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Resumo

O presente artigo traz um panorama dos debates no campo da Justiça Juvenil, 
apresenta as formulações teóricas da Justiça Restaurativa (JR), sobretudo no 
tocante às noções de responsabilidade e responsabilização, e problematiza 
experiências de JR em curso no tocante aos alcances e desafi os na construção 
da responsabilização social em territórios em que persistem violações de 
direito dos adolescentes atendidos. Rearranjos e novas fronteiras entre 
o penal, o educativo e a garantia de cidadania se confi guram na proposta 
da Justiça Restaurativa aplicada ao Sistema de Justiça para o adolescente 
autor de ato infracional. Essa proposta sugere promover a responsabilidade 
ativa individual e coletiva para que os diferentes atores envolvidos num 
confl ito assumam o papel de participar de sua gestão, interrompendo 
cadeias de reverberação da violência. Ora, na introdução de um sistema 
de responsabilização compartilhada, constata-se que, se não houver 
efetiva reciprocidade entre os diferentes atores envolvidos, permanecendo 
a desresponsabilização do Estado, a proposta da JR difi cilmente terá suas 
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potências teóricas mobilizadas, podendo-se confi gurar como uma repetição 
de modos normalizantes de justiça.

Palavras-chave: Justiça Restaurativa. Criminalidade juvenil. Responsabilidade. 
Sistema de justiça juvenil.

Introdução

O presente artigo1 pretende problematizar algumas questões em 
torno das recentes práticas jurídicas realizadas no âmbito do Sistema de 
Justiça Juvenil no Estado de São Paulo, chamadas de Justiça Restaurativa, e sua 
relação com o contexto político-social dos territórios nos quais se inscrevem. 
Tais práticas se apresentam como alternativas ao Sistema de Justiça previsto 
pela legislação brasileira e pretendem apontar novos caminhos para este, 
principalmente no que tange à responsabilização, tanto nos níveis individual 
quanto coletivo, a fi m de fortalecer os sujeitos e suas comunidades para 
que assumam seu lugar na gestão dos confl itos de que são parte. Apesar 
dessa pretensão, a situação contextual em que se insere lança desafi os para a 
concretização desses objetivos.

Para uma primeira contextualização de algumas dessas tensões, 
consideramos necessário, antes de tudo, apresentar brevemente o campo 
jurídico em que se insere a JR, visto que se apresenta, no Brasil, como 
uma proposta de política criminal voltada para adolescentes autores de 
ato infracional.

A legislação brasileira (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, 
1990) preconizou um sistema jurídico especial de responsabilização do 
adolescente autor de ato infracional, diferente do sistema de responsabilidade 

1  As refl exões aqui apresentadas derivam de um lado de nossa inserção como pesquisadores no âmbito do 
projeto Novas Metodologias de Justiça Restaurativa com Adolescentes e Jovens em Confl ito com a Lei (CDHEP, 2009), 
iniciado em fevereiro de 2010, e em execução nos municípios de São Paulo e São Caetano do Sul/SP e com 
apoio da SEDH, que visa desenvolver e sistematizar a aplicação de novas metodologias de JR em casos de 
delitos graves e no âmbito da execução de medidas socioeducativas em meio aberto, aproximando os sistemas 
de justiça e o socioeducativo das abordagens restaurativas. De outro lado, da nossa participação no Projeto 
Responsabilidade e Responsabilização: Diálogos entre Psicologia, Psicanálise e Sistema de Justiça Juvenil, coordenado pela 
Prof.ª Miriam Debieux Rosa, integrado pelas autoras deste texto e desenvolvido na PUC-SP com fi nancia-
mento do CNPq.
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penal do infrator adulto, sustentado na atribuição de medidas socioeducativas2. 
Sem isentar de responsabilidade, imputa de forma diferenciada, em razão 
da idade.

Alguns estudiosos consideram que esse sistema possui um caráter 
inédito no tratamento da questão da responsabilidade: seja de “ruptura” com 
os antigos sistemas de legislação da infância e juventude, como sublinha 
Méndez (1998); seja de diferença com as penas, os interditos e as sanções, 
confi gurando-se como “algo novo”, que é a socioeducação, como afi rma 
Garrido de Paula (2006, p. 31). Isto é, não apenas a coibição da prática ilícita, 
mas a “promoção social do autor da infração” (MARINHO, 2009)3.

Se do lado da legislação se aponta para rupturas, tais mudanças, no 
entanto, têm-se dado com difi culdade, e, para alguns estudiosos, estamos 
atravessando um momento de releitura “tutelar” e discricionária das 
disposições garantistas da legislação (MÉNDEZ, 2004). Identifi ca-se essa 
disposição, por exemplo, na consideração do ato infracional como um 
sintoma do desvio pessoal, na linha da conduta irregular do adolescente 
(COSTA, 1998a, 1998b; MÉNDEZ, 1998) e na persistência de propostas de 
modifi cação do ECA para a redução da idade penal e/ou subordinação das 
medidas socioeducativas às estratégias de defesa social pela via da associação 
do ato infracional à periculosidade (FRASSETO, 2005; VICENTIN, 2005b, 
2006; VICENTIN e ROSA, 2009). Outros estudiosos (AMARAL e SILVA, 
2002; SARAIVA, 2002; FAJARDO, 1999; MACHADO, 2002) apontam 
como aspecto determinante das difi culdades de assegurarmos os avanços, 
no campo do adolescente autor de ato infracional, o fato de o ECA não 
ter conseguido se desvencilhar plenamente do modelo tutelar-correcional 

