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RESUMO: O entendimento inicial de Justiça Restaurativa pode ser descrito 
como alternativa ao atual sistema judiciário brasileiro de justiça retributiva, 
através de círculos restaurativos como meio de resolução de conflito em que 
protagoniza-se a vítima, o ofensor e a comunidade no processo, buscando uma 
resolução harmônica e equilibrada. A presente pesquisa almeja superar o âmbito 
judiciário e incluir a Justiça Restaurativa no âmbito socio-político do Brasil, 
apresentando-a sob um prisma cidadão, como guardiã e garantidora dos Direitos 
Humanos por intermédio do diálogo político e salvaguardando a democracia, 
tendo como objetivo utilizar-se dos recursos da Justiça Restaurativa para auxiliar 
nas tensões criadas pelo atual governo brasileiro, que desencoraja o diálogo 
restaurativo e estimula o punitivismo. A metodologia a ser utilizada é baseada na 
experiência vivenciada pela própria autora como frequentadora/monitora dos 
círculos restaurativos da empresa Reconecte (Justiça Restaurativa) e o Grupo 
de Extensão de Justiça Restaurativa do Instituto Presbiteriano Mackenzie – São 
Paulo, ao longo do ano de 2018. Será descrito tanto a evolução dos debates 
entre os integrantes do grupo de extensão, quanto a gradativa ausência de 
diálogo no âmbito socio-profissional da autora. Será considerado como material 
de análise anseios sociais relacionados à comunidade, no período anterior e 
posterior à eleição do presidente do Brasil – Jair Bolsonaro. Este enquadramento 
justifica-se pelas bandeiras levantadas pelo atual presidente em sua candidatura 
e governo vigente, como o não-debate e o punitivismo, afronta direta aos 
princípios restaurativos. As posturas denominadas de pós-política e ultrapolítica 
(conceitos abarcados pela despolitização, em que a falta do diálogo é 
incentivada como interesse estatal para evitar o debate crítico entre sua 
população) também serão abordadas e correlacionadas com a conjuntura 
politico-democrática vivida no Brasil em 2018, que ainda persiste. A partir deste 
balanço, espera-se melhor compreender os limites da Justiça Restaurativa na 
superação do âmbito judiciário passando a ser tratada como política pública, 
como caminho para introduzir o pensamento questionador e empático nos 
cidadãos por meio de diálogos restaurativos e contínuos.  Em suma, a autora 
espera, ao final da pesquisa, poder trazer ao leitor a ideia de que o diálogo 
restaurativo dentro de círculos familiares, sociais e profissionais deve ser 
fomentado para que uma verdadeira democracia seja instalada no Brasil, sem 
representatividades vazias e fantasiosas, mas sim debates reais, críticos e 



empáticos, que também direcionam a responsabilidade para cada cidadão de 
transformar e moldar sua realidade. 
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