento absoluto da verdade e da justiça. A diferença desafia
a escola construindo e reconstruindo situações de conflitos que uma vez
desnecessariamente judicializadas são procedimentalizadas através de uma lógica penal
julgadora que ao invés de problematizar como os conflitos são produzidos, se concentra
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apenas na legalidade das práticas que serão regulamentadas. Já a justiça restaurativa se
estabelece como uma oposição à violência quando defende a restauração da paz através
da reparação do dano, quando se posiciona pelo reconhecimento e pela valorização das
diferenças, quando postula a paridade na participação do processo de resolução do
conflito e principalmente quando explicita a importância de sempre se considerar o outro.
Uma escola justa luta para compreender seus próprios conflitos, investiga os
contextos que a violência é produzida, analisa os diferentes discursos, enfatiza a validade
do diálogo na busca pelo pedido/aceitação da desculpa. Nessa escola os estudantes são
chamados a compreender a origem de seus conflitos e de que maneira é possível aprender
com os próprios erros. Quando, e se todas essas possibilidades não forem efetivas, nesse
caso, o Conselho Tutelar deve ser acionado, mas não para enquadrar o conflito em leis
previamente normatizadas e nem tampouco para consertar a escola com a lógica
retributiva/punitiva
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Resumo: O presente artigo tem por objetivo apontar e problematizar a possibilidade de
implementação da Justiça Restaurativa no Brasil como novo modelo de justiça
criminal, por meio de iniciativas legislativas, de modo que as práticas continuem a ser
abertas, fluidas e dinâmicas. Acredita-se que por conta de um judiciário histórico e
culturalmente engessado às legislações, num contexto de civil law brasileiro, não há
medida mais plausível e factível como forma de introduzir a Justiça Restaurativa no
sistema de justiça criminal brasileiro, que não seja a propositura e adoção de práticas
legislativas, no âmbito da JR, perante o judiciário. Pretende-se fazer uma análise
crítico-comparativa

à

luz

do

exemplo

belga,

atentando-se,

sobretudo,

às

particularidades latino-americanas acerca das possíveis potencialidades e riscos
originados por esse novo modelo.
Palavras-chave: Justiça Restaurativa. Modelo Civil Law brasileira. Implantação
Legislativa. Exemplo Belga.

116

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

1. Justiça Restaurativa: um novo modelo de justiça criminal

No sistema penal, os conflitos são decididos por pessoas estranhas e as
partes originalmente envolvidas desaparecem. Aquela que é representada pelo
Estado – a vítima – só tem papel de desencadear o processo e prestar algumas
informações.
Segundo Claudio do Prado Amaral (apud SALIBE, 2007, p. 95-96), o
pensamento positivista, na tentativa de explicar o crime a partir do delinquente,
abandou os interesses da vítima, colocando-a como mero instrumento da
persecução penal. O Estado como garantidor da ordem social apoderou-se do
conflito, com a justificativa que o desvio atinge a sociedade, portanto tendo
legitimidade para defender seus interesses.
Na tentativa de restabelecimento da balança desequilibrada pela infração,
raramente há proporcionalidade entre o ato lesivo e a reação concedida a ele,
dando-se privilégio à apologia da dor em detrimento de uma responsabilização
construtiva. A vítima é uma perdedora diante do autor da infração e diante do
Estado; não recupera o que perdeu para o infrator, pois as penas não levam em
conta seus interesses, e perde ainda a oportunidade de vivenciar de forma positiva
o conflito, que não é mais seu (CHRISTIE, 1977). A justiça institucional reduz os
conflitos que são ricos, a uma homogeneidade que não existe no plano real. Eles
são despersonalizados e dessa forma são desprezadas todas as informações que
não são “importantes” para resolução do caso.
Já para o criminoso, o sistema penal adota a falácia de um sistema misto
retributivo-preventivo, quando na verdade, o infrator é protagonista de práticas
estigmatizantes e isoladoras, gerando uma autoimagem negativa e afastando o
indivíduo do ideal de convivência comunitário. O sistema penal não oferece
oportunidade para que as partes e os operadores atuem como seres humanos
integrais. Todos os conflitos são colocados no arcabouço da igualdade – o
formalismo regulatório – e dessa forma são desprezados (CHRISTIE, 1977; ZEHR,
2012; BENEDETTI, 2005).
Embora o sistema jurídico ocidental seja significativo, na nossa conjuntura
social tem se mostrado ineficaz em atender as necessidades das vítimas,
infratores e comunidades. Pelo contrário, aprofunda as chagas sociais ao invés de
saná-las (ZEHR, 2012. p. 13).
Não raro as vítimas se sentem negligenciadas e agredidas pelo processo
penal vez que não recebem informação, não podem falar, não tomam decisões e
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nem recebem reparação pelos danos. Essa dinâmica processual, em vez de fazer
o ofensor assumir sua responsabilidade, exige que ele proteja seus próprios
interesses.
A punição não implica diretamente em assunção de responsabilidade, para
isso o infrator deve compreender a dimensão do dano que causou e corrigir tais
dados.
Existe dificuldade em se estabelecer qual o processo histórico que
desencadeou as concepções atuais de Justiça Restaurativa, isto porque podemos
verificar tanto do Oriente quanto no Ocidente diversas práticas no contexto cultural que
apresentam um caráter restaurativo. (WAQUIM, 2011, p. 55). Vejamos:
[...] ele falou sobre os Maoris, povo nativo da Nova Zelândia, cujas
práticas influenciaram o desenvolvimento inicial de reuniões
restaurativas. Para eles, a maneira ocidental de conduzir a justiça é
incivilizada. Fazer o infrator ficar sozinho, isolado, confrontando a
culpa por suas infrações, é um ato de barbárie. E sua concepção de
vergonha, a concepção dos Maoris, whakama, é a vergonha que
vocês sentem aos olhos de sua comunidade. Não é a ideia ocidental
de culpa individual. É um tipo de vergonha comunitária. (WACHTEL;
O’CONNELL; WACHTEL, 2010, p. 75).

Há vestígios das práticas restaurativas desde antes da primeira era cristã. As
sociedades comunais privilegiavam as práticas de regulamento social centradas na
manutenção da coesão do grupo. Embora as penas de vingança, exclusão ou morte
não estivessem abolidas, as sociedades pré-estatais tinham a tendência de aplicar
mecanismos capazes de conter a desestabilização social. (JACCOUD, 2005).
O nascimento do Estado afastou a vítima do processo criminal com a exclusão
de processos de justiça negociável, criando-se um sistema unificador de repressão ao
crime. MyléneJaccoud (2005), explica que é errôneo o entendimento de que a Justiça
Restaurativa tenha se desenvolvimento a partir de povos nativos. Para ele as práticas
restaurativas estavam ligadas à cultura das sociedades comunais. Zehr explica que a
JR, como entendemos hoje, se desenvolveu com as práticas menonitas:
O moderno campo da Justiça Restaurativa de fato desenvolveu-se
nos anos 70 a partir de experiências em comunidades norteamericanas como uma parte considerável de população menonita.
Buscando aplicar sua fé e visão de paz ao campo implacável da
justiça criminal, os menonitas e outros profissionais de Ontário,
Canadá, e depois de Indiana, Estados Unidos, experimentaram
encontros entre ofensor e vítima dando origem a programas, nessas
comunidades, que depois serviram de modelo para projetos em
outras partes do mundo. A teoria da Justiça Restaurativa
desenvolveu-se inicialmente desses empenhos. Contudo, o
movimento deve muito a esforços anteriores e a várias tradições
culturais e religiosas. Beneficiou-se enormemente do legado dos
povos nativos da América do Norte e Nova Zelândia. Portanto, suas
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raízes e precedentes são bem mais amplos que a iniciativa
menonita dos anos 70. Na verdade, essas raízes são tão antigas
quanto a história da humanidade(ZEHR, 2012, p. 22)

O movimento internacional de reconhecimento e desenvolvimento de práticas
restaurativas iniciou-se no final da década de setenta e início da década de oitenta, no
Canadá e na Nova Zelândia. Originou-se dos resultados dos estudos de antigas
tradições baseadas em diálogos pacificadores e construtores de consensos originários
dos povos de primeira nação desses países e de observações de culturas tribais
africanas (LARA, 2013).
Em 1989, a Justiça Restaurativa foi positivada no ordenamento jurídico de um
país, fato que deu notoriedade à metodologia no cenário internacional. Coube à Nova
Zelândia este papel pioneiro na introdução do modelo restaurativo, com a edição do
Children, Young Persons and Their Families Act, norma que instituiu o mecanismo das
conferências de grupo familiar e outras abordagens restaurativas para o trato do
conflito juvenil. Naquele país, a experiência foi exitosa a ponto de, em 2002, as
práticas restaurativas também passarem a ser opcionais ao sistema de Justiça
Criminal tradicional. (LARA, 2013).
A partir dos anos noventa, os programas de Justiça Restaurativa rapidamente
se disseminavam mundo afora. O modelo de justiça penal retributiva começou então a
passar por profundos questionamentos por parte da doutrina especializada. Em 1990,
foi publicada a primeira edição daquela que é considerada a obra fundamental sobre
Justiça Restaurativa. Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice (Trocando
as Lentes: Um Novo Foco sobre Crime e Justiça - Scottsdale, PA: Herald Press), de
Howard Zehr, foi um marco para a afirmação do novo modelo de justiça que se ora
apresentava (LARA, 2013).
Inspirado pelas novas ações e ideias o Conselho Econômico e Social da
Organização das Nações Unidas requisitou à Comissão de Prevenção do Crime e de
Justiça Criminal, por meio da Resolução 1999/26, de 28 de julho de 1999, intitulada
“Desenvolvimento e Implementação de Medidas de Mediação e Justiça Restaurativa
na Justiça Criminal”, que considere a desejável formulação de padrões das Nações
Unidas no campo da mediação e da justiça restaurativa. Quase um ano mais tarde, na
resolução 2000/14, de 27 de julho de 2000, intitulada “Princípios Básicos para
utilização de Programas Restaurativos em Matérias Criminais”, o Conselho requisitou
ao Secretário-Geral a seguinte tarefa:
(...)que buscasse pronunciamentos dos Estados-Membros e
organizações intergovernamentais e não-governamentais competentes,
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assim como de institutos da rede das Nações Unidas de Prevenção do
Crime e de Programa de Justiça Criminal, sobre a desejabilidade e os
meios para se estabelecer princípios comuns na utilização de
programas de justiça restaurativa em matéria criminal, incluindo-se a
oportunidade de se desenvolver um novo instrumento com essa
finalidade. (Resolução 2002/12, ONU)