2  De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (BRASIL, 1990), são as medidas aplicadas 
a jovens entre 12 e 18 anos de idade incompletos, autores de uma ou mais condutas descritas como crime ou 
contravenção previstos pelo Código Penal brasileiro. As medidas socioeducativas são, em ordem crescente 
de severidade: advertência, obrigação de reparação do dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade 
assistida, semiliberdade e internação. A Constituição Federal brasileira prevê a inimputabilidade do indivíduo 
menor de 18 anos, ou seja, caso este pratique uma conduta considerada crime ou contravenção, deverá ser 
responsabilizado de acordo com o previsto no ECA, e não punido de acordo com o Código Penal, devido ao 
respeito ao princípio de sua “condição peculiar de desenvolvimento”.
3  Não vamos adentrar aqui o extenso debate acerca da natureza jurídica do sistema de responsabilização 
juvenil, tal como proposto no ECA. Em grande parte, esse debate, inconclusivo, bem como as divergências 
de aplicação que se expressam no dia a dia dos operadores do direito, é tributário dos tensionamentos com 
heranças da doutrina da Situação Irregular, das políticas do Bem-Estar do Menor ou até mesmo das lutas pela 
incorporação, nos saberes e fazeres junto ao autor de ato infracional, de elementos relativos ao direito penal 
de adultos, como, por exemplo, a responsabilidade penal.
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historicamente sedimentado, dando margem a muitas ambiguidades, tais 
como: a duração indeterminada das medidas socioeducativas, os laudos 
técnicos para fundamentar a decisão judicial sobre as mudanças (progressão/
regressão) de medidas e a psicologização do conteúdo das medidas.

De fato, temo-nos defrontado recentemente com alguns processos em 
que a composição justiça e “saúde mental” - além de operarem na contramão 
tanto das diretrizes das Políticas de Saúde Mental quanto das do ECA - 
trabalham na perspectiva de uma desresponsabilização, quando não demissão, 
do campo social em relação a esses jovens. Referimo-nos aos crescentes 
processos de psiquiatrização (VICENTIN, 2005b, 2006; VICENTIN e ROSA, 
2009), isto é, de acionamento da função psi4 na gestão das problematizações e 
dos confl itos que setores da juventude vêm protagonizando, principalmente 
pela via da articulação entre transtorno mental e criminalidade juvenil, entre 
tratamento e compulsoriedade5. Essa psiquiatrização, ao pensar o jovem 
no paradigma de uma patologia “quase incurável” - os intratáveis (ROSA e 
VICENTIN, 2010) e perigosos -, impede a leitura dos processos de exclusão/
vulnerabilização e o despoja da possibilidade de construção de laço social, 
principalmente pela radicalização da política punitiva como resposta ao 
aumento da desigualdade social, da violência e da insegurança (KOLKER, 
2005). Nessa posição, o sujeito ingressa no universo da indiferença, na vida 
nua: a vida que pode ser descartada (AGAMBEN, 1998).

No âmbito das ações de socioeducação, as difi culdades não são 
menores. Vemos ora a persistência de uma relação com o adolescente baseada 
apenas na obediência/desobediência, ora a responsabilidade sendo apreendida 
muitas vezes como uma “qualidade” do sujeito, que ele pode ou não possuir. 
Essa forma de compreender a responsabilidade favorece a culpabilização 
do adolescente por suas condutas e a ausência de engajamento dos outros 
atores envolvidos, que se eximem da formulação de projetos consistentes que 

4  Por função-psi entendemos o conjunto de agentes, discursos, instituições, objetos - portanto, função psico-
lógica, psicopatológica, psicossociológica, psicocriminológica, psicanalítica - que operam o dispositivo disci-
plinar, uma sujeição dos corpos e uma constituição dos indivíduos numa relação de poder que produz efeitos 
de normalização (FOUCAULT, 2001).
5  São indicadores desta medicalização crescente: o uso de psicotrópicos como forma de silenciamento dos 
jovens; a retomada do discurso da periculosidade e do encaminhamento de adolescentes para avaliações e 
internações psiquiátricas, em geral por mandado judicial; a construção de simulacros de manicômios judiciá-
rios, como o da abertura da Unidade Experimental de Saúde no Estado de São Paulo, em dezembro de 2006, 
destinada a oferecer tratamento para adolescentes autores de ato infracional portadores de diagnóstico de 
transtorno de personalidade e/ou de periculosidade, em regime de contenção, alargando, assim, o tempo de 
internação dos jovens (que poderá ser, inclusive, indefi nido), por meio do acionamento da interdição civil.
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possam ampliar o acesso do jovem a políticas públicas e apoiar a confi guração 
de novos projetos existenciais (GRECO, 2007).

Enfatizando a responsabilidade nas suas dimensões individual e 
coletiva, estudiosos da temática da socioeducação e da adolescência (COSTA, 
1998a; OLIVEIRA, 2001; ROSA, 2004; VICENTIN, 2005b) consideram que 
o sistema de responsabilização do jovem autor de ato infracional deve incluir 
a compreensão de que o convívio social exige reciprocidade. O adolescente 
que não participa da construção das normas coletivas e não tem confi rmado 
que o Estado e os adultos respeitam seus direitos e cumprem suas obrigações 
difi cilmente compreenderá e respeitará o código de referências que regem as 
relações sociais. Na escassez de reciprocidade, sem usufruir as prerrogativas 
da cidadania, na desresponsabilização da estrutura social enquanto produtora 
dos modos de subjetivação do jovem (ROSA, 2004), pode se solidifi car 
entre os adolescentes uma recusa recíproca de integração (OLIVEIRA, 2001), 
derivando em ações que podem ir do protesto ao ato infracional e à violência 
(VICENTIN, 2005a).

