
  

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E HUMANIDADES  

PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

ALEX RODOLFO CARNEIRO 

 

 

 

 

JUSTIÇA RESTAURATIVA: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO A PARTIR 

DA PERSPECTIVA DO PROFESSOR MEDIADOR ESCOLAR E 

COMUNITÁRIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 

2017  



ALEX RODOLFO CARNEIRO 

 

 

 

 

 

JUSTIÇA RESTAURATIVA: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO A PARTIR 

DA PERSPECTIVA DO PROFESSOR MEDIADOR ESCOLAR E 

COMUNITÁRIO  

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu da Escola de 
Comunicação, Educação e Humanidades da 
Universidade Metodista de São Paulo, como 
requisito parcial para obtenção do Título de 
Mestre na Área de Educação.  
 

Linha de Pesquisa: Políticas e Gestão 
Educacionais 
 
Orientador: Prof. Dr. Roger Marchesini de 
Quadros Souza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 

2017



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            FICHA CATALOGRÁFICA 

 
C215j Carneiro, Alex Rodolfo 

      Justiça restaurativa: um estudo exploratório a partir da 

perspectiva do professor mediador escolar e comunitário / Alex 

Rodolfo Carneiro. 2017. 

      178 p. 

 

      Dissertação (Mestrado em Educação) --Escola de 

Comunicação, Educação e Humanidades da Universidade 

Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2017.         

      Orientação de: Roger Marchesini de Quadros Souza. 

 

      1. Professor mediador escolar e comunitário - PMEC  2. 

Justiça restaurativa  3. Mediação de conflitos  I. Título. 

CDD 374.012 

 



 

A dissertação de mestrado intitulada: “JUSTIÇA RESTAURATIVA: UM ESTUDO 
EXPLORATÓRIO A PARTIR DA PERSPECTIVA DO PROFESSOR MEDIADOR 
ESCOLAR E COMUNITÁRIO, elaborada por ALEX RODOLFO CARNEIRO, foi 
apresentada e __________ em ___ de_________ de 2017, perante banca 
examinadora composta por Prof. Dr. Roger Marchesini de Quadros Souza 
(Presidente/UMESP), Prof. Dra. Roseli Fischmann (Titular/UMESP) e Prof. Dr. Silvio 
Luiz da Costa (Titular/UNITAU).  
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Prof. Dr. Roger Marchesini de Quadros Souza 

Orientador e Presidente da Banca Examinadora 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Profa. Dra. Roseli Fischmann 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Programa: Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo 
Área de Concentração: Educação  
Linha de Pesquisa: Políticas e Gestão Educacional 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

À Andreia Carla Lobo (in memorian), 
de quem aprendi o quanto significa  

a força de vontade 
 

A todos Professores Mediadores Escolares e 
Comunitários da Diretoria de Ensino da Região 
de São José dos Campos por me ensinarem a 

prática da Justiça Restaurativa na Educação. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço, em primeiro lugar, à minha família que direta e indiretamente constituíram 
fortes alicerces em minha jornada acadêmica. 
 
Ao meu orientador Professor Dr. Roger Marchesini de Quadros Souza, por se colocar 
ao lado, numa postura generosa de tutor ao longo da orientação desta pesquisa. 
 
À Professora Dra. Lucia Pintor Santiso Villas Bôas, minha primeira orientadora, que 
além de nortear os primeiros passos, despendiou grande força para minha 
continuidade em tempos de incertezas e tormentas. 
 
À Professora Dra. Roseli Fishmann e ao Professor Dr. Silvio Luiz da Costa, pelos 
valiosos ensinamentos e contribuições que fizeram da minha qualificação uma aula 
magna particular. 
 
Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Metodista, que contribuíram de forma decisiva na construção dessa inacabada 
catedral chamada conhecimento. 
 
Aos meus amigos e mestres Carlos Eduardo de Siqueira, Fabiana Andrade Pereira, 
Alessandra Mara Padilha Pereira e Vicente de Paulo Morais Júnior, sem os quais seria 
impensável dedicar-me com qualidade exigida nos desafiadores estudos que essa 
etapa me proporcionou. 
 
Aos meus colegas de estudo do PPGE, em especial as Professoras Jéssica Martins 
Mantovan, Verônica Cannatá e o Professor Rodrigo Gomes, pelas partilhas 
acadêmicas sem reservas, fecundas em sabedoria e amizade. 
 