Após este percurso, o Conselho Econômico e Social da ONU editou a
Resolução nº 2002/12, na qual ficaram definidos os princípios e as diretrizes básicas
para a utilização de programas de Justiça Restaurativa em matéria criminal, norma
esta que influenciou vários países a adotarem a metodologia restaurativa ou
aprimorarem os seus programas, inclusive o Brasil.
2. Modelo civil law e a racionalidade penal moderna: óbices ao modelo
restaurativo
O ordenamento jurídico brasileiro, e neste, o sistema de justiça criminal, advém
do tronco da família romano-germânica, de tradição civil law. Nesta, as resoluções de
conflito ocorrem dentro de um procedimento regido por um conjunto de normas
formuladas pelo legislativo. Nesse sistema, as decisões são as mais variadas
possíveis e, a decisão anterior não vincula as subsequentes. Assim, o Estado-juiz
aplica as normas bem como detém o jus puniendi, a partir da interpretação dos seus
Códigos legais (RIBEIRO, 2010, p. 311-312).
Nessa lógica, o Juiz é, ou deveria ser, apenas aplicador das normas, não
cabendo a ele interpretações que extrapolem o dito mandamental. Destarte, estaria
garantida a segurança jurídica do próprio ordenamento e a quem dele necessite.
A forma de pensar o sistema de justiça criminal, sobretudo no Ocidente, é
ligado a um conjunto de práticas jurídicas institucionais, que ligadas aos saberes,
traduzem o que se chama de “racionalidade penal moderna”. Essa ligação entre os
saberes e as práticas são determinantes para a formulação de um “ponto de vista” do
que se punir, quem punir e quanto punir (PIRES, 2004, p. 40). Assim, pode-se
observar nas palavras de Louk Hulsman:
A justiça criminal centra-se sobre a figura do criminoso, baseia-se na
atribuição de culpa e tem um ponto de vista de “juízo universal” do
mundo. Não fornece, pois, as informações e o contexto no qual definir
e enfrentar, de modo emancipatório, situações problemáticas.
(HULSMAN, 2004, p. 68)

O sistema penal tem características bem pungentes, o de selecionar e atrair
determinados grupos e selecionar as condutas que devem ser objeto do seu olhar.
Porquanto, a racionalidade penal moderna aparece, também, quando tomamos
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consciência dessa estrutura e nos deparamos com uma barreira para alçar mudanças,
sobretudo no que tange a colonização desse saber penal como forma de visualizar as
práticas e pensar as mudanças.
Assim, é importante observar que nosso modelo de justiça criminal, afirma
serem as penas privativas (também aflitivas) um conjunto de situações que
ressocializariam o indivíduo que praticou conduta abrangida pelo direito penal, porém
o que se tem é, sobretudo, no caráter retributivo da pena, a produção diuturna de
violências e, ao fim e ao cabo, não se observa, na práxis, uma real preocupação com
a responsabilização do indivíduo e a resolução do conflito, máxime da Justiça
Restaurativa.
Destarte, o modelo restaurativo tem um propósito de responsabilização,
diferentemente da lógica punitiva atual, a partir de soluções efetivamente positivas
para os indivíduos, infratores ou vítimas, e para a comunidade em geral. Assim,
consoante Vera Regina:
A justiça restaurativa pode e deve, entretanto, ser desenvolvida com
muito maior criatividade e ousadia, contextualizadamente com nossa
realidade, no sentido de uma justiça comunitária, não
institucionalizada nos limites do Estado, do Direito e do sistema de
justiça estatal (ANDRADE, 2012, p.336).

Apesar das diferenças entre si, o modelo retributivo de justiça criminal e o
modelo restaurativo não são propriamente antagônicos, como se tende, inicialmente,
pensar, inclusive há que se ter um cuidado ao falar do modelo restaurativista e do
retribucionista, nesse sentido, pois mesmo com uma mudança legal, os indivíduos
enquanto constructos sociais, e como tais, não dormirão retribucionistas e acordarão
restaurativistas.
Mormente o modelo de justiça restaurativa vise, como supramencionado, a
resolução de conflitos com não punição, todavia, com responsabilização, reparação de
danos etc. Entretanto há que se refletir que nesse modelo as partes possuem uma
autonomia, não vista no modelo vigente, e que mesmo com o objetivo de
responsabilização, há que se pensar (sempre) numa mudança de paradigmas dentro
da sociedade, latu sensu – escola, família - de forma que as pessoas concebam e
questionem o Direito Penal como está posto (PALLAMOLLA, 2009, p.14). Nessa
toada, traz Vera Regina:
O debate acerca de modelos de justiça restaurativa apropriado às
condições da periferia brasileira, desde que adequadamente
potencializado e que não suscite renovadas relegitimações do
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sistema penal, nem seja ingenuamente concebido como “a”
alternativa totalizadora à superação da sua crise. Remete para a
necessidade vital de um revisionismo corajoso do paradigma punitivo
que estamos a reproduzir e dos operadores que estamos a formar,
desde a herança cartesiana e positivista da modernidade, que nos
deixou prisioneiro de uma visão de mundo do crime e da pena e que
não consegue sair da ontologia periculosista, nem da lógica
mecanicista problema-solução, crime-castigo, deixando-nos reféns de
uma lógica tão encarceradora quanto encarcerada (ANDRADE, 2012,
p. 337).

3. O exemplo legislativo belga
Como delineamento inicial é essencial salientar que, mesmo que o presente
estudo seja comparativo ao exemplo de legislação para justiça restaurativa criminal na
Bélgica, não se pretende adotar um “molde belga” aplicável ao caso brasileiro, visto as
diferenças culturais e sociais latentes entre os dois países. É importante pensar sobre
a necessidade de adoção de um modelo de Justiça Restaurativa fidedignamente
brasileiro, para que não se caia no engessamento de um novo modelo de justiça
universal padrão, uma “resposta-receituário” para casos cheios de especificidades
próprias. Carlos Eduardo de Vasconcelos expõe a amplitude do conceito de JR
adotado na Resolução 12/2002 da ONU, emitida pelo seu Conselho Econômico e
Social (ECOSOC), em que define Justiça Restaurativa como “processos restaurativos
para atingir resultados restaurativos”. Concita Vasconcelos:
Conforme o aludido Relatório da ILANUD, a amplitude da
conceituação do ECOSOC foi proposital, eis que não se quis
tolhe o desenvolvimento espontâneo da Justiça Restaurativa
com adoção de parâmetros excessivamente restritivos. Em
vista dessa fluidez conceitual, talvez seja mais apropriado, para
a efetiva compreensão da Justiça Restaurativa, deslocar o foco
da análise da sua conceituação para os fins a que ela se
propõe. (Vasconcelos, 2017, p. 263)

A vantagem de adoção de práticas advindas de um conceito de abertura,
fluidez e dinamismo possibilitam a flexibilidade dos procedimentos e a adequação no
espaço-tempo. Achutti e Pallamolla (2014, p. 439) acentuam que “os casos-padrão e
as respostas-receituário permanecem indeterminados, na busca de adaptação a cada
caso e aos seus contextos culturais”.
Apesar da proposta da Justiça Restaurativa, de ser ímpar no espaço-tempo e
em cada conflito específico, há semelhanças jurídico-penais entre Brasil e Bélgica. A
adoção legislativa foi um exemplo afortunado na Bélgica, pois possibilitou o
intercâmbio entre as práticas que não eram bem aceitas pelo judiciário conservador e
teóricos que estudavam o movimento restaurativo, mas que ainda não possuíam uma
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atuação prática. Por esse motivo e semelhanças, decidiu-se adotar o caso legislativo
belga como exemplo, a fim de se observar, posteriormente, as potencialidades e os
riscos brasileiros na adoção de um novo modelo de justiça criminal, trazendo a
legislação como força motriz a um pontapé inicial às práticas. Daniel Achutti dispõe de
algumas semelhanças brasileiras e belgas, no que diz respeito ao campo jurídicopenal, relatadas por mediadores e acadêmicos belgas:
Conforme relatado pela totalidade dos mediadores e
acadêmicos belgas, as faculdades de direito do país são
conservadoras; em sua ampla maioria, não simpatizam com a
justiça restaurativa; e a Bélgica, assim como diversos países
ocidentais, apresenta a mesma demanda por ampliação do
controle penal e um crescente número de apenados. (Achutti,
2016, p. 202)

A ideia de reparar os danos causados às vítimas coincide, em certo grau e em
sua finalidade, com a redução do uso do sistema penal, uma vez que a vitimologia e o
abolicionismo penal estão verdadeiramente preocupados com a satisfação e bemestar social. Essa conjuntura de satisfação e bem-estar só é possível a partir do
momento em que há um meio de resolução dos conflitos que atenda os interesses das
partes. Pode-se dizer que uma reforma penal significativa deve incorporar os debates
sobre os mecanismos necessários para melhor administração da justiça criminal
(Celmer e Azevedo, 2007).
Dessa forma, a necessidade de base legal que expressamente articulasse, por
exemplo, sobre as mediações vítima-ofensor, principal prática restaurativa adotada na
legislação da Bélgica, foi um passo imprescindível para a ascensão das práticas
restaurativas belgas.
3.1.

A Lei Belga de Justiça Juvenil, de 1965.