Com a predominância de laços sociais perversos no cotidiano e com a 
ausência de participação cívica dos adolescentes brasileiros na construção 
de acordos coletivos, não estaria sendo favorecida uma lógica de justiça 
baseada apenas na obediência/desobediência às fi guras de autoridade e 
às leis? Quais as ressonâncias disto para o desenvolvimento da autonomia 
juvenil? (OLIVEIRA, 2001, p. 91).

No contexto em curso no Brasil, de asseguramento das disposições 
garantistas da legislação, bem como de aprimoramento das políticas para 
adolescentes autores de ato infracional6, algumas experimentações singulares 
têm-se dado, entre elas aquelas feitas com a Justiça Restaurativa.

A inserção no Projeto Novas Metodologias de Justiça Restaurativa com 
Adolescentes e Jovens em Confl ito com a Lei (CDHEP, 2009), ocupando o duplo 
lugar, nem sempre fácil de conciliar, de pesquisa e cogestão, permitiu-nos 
problematizar as experimentações que vêm se dando nesse âmbito.

Feita essa primeira exposição do campo da justiça em que se insere a 
proposta da JR, o que pretendemos delinear a seguir são os pressupostos e 
bases teóricas da Justiça Restaurativa, explicitando como se alinham com as 

6  Como é o caso da implementação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SEDH/
CONANDA, 2006).
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problematizações do campo da adolescência em confl ito com a lei, ora em 
aproximação, ora em tensionamento com a linha garantista, bem como trazer 
uma perspectiva crítica sobre as condições de possibilidade de sua aplicação 
em territórios de vulnerabilidade social, sobretudo no que diz respeito ao viés 
da responsabilidade e responsabilização.

A Justiça Restaurativa se refere a um conjunto de iniciativas que, desde 
a década de 70 do século XX, vem procurando estabelecer uma mudança 
paradigmática no modo de lidar com atos caracterizados como crime em 
diferentes âmbitos:

- no fundamento do sistema criminal, a partir de uma revisão histórico-
crítica do modo como são compreendidos os confl itos entre pessoas e grupos 
sociais, bem como o papel assumido pelo Estado diante deles;

- no modo de resolução desses confl itos e de consideração do 
envolvimento de diferentes pessoas e instâncias, tanto direta como 
indiretamente, inclusive o próprio Estado;

- na observação dos direitos dos diversos envolvidos, entre eles a 
vítima e o ofensor; e, por fi m,

- na compreensão dos objetivos pretendidos com essa resolução, 
tendo em conta o impacto produzido nos “ofensores”, nas “vítimas”, na 
comunidade em que se inserem e na sociedade como um todo (MELO, 2005).

O Conselho Econômico e Social da ONU7, em 2002, estabelece 
algumas diretrizes para a compreensão e unifi cação desse novo conjunto 
de iniciativas, a Justiça Restaurativa. Defi ne como “processo restaurativo” 
qualquer procedimento em que a vítima, o ofensor e, quando apropriado, 
indivíduos outros como familiares ou membros da comunidade participam 
juntos e ativamente, por meio de mecanismos de conciliação, na solução 
dos problemas suscitados pela prática do crime. Esse processo prevê a 
intermediação de um facilitador para que se atinja o “resultado restaurativo”. 
O “resultado restaurativo” é considerado alcançado quando o acordo obtido 
ao fi nal de um “processo restaurativo” abrange soluções como a reparação do 
dano causado, a restituição material e a prestação de serviços à comunidade, 

7  Tais relatos e outras informações podem ser encontrados no endereço eletrônico <http://www.restorati-
vejustice.org>.
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todas destinadas a responder às necessidades e às responsabilidades individuais 
e coletivas, centradas na reintegração social8 da vítima e do ofensor.

A JR objetiva valorizar a autonomia dos sujeitos e o diálogo entre 
eles, criando espaços protegidos para a autoexpressão de cada um dos 
envolvidos e interessados: transgressor, vítima, familiares e comunidades. 
O fortalecimento e a motivação das pessoas no “processo restaurativo” 
visam à construção de estratégias, com o fi m de restaurar os laços de 
relacionamento e confi abilidade social, considerados rompidos pela infração. 
Procura enfatizar o reconhecimento e a reparação das consequências pelo ato 
praticado, de forma a gerar maior coesão social na resolução do problema e 
maior compromisso na responsabilização do infrator. Propõe-se fazer isso 
por meio de processos colaborativos e cooperativos, como, por exemplo, os 
denominados círculos de paz ou câmaras restaurativas. São conduzidos por 
uma pessoa formada para promover a comunicação e o diálogo, envolvendo 
voluntariamente a vítima, o transgressor e as comunidades de assistência, 
como as famílias e amigos das vítimas e transgressores (MELO, 2004, 2005).

A ética restaurativa se apresenta como uma ética da inclusão e da 
responsabilidade social, promovendo o conceito de responsabilidade ativa, 
fortalecendo indivíduos e comunidades para que assumam o papel de 
participar da gestão de seus próprios confl itos e interrompam as cadeias de 
reverberação da violência.

Um dos eixos centrais de sustentação da JR - que nos interessa 
particularmente neste texto, em função também da nossa participação no 
Projeto Responsabilidade e Responsabilização: Diálogos entre Psicologia, Psicanálise e 
Sistema de Justiça Juvenil (CNPq/2010) - é o da construção da responsabilização. 
Isso, pela sua potência de arguir a responsabilização não apenas do adolescente 
autor de ato infracional, mas também dos diferentes atores envolvidos, 
inclusive do Poder Público, provocando rearranjos e novas fronteiras entre o 
sancionatório, o educativo e a garantia de cidadania.