À Diretoria de Ensino da Região de São José dos Campos, nas pessoas da: Dirigente 
Regional de Ensino Adriane Carvalho Toledo Rigotti; Supervisoras de Ensino Sheila 
Roberti, Luz Heli M. de Paiva Oliveira e Aurea Rita Vanelli; Diretoras de Núcleo 
Claudia Renata dos Santos Vilela e Maiza Faria Marcondes; aos colegas do Núcleo 
Pedagógico, Equipe de Supervisão e Centros/Núcleos; os quais, como uma grande 
família, incentivaram e apoiaram a realização dessa importante etapa de estudo.  
 
Aos Agentes da Rede de Proteção Social dos municípios de São José dos Campos e 
Monteiro Lobato, pelos ricos ensinamentos em como aplicar a Justiça Restaurativa 
em conjunto e respeitando a diversidade de cada instituição.   
 
À Universidade Metodista de São Paulo e à Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela concessão da bolsa taxa que viabilizou a 
vivência desse Mestrado em Educação. 
 
Por último, e não menos importantes, aos alunos das escolas públicas da rede 
estadual paulista, que me forneceram ensinamentos preciosos e motivação suficiente 
para prosseguir nos estudos. Sem eles as palavras aqui empregadas seriam como 
letras mortas. 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Na contraposição visível, há sempre harmonia invisível.  

Heráclito 



 

RESUMO 
 
 

 
O presente estudo aborda a implementação do paradigma de justiça restaurativa no 

âmbito das escolas públicas paulistas da Diretoria de Ensino da região de São José 

dos Campos e tem como referência a perspectiva do Professor Mediador Escolar e 

Comunitário (PMEC). O objetivo consiste em investigar e refletir acerca do caráter de 

política pública desse movimento, o modo como o PMEC compreende esse processo 

a partir da própria atuação profissional e do modo como avalia a receptividade da 

comunidade escolar a um modelo de enfrentamento de conflitos baseado no diálogo 

e na corresponsabilidade em oposição a métodos e princípios punitivos, 

tradicionalmente empregados nas unidades escolares. A pesquisa segue a 

metodologia qualitativa com base em entrevistas semiestruturadas em categorias a 

priori, mediante a qual constatou-se o grande nível de adesão pessoal e de 

envolvimento do PMEC com a implementação do paradigma de justiça restaurativa e 

a desconfiança e as incertezas no que tange à continuidade dessa política pública por 

parte do governo estadual e do apoio da comunidade escolar como um todo. Ao final, 

chegou-se à conclusão de que, de fato, impera o movimento de descontinuidade e 

descaracterização dessa política pública. Em contrapartida, esse novo modelo ganha 

adesão e solidez no contexto escolar em virtude da atuação e do PMEC e de sua 

coerência com os princípios de autonomia e cidadania. 

 

Palavras-chave: Professor Mediador Escolar e Comunitário; Justiça Restaurativa; 

Mediação de Conflitos; Cuidado de Si. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ABSTRACT 
 
 

 
The present study approaches the implementation of the paradigm of restorative 

justice in the extent of the schools public inhabitants from São Paulo of the 

Management of Teaching of the area of São José dos Campos and he/she has as 

reference the Teacher's School and Community Mediator perspective. The objective 

consists of to investigate and to contemplate concerning the character of public politics 

of that movement, the way as PMEC understands that process starting from the own 

professional performance and in the way as it evaluates the receptivity of the school 

community to a model of confrontation of conflicts based on the dialogue and in the 

co-responsability in opposition to methods and punitive beginnings, traditionally 

employees in the school units. The research based on qualitative methodology by 

interviews half structured in categories a priori, by which the great level of personal 

adhesion was verified and of involvement of PMEC with the implementation of the 

paradigm of restorative justice and the distrust and the uncertainties with respect to 

the continuity of that public politics on the part of the state government and of the 

school community's support as a whole. At the end, it was reached the conclusion that, 

in fact, it governs the discontinuity movement and whithout characterization of that 

public politics. In compensation, that new model wins adhesion and solidity in the 

school context because of the performance and of PMEC and of her coherence with 

the autonomy beginnings and inherent citizenship. 