A primeira orientação legislativa ocorreu no campo da justiça juvenil, no ano de
1965, e as primeiras iniciativas por volta dos anos finais da década de 1980. Apesar
de ser uma orientação com finalidade pedagógica, a referida lei ainda não fazia
menção à justiça restaurativa ou à mediação. Nos anos de 1999 foram implementados
programas com três modelos distintos de práticas restaurativas – a mediação vítimaofensor, o serviço comunitário e programas de treinamento – realizados por ONGs
locais, receptoras de subsídios governamentais a serviço da coletividade. Menciona
Aertsen:
A falta de uma base legal para a promoção da mediação, a
ausência de políticas públicas coerentes em nível federal e
comunitário e de orçamento específico para a execução de
programas locais, bem como os constantes conflitos de
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competência entre os diferentes níveis políticos da Federação,
são apontadas como as principais causas para o lento
desenvolvimento da justiça restaurativa entre o final dos anos
1980 e meados dos anos 1990 (Aertsen, 2006, p. 68-69).

A ausência de um texto legal, diante de um judiciário conservador, que fizesse
menção às práticas restaurativas, foi identificada como dificuldade inicial para a
prosperidade das práticas. A resistência ao encaminhamento de casos às ONGs, por
parte do Ministério Público, caracterizou “verdadeiras blindagens, por nem sequer
permitir que as vítimas se manifestassem” (Achutti, 2016, p. 209). As resistências e
barragens pela justificativa de não haver precisão legal eram diversas por parte do
judiciário. Após o contato e a descoberta das ONGs sobre o projeto-piloto de
mediação vítima-ofensor da Universidade de Leuven, liderado por Tony Peters, do
Instituto de Criminologia de Leuven; foi possível um intercâmbio de ideias entre prática
e teoria para que se chegasse a um denominador comum efetivo.
3.2.

Alterações legislativas em âmbito federal: a lei de 10 de fevereiro de
1994.
A primeira inserção legislativa em âmbito federal, após a verificação das

dificuldades de continuação das práticas por falta de uma menção legislativa à justiça
restaurativa ou mediação, ocorreu no art. 216 do Código de Processo Penal belga. A
mediação penal foi instituída, mas se manteve restrita ao âmbito de atuação do
Ministério Público. Verifica Achutti:
Como referido, a lei de 10 de fevereiro de 1994 instituiu a
mediação penal no art. 216 do Código de Processo Penal
belga, mas a manteve restrita ao âmbito de atuação do
Ministério Público, que pode oferta-la às partes durante ou
após a investigação policial, mas sempre antes do
oferecimento da denúncia, em casos cuja pena não supera
dois anos de prisão. (Achutti, 2016, p. 205)

Essa legislação foi objeto de ampla relação com o contexto político na qual
estava inserida, visto que:
[...] o governo federal sentiu uma forte necessidade de
desenvolver políticas multifacetadas para enfrentar problemas
de insegurança e para recuperar a confiança popular. A
mediação penal, como medida diversionária no âmbito de
atuação do Ministério Público, era parte do programa de
governo. (Aertsen, 2006, p.70).

Os pequenos crimes, responsáveis por causar perturbação no meio social e,
de certa forma, quando praticados com frequência, apresentarem maiores queixas da
população, eram o foco da lei de 1994. A edição da lei de 1994, ao mesmo tempo em

124

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

que buscou oferecer uma rápida resposta aos delitos leves, pretendeu também
aumentar o apoio às vítimas desses delitos (Achutti, 2016, p. 215).
Alertam Tinneke van Camp e Anne Lemmone (2005, p. 10-11), que a previsão
da mediação vítima-ofensor na lei de 1994 configuraram apenas mais uma forma de
“encerrar o caso” e não de “mediar o conflito”, comprometendo, por exemplo, o
princípio da voluntariedade do procedimento.
3.3.

A lei de 22 de junho de 2005

Quase dez anos depois, foi instituída a “mediação para a reparação” (mediation
for redress), que poderia incidir em qualquer fase do processo penal. Essa lei
estabeleceu que o serviço de mediação ficaria a cargo de ONGs privadas, por meio de
subsídios governamentais, sob a supervisão de uma Comissão Deontológica sobre
Mediação. As partes envolvidas no conflito devem tomar ciência sobre a oferta do
serviço de mediação, que poderá ser realizado em qualquer fase do processo penal,
como por exemplo, depois da sentença ou durante a execução da pena.
Segundo Aertsen (2006, p.72) essa lei faz jus aos princípios da justiça
restaurativa, uma vez que garante a mediação como um processo comunicativo entre
os envolvidos no conflito, garante o sigilo do procedimento nos encontros e incita a
voluntariedade das partes. Como compendia Achutti (2016, p. 216) é possível referir
que os pontos em destaque tratam, resumidamente, (a) da forma como a justiça
restaurativa foi instituída; (b) do local que é realizada; e (c) da maneira como se
relaciona com o sistema penal tradicional e dos efeitos que gera no processo penal.
Desse modo e segundo entrevistas feitas por Daniel Achutti com pesquisadores
e mediadores belgas, a lei instituída em 22 de junho de 2005 segue sendo aplicada e,
apesar da ampla regulamentação da justiça restaurativa no Estado belga, ainda não é
possível constatar um impacto significativo na redução da incidência do sistema de
justiça criminal tradicional. Não obstante esta constatação, todos os mediadores e
acadêmicos entrevistados foram enfáticos ao mencionar que, com o passar do tempo,
este impacto poderá vir a ser verificado. (Achutti, 2016, p. 217).
4. Potencialidades e riscos de uma legislação para Justiça Restaurativa no
Brasil
A questão legislativa da Justiça Restaurativa no Brasil se incita desde o projeto
de lei 7.006/2006, que ainda se encontra em tramitação. O projeto trata de propor a
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instituição legal da JR por meio dos Códigos Penal e de Processo Penal, como
alternativa facultativa e complementar ao sistema de justiça criminal tradicional.
Diante da Resolução 2002/12 da ONU, emitida por seu Conselho Econômico e
Social, dos crescentes estudos do movimento restaurativo em âmbito nacional e dos
incentivos do Conselho Nacional de Justiça; é inegável o respaldo adquirido pela JR
em matéria criminal como alternativa a diversos problemas dos quais o sistema penal
tradicional é protagonista. Apesar das práticas já se iniciarem com determinada
recorrência em algumas esferas do judiciário, sob a égide do Ministério Público, por
meio de alguns projetos-piloto implantados, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul,
ainda há muita resistência do judiciário conservador brasileiro, adaptado e acomodado
a uma cultura de civil law.
É necessário observar com o devido cuidado a formatação que essa possível
legislação possa trazer sobre os procedimentos das práticas restaurativas no Brasil,
para que não se caia no mesmo erro dos Juizados Especiais, como se pode lembrar.
Deve-se valer de maior cautela em relação às referências aos crimes ou às
contravenções que poderiam ser submetidos ao procedimento restaurativo, para que
não se resulte em encaminhamentos discricionários apenas de crimes de menor
potencial ofensivo. A necessidade de amplitude do texto legislativo é conveniente no
que tange à fluidez, abertura e dinamismo das práticas.
O excesso de controle, no que diz respeito ao Poder Judiciário e ao Ministério
Público, quanto a possibilidade de encaminhamento dos casos e homologação dos
acordos também são obstáculos a serem superados, uma vez que podem influenciar
na autonomia e voluntariedade das partes em relação a participação no procedimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ousadia e criatividade em vislumbrar um novo modelo de Justiça Criminal, como
bem aponta Vera Regina de Andrade (2012), em meio às premissas do abolicionismo
penal devem ser constantemente revisitadas. A conjuntura retributiva de resolução dos
conflitos, amplamente insatisfatória, traz à tona a necessidade de remonte do atual
sistema falido por meio de um movimento inverso: retirando o poder excessivo de
intervenção do Estado, ao passo que se devolvem os conflitos e, naturalmente, a
capacidade de resolução dos mesmos a quem eles realmente pertencem - às partes e
à comunidade diretamente atingida.
Pensar em um modus operandi para a JR é pensar, sobretudo, na
complexidade de compreensão dos procedimentos pela simplicidade aos quais eles
estão acometidos. O contexto cultural, o espaço e o tempo voltam a ter a devida
relevância que fora, outrora, desconfiguradas pela vinculação da racionalidade penal
moderna.
Desse modo, em meio a quebra de paradigmas entre a modernidade e a
contemporaneidade, uma proposição legislativa é de extrema importância para a
indução às práticas, em meio a tantas resistências das esferas de poder,
principalmente em um projeto com resultados, extremamente satisfatórios, a longo
prazo. As potencialidades do Brasil, em meio ao que pode ser observadocom o
exemplo belga, de seguir, inicialmente, pelas mesmas vias, faz-se luz e óbice diante
do contexto histórico dos modelos retribuição penal na América Latina.