Com base nesses pressupostos, a JR desponta como possibilidade de 
trazer outras infl exões sobre a responsabilização, abrindo perspectivas para 
o trabalho com adolescentes autores de ato infracional. Vejamos com mais 
detalhes o modo como se pensa a responsabilização nessa perspectiva.

8  A discussão sobre o sentido da reintegração enseja diversos tensionamentos que não serão aqui abordados. 
Cabe fazer referência à concepção de Alessandro Baratta: “Reintegração social (do condenado) signifi ca, 
antes da modifi cação do seu mundo de isolamento, a transformação da sociedade que necessita reassumir sua 
parte de responsabilidade dos problemas e confl itos” (BARATTA, s/d).
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O lugar da responsabilidade/responsabilização na Justiça Restaurativa

Vimos brevemente que na Justiça Restaurativa se enfatiza a dimensão 
ativa da responsabilidade, isto é, os processos pelos quais ela é produzida 
e os diferentes planos em que ela se efetua: o plano individual e o social. 
A proposta do modelo restaurativo ultrapassa a noção de responsabilidade 
individual atribuída exclusivamente ao autor da infração, para dar acento à 
dimensão da responsabilidade de outros atores, em uma corresponsabilização 
que permite distensionar as relações e implementar caminhos que repudiem a 
violência, mas não “as demandas outras por justiça, social inclusive, para além 
da justiça interpessoal” (MELO, 2005, p. 68).

Da maneira como vem sendo implementada pelo Estado brasileiro, 
como uma proposta de política criminal voltada para o autor de ato 
infracional9, essa proposta passa a constituir uma contribuição à efetividade 
do próprio Estado Democrático de Direito, fundamentando a constituição 
de Estado de Responsabilidade Social: “uma justiça que promova autonomia 
e responsabilidade promove coesão, garante direitos e estabiliza relações 
sociais” (BRANCHER e AGUINSKY, 2008, p.12).

Por isto, a justiça restaurativa tem sido caracterizada como um sistema que 
estabelece ou ensina a democracia participativa, disponibilizando para todos 
envolvidos - vítimas, infratores, partidários e representantes da comunidade 
- o espaço para assimilar a responsabilidade perante a comunidade e outros, 
bem como a solução pacífi ca de confl itos (PARKER, 2005, p. 255).

Ao trazer os propósitos da restauração do convívio público e da 
inteligibilidade da violência, isto é, considerando que nenhuma violência 
ocorre senão no interior de um sistema e é apenas nesse sistema que ela 
pode ser compreendida e desarticulada, trata-se de trabalhar para um 
redimensionamento da própria posição do sujeito no espaço público e de sua 
responsabilidade para com ele (ENDO, 2008).

Sobre a responsabilidade compreendida nessa perspectiva, agregamos 
as contribuições de Ewald (1997), que problematiza a tradição jurídica que 

9  Vale a pena ressaltar que a proposta da Justiça Restaurativa não necessariamente está vinculada a uma res-
posta estatal ao crime ou ato infracional, podendo confi gurar-se como uma prática social, não estatizada, de 
gestão de confl itos.
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a pensa como falta. Para este autor, a ideia segundo a qual há uma obrigação 
legal de reparação do prejuízo, estabelecendo-se uma dívida entre indivíduos, 
contribui para que a responsabilidade seja pensada como causalidade e falta. 
Isto é, um indivíduo deve responder por seus atos na medida em que é 
causa de sua ação. Além disso, tem obrigação para com suas atitudes em 
um contexto no qual elas causam dano, prejuízo. Para Ewald (1997), ao 
contrário, não é a causalidade, mas a dimensão de engajamento o principal 
motor da obrigação de reparar o dano: a responsabilidade é uma relação de 
poder, em que alguém responde por laços de dependência, obediência ou 
dever com o outro. Segundo ele, o responsável não é aquele a quem podemos 
eventualmente imputar a carga de um dano, é aquele que se engaja numa certa 
forma de ser, na qual a existência de um outro está imediatamente presente.

[...] indivíduo responsável, no sentido fi losófi co, não tem nada a ver com a 
noção de falta, à qual a tradição jurídica por muito tempo a associou. Ser 
responsável descreve uma fi gura ética, um trabalho de si sobre si, uma ascese 
graças à qual um indivíduo se distingue dos outros pelo seu engajamento 
em sua palavra, que arrisca o futuro levando a incerteza do presente. O 
peso da responsabilidade está em que, nessa palavra, não se engaja somente 
a si mesmo, mas aos outros, que estão também numa certa relação de 
dependência [...] (EWALD, 1997, p. 70, apud SILVA, 2010, p. 103).

Passamos, então, da noção de responsabilidade como “um modo de 
regulação social e uma técnica de sanção das infrações e de reparação de danos” 
(EWALD, 1997, p. 60) para uma perspectiva em que a responsabilização diz 
respeito à possibilidade de engajamento na existência em comum.

Não necessariamente responsabilizar-se é algo da ordem da obrigação a 
cumprir, que caberia a todos, mas do processo pelo qual alguns, vários ou 
muitos adquirem compromissos crescentes com a existência dos outros, 
fazendo caber em suas vidas o risco e a incerteza, ao invés de buscar 
garantias. Trata-se de algo da ordem do engajamento, do envolvimento 
com o outro, a ponto de tornar-se paulatinamente mais implicado com a 
existência em conjunto (SILVA, 2010, p. 104).