 

 

Key-words: Teacher School and Community Mediator; Restorative justice; Mediation 

of Conflicts; Care of Itself. 
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INTRODUÇÃO 

 

Minha trajetória recente como gestor do sistema de proteção escolar da 

Diretoria de Ensino da Região de São José dos Campos (2013-2016) permitiu que 

percebesse a relevância do tema sobre o qual me debruço neste trabalho. Reuniões, 

formações, contato com projetos, oficiais ou nascidos da inventiva exigência cotidiana, 

me levaram a constatar a inexistência ou pelo menos a severa escassez da temática 

do conflito na formação docente.   

Comecei minha atuação como docente em 2007, lecionando na cidade de 

Monteiro Lobato. Como professor de Filosofia e de Sociologia sempre tive intenso 

contato com as questões que subjazem ao processo educativo e que, na maioria das 

vezes, constituem o que chamamos de currículo oculto. Dentre eles a questão da 

violência e o modo como alunos e colegas professores compreendiam esse fenômeno 

marcou-me significativamente, despertando em mim o interesse acadêmico pela 

questão. Em 2013 assumi a função de Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico 

e, ao final do mesmo ano, tornei gestor regional do Sistema de Proteção Escolar 

(SPEC), função na qual permaneci até o início de 2016.  

Encontrei nessa demanda profissional uma forma de adentrar em um tema 

que me acompanhou ao longo do meu processo formativo na área da filosofia: o 

conceito de cuidado de si dentro da perspectiva de Michel Foucault. O desejo de 

estabelecer pontes entre o saber filosófico e a prática educativa e permear de sentido 

e de caráter reflexivo o trabalho docente é uma exigência que sempre abracei. Minha 

escolha pela faculdade de filosofia e, posteriormente, minha formação complementar 

em sociologia e pedagogia foram respostas que encontrei para minha inquietude 

diante das contradições da existência e da sociedade, o sentimento angustiado de 

que não podemos sucumbir à impotência e ao fatalismo. E logo percebi o potencial de 

levar à cabo esse objetivo por meio do trabalho com o SPEC.  

A presente dissertação de mestrado e a pesquisa que a originou nasceram do 

encontro entre dois aspectos essenciais da minha trajetória existencial e profissional. 

Não que haja uma clara separação entre esses aspectos. Em verdade, o que impera 

é uma constante confluência de valores, de escolhas e de angústias.  
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Enquanto minha formação filosófica encaminha meu olhar sempre para os 

pontos de ruptura, de esgotamento, de crise ou de insuficiência dos conceitos e das 

respostas, minha atuação enquanto docente e gestor da rede pública de educação do 

Estado de São Paulo se instiga a buscar alternativas, caminhos e perspectivas que 

permitam o enfrentamento dos paradoxos e dos problemas que afetam diretamente 

os processos educativos. O interesse pela questão da justiça restaurativa e sua 

influência e presença no âmbito das políticas públicas em educação insere-se nesse 

contexto.  

Tal situação é ainda mais patente quando partimos das experiências dos 

professores mediadores escolares e comunitários. Chamados a aplicar em seu 

cotidiano profissional métodos e técnicas que partem de princípios de integração e de 

totalidade ao invés de se valerem de expediente puramente punitivos, baseados não 

na compreensão do problema, mas na premissa equivocada de que é simplesmente 

possível eliminar os conflitos, alijando suas causas, no caso, pessoas. É nesse ponto 

que nos deparamos com o ideal da justiça restaurativa, seu significado, sua aplicação 

e, principalmente, seu papel no processo educativo.  

A função social da escola vai muito além da transmissão de conteúdos ou da 

produção de índices em avaliações externas. A educação situa-se na esfera das 

ações essenciais à continuidade do gênero humano e de seu aperfeiçoamento, e que 

tal primado só é possível levando-se em consideração a totalidade e a complexidade 

dos aspectos que fundam a identidade individual e as relações sociais. Nesse sentido, 

educar é cuidar, zelar. É impossível e é perigoso manter-se alheio à necessidade de 

se superar os modelos dualistas que imperam atualmente, em especial no âmbito 

pedagógico quando se espera cumprir esse intento fundamental.  