127

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

REFERÊNCIAS
ACHUTTI, Daniel. Justiça restaurativa e abolicionismo penal: contribuições para
um novo modelo de administração de conflitos no Brasil.2. Ed – São Paulo:
Saraiva, 2016.
AERTSEN, Ivo. The Intermediate Position of Restorative Justice: the case of
Belgium. In: AERTSEN, Ivo; DAEMS, Tom; ROBERT, Luc. Institutionalizing
Restorative Justice.Cullompton (ReinoUnido) e Portland (EUA): Willan Publishing,
2004.
ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Pelas mãos da criminologia: o controle penal
para além da (des)ilusão. Rio de Janeiro: Revan, 2012.
BENEDETTI, Juliana Cardoso. A Justiça Restaurativa de John Braithwaite:
Vergonha Reintegrativa e Regulação Responsiva. Revista Direito GV, v. 1, n. 2, p.
209 – 216, jun/dez., 2005.
CHRISTIE, Nils. Los conflitos como pertencia. In: ESER et al. (Orgs.). De Los
Delitos Y de Las Victimas. Buenos Aires: ADHOC, 1992, p. 157-182.
HULSMAN, Louk. Alterativas à Justiça Criminal. In: PASSETTI, Edson (Org). Curso
Livre de Abolicionismo Penal. Rio de Janeiro: Revan/ Nu-Sol/ PUC – SP, 2004.
JACCOUD, Mylène. Princípios, Tendências e Procedimentos que Cercam a
Justiça Restaurativa. In: Catherine Slakmon; Renato Campos Pinto de Vitto;
Renato Sócrates Gomes Pinto (Orgs.). Justiça Restaurativa. Brasíia: Ministério da
Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvovimento – PNDU, 2005, p.
163-186.
LARA, Caio Augusto Souza. A Justiça Restaurativa como via de acesso à justiça.
Dez. 2013. 101 f. Dissertação (Mestrado em Direitos Humanos). Universidade
Federal
de
Minas
Gerais,
Belo
Horizonte.
Disponível
em
<
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUBD9G8HQT/disserta__o___caio_augusto_souza_lara.pdf?sequence=1> Acesso em: 28
jun. 2016.
LUZ, Ilana Martins. Da sanção ao preceito: o contributo da justiça restaurativa
para a modificação da racionalidade penal moderna. Revista Síntese de direito
penal e processual penal, Porto Alegre, v. 11, n. 70, p. 77-89., out./nov. 2011.
PALAMOLLA, Raffaella da Porciuncula. Justiça restaurativa: da teoria à prática.
São Paulo: IBCCRIM, 2009.
PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula. Breves apontamentos acerca da relação
entre justiça restaurativa e o sistema de justiça criminal brasileiro. Boletim
IBCCRIM. n. 206, v. 17, 2010. p. 14-15, 2009.
PIRES, Álvaro. A racionalidade Penal Moderna, o Público e os Direitos Humanos.
Novos Estudos CEBRAP. Nº 68, março, 2004, p. 39-60.

128

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

Resolução 2002/12 do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas –
Princípios Básicos para Utilização de Programas de Justiça Restaurativa em
Matéria Criminal.
RIBEIRO, Ludmila. O Tempo da Justiça Criminal. Estados Unidos e Brasil em uma
perspectiva comparada. Civitas, Porto Alegre, v. 10, n. 2, p. 309-329, maio-ago.
2010.
SALIBA, Marcelo Gonçalves. Justiça Restaurativa como perspectiva para
superação do paradigma punitivo. 2007. 184f. Dissertação (Mestrado em Direito).
Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro. Jacarezinho, 2007.
SICA, Leonardo. Justiça restaurativa e mediação penal: o novo modelo de justiça
criminal e de gestão do crime. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 227-228.
VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de conflitos e Práticas
Restaurativas. 5.ª ed. rev., atual. eampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:
MÉTODO, 2017.
WACHTEL, Ted; O’Connell, Terry; WACHTEL,
Restaurativa. Pipersville: The Piper’s Press, 2010.

Ben.Reuniões

de

Justiça

WAQUIM, Amanda Almeida. Possibilidades da justiça restaurativa no sistema
penal brasileiro. 2011. Monografia (Bacharelado em Direito)—Universidade de
Brasília,
Brasília,
2011.
Disponível
em:
<http://bdm.unb.br/bitstream/10483/1899/1/2011_AmandaAlmeidaWaquim.pdf>
Acesso em: 03 mar. 2016.
ZEHR, Howard. Justiça Restaurativa. Tradução de Tônia Van Acker. São Paulo:
Palas Athena, 2012.

129

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão
Recife, 27 a 29 de setembro de 2017
GT05 – Justiça Restaurativa e Cultura de Paz
Ações para a Implantação da Justiça Restaurativa no Estado da Paraíba e seus
Desdobramentos
Carla Daniela Leite Negócio
Mestre em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas
Universidade Federal da Paraíba
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo relatar e avaliar a experiência do grupo de
trabalho instituído no âmbito do Fórum Metropolitano de Discussão e Diálogo de
Prevenção e Monitoramento da Violência, com atuação em João Pessoa/PB, que tem
como objetivo a promoção de práticas de mediação, conciliação e justiça restaurativa
como meio para a prevenção e combate à violência. O grupo tem dois eixos principais
de ação: a implantação de justiça restaurativa nas escolas e comunidades; e sua
aplicação no sistema prisional e socioeducativo. Os dois grupos vem atuando
paralelamente. O primeiro tem desenvolvido suas atividades em 4 escolas o Município
de João Pessoa, buscando atuar em caráter preventivo, e focando, especificamente,
na construção de uma cultura de paz e na solução dialogada de conflitos; enquanto o
segundo tem atuado na Penitenciária de Segurança Máxima Geraldo Beltrão e em
unidades do sistema socioeducativo. Por meio do relato dessas experiências, com o
acréscimo dos fundamentos normativos e teóricos que as fundamentam, o trabalho
pretende apontar uma direção para a implementação da Resolução CNJ n. 225/2015,
que propõe e disciplina o acesso a soluções efetivas de conflitos com o uso de meios
consensuais, voluntários e mais adequados a alcançar a pacificação de disputa.

1. Introdução
A segurança pública é um tema que preocupa cada vez mais a sociedade
contemporânea.
Ela é hoje um assunto que ocupa grande parte dos horários nobres dos meios de
comunicação de massa, das preocupações populares, das inquietações das elites, dos
meios acadêmicos, bem como dos organismos gestores das políticas públicas de
segurança. Assiste-se, assim, em todo mundo ocidental, à proliferação de medidas para a
prevenção, contenção ou repressão de tudo que poderia perturbar o tranquilo
desenvolvimento das relações públicas (BAUMAN, 2001).
No caso do Brasil, nestes últimos trinta anos, o crescimento da violência e da
criminalidade, bem como o clamor popular pela adoção de políticas penais mais rígidas
acompanha a tendência dos países desenvolvidos.
Assim, parece haver, também na sociedade brasileira um sólido consenso em torno
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do crescimento da criminalidade violenta nas regiões metropolitanas.
Tal consenso se expressa, por um lado, nas reações das populações que
experimentam, em seu cotidiano, os efeitos do crime e da violência, traduzidas em
sentimentos de medo e fortes demandas por lei e ordem, geralmente mescladas a
avaliações negativas das instituições - policiais e judiciárias - implementadoras da ordem.
Tanto é assim que a violência e a insegurança se apresentam como um dos
problemas mais angustiantes dos cidadãos brasileiros, ao lado, certamente do desemprego,
da restrição à escola, à saúde e à habitação.
A realidade se expressa, também, por meio dos alarmantes números relacionados à
violência.
Consoante a divulgação do “Mapa da Violência 2014: os jovens do Brasil”, a
Paraíba é apontada como um dos locais onde mais se mata no País. De fato, o Estado teve
um aumento de 140,0% nos índices de assassinatos na primeira década do século XXI1,
levando o ente federativo a ocupar o 8º (oitavo) lugar nacional em número de homicídios por
100 (cem) mil habitantes.
A conjuntura é ainda mais expressiva com relação aos jovens de 15 a 29 anos,
pois, conforme dados do Mapa da Violência 2014, do percentual total de jovens que
morreram em 2012, mais de 38% tiveram como causa da morte o assassinato.
Na mesma esteira, a capital da Paraíba, João Pessoa, também aparece liderando o
ranking da morte em 3º (terceiro) lugar na ordem das capitais em todo o Brasil com relação
a taxa total de homicídios de 20123.
João Pessoa, em particular, apresentou uma média de 76 (setenta e seis)
homicídios por 100.000 (cem mil) habitantes, entre 2002 e 2012, uma taxa considerada
epidêmica, tendo em vista que, conforme os critérios da Organização Mundial da Saúde
(OMS), considera-se epidêmica a condição de mais de 10 homicídios para cada 100.000
(cem mil) habitantes.
A questão é mais grave se tratarmos especificamente dos jovens negros. De acordo
com o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade Racial 2014 (IVJ –
Violência e Desigualdade Racial), realizado em conjunto pela Secretaria-Geral da
Presidência da República, Secretaria Nacional de Juventude e Ministério da Justiça, um
jovem negro tem 13 vezes mais chances de ser vítima de homicídio do que um jovem
branco na Paraíba. O risco no estado é de 13,401 e é o maior do país.
Embora esses números sejam eloquentes, eles revelam apenas a ponta do iceberg
do complexo problema da violência. Pelo número de vítimas e pela magnitude de sequelas
orgânicas e emocionais que produz, a violência adquiriu um caráter não só endêmico, mas
também epidêmico. A violência constitui hoje um verdadeiro flagelo para todos, embora os
efeitos desta barbárie não se distribuam aleatoriamente.
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As taxas de criminalidade dão a entender que aconteceu algo que toma sempre
mais necessário, de acordo com os governos e a opinião pública, o recurso ao
disciplinamento dos cidadãos de maneira mais ampla e rigorosa do que nas décadas
anteriores (SANTORO, 2002).
Embora se mostre atual e urgente, essa discussão sobre a criminalidade no âmbito
da sociedade não é recente. Existe há pelos menos dois séculos, enfrentando questões
semelhantes. As análises e propostas surgidas até então tem, contudo, em sua maioria, se
mostrado enviesadas e insuficientes.
A busca de novas bases para o Direito Penal passa necessariamente pela
reformulação de seu referencial político e ideológico, e é por isso que se buscará decompor
e criticar os princípios que compõem o conceito da ideologia da defesa social. Buscar-se-á,
por fim, a formulação de uma nova proposta, que enfrente a questão em caráter mais amplo,
com novas bases de discussão.
Deve-se considerar, nesse sentido, a existência da Resolução nº 225, de
31/05/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a Política Nacional de
Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário.
A Resolução tem como fundamento o direito ao acesso à Justiça, previsto
no art. 5º, XXXV, da Carta Magna, que implica o acesso a soluções efetivas de conflitos por
intermédio de uma ordem jurídica justa e compreende o uso de meios consensuais,
voluntários e mais adequados a alcançar a pacificação de disputa. Estabelece que “cabe ao
Poder Judiciário o permanente aprimoramento de suas formas de resposta às demandas
sociais relacionadas às questões de conflitos e violência, sempre objetivando a promoção
da paz social.” Considera, ainda, que diante da complexidade dos fenômenos conflito e
violência, devem ser considerados não apenas os aspectos relacionais individuais, mas
também os comunitários, institucionais e sociais que contribuem para seu surgimento,
estabelecendo-se fluxos e procedimentos que cuidem dessas dimensões e promovam
mudanças de paradigmas, utilizando-se, para tanto, de espaços apropriados e adequados.
A definição de justiça restaurativa adotada na Resolução 225/2016, em seu
artigo primeiro considerou “os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de
conflitos e violência”. Tendo presente esta perspectiva e o disposto nos incisos I, II e III do
referido artigo, constata-se que
(…) a Justiça Restaurativa, portanto, não se limita a uma técnica de
resolução de conflitos, mas a um feixe de ações coordenadas (um
programa) que prevê metodologias de resolução e transformação de
conflitos; bem como, concomitantemente, prevê ações que levem à
mudança da instituição onde tais práticas são desenvolvidas; e,
ainda, prevê a articulação de “redes locais” em torno dessas ações.
NO que diz respeito à dimensão relacional, as técnicas se fazem
presentes, havendo uma diversidade delas, mas estas têm um ponto

132

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

comum: o encontro ordenado e espontâneo entre a vítima e o
ofensor e pessoas direta e indiretamente afetadas (da família e da
comunidade) que podem apoiá-los e se corresponsabilizarem pela
não recidiva na situação conflitiva. Esse encontro é coordenado por
uma pessoa capacitada previamente em técnicas que possibilitam
aos participantes identificarem seus sentimentos e necessidades
afetados em uma situação conflituosa ou violenta e, a partir desse
reconhecimento, encontrar soluções coletivas para a transformação
da situação em uma outra maneira de conviver. (MUMME e PENIDO,
p. 80, 2014).
De acordo com os parâmetros da citada Resolução (art. 1º, §2º), “a
aplicação de procedimento restaurativo pode ocorrer de forma alternativa ou concorrente
com o processo convencional, devendo suas implicações ser consideradas, caso a caso, à
luz do correspondente sistema processual e objetivando sempre as melhores soluções para
as partes envolvidas e a comunidade.”
O art. 8º da mesma Resolução define, ainda, que
Os procedimentos restaurativos consistem em sessões coordenadas,
realizadas com a participação dos envolvidos de forma voluntária,
das famílias, juntamente com a Rede de Garantia de Direito local e
com a participação da comunidade para que, a partir da solução
obtida, possa ser evitada a recidiva do fato danoso, vedada qualquer
forma de coação ou a emissão de intimação judicial para as sessões.
A inserção de práticas de justiça restaurativa pelo sistema criminal pode alterar
profundamente esse cenário, constituindo uma forma diferenciada de abordar o tema, com
vantagens substanciais para os poderes públicos e para os envolvidos.
A experiência do Fórum Metropolitano de Discussão e Diálogo de Prevenção e
Monitoramento da Violência, embora ainda incipiente, pode contribuir para ampliar as
discussões sobre o tema, trazendo novas luzes e oportunidades de implementação da
justiça restaurativa como forma de prevenir e combater a violência.
O presente trabalho apresentará os trabalhos já desenvolvidos no âmbito do Fórum
e seus desdobramentos, para que se possa aprender e refletir com essa experiência.
2. A criminologia da defesa social
Desde o século XVII tem-se buscado diagnosticar e solucionar a criminalidade.
A base dessa questão é a atribuição, por parte da sociedade, de um poder legítimo
ao Estado para que este possa direcionar suas instâncias oficiais de controle social à
reprovação e condenação do comportamento desviante individual, e com isso reafirmar os
valores sociais vigentes.
É notável aqui a influência contratualista para explicar a relação sociedade/estado,
entendida através da noção de um suposto contrato tácito – ou acordo, entre os indivíduos
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que compõem a coletividade com o intuito de pôr fim ao chamado estado natural e inaugurar
o estado social e político humano. (BOBBIO, 2002). Neste contrato, a disposição de parcela
do poder individual de cada membro do corpo social reservaria ao Estado o dever de
garantir a segurança da sociedade através da regulação social, e, consequentemente, do
próprio direito penal. É, por assim dizer, o mito explicativo de todo poder na modernidade.
Firmado esse pressuposto, buscou-se definir a legitimidade e a validade de alguém
determinar e definir o que e contra quem se orienta o processo de criminalização.
A ciência tem se debruçado sobre essa questão. Destaca-se, nesse âmbito, a
antropologia criminal de Lombroso e, a seguir, a sociologia criminal de Ferri, que constituem
duas matizes fundamentais da conformação do paradigma clássico da criminologia, o
chamado paradigma etiológico, uma primeira tentativa de conferir à disciplina um caráter
científico, tendo em suas bases o positivismo.
Na base desse paradigma, a criminologia é definida como uma ciência causalexplicativa da criminalidade, concebida esta como um fenômeno natural, causalmente
determinado, que assume a tarefa de explicar as suas causas segundo um método
científico-experimental. Indaga, fundamentalmente, quem é o homem criminoso, o que faz e
por que o faz. O pressuposto dessa “ciência” é que a criminalidade é um meio natural de
comportamentos e indivíduos que o praticam tem caracteres distintivos de todos os outros
comportamentos de todos os outros indivíduos.
A primeira e célebre resposta sobre as causas do crime foi dada pelo médico
italiano Lombroso, que sustenta, inicialmente, a tese do criminoso nato. De acordo com
Lombroso, a causa do crime é identificada no próprio criminoso. Partindo do determinismo
biológico e psíquico do crime, e valendo-se de método de investigação e análise próprio das
ciências naturais (observação e experimentação), procurou comprovar sua hipótese por
meio da confrontação de grupos não criminosos com criminosos dos hospitais psiquiátricos
e prisões. Lombroso identificou nos criminosos e doentes anomalias sobretudo anatômicas
e fisiológicas vistas como constantes naturalísticas que denunciavam, a seu ver, o tipo
antropológico do delinquente, uma parte do gênero humano predestinada, por tal conjunto
de características, a cometer crimes. A pesquisa denominou “criminosos natos”, aqueles que
detinham essas características anatômicas e psíquicas que o tornariam criminoso.
Desenvolvendo a antropologia lombrosiana numa perspectiva sociológica, Ferri
admitiu, ampliou esse entendimento, admitindo uma tríplice série de causas ligadas à
etiologia do crime: às causas orgânicas e psíquicas (individuais) agregou as ambientais e
sociais. Sustentava, assim, que o crime não seria decorrência do livre arbítrio, mas sim o
resultado previsível determinado por essa tríplice ordem de fatores que conformam a
personalidade de uma minoria de indivíduos como “socialmente perigosa”. O crime, pois,
tem como raiz e causa o criminoso, sendo sintoma revelador de sua personalidade perigosa
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(antissocial).
Estabelece-se, dessa forma, uma divisão “científica entre o mundo da
criminalidade, composto por uma “minoria” de sujeitos potencialmente perigosos, marcados
com os estigmas da criminalidade, e o mundo da “normalidade” representado pela maioria
da sociedade.
Essa teoria está na base de um paradigma que se formou e que perdura até os dias
atuais: o da defesa social. Esse paradigma baseia-se no discurso determinista e
maniqueísta do combate contra a criminalidade (o “mal”) em defesa da sociedade (o “bem”).
O crime é considerado, assim, como um fato natural e social, praticado pelo homem
causalmente determinado, que expressa a conduta antissocial de uma personalidade
perigosa do delinquente. Essa abordagem é centrada na figura do criminoso, tendo a pena
como meio de defesa social.
A respeito do tema, assim se pronuncia Luigi Ferrajoli (1995):
a ideia central desta orientação é a de que o delinquente é um ser
antropologicamente inferior, mais ou menos desviado e degenerado
e que o problema da pena equivale, portanto, a das defesas mais
adequadas da sociedade frente ao perigo que representa.
Durkhein, por sua vez, nega o caráter patológico do desvio em face da estrutura
social. Afirma, ao contrário, que a conduta desviante é um fenômeno normal no interior de
toda estrutura social, que só será negativo a partir do momento em que os limites de
normalidade sejam ultrapassados – quando a estrutura social entraria em estado de
desorganização no qual o sistema de regras de conduta perderia valor até a afirmação de
um novo sistema normativo – caracterizando assim o chamado estado de anomia.
(BARATTA,1992, 60).
A negação de um caráter patológico do delito no pensamento de Durkhein é
precisamente fruto de seu método sociológico: ao pesquisar a sociedade a partir de sua
estrutura, é inegável assumir que o comportamento desviante a compõe, e que por esta
razão não pode ser considerado patologia ou deficiência, mas sim consequência necessária
da estrutura social vigente.
Nessas circunstâncias, a pena serviria para manter a coesão social e a consciência
comum. Portanto, para Durkhein, “a pena mantém a solidariedade social e cumpre com o
objetivo da defesa social: proteger a sociedade mediante a expiação da culpa”.
As penas, portanto, tem um papel estigmatizador. Servem como base para os
mecanismos de distribuição de etiquetas sociais (labelling), em que os criminosos são
identificados, rotulados e segregados, para que deixem de constituir uma ameaça à
sociedade de pessoas “de bem”.
A seletividade é, portanto, a função real e a lógica estrutural de funcionamento do
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sistema de justiça criminal, comum às sociedades capitalistas patriarcais. E nada simboliza
melhor a seletividade do que a clientela da prisão ao nos revelar que a construção
(instrumental e simbólica) da criminalidade – a criminalização – incide seletiva e
estigmatizantemente sobre a pobreza e a exclusão social.
Embora firmado em bases pretensamente científicas e sociológicas, tal paradigma
é, contudo, limitado e inapto a cumprir suas finalidade, conforme veremos a seguir.
3. Crítica ao paradigma da defesa social
Alessandro Baratta, em seu clássico livro Criminologia Crítica e Crítica do Direito
Penal: introdução à sociologia do direito penal, analisa a “ideologia da defesa social”,
identificando algumas de suas premissas, baseadas nos seguintes princípios:
- princípio do bem e do mal – é identificado com a ideia de que o delito é um dano
para a sociedade, sendo um elemento negativo e disfuncional do sistema social. O desvio
criminal é, pois, o mal; a sociedade constituída, o bem.
- princípio da culpabilidade – o delito é a expressão de uma atitude interior
reprovável, porque contrária aos valores e às normas presentes na sociedade mesmo antes
de sancionada pelo legislador.
- princípio de legitimidade – significa que o Estado, como expressão da sociedade,
está legitimado para reprimir a criminalidade, pela qual são responsáveis determinados
indivíduos, por meio de instâncias oficiais de controle social (legislação, polícia,
magistratura, etc).
- princípio da finalidade ou da prevenção – a pena não tem somente a função de
retribuir, mas de prevenir o crime (exercendo uma contramotivação ao comportamento
criminoso) e de ressocializar o delinquente.
Alessandro Baratta chama a atenção para o fato de que tal sistema, baseado numa
visão limitada e equivocada, atua somente sobre os efeitos dos atos desviantes já
realizados, e não sobre as causas dos conflitos sociais.
Ademais, por força da secular seletividade estrutural dos sistemas de justiça penal
e de segurança pública nas sociedades ocidentais, traduzida no controle e na criminalização
das condutas individuais “visíveis”, sobretudo, à ação policial, a criminalidade foi sendo
identificada e construída como a criminalidade de rua, ou seja, como a criminalidade da
pobreza, e a ela simbólica e institucionalmente reduzida.
Os socialmente marginalizados são, assim, convertidos em potenciais infratores e,
por consequência, estigmatizados como criminosos, tornam-se clientes da política da pena e
da criminalização.
O paradigma punitivo da segurança da ordem e contra a criminalidade culminou,
dessa forma, por polarizar a sociedade entre potenciais infratores e potenciais vítimas,
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replicando nesta polarização a desigualdade, a luta de classes e as assimetrias de gênero,
raça e outras. Esse modelo tem a sustentá-lo uma estrutura social, uma engenharia e uma
cultura punitivas. Trata, em última instância, do plano simbólico da reprodução punitiva, na
qual se inserem discursos e práticas legais, doutrinas político-criminais, gestionais etc.
Nesse modelo, a segurança pública tem fundamentada, principalmente, na defesa
contra esta criminalidade, real ou potencial e, nesse sentido, tem sido a antítese da
construção social da cidadania desses criminalizados ou criminalizáveis. Contém, assim,
uma contradição estrutural entre o processo de construção social da criminalidade
(exclusão) e o processo de construção social da cidadania (inclusão).
Tal modelo concorre, portanto, para traçar uma linha divisória entre o bem e o mal,
o herói e o bandido, o amigo e o inimigo, o marginal e o cidadão. Produz um tipo de
marginalização secundária (penal) que expressa e reproduz marginalização primária
(desemprego, pobreza e exclusão social). É o modelo da ordem, que tem um claro recorte
de classe, raça e de gênero.
Dominado pelo agigantamento do Estado punitivo, à porta do qual batem, na forma
de demanda por combate à criminalidade, os sintomas de problemas e conflitos que os
poderes, econômico e político, embora concorrendo para acumular, se escusam de resolver.
A um Estado mínimo no campo social e da cidadania passa a corresponder um
Estado máximo, onipresente e espetacular no campo penal. Os déficits da dívida social e de
cidadania são ampla e verticalmente compensados com excessos de criminalização.
Como o sistema de segurança pública não pode e não irá dar vazão a esse fluxo de
demanda punitiva de transferência de responsabilidade, é ele que aparece cada vez mais
como ineficiente, voltando a demandar mais sistema, para compensar a anterior ineficiência.
Esse círculo vicioso faz com que esse paradigma, relativo e fragmentado, que
baseava a implementação das políticas públicas de segurança nas últimas décadas, tornese mostrado ineficaz para a diminuição dos índices de violência e criminalidade.
4. A mudança de paradigma
Tal é o paradigma que se pretende revisar, e, sobretudo, superar.
Para tanto, devem ser revistos alguns dos pontos de partida que o sustentam e,
sobretudo, apresentados os princípios que devem sustentar a mudança de cultura na
segurança pública. Eis alguns desses princípios:
a) Pesquisa e formação de conhecimento – deve-se buscar um eixo versado
especificamente em produção de conhecimento e avaliação na área de segurança pública,
para embasar tanto a mudança de paradigma quanto a ação.
Um dos pressupostos dessa análise é o acompanhamento dos índices de violência,
por meio da obtenção dos dados e realização de um debate qualificado sobre os dados,
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tendo como objetivo a elaboração de um diagnóstico propositivo da situação.
É importante, ainda, conduzir a necessária crítica dos modelos existentes,
avançando para a criação de métodos avaliativos que reúnam saber teórico e empírico.
Por fim, para que se possa atingir esse objetivo, é imprescindível ampliar a visão,
levando a análise da questão para além da ação policial, reconhecendo na violência e na
criminalidade expressões graves da desigualdade que vitima a sociedade brasileira.
b) Instaurar um amplo processo de discussão e comunicação social.
No entender de Canotilho (1991), no contexto de um Estado de Direito, que se
pretende democrático e social, torna-se imperioso que a leitura da Constituição se faça em
voz alta e à luz do dia, no âmbito de um processo verdadeiramente público e republicano,
pelos diversos atores da cena institucional − agentes políticos ou não −porque, ao fim e ao
cabo, todos os membros da sociedade política fundamentam na Constituição, de forma
direta e imediata, os seus direitos e deveres.
Também Peter Haberle, ao tratar do tema, afirma:
no processo de interpretação constitucional estão potencialmente
vinculados todos os órgãos estatais, todas as potências públicas,
todos os cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer-se um
elenco cerrado ou fixado com numerus clausus de intérpretes da
Constituição (HABERLE, 1997, p. 13)
Nessa ordem de ideias, ele observa que a teoria da interpretação constitucional,
durante muito tempo, esteve vinculada a um modelo de interpretação de uma sociedade
fechada, concentrando-se primariamente na interpretação constitucional dos juízes e nos
procedimentos formalizados, do que resultou empobrecido o seu âmbito de investigação.
Por isso, é chegada a hora de uma virada hermenêutica radical para que a interpretação
constitucional − que a todos interessa e a todos diz respeito − seja levada a cabo pela e
para a sociedade aberta e não apenas pelos operadores oficiais.
Tais conceitos, se aplicam, na íntegra, às questões relacionadas à segurança. Ao
valorizar os atores tradicionais e conceder espaço e voz a uma pluralidade de instituições,
saberes e atores, potencializa-se uma abertura do modelo hermético de segurança pública à
participação de outros parceiros (internos ao próprio Estado e governo, integrantes da
sociedade civil, da comunidade, da Universidade e outros espaços de convivência e
discussão) e um movimento de democratização e qualificação do debate e do processo
decisório em torno da segurança pública, historicamente monopolizado e gerenciado pelo
poder

punitivo

do

Estado,

historicamente

dominado

pelo

soberano,

pela

monodisciplinariedade, pelo isolamento institucional, pela setorialização.
Aposta-se, assim, no caráter pedagógico e democratizante do processo
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democrático como terreno propício à construção de uma política nacional de segurança
pública e de uma nova cultura de controle que são, de fato, absolutamente necessárias à
democratização do Estado e da sociedade brasileiras.
c) Reconhecer as diferentes percepções sobre a situação atual da segurança
pública – o processo será mais democrático e pedagógico e, portanto, mais vigoroso, quanto
mais vozes escutar, quanto menos vozes esquecer ou excluir.
Para tanto, o espaço deve estar aberto e apto a incluir tanto a voz dos
controladores, ou seja, dos que monitoram o sistema (governo, acadêmicos, gestores,
policiais, operadores do sistema de justiça) ou demandam o sistema (movimentos sociais,
partidos, legisladores) quanto dos controlados, ou seja, aqueles contra os quais ele se
exerce (presos provisórios e definitivos, homens e mulheres adultos e adolescentes, suas
famílias) e seus relatos sobre experiências de segurança pública. Deve escutar Estado e
comunidade em sentido lato.
d) Valoriza os profissionais da área – um projeto de reformulação da segurança
deve abordar a valorização profissional e otimização das condições de trabalho desses
profissionais. Trata-se de uma preocupação mais do que oportuna, legítima e necessária.
Esses profissionais constituem a “comissão de frente” da engenharia punitiva da
segurança púbica São eles que vão às ruas e expõem suas vidas no cotidiano repressivo de
controle da ordem e da criminalidade Os agentes penitenciários estão inseridos nas
mesmas condições, pois eles suportam diretamente o cotidiano violento das prisões. Às
condições, já intrinsecamente violentas do controle penal, associa-se um histórico processo
de estigmatização social, que associa polícia com violência e truculência.
Essas polícias devem ser valorizadas, para que se possa pensar e construir
modelos – e não arremedos – na autêntica direção das chamadas polícias comunitárias e
restauradoras.
e) Dar visibilidade à violência sob o enfoque dos direitos humanos - deve-se buscar
uma abordagem diferenciada da questão da violência, ampliando a visão em relação aos
autores e, sobretudo, às vítimas da violência. Deve-se, ainda, tratar a questão sob o
paradigma da diversidade, ampliando o objeto de análise para contemplar a juventude,
homossexuais e segmentos excluídos socialmente (diversidade). Deve-se também enfatizar
as condições ambientais dos locais onde há maiores registros de violência (como é a vida
nesses locais onde a violência existe, onde o Estado não chega e onde as pessoas estão
sitiadas).
O conhecimento e a formulação de propostas vinculadas a essa realidade é
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fundamental para a revisão desse paradigma.
f) Pactuar uma nova agenda – para ultrapassar o paradigma repressivo em
segurança pública é necessário ultrapassar e redefinir os conceitos fundamentais que lhe
dão sustentação. O conceito de criminalidade deve ser dissociado do conceito de violência e
ambos deve ser dissociados de sua histórica vinculação à criminalidade da pobreza. Em
outras palavras, é necessário rever a ação naturalizada e mecanicista da criminalidade com
a violência individual de determinados segmentos, buscando concebê-la de uma forma mais
ampla.
Por fim, deve-se agregar policias sociais preventivas às políticas criminais
repressivas.
g) Proteção integral dos direitos humanos – De acordo com Andrade (2013), deve
ser o princípio vertebral, a sustentar todos os demais. Erigido como o objeto e limite do
poder de punir e do direito à segurança, libertando-se do paradigma da segurança “contra” a
criminalidade. Isso faz a passagem do modelo de segurança pública focado na ordem e em
nome da ordem, violando seletivamente direitos da pessoa, para um modelo de segurança
pública focado no sujeito – segurança cidadã; faz ainda a passagem do paradigma
repressivo (negativo e desconstrutor) de luta contra a criminalidade para uma cultura
positiva e construtora de uma nova concepção de segurança e controle democrático dos
problemas e conflitos sociais.
5. A Justiça Restaurativa como Instrumento para a Mudança de Paradigma: a
Experiência do Estado da Paraíba.
Tramita, no âmbito da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão na Paraíba,
Inquérito Civil Público que tem como objetivo investigar os motivos ensejadores do grande
número de homicídios no Estado da Paraíba, sobretudo entre jovens, e efetivar soluções de
forma integrada entre os entes federativos.
No âmbito das discussões realizadas nesse Inquérito, foram realizadas diversas
reuniões com representantes dos Governos Estadual (Secretarias de Segurança e Defesa
Social, do Desenvolvimento Humano, da Mulher e Diversidade Racial, da Juventude, da
Saúde

e

da

Educação)

e

Municipal

(Secretarias

de

Segurança

e

Cidadania,

Desenvolvimento Social, Saúde, Educação e Meio Ambiente), da Universidade Federal da
Paraíba (Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos-NCDH, Centro de Ciência Jurídica –
Santa Rita e Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas), da Defensoria Pública da
União, Poder Judiciário Estadual, Polícia Federal, Município de João Pessoa e da sociedade
civil (instituições voltadas à defesa dos Direitos Humanos em suas diversas dimensões e
Movimento Negro), após as quais optou-se por chamar os diversos setores que atuam na
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questão para participar de reuniões amplas sobre o tema, com o objetivo de constituição de
um Fórum.
Nessas reuniões, que contaram com a participação de representantes de todos os
órgãos acima citados, os participantes expuseram o trabalho e a visão de cada um dos
órgãos a respeito da violência no Estado e, especificamente, na região metropolitana de
João Pessoa. Analisaram os dados referentes à criminalidade e o enfoque dado pelos
órgãos e pelos meios de comunicação ao tema. Manifestaram preocupação com o
aparelhamento da Justiça, de seus órgãos auxiliares e dos órgãos de segurança,
ressaltando a importância de uma discussão sobre os agentes do Estado e o tratamento
dado às vítimas e autores dos crimes. Manifestaram, ainda, a intenção de ampliar o debate,
propiciando o diálogo com a sociedade a respeito do tema. Deliberaram, por fim, pela
formação do Fórum Metropolitano de Discussão e Diálogo de Prevenção e Monitoramento
da Violência, integrado por todas as instituições participantes dos debates e por outras
instituições afins ao tema.
O Fórum, lançado no dia 19 de novembro de 2015, é mediado pelo Ministério Público
Federal e pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, e constituído pelos seguintes
órgãos: Poder Judiciário do Estado da Paraíba, Secretaria de Segurança e Defesa Social do
Estado, bem como representantes das Polícias Civil e Militar, Superintendência da Polícia
Federal na Paraíba, as Secretarias de Estado da Mulher e da Diversidade Humana e da
Juventude, as Secretarias Municipais de Segurança Urbana e Cidadania e Meio Ambiente
de João Pessoa, a Reitoria da Universidade Federal da Paraíba, bem como seu Núcleo de
Cidadania e Direitos Humanos, a Defensoria Pública da União, o Centro de Direitos
Humanos Dom Oscar Romero, a Universidade Estadual da Paraíba, o Instituto dos
Arquitetos do Brasil – Secional Paraíba e o Fórum de Juventude Negra da Paraíba. Ele é o
instrumento por meio do qual se materializam as ações vinculadas a esse projeto, e
compõe-se por 7 grupos (frentes) de trabalho, que tratam de diversas propostas de
prevenção e enfrentamento da violência.
Uma das principais frentes, e sem dúvida a de maior efetividade, é aquela que se
propõe a promover práticas de mediação, conciliação e justiça restaurativa na região
metropolitana de João Pessoa.
O grupo de trabalho conta com a participação de representantes do Ministério Público
Federal, do Ministério Público da Paraíba, do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça
da Paraíba, da OAB/PB, da Universidade Federal da Paraíba, por meio do NCDH (Núcleo
de Cidadania e Direitos Humanos) e do Mediac - Núcleo de extensão e Pesquisa em
Mediação de Conflitos, recentemente premiado pelo CNJ, da Universidade Estadual da
Paraíba, do Estado da Paraíba, por meio de sua Secretaria de Educação, do Município de
João Pessoa, por meio de suas Secretarias de Educação e de Segurança Urbana e
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Cidadania e da Polícia Militar.
Tem como objetivos: 1) Estabelecer diálogo com o Poder Judiciário, o Ministério
Público do Estado da Paraíba, o Governo do Estado e os Municípios da Região
Metropolitana de João Pessoa, tendo como objetivo promover a prática de métodos
alternativos de implementação da justiça, como a mediação, a conciliação e a justiça
restaurativa, como instrumento para evitar a exacerbação do litígio e promover a cultura da
paz, identificando as causas e consequências das violências que recaem contra jovens
negros e pobres; 2) Incentivar iniciativas tendentes a buscar uma justiça restaurativa,
dissociada do padrão que conduz a um acirramento da violência, voltadas, mais
especialmente, a três campos: a) comunidade escolar, primeiro espaço de implementação
do projeto, com início no primeiro semestre de 2016; b) sistema judiciário, com a atenção
especialmente voltada, de início, às Varas da Criança e do Adolescente e ao Sistema
Socioeducativo; e c) Sistema penitenciário Estadual, com início no segundo semestre de
2016, a partir da experiência realizada na Penitenciária de Segurança Máxima Geraldo
Beltrão; 3) Realizar atividades de divulgação e produção de conhecimento acerca dessas
técnias, tais como seminários, reuniões e audiências públicas com os setores da sociedade
civil envolvidos no debate relacionado à violência no Estado, com o objetivo de chamar a
sociedade ao diálogo sobre o tema. Buscar-se-á manter um permanente diálogo com a
sociedade; 4) Realizar visitas às comunidades que apresentam maiores índices de violência,
com o objetivo de realizar, em parceria com essas comunidades, ações que empoderem e
promovam, no âmbito da comunidade, a cidadania e desenvolvimento comunitário e da
construção de uma cultura de paz; e 5) Atuar no âmbito do sistema socioeducativo do
Estado da Paraíba, em especial nas unidades localizadas no Município de João Pessoa,
promovendo práticas de justiça restaurativa no âmbito dessas unidades.
Para dar cumprimento a esses objetivos, foi realizado, de início, o Seminário sobre
Mediação e Práticas Restaurativas na Comunidade Escolar foi realizado nos dias 19 e 20 de
maio de 2016, no auditório do UNIPÊ, que convidou as instituições públicas, Universidades
e toda a sociedade a conhecer e refletir sobre as experiências de justiça restaurativa já
existentes na região metropolitana de João Pessoa, e sua ampliação, transformando essas
ações, ainda incipientes, em políticas públicas estaduais e municipais.
A partir dessas reflexões, foi desenvolvido o projeto piloto denominado "Justiça
Restaurativa e Protagonismo Escolar: Promovendo a Cultura de Paz". Foram selecionadas
três escolas para a implantação inicial do projeto, uma escola estadual e duas municipais. A
adoção do projeto foi formalizada por meio de um Termo de Cooperação, do qual são
signatários os Ministérios Públicos Federal (Dr. José Godoy Bezerra de Souza, Procurador
Regional dos Direitos do Cidadão) e Estadual (Dr. José Farias de Souza Filho e Dra. Ana
Raquel Beltrão), a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, a Secretaria de Educação
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e Cultura do Município de João Pessoa, a Universidade Estadual da Paraíba e os diretores
das escolas onde o projeto seria implantado.
Também foi realizado, durante o mês de julho de 2016, um ciclo de Seminários sobre a
implantação de Justiça Rstaurativa na região do Fórum Metropolitano, quais sejam: o
Seminário Justiça Restaurativa e Círculos de Diálogo na Unviersidade, realizado no dia 14
de julho de 2016, a partir das 19h, no Auditório da Central de Aulas da Universidade Federal
da Paraíba, que apresentou aos integrantes da universidade os círculos de paz como
ferramentas eficientes para tratamento de conflitos. No dia 19 de julho foi realizado o
Simpósio ‘Ações de Justiça Restaurativa: a solução pelo diálogo’, por meio do qual Policiais
civis e militares, guardas municipais, agentes penitenciários e agentes socioeducativos
conheceram técnicas de prevenção e solução de conflitos que podem ser aplicadas com
resultados positivos; no dia 20 de fulho ocorreu um encontro de profissionais da educação,
cujo tema foi ‘Círculos de Paz e Mediação Escolar: promovendo a cultura de paz na escola’;
por fim, o Seminário Contribuição dos Municípios para a Segurança Pública foi realizado no
dia 21 de julho, a partir das 19h, no Auditório Osvaldo Trigueiro, localizado no Centro
Universitário de João Pessoa (UNIPÊ).
Foram também formados grupos de trabalho específicos para trabalhar as questões
levantadas durante o ciclo. O primeiro grupo trata da implantação dos Círculos de
Construção de Paz e Justiça Restaurativa nas escolas e nas comunidades de João Pessoa;
enquanto um segundo grupo trata da implantação da justiça restaurativa no âmbito do
sistema prisional e socioeducativo no Estado da Paraíba.
O primeiro grupo realizou trabalhos em diversas escolas do Município de João
Pessoa, entre as quais destacam-se a EMEF Santa Ângela e a EMEF Agostinho Fonseca,
ambas localizadas no Bairro do Cristo-Rangel. Posteriormente, os trabalhos foram
estendidos para a Escola Municipal Santa Emília de Rodat, também no bairro do CristoRangel. O grupo optou por concentrar as ações nesse bairro, considerado um dos três mais
violentos do Município de João Pessoa, buscando a realização sistemática de círculos e a
atuação nas escolas como forma de implantação de uma cultura de paz, de forma a previnir
a violência e evitar que os jovens desse bairro violento e periférico, que hoje estão nas
escolas, sejam no futuro ligados ao crime organizado. Por meio dos círculos, o grupo busca
o envolvimento e a sensibilização de toda a comunidade escolar para o desenvolvimento do
projeto.
O grupo também realizou diversos eventos e promoveu debates acerca da
implementação de círculos de diálogo nas escolas. Foram realizadas, ainda, gestões com a
Secretaria de Educação do Estado da Paraíba e a Secretaria de Educação do Município de
João Pessoa, com o objetivo de transformar a ação realizada nas escolas em política
pública no âmbito municipal e estadual, incluindo o tema na grade curricular de ensino.
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Também foram tratadas, nessas reuniões, questões referentes à capacitação de
profissionais para a atuação na promoção da cultura de paz na comunidade escolar.
Como desdobramento dessas ações, a Secretaria de Educação do Município de João
Pessoa comprometeu-se a adotar a justiça restaurativa no âmbito das escolas municipais,
fortalecendo as iniciativas já iniciadas nas escolas e ampliando-as. A implantação de
práticas restaurativas nas escolas será, também, institucionalizada no âmbito da Secretaria,
por meio da criação de uma coordenação de capacitação e gestão dessas ações.
O segundo grupo, por sua vez, iniciou projeto piloto para a implantação da justiça
restaurativa nos presídios da Paraíba, a partir da experiência que vinha sendo realizada no
Presídio de Segurança Máxima Geraldo Beltrão, liderado pelo Diretor do estabelecimento
prisional, João Rosas, com o apoio do GT. O Ministério Público Federal, por meio da
Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão e o Ministério Público da Paraíba vêm
fazendo gestões no sentido de estender as práticas para outros estabelecimentos prisionais,
por meio da formação de profissionais para a realização de práticas restaurativas nessas
instituições.
Ao mesmo tempo, atendendo a demanda surgida no âmbito do sistema socioeducativo
a partir da rebelião deflagrada no Centro Socioeducativo Edson Mota em 4 de setembro de
2016, que resultou na morte de um dos adolescentes internados na Instituição. A ocorrência
chamou a atenção do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura da Paraíba, que realizou
inspeção no local no dia 8 de setembro. Participaram da inspeção representantes dos
Ministérios Públicos Federal (Dr. José Godoy Bezerra de Souza, Procurador Regional dos
Direitos do Cidadão) e Estadual (Dr. José Farias de Souza Filho) e da Defensoria Pública da
União. A vistoria tinha por objetivo a promoção de diálogo com a Direção, Agentes
Socioeducativos e Grupo Técnico para entender o que motivou a rebelião que terminou com
a morte de um interno, no domingo, dia 4 de setembro, e quais as suas consequências.
A partir dessa inspeção, desdobrou-se um processo de diálogo com os diferentes
setores envolvidos no evento, internos à FUNDAC (internos, agentes, equipe técnica e
familiares) e externos (Conselho Estadual de Direitos Humanos, Comitê de Prevenção e
Combate à Tortura, Universidade Federal da Paraíba, entre outros). Desenvolveu-se, para
tanto, trabalho em parceria com o NUPEDIA/UFPB, no âmbito do Centro Socioeducativo
Edson Mota. A parceria também contou com a participação da Juíza da Vara de Infância e
Juventude de João Pessoa, Dra. Antonieta Lúcia Maroja Nóbrega, e da Promotora de
Infância e Juventude de João Pessoa, Dra. Catarina Gaudêncio.
Esses trabalhos confluíram na expedição de duas recomendações pelo Ministério
Público Federal, Ministério Público do Estado da Paraíba e Defensoria Pública da União ao
Estado da Paraíba e à FUNDAC, que buscam melhorias no sistema socioeducativo no
Estado da Paraíba (Recomendação nº 167/2016, que trata da estrutura e condições de
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funcionamento e convivência do Centro Socioeducativo Edson Mota e Recomendação nº
168/2016, que trata da implantação de justiça restaurativa no âmbito do sistema
socioeducativo no Estado da Paraíba, em todas as suas unidades).
Foi formalizado, ainda, Termo de Ajustamento de Conduta, do qual participaram
representantes do Ministério Público Federal (Dr. José Godoy Bezerra de Souza, Procurador
Regional dos Direitos do Cidadão), do Ministério Público da Paraíba (Dr. José Farias de
Sousa Filho e Dra. Catarina Gaudêncio), do Ministério Público do Trabalho (Dr. Flávio
Henrique Freitas Evangelista Gondim, Procurador do Trabalho na PRT – 13ª Região), do
Ministério Público de Contas da Paraíba (Dr. Marcílio Toscano Franca Filho e Dr. Bradson
Tibério Luna Camelo), Defensoria Pública da União (Dra. Diana Andrade, Defensora
Regional dos Direitos Humanos e Presidente do Comitê Estadual de Prevenção e Combate
à Tortura), o Estado da Paraíba (Livânia Maria da Silva Farias, Secretária de Administração,
e Dr. Gilberto Carneiro da Gama, Procurador-Geral do Estado da Paraíba) e a Fundação
Desenvolvimento da Criança e do Adolescente - Alice de Almeia – FUNDAC (Noaldo
Meirelles, Presidente), que tinha como objetivo substituir os agentes socioeducativos
terceirizados por servidores do Estado da Paraíba, por meio de procedimentos e
cronogramas definidos no TAC.
Também foi promovida, pelo Ministério Público Federal, em conjunto com o Ministério
Público da Paraíba, Audiência Pública com o objetivo debater a implantação da Justiça
Restaurativa como política pública no âmbito da socioeducação. A audiência ocorreu no dia
15 de dezembro de 2016, às 14h, no Auditório do Centro de Ciências Jurídicas da
Universidade Federal da Paraíba, e contou com a participação da Universidade Federal da
Paraíba, por meio do NUPEDIA, da Universidade Estadual da Paraíba, por meio do Projeto
Universidade em Ação – PUA, da FUNDAC, da Defensoria Pública da União na Paraíba e
do Município de João Pessoa, representado pelos Secretários de Educação e de Segurança
Urbana e Cidadania.
Em março de 2017, foi realizada reunião com o Presidente de FUNDAC, para tratar do
cumprimento das recomendações e do Termo de Ajustamento de Conduta. Na ocasião, em
que estiveram presentes todos os Coordenadores e Diretores das instituições vinculadas ao
sistema socioeducativo no Município de João Pessoa, o Presidente reafirmou seu
compromisso de cumprir as determinações contidas nas recomendações e no Termo, e
comprovou o cumprimento de diversos pontos contidos nos documentos. Afirmou que está
em curso processo seletivo para a contratação de agentes socioeducativos, o qual, embora
questionado judicialmente, tem cumprido os prazos determinados no TAC. Acrescentou que
o Governador enviaria, no prazo estabelecido, projeto de lei para a criação de cargos de
agente socioeducativo no âmbito do Estado da Paraíba (o que foi cumprido pelo Governador
do Estado no prazo acordado). Quanto à implantação da justiça restaurativa, informou que
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estava em fase final de estudos a criação de uma Coordenação de Formação e Implantação
da Justiça Restaurativa nas Unidades do sistema socioeducativo. Informou que já foram
feitas duas capacitações para os profissionais do Estado que atuam nas unidades, e que
outras iniciativas nesse sentido estão em curso no âmbito da FUNDAC. Relatou que essas
iniciativas estão sendo realizadas em parceria com a UFPB, por meio do NUPEDIA.
Estabeleceu, por fim, data futura (10 de abril) para nova reunião, na qual informará o
prosseguimento das providências relatadas.
O monitoramento dessas ações vem se desenrolando ao longo de todo o ano de 2017.
6. Conclusão
A busca de novas bases para o tratamento da questão da violência passa
necessariamente pela superação desse paradigma, por meio da ampliação do debate,
inserindo-se um número maior de sujeitos e desconstituindo a polarização que o permeia.
No Brasil, essa discussão é urgente e necessária, pelo ciclo de problemas, danos e
mortes que ela tem arrastado consigo. Contudo, o histórico de violência do paradigma
punitivo de segurança pública vigente no Brasil não será desfeito magicamente, porque diz
respeito a um exercício estrutural de poder que necessita ser enfrentado com firmeza, em
várias frentes.
O trabalho desenvolvido pelas instituições proponentes pretende contribuir para a
reflexão sobre o modelo vigente, bem como para sua revisão e implantação do paradigma
da segurança cidadã, em seus múltiplos aspectos.
Seguir o modelo clássico da criminologia da defesa social, aplicando o marco
conceitual e ideológico do paradigma bélico sem problematizar seus conceitos fundantes
implica uma grave distorção das políticas sociais em políticas criminais.
É preciso enxergar a violência e as relações sociais que a permeiam de uma forma
mais ampla, e buscar alternativas para o seu tratamento. A experiência do Fórum
Metropolitano de Discussão e Diálogo de Prevenção e Monitoramento da Violência mostra
um caminho para a implantação desse novo paradigma.
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