Ou, dito de outro modo, a responsabilidade não é um exercício 
solitário de autoconhecimento, mas uma prática social em que se conectam o 
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trabalho sobre si mesmo e a relação com o outro. Uma prática que objetiva 
intensifi car relações sociais que proporcionem modifi cações dos elementos 
constitutivos do sujeito moral, quando cada um é chamado a afi rmar seu 
próprio valor por meio de ações que o singularizam (FOUCAULT, 2006).

Esse percurso nos leva à defi nição sugerida por De Leo (1985) para 
responsabilidade como um

vínculo complexo entre sujeito e ação - dentro de um contexto cultural 
específi co sobre a base de cujos valores e normas esse vínculo é interpretado 
- produtor de ‘efeitos práticos e simbólicos’ que interatuam com o 
vínculo mesmo.

Essas perspectivas não apenas colocam a necessidade de pensar 
a forçosa interdependência entre a dimensão de responsabilização e o 
contexto sociopolítico que a promove/sustenta, como indicam que, por 
meio da desresponsabilização, multiplicam-se as situações ameaçadoras, 
incrementam-se as estratégias puramente defensivas e reduz-se a tolerância 
social à incerteza e ao risco (PITCH, 2003).

Sugerem, ainda, que as metodologias restaurativas podem ser um lócus 
privilegiado da experimentação da responsabilização, na medida em que: a) 
permitem ampliar o olhar para a trajetória de vida de adolescentes, “cuja 
história remete a nós difíceis de desatar com nossos recursos biopsicossociais, 
bem como com nossas prerrogativas ligadas à defesa dos direitos humanos” 
(SILVA, 2010); e b) possibilitam (ao apostar numa intervenção que implica 
reciprocidade, colaboração e construção de uma existência comum) ampliar 
a disponibilidade dos sistemas de justiça e de outras políticas sociais de 
correrem riscos, de suportarem a incerteza e de aumentarem sua margem de 
responsabilização, isto é, de engajamento.

Cabe uma ressalva, no entanto. Como sinalizamos acima, é 
fundamental que as condições de reciprocidade estejam asseguradas. Nesse 
sentido, Konzen sugere que é temerária a introdução de outros procederes 
no âmbito da execução das medidas socioeducativas, como o restaurativo, 
quando os direitos previstos num Estado de Direito, dito social, não são 
plenamente implementados (2007), dando lugar a profundas desigualdades 
sociais, culturais e políticas.
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Um olhar para o contexto brasileiro

No contexto brasileiro, especialmente das grandes cidades, as 
condições de reciprocidade estão garantidas?

Cabe lembrar que, em que pese a massiva incorporação nos diferentes 
ordenamentos jurídicos dos instrumentos supranacionais inspirados na 
Convenção dos Direitos da Criança de 1989 e as importantes garantias legais 
daí derivadas, vários estudiosos têm avaliado que essa passagem tem-se dado 
no contexto de incremento do medo social relativo aos delitos de adolescentes, 
podendo produzir também um incremento da judicialização, da gestão dos 
riscos (individuais) e uma perda da dimensão da responsabilidade coletiva.

Ou seja, o impacto do atual contexto socioeconomico e político tem 
produzido o endurecimento do, por vezes, chamado “direito penal juvenil” 
em seu conteúdo e em suas modalidades, com a ampliação dos dispositivos 
de controle sob a lógica da “redução de riscos”; a desvalorização (ou o 
questionamento) das políticas sociais preventivas tradicionais; e o incremento 
do alarme social e do medo frente ao delito cometido por jovens, ainda que 
as estatísticas não mostrem um aumento da delinquência juvenil, tampouco 
da gravidade de seus delitos (BALAHUR, 2008).

Essas questões advindas do contexto brasileiro fi zeram-se presentes 
em casos trabalhados no âmbito do Projeto Novas Metodologias de Justiça 
Restaurativa com Adolescentes e Jovens em Confl ito com a Lei (CDHEP, 2009), que 
focalizaram delitos graves (roubos), nos quais não ocorreu violência física.

Nos oito casos trabalhados (quatro em SCS e quatro em Campo 
Limpo-SP), a realidade, já presente nas estatísticas10, repetiu-se no cotidiano: 
durante o processo de cumprimento da medida com o uso de metodologias 
restaurativas, dois sofreram acidentes de moto (um deles com internação 
hospitalar prolongada), dois foram baleados durante o processo restaurativo 

10  No Brasil, jovens de 12 a 29 anos, que representam 35% da população brasileira, são as principais vítimas 
e autores de atos violentos. A violência é seletiva na vitimização e afeta especialmente os jovens moradores 
das periferias das grandes cidades, negros, com poucos anos de estudo e em grave situação de vulnerabilidade 
social. Nesse sentido, uma das conclusões trazidas pelo Mapa da violência no Brasil (2010) indica que os índices 
de vitimização juvenil por homicídio são anormalmente elevados se comparados ao contexto internacional. 
Proporcionalmente, hoje, há duas vezes e meia mais homicídios de jovens (entre 15 e 24 anos) do que de 
pessoas fora desta faixa etária, apontando que os avanços da violência homicida no Brasil das últimas décadas 
tiveram como principal alvo os jovens, com índices em constante ascensão. Entre os 12 e os 15 anos de idade, 
a cada ano de vida, praticamente duplicam-se o número e as taxas de homicídio (WAISELFISZ, Julio Jacobo. 
Mapa da violência 2010: anatomia dos homicídios no Brasil. Publicação. Instituto Sangari. São Paulo, 2010).
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(tendo um deles morrido) e um cumpria medida por homicídio acidental 
de um colega por arma de fogo. O adolescente morto tinha 16 anos, e o 
processo restaurativo foi interrompido por morte em circunstâncias pouco 
esclarecidas - diz a polícia que “numa outra tentativa de roubo”. A situação 
tem tal impacto disruptivo, mesmo nas equipes preparadas para a condução 
do processo restaurativo, que nem sequer o círculo planejado com a família, 
para efeitos de cuidado em relação à perda do fi lho, foi realizado.