Nesse sentido, a justiça restaurativa enquanto perspectiva que privilegia a 

tomada de consciência e a responsabilização pessoal e coletiva ante os conflitos 

demonstra-se muito mais coerente às demandas educacionais. Além disso, a 

educação também expressa um projeto existencial e social, uma visão de mundo e, 

como tal, urge ser compreendida e a realizada em vistas da promoção da dignidade 

humana e da cidadania. 
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Imbuído desses pressupostos engajei-me na elaboração dessa pesquisa cujo 

objetivo é refletir sobre o uso do modelo de justiça restaurativa enquanto ferramenta 

de superação de perspectivas dualistas que não respondem às necessidades 

educativas atuais; compreender a real possibilidade de aprimoramento da instituição 

escola por meio da revisão de práticas meramente retributivas, sobretudo por meio 

das políticas públicas; investigar métodos de implementação e construção de uma 

cultura educativa baseada no reconhecimento do valor dos conflitos como meios de 

aprendizado e de construção da identidade individual e dos vínculos coletivos, tendo 

como foco a atuação profissional e as concepções que norteiam o trabalho do 

Professor Mediador Escolar e Comunitário (PMEC).  

O primeiro capítulo dessa dissertação aborda a relação entre filosofia, 

educação e justiça, três aspectos fundamentais para a compreensão das dinâmicas 

sociais. O modo como cada um desses conceitos se dá em uníssono com a visão 

clássica de ser humano é um ponto capital para a apresentação e análise da reflexão 

foucaultiana acerca da ideia de cuidado de si. Foucault faz uma ampla análise das 

técnicas de formação do sujeito, colocando em baila não apenas o poder coercitivo 

das instituições.  

O reconhecimento do influxo das relações sociais e dos mecanismos de poder 

sobre o indivíduo sempre se situam no limiar entre a sujeição e as técnicas de si, nas 

quais cada pessoa funda a si mesma. Esse capítulo, portanto, objetiva oferecer o 

embasamento teórico a partir do qual a questão do conflito entre os modelos de justiça 

retributiva e restaurativa se instaura.  

Ao tratar do processo histórico e filosófico que culmina na mutação da ideia 

de totalidade do cuidado de si para o reducionismo cartesiano que encarcera a 

formação do homem ao conhecimento pretensamente objetivo e isolado em si mesmo, 

Foucault sinaliza o papel assumido pelas instituições sociais nesse movimento. O 

capítulo II aprofunda esse aspecto ao colocar em evidência como as relações entre 

sujeito e instituição passam a refletir o modelo retributivo. Pierre Bourdieu, sociólogo 

francês contemporâneo que aponta o papel reprodutor que escola exerce em relação 

às desigualdades sociais e à violência simbólica exercida sobre os indivíduos constitui 

um dos marcos teóricos para a compreensão dessa questão.  
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O Capítulo III parte para a aproximação entre os conceitos e a realidade 

observada por meio da pesquisa de campo. Como intuito de investigar os problemas 

apresentados a pesquisa adotará tanto o modelo qualitativo. A pesquisa qualitativa 

envolve o professor mediador de conflitos e tem como objetivo averiguar a prática da 

justiça restaurativa e sua redução ao âmbito das prerrogativas da função do professor 

mediador de conflitos.  

A pesquisa de campo foi realizada em três escolas da rede pertencente à 

Diretoria de Ensino da Região de São José dos Campos.  A amostra foi delimitada em 

três mediadores da rede estadual de São Paulo e analisada de acordo com a 

metodologia de pesquisa qualitativa. Demo (2001), considera que a pesquisa 

qualitativa é mais coerente às investigações que primam mais intensidade do que pela 

extensão dos fenômenos, uma vez que “o método de captação não pode ser mais 

importante do que a realidade a ser captada” (DEMO, 2001, p.105). A metodologia da 

entrevista semidirigida, ou seja, sem um roteiro hermético, abrindo espaço para 

indagações que surjam ao longo do processo, contemplando a esfera da intensidade, 

de acordo com Demo (2001), adequa-se melhor ao propósito dessa pesquisa.  

O IV Capítulo aborda detalhadamente os caminhos percorridos pela pesquisa 

de campo. Por meio do modelo de entrevista semidirigida busca-se conhecer a 

concepção e o nível de aderência dos PMEC da região de São José dos Campos aos 

princípios e ações da justiça restaurativa, bem como a coerência entre a formação 

oferecida a esse profissional e a realidade de sua atuação. Além desses aspectos, 

investiga-se como o PMEC compreende a relação com os demais segmentos 

escolares de forma. O intuito é constatar como suas práticas e sua atuação impactam 

a escola, tanto em seus aspectos simbólicos quanto organizacionais.  
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1 FILOSOFIA, EDUCAