
JUSTIÇA RESTAURATIVA: PERSPECTIVA TEÓRICA EM QUESTÃO 

 
Ana Cláudia Colla 

Mestranda no Programa de Pós Graduação em Serviço Social – PPGSS – UFSC 

e-mail: anaclaudiacolla@gmail.com 

 

Simpósio: ENSINO JURÍDICO, FACULDADES DE DIREITO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 

RESUMO: O presente artigo busca compreender a perspectiva teórica da justiça restaurativa, 

modalidade de justiça cuja sistematização foi realizada nos anos 1970 (ZEHR, 2012). Os 

serviços dessa nova proposta de justiça estão sendo utilizados em inúmeros países e em 

diferentes espaços institucionais, o que demonstra a importância de buscar compreender 

elementos teóricos que embasam esta nova forma de fazer justiça. Para tanto, utilizamos 

pesquisa bibliográfica a fim de expor e analisar em contraste à justiça restaurativa, tanto o 

positivismo (COMTE, 1973) quanto o funcionalismo (DURKHEIM, 1984), que a partir do 

século XIX tiveram grande influência sobre o sistema de justiça criminal e que ainda 

permanecem presentes no atual sistema de justiça retributivo (BARATTA, 2002). Partimos da 

hipótese de que a lógica desta proposta de justiça se opõe ao modelo retributivo, ou seja, não 

condiz com as teorias que constituem o direito penal. Além disso, analisamos a proposta dos 

serviços restaurativos em relação ao método utilizado por Sócrates quando empreitou a busca 

pela natureza da justiça. A hipótese inicial é de que o silogismo utilizado por Sócrates 

assemelha-se com a metodologia das práticas restaurativas de resolução de conflitos. Em 

conformidade com os resultados de outras pesquisas que buscaram compreender o conceito 

teórico que fundamenta a justiça restaurativa, não chegamos a um conceito fechado que 

contemple de fato a filosofia restaurativa. Contudo, percebemos que o positivismo e o 

funcionalismo apresentam elementos teóricos que convergem e divergem dos objetivos da 

justiça restaurativa. As divergências se sobrepõem as convergências, o que demonstra a 

disparidade entre a lógica retributiva e restaurativa de justiça. As análises apontaram que a 

justiça restaurativa propõe algo semelhante ao sugerido por Sócrates nos diálogos presentes na 

obra intitulada “A Justiça” (PLATÃO, 2016). Nos diálogos que Sócrates trava com seus 

interlocutores, surgem algumas concepções de justiça que vão sendo eliminadas ou aprimoradas 

por meio da exposição de ideias. O método utilizado por Sócrates aproxima-se do utilizado nos 

serviços de justiça restaurativa, uma vez que a proposta restaurativa compreende que as pessoas 

são compostas de diferentes histórias e que, portanto, seus respectivos pontos de vista podem 

divergir. Nessa perspectiva a melhor forma de realizar justiça é por meio do diálogo pautado 

no respeito (ZEHR, 2008). Por fim, a pesquisa demonstra que a justiça restaurativa está em 

constante construção, adequando-se as mais diversas realidades e períodos históricos. Nessa 

perspectiva, buscar entendê-la a partir de uma perspectiva teórica é restringi-la diante de 

inúmeras particularidades que a compõem. 
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