De fato, as estatísticas do número de jovens mortos em cumprimento 
de medida socioeducativa, quando realizadas, são reveladoras. Num dos poucos 
estudos sobre essa questão, Lima (2009, p. 14) realizou um levantamento dos 
jovens assassinados durante o cumprimento da medida de liberdade assistida 
no Município de Londrina (Paraná). O autor contabilizou 69 adolescentes 
assassinados entre 2000 e 2003, de um universo de 452 jovens atendidos.

Esses dados informam que as características comuns dos jovens 
assassinados são justamente relativas à pobreza, ao confi namento nas 
periferias, ao envolvimento penal e ao uso de drogas. E afi rma que,

enquanto o Estado democrático de direito fi xa a proibição legal da pena de 
morte, ela se inscreve na estrutura de rotina do aparelho policial encarregado 
de converter periferias urbanas em novos campos de concentração e 
de fornecimento regular de matéria prima para justifi car a existência e a 
expansão do sistema penal (LIMA, 2009, p. 169).

Considerações sobre a Justiça Restaurativa no contexto brasileiro

Se inicialmente explicitamos a proposta teórica da JR e os avanços 
que ela intenciona promover no trato com as questões que envolvem o 
adolescente autor de um ato infracional, deparamo-nos com difi culdades 
relevantes para sua aplicabilidade em territórios marcados pela violência e 
pelo não cumprimento ou violação de direitos.

Essas “adolescências” em confl ito com as leis, enquanto população-
foco de gestão governamental, constroem seus territórios de existência no 
tensionamento entre violência, tutela e proteção. Intervenções que vão desde 
“batidas policiais”, medida socioeducativa e extermínio são corporifi cadas 
em experiências subjetivas. Tais experiências se constituem na fronteira entre 
o exercício de direitos e deveres e os ilegalismos, aquelas objetivadas como 
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ato infracional e aquelas que se confi guram como violações de direitos e 
violência de Estado.

Em pesquisa realizada com adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa em meio aberto e residentes em áreas caracterizadas por 
alta vulnerabilidade e baixa garantia de direitos, verifi cou-se que eles são 
reiteradamente expostos a procedimentos de regulação e vigilância levados 
a cabo pela polícia e por instituições que, em seus agenciamentos, produzem 
estigmatizações. Nesse contexto, favorece-se a circunscrição desses jovens a 
seus territórios e impõe-se-lhes o rigor das práticas repressivas, constituindo-os 
como alvos de mecanismos de normalização e, quando não, de extermínio 
(MORAGAS, 2011).

Desse modo, os saberes e as intervenções jurídico-sociais (mesmo 
aquelas ditas restaurativas) podem oferecer elementos que, ao revés, 
contribuam para transformar esses jovens em receptáculos privilegiados 
na cristalização dos temores que atravessam o conjunto da sociedade, 
retroalimentando a indústria do medo, a reincidência e a desconfi ança social 
(CASTEL, 2008).

O´Malley (2006) faz uma comparação interessante entre a JR e as 
políticas de redução de danos11, buscando seus pontos de articulação e suas 
analogias programáticas. Em síntese, entende que ambas:

- estão fortemente comprometidas com soluções socialmente inclusivas;
 - focalizam mais os danos do que o controle;
- responsabilizam pessoalmente os que criam real ou potencialmente 

os danos;
- estão orientadas para o futuro e para construir segurança aos 

afetados pelo delito.
Mas o autor sugere também algumas diferenças - e mesmo confl ito - 

entre os dois enfoques, para vislumbrar “sinergias frutíferas” e “considerações 
teóricas e práticas construtivas” (p. 269). Nessa análise, vejamos o que 
O´Malley aponta no tocante à responsabilidade do autor do ato em relação à 
reparação da vítima e, consequentemente, ao lugar da “comunidade”12.

Colocando seu objetivo na redução de danos futuros para o usuário e 
para o resto da sociedade e visualizando o uso de drogas como um problema 

11  No caso, com foco nas ações dirigidas aos usuários de drogas.
12  Outro ponto que o autor discute é o da relação entre saberes leigos e expertise nos dois programas, que não 
é central para nossa argumentação no momento.
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com fundamentos sociais, o modelo da redução de danos descentraliza a 
vítima: não se discutem reparações, não há necessidades de arrependimento13, 
e o discurso preferido é o de participantes (mais do que de vítimas e ofensores).

No lugar de sugerir que os usuários façam reparações (o que não tem 
sentido na medida em que os usuários frequentemente não têm recursos 
ou rede social de apoio de onde obtê-los), a tônica está em transformar o 
futuro (O´MALLEY, 2006, p. 270, tradução nossa).

O autor enfatiza que estabelecer uma das partes como a vítima e a 
outra como a perpetradora, além de representar o delito como um tema moral, 
não incentiva a participação dos usuários. Sendo os indivíduos considerados 
responsáveis, a justiça passa a ser um lugar para assegurar que os danos não 
voltem a ocorrer ou sejam minimizados. Dessa forma, permite-se que o 
confl ito de interesses se coloque no centro da discussão e que a direção da 
intervenção seja mais a sua gestão, e nem tanto sua solução. O reconhecimento 
da existência de confl itos de interesses permite a diversidade de valores e 
de interesses na rede dos envolvidos e evita um aspecto crítico na JR: seu 
potencial de dominação totalitária14, na medida em que se propõe um ideal de 
consenso comunitário, quando um conjunto de valores e experiências pode 
ser objeto de condenação ou denegação.

A justiça restaurativa está debilmente equipada no presente para afrontar 
estes problemas porque estabelece uma dupla (vítima-ofensor) e, ao fazê-lo, 
prioriza a retifi cação por uma das partes dos males do passado. [...] No lugar 
de mudar a carga de risco da vítima para o ofensor, o risco se torna o centro 
da atenção, bem como a valorização da tolerância: um reconhecimento 
de que a harmonia perfeita pode ser um objetivo pouco realista, ou ainda 
contraproducente ou ‘injusto’. [...] Mesmo que não possa ser aplicada a todos 
os cenários da justiça restaurativa, tal enfoque (o da redução de danos) pode 

13  O autor discute inclusive o argumento de que “só (é) possível adotar tal postura porque, no caso do uso 
de drogas, trata-se de um ‘delito sem vítima’”. Ele lembra que, para os conservadores, o uso de drogas é 
um dano moral, deve ser castigado e que é possível localizar vítimas, caso se queira conduzir desta forma a 
questão do uso de drogas.
14  O autor faz referência à crítica de George Pavlich no texto: “The force of  community” (In: STRANG, H. 
y BRAITHWAITE, J (Eds.). Restourative Justice and Civil Society. Cambrige University Press, Cambridge, 2001).
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ser reconstituído e diversifi cado para certos propósitos15 (O´MALLEY, 
2006, p. 272-273, tradução nossa).

De fato, as mudanças mais substantivas que temos observado na 
interface JR/Justiça Juvenil, na etapa de execução, dizem respeito à utilização 
dos processos restaurativos como metodologias socioeducativas que 
potencializam a construção de redes de apoio e de proteção e a implementação 
principiológica da doutrina da proteção integral.

No entanto, uma das difi culdades nessa implementação, e que fi ca 
patente em alguns dos casos trabalhados, é a persistência de situações de 
extrema vulnerabilidade, inclusive no tocante à integridade da vida. Mesmo 
quando a direção adotada nos processos restaurativos que observamos é a 
de ampliar o acesso aos direitos, no momento em que cabe ao Estado dar 
a sua contrapartida, proporcionando as condições de possibilidade para a 
efetivação desses direitos, encontram-se obstáculos à sua concretização.

Em alguns casos, faltam vagas em equipamentos públicos de saúde; 
noutros, discrimina-se o autor de ato infracional em escolas; noutros, ainda, 
percebe-se a ausência de serviços previstos legalmente, como serviço de 
proteção à vítima, mecanismos de suporte familiar e comunitário (ECA), 
programas de geração de renda, e a escassez de programas de apoio à 
profi ssionalização e inserção no mercado de trabalho.

A juventude em confl ito com as leis, no contexto brasileiro de 
imbricamento de democracia e violência ou de simultânea expansão e desrespeito 
aos direitos de cidadania (CALDEIRA, 2000), é um dos setores da população 
que protagoniza dramaticamente os efeitos desse paradoxo, sendo o alvo 
sistemático da imputação de responsabilidade pelo crescimento da violência 
(ANISTIA INTERNACIONAL, 2000).

No contexto de uma sociedade punitiva (WACQUANT, 2001) e de 
produção de medo social (KOLKER, 2005), convivemos no Brasil com 
medidas alternativas à prisão e com práticas de extermínio. Quando os direitos 
humanos não são amplamente aplicáveis, a indiferença em face da situação 

15  O autor sugere especialmente sua utilização em confl itos étnicos, choques de gerações e de subculturas. 
Entendemos que nos cenários escolares e comunitários, quando não se trata de ato confi gurado como in-
fracional, tais observações são absolutamente pertinentes. E, mesmo quando se trata de ato infracional, a 
depender de seus sentidos, tais questões precisam ser consideradas. Sobre isso, ver tese de doutorado de Jorge 
Broide: A psicanálise em situações sociais críticas: uma abordagem grupal à violência que abate a juventude nas 
periferias. Psicologia Social, PUC-SP, 2006.
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de vulnerabilidade vivida por adolescentes no Sistema de Justiça pode ser e 
tem sido extremada (CALDEIRA, 2000). Daí ser necessário sustentar a 
luta pelos Direitos Humanos16, considerando a especifi cidade da realidade 
brasileira ou das margens latino-americanas, como diz Zaffaroni (2003).

É na adolescência que vemos colocarem-se questões e problematizações 
agudas no tocante à construção do laço social, em relação à qual a discussão 
sobre a responsabilização e seus desdobramentos (no que tange aos modos de 
socializar/educar) carrega inúmeros desafi os. É especialmente nesse âmbito 
que temos grandes possibilidades de pensar um Sistema de Justiça que acolha 
a peculiaridade da adolescência. Para isso, precisamos ampliar também a 
disponibilidade dos Sistemas de Justiça de correrem riscos e aumentarem sua 
margem de responsabilização.

Em contraposição à apresentação dos confl itos protagonizados pelos 
jovens, como barbárie e horror; à constituição do discurso da periculosidade 
e da patologia dos jovens; e à produção do medo, trata-se de encontrar outros 
ângulos analíticos que abram novos espaços de refl exão e que permitam 
pensar algumas relações entre processos políticos, sociais e subjetivos que 
atravessam vidas cotidianas de adolescentes em espaços sociais de trauma, 
estigma e perigo.

Devemos apostar na construção de redes que responsabilizem 
diferentemente os diversos implicados (justiça, saúde, educação, assistência 
social e outros), mas que apostem num sentido comum, colaborativo e 
recíproco de trabalho. O fechamento de cada setor/ator dentro dos confi ns 
de uma competência rígida e interpretada de forma reducionista não só 
diminui a cota de riscos que se assume, mas também reduz a tolerância social 
frente aos confl itos e ao “perigo”.

Adolescence and the Justice System: problematizations on responsibility in contexts of 
social vulnerability

Abstract: This article aims to contextualise the debates in Juvenile Justice fi eld, 
presenting the Restorative Justice’s (RJ) theoretical formulations, specially 

16  Assim mesmo, é mister lembrar que essa luta pelos direitos humanos precisa ser articulada com a de-
fesa ativa dos processos de singularização. É necessário problematizar a perspectiva mesma dos “direitos 
humanos”, tal qual se encontra instituída, colocando em questão o princípio da universalidade do humano 
(como essência ou natureza) e a noção de indivíduo como eixo organizador dos direitos, para dar lugar à 
discussão em torno da multiplicidade de confi gurações do humano e dos processos de subjetivação nessa 
relação com o campo dos direitos (COIMBRA; PASSOS; BARROS, 2002).
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the notions of  responsability and responsabilization. RJ experiences will be 
problematized by the ways it challenges the built of  social responsabilization 
in territory’s where adolescent’s rights remain being violated. The RJ proposal 
confi gures new boundaries and new arrangements between criminal, 
educative and garanty of  citizenship applieds in the Juvenile Justice. It 
suggests to promote the active individual’s and collective’s responsability on 
behalf  of  the different’s actors envolved in the confl ict. We consider that 
the introduction of  a system of  shared responsibility/responsabilization, 
such as that of  Restorative Justice, needs to ensure the effective reciprocity 
between the different actors involved. If  the State’s unaccountability remains, 
the proposal of  restorative justice is unlikely to have its theoretical powers 
mobilized, thereby being confi gured as a repetition of  the normalizing modes 
of  justice.
Keywords: Restorative justice. Juvenile delinquency. Responsibility. Juvenile 
justice system.

Adolescence et Système de Justice: la responsabilisation problématisée dans des 
contextes de vulnerabilité sociale.

Résumé: Cet article donne un aperçu des discussions dans le domaine de la 
justice des mineurs et de la justice réparatrice, en particulier en ce qui concerne 
les notions de responsabilité et de responsabilisation, et problématise des 
experimentations de justice réparatrice en cours. Les conditions de possibilités 
et les défi s pour aboutir à la responsabilisation sociale dans des territoires où 
persistent des violations de droits des mineurs sont mis en jeux. Au Brésil, 
les propositions de la justice réparatrice appliquées au système de justice 
des mineurs provoquent des transpositions et de nouvelles frontières entre 
la pénalisation, l´éducation et la citoyenneté. L´idée est de promouvoir une 
responsabilité active individuelle et collective afi n que les différents acteurs 
impliqués dans un confl it assument leurs rôles dans sa gestion, permettant 
d´interrompre les réverbération de la violence. Nous constatons, cependant, 
que lors de l’introduction d’un système de responsabilisation partagée, si la 
réciprocité entre les différents acteurs impliqués n´est pas effective, et surtout 
si l´État se maintient déresponsabilisé, les propos de la justice réparatrice 
risquent de ne pas pouvoir être mis en place. Le resultat possible: la répétition 
de modes normalisants de justice.
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Mots-clé: Justice repáratrice. Délinquance juvénile. La responsabilité. 
Système de justice juvenile.

Adolescencia y Sistema de Justicia: problematizaciones sobre la responsabilización en 
contextos de vulnerabilidad social

Resumen: El presente artículo describe un panorama de los debates en el 
campo de la Justicia Juvenil, presenta las formulaciones teóricas de la Justicia 
Restaurativa, especialmente las referidas a las nociones de responsabilidad 
y responsabilización y problematiza experiências actuales de JR sobre 
los alcanzes y desafi os de la construcción de la responsabilización social 
en territórios en que persisten violaciones de derecho de los adolescentes 
atendidos. Reordenamientos y nuevas fronteras entre lo penal, lo educativo 
y la garantia de ciudadanía se confi guran en la propuesta de la Justicia 
Restaurativa aplicada al Sistema de Justicia para el adolescente autor de acto 
infraccional. Esa propuesta sugiere promover la responsabilidad individual 
y colectiva para que los diferentes actores implicados en un confl icto 
asuman el papel de participar de su gestión, interrumpiendo las cadenas de 
reverberación de la violência. Sin embargo, en la introducción de un sistema 
de responsabilización compartida se constata que si no hay una efectiva 
reciprocidad entre los diferentes actores involucrados (y) permaneciendo 
(también) la desresponsabilización del Estado, la propuesta de la JR 
difi cilmente tendrá sus potencias teóricas mobilizadas, pudiendo confi gurarse 
como una repetición de modos normalizantes de justicia.
Palabras-clave: Justicia restaurativa. Delincuencia juvenil. Responsabilidad. 
Sistema de justicia juvenil.
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