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RESUMO
 
O presente artigo visa em um primeiro momento demonstrar o alcance da Justiça Restaurativa como uma forma de
educação para a paz e abordar a necessidade de se estabelecer bases científicas para a medição da prática
restaurativa, podendo aferir os rumos da prática durante o seu desenvolvimento, propiciando um acertamento dos
rumos no seu processo de instalação e até a documentação da sua efetividade diante de outras ferramentas utilizadas
pelo Sistema de Justiça na resolução de conflitos. O trabalho esclarece os métodos de pesquisa, tanto quantitativos,
quanto qualitativos e as suas características e ferramentas de abordagem. Ao final, traz uma reflexão sobre o alcance
de cada metodologia na aferição de um programa de Justiça Restaurativa.
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ABSTRACT
 
This article aims at first to demonstrate the scope of Restorative Justice as a form of education for peace and address
the need to establish a scientific basis for measuring restorative practice, being able to measure the practice course
during its development, providing a correction  of the directions in the process of installation and even the documentation
of its effectiveness before other tools used by the Justice System in resolving conflicts. The work explains the methods of
research, both quantitative and qualitative and their characteristics and approach tools. Finally, it provides a reflection on
the scope of each methodology in measuring a Restorative Justice program.
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1 - Introdução
 
Em tempos que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) promove avaliação constante das práticas judiciais e de meios
alternativos de solução de conflitos com critérios quantitativos de feitos julgados, propor um novo olhar para os fatos
sociais trazidos ao Judiciário brasileiro, com um grau de eficiência quantitativa menor, demanda um repensar dos
vetores na avaliação da prática, para que se possa aferir o bom andamento da política pública proposta e até a correção
dos rumos durante a sua implantação, no processo de monitoramento e avaliação.
Importante que não se perca de vista que embora o CNJ institua anualmente metas a serem alcançadas pelos tribunais
em relação à velocidade das decisões, não consegue interferir na litigiosidade que é crescente e em aspectos
relacionados ao sentimento de confiança e credibilidade destinados ao poder judiciário, que vive muitas vezes o
paradoxo da desaprovação de seu desempenho ao lado de uma crescente procura pelo Judiciário quando se trata de
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solução de litígios (CUNHA, 2013).
Mas a opção pelas práticas restaurativas nas solução de conflitos vai muito mais além do que a eleição de uma nova
metodologia de solução de conflitos que se ladeia aos métodos tradicionais, a justiça restaurativa opera com a lógica de
que a prevenção se dá na educação e não no sistema de justiça. Ela se vale de metodologias que procuram, além da
transformação do local de convivência social, redefinindo a significação das relações sociais ali ocorridas,  pacificar as
partes, seja pelo aumento da ressocialização e do tratamento adequado dispensado ao autor e à vítima, ou em
decorrência do aumento da fiscalização social efetiva, sem deixar de se responsabilizar o infrator. Marcelo Salmaso
retratando a experiência paulista , demonstrando na prática comunitária as transformações que a Justiça Restaurativa
com o processo circular tem provocado nas escolas paulistas (SALMASO, 2015).
 
Implementamos a Justiça Restaurativa em âmbito judicial, mas, também, nas instituições de ensino, envolvendo
Professores-Mediadores e corpos dicente e docente. Nesse passo, compreendemos que a Justiça Restaurativa não se
resume a uma técnica de solução de conflitos - apesar de contar com algumas, dentre elas, a mais eficaz a meu ver, o
processo circular -, mas tem por objetivo principal a mudança dos paradigmas de convivência entre as pessoas, na
sociedade e nas instituições, para a construção de um poder com o outro, a partir da ideia da corresponsabilização,
afastando esse poder sobre o outro que costumamos ver. Para isso, a escola, p. ex., não pode ser uma mera
hospedeira dos processos circulares, mas deve rumar no sentido da mudança - no seu estatuto, na relação entre
Professores, na participação democrática dos alunos etc. -, pois, do contrário, sua estrutura hierárquica e sua dinâmica
violenta e punitiva acabará por sempre motivar novos conflitos. Desse modo, os processos circulares devem tomar o
cuidado de não reforçar o poder de punir da comunidade escolar, como um "Tribunal Circular&39; sem o devido
processo legal, mas deve buscar, além da responsabilização do ofensor e, por vezes, da vítima, também a da
comunidade escolar, para que essa assuma novas posturas, de forma a obstar as vertentes que impulsionam a
violência no âmbito escolar. (grifei)
 
 
2 - Métodos de Pesquisa (RICHARDSON, 2015)
 
Tratam-se de procedimentos sistemáticos com o objetivo de descrição e explicação de fenômenos, diferenciando-se,
quanto a forma de abordagem do problema, em quantitativo e qualitativo.
Há domínios quantificáveis e outros qualificáveis (estes últimos quando o fenômeno investigado exige diferentes
enfoques), sendo a escolha do método de pesquisa dependente da natureza do fenômeno analisado e do material que
os métodos permitem coletar.
É possível que o aspecto qualitativo de uma pesquisa esteja presente em informações colhidas em estudos
quantitativos (utilizando como parâmetros o emprego de critérios, categorias, escalas de altitude ou, identificando com
que intensidade, ou grau, um conceito, uma atitude, uma opinião se manifesta), perdendo seu caráter qualitativo,
quando os dados são transformados em quantificáveis, devendo se ter cuidado ao tentar explicar alguns problemas
complexos com esta metodologia, podendo implicar na pobreza de resultados.
A natureza e o nível de complexidade em que alguns dados se situam torna-os quase impossíveis de serem
apresentados com exatidão (ex. abordagem funcionalista para explicar aspectos culturais de um grupo) e a própria
medida, em si, é relativa, visto que os dados quantitativos, por si sós, não explicam o nível de profundidade em que se
situam os problemas, necessitando  cotejá-los no exemplo dado segundo uma relação complexa com o sistema social
global.
 
2.1 - Métodos quantitativos
 
Os métodos quantitativos caracterizam-se pelo emprego da quantificação tanto na modalidade de coleta de informações
(ex: questionários, testes esquadrinhados, entrevistas e observações), quanto no tratamento delas por meio de técnicas
estatísticas (ex: percentual, média, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão etc.).
São comumente aplicados em:

1. estudos descritivos (investigar "o que" é descobrir as características de um fenômeno como tal, tendo por
objeto de estudo uma situação específica, um grupo ou um indivíduo - nível de análise que permite identificar as
características dos fenômenos, possibilitando ainda a ordenação e classificação destes);

2. nos que buscam descobrir e classificar a relação entre variáveis (as variáveis no estudo de correlação são
apresentadas em: escore contínuo - definido em qualquer ponto da amplitude, ex. QI, dicotomia artificial -
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estabelecida a partir de um ponto arbitrário, ex. renda familiar, mas em diversos outros pontos o grupo tem
convergência, dicotomia verdadeira - possuem algumas características que de fato os diferenciam de outro
grupo, e categórica - variáveis com mais de duas categorias);

3. bem como, nos que investigam a relação de causalidade entre fenômenos - comparativo causal (não se
presta para análise da relação causal propriamente dita, visto que, suas variáveis não podem ser manipuladas
como nas pesquisas experimentais; parte-se dos efeitos observados e procura-se descobrir os antecedentes de
tais efeitos, ex. testar a hipótese de que a agressividade [variável] é causa da delinquência juvenil [variável] - não
posso submeter o grupo de jovens ao estímulo que provoque a agressividade para verificar se a agressividade
provoca a delinquência, mas posso pegar dois grupos, um de jovens delinquentes e outro não e aplicar testes de
personalidade, ou empregar técnicas de observação e entrevistas para verificar os padrões de análise do
comportamento dos grupos, não podendo inferir que a agressividade seja causa da delinquência, porém
concluindo que há estreita relação entre as variáveis. Este estudo pode ser empregado para identificar possíveis
causas e, dependendo da natureza do problema, direcionar possíveis estudos experimentais.).

A natureza das variáveis implica na distinção do uso de técnicas estatísticas, se variável contínua, utiliza-se coeficiente
de correlação, se variável dicotômica, coeficiente de contingência.
As Ciências Sociais têm dificuldades de controlar todas as variáveis, sendo que o sucesso do experimento depende, em
parte, da validade interna, consubstanciada no controle, tanto das variáveis independentes manipuladas pelo
pesquisador, quanto das variáveis passíveis de interferências, variáveis estranhas, evitando distorções, visto que,
"qualquer mudança observada deve ser atribuída ao tratamento experimental e não confundida com os efeitos da
interferência de outras variáveis não incluídas no experimento” (RICHARDSON, 2015, p. 75).
Deve-se ter assim cuidado nas Ciências Sociais com a generalização dos resultados em razão das variáveis e
características pessoais do sujeito ou do grupo, dos instrumentos de avaliação etc, trabalhando-se os conceitos da
linguagem qualitativa a partir de um marco teórico, comprometendo-se com os valores morais e políticos implícitos neste
(ex. psicólogos cujo referencial teórico considere a personalidade como representativa de um conjunto de fatores,
podem utilizar a análise fatorial em certo número de indivíduos, viabilizando como resultado a validação de suas
respostas, chegando a algumas previsões, contribuindo para a elaboração de conceitos e para o desenvolvimento de
escalas).
Também, há de se ter a consciência de que diferentemente das Ciências Naturais que vêem o mundo físico como um
objeto, nas Ciências Sociais as pessoas não podem ser consideradas como objetos manipuláveis, nem a organização
da sociedade como um problema de engenharia a ser solucionado pelos cientistas.
 
2.2 - Métodos qualitativos
 
Os métodos qualitativos não empregam um instrumento estatístico como base do processo de análise de um problema,
tendo especialistas identificado pelo menos três situações que implicam estudos de conotação qualitativa, quais sejam:

1. investigação sobre fatos do passado ou sobre grupos dos quais se dispõe de poucas informações,
gerando a necessidade de se substituir uma simples informação estatística por dados qualitativos, como
indicadores do nível de cultura e do estágio de desenvolvimento, ex. renda per capta, nível de escolarização da
população, analfabetismo, esperança de vida, sistema de governo, meios de comunicação disponíveis etc;

2. estudos dirigidos à análise de atitudes, motivações, expectativas, valores etc, necessitando de uma
abordagem qualitativa para efeito de compreensão de aspectos psicológicos, ex. analise segundo um conjunto
de características peculiares a cada indivíduo, com o emprego de testes projetivos numa dimensão qualitativa;

3. na utilização de observações qualitativas como indicadores do funcionamento de estruturas sociais. 
Quanto aos procedimento metodológicos das pesquisas qualitativas, há de se destacar as técnicas de observação e de
entrevistas. A primeira tem a possibilidade de revelar informações sobre fenômenos novos, tendo como função
descobrir novos problemas, bem como, promover investigação sobre o campo da atividade humana.
 
3 - Experiências dos métodos de pesquisa no monitoramento e avaliação da Justiça Restaurativa
 
O primeiro exemplo é extraído do monitoramento e avaliação da experiência de Porto Alegre. Promoveram os
pesquisadores uma complementariedade entre aspectos qualitativos e quantitativos, promovendo a triangulação de
informações de diferentes métodos - entrevistas, grupo focal, observação, análise documental - sujeitos - usuários,
operadores técnicos, representantes da gestão, representantes da comunidade - e fontes de pesquisa - documentais,
orais e registros de sistemas informatizados alimentados das instituições envolvidas. Considerou o exíguo tempo de
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projeto e concentrou a ênfase da pesquisa no processo e não na avaliação dos resultados, promovendo monitoramento
e avaliação; atentando-se no monitoramento para os objetivos inicialmente propostos, aferindo-se os movimentos de
avanço, recuo e novas proposições nas estratégias de prosseguimento, documentando as rotinas estabelecidas e a
busca dos aspectos de melhorias dos programas, projetos e serviços; e, na avaliação, dispensando atenção aos
avanços e gargalos no processo de implementação do programa, bem como, a percepção e satisfação do público alvo e
os impactos alcançados (AGUINSKY, Beatriz G. [et al.], 2012).
 No relatório  de avaliação da disseminação da justiça restaurativa e a promoção da cultura de paz nas comunidades da
Cruzeiro e Restinga, promoveu o estudo uma verdadeira prestação de contas, concluindo ao final, empiricamente os
resultados, inclusive preventivos (SUTTER, Graziela Laís Tonet, 2012).
 
4 - Conclusão
 
Realizei uma busca nas experiências anteriores e vi avanços no que atine à constatação de que as práticas
restaurativas realizam no meio social uma mudança cultural e talvez a própria efetividade do princípio da dignidade
humana das crianças e adolescentes, propiciando a estes uma participação efetiva na consecução dos direitos a eles
reconhecidos na Constituição Federal, mas reconheço que esta percepção empírica é insuficiente para o
estabelecimento dos indicadores para a medição e até correção dos rumos das práticas restaurativas na sua
inter-relação com os meios tradicionais de resolução de conflitos existentes no Sistema de Justiça.
Temos nas primeiras experiências, já algum trabalho de registro dos processos de avaliação e monitoramento, mas
ainda não há enfrentamento nestes registros de quais as ferramentas adequadas para aferição dos resultados.
Integrando, como realidade atual, um dos meios alternativos de solução de conflitos e já tendo uma estrada trilhada
pelos projetos pilotos e hoje com inicialização da implementação da prática em diversas unidades da Federação
brasileira, necessário, como já ocorre com os outros instrumentos de solução de conflitos integrantes do sistema de
justiça, que se amadureça a discussão em torno dos parâmetros e ferramentas adequadas na medição do real resultado
e impacto que as práticas restaurativas têm na efetividade da prestação do serviço judiciário.
Talvez, conhecendo, previamente ao início das práticas restaurativas, os índices que se pretende combater com a
mudança cultural e podendo, assim, após um tempo de aplicação da metodologia circular e de toda a filosofia nela
inserida, que horizontaliza as relações e cria novos canais de escuta, reavaliar os referidos índices para se ter o espelho
do real impacto na comunidade, seja um caminho para se poder bem aferir a evolução da prática, tomando-se todas as
cautelas de identificação das variáveis independentes e das variáveis estranhas (critério quantitativo).
De outra sorte, pode se aferir a necessidade de se utilizar conceitos afetivos, para uma análise fatorial aplicada a certo
número de indivíduos para validar suas respostas, chegar a algumas previsões, contribuir para a elaboração de
conceitos e consequentemente para a elaboração de escalas (critério qualitativo).
Tudo isto porque não é com a simples quantificação de casos efetivamente atendidos que se pode quantificar ditos
resultados, posto que, com a disseminação da cultura de paz, têm-se um resultado imaterial inestimável, que
provavelmente reflita o ensinamento que buscamos nesta nova relação posta, a partir dos direitos humanos inerentes às
crianças e adolescentes, visto que há anexo ao atendimento caso a caso, toda uma mudança de perspectiva
institucional, com a troca das lentes no enfrentamento da violência em seus diversos viés, e ações preventivas
deflagradas no meio social, sob um novo paradigma das relações interpessoais.
Portanto, há de se individualizar previamente para cada caso concreto os indicadores na aferição do acerto do caminho
adotado e até para correção dos rumos equivocados que se tenham elegidos.        
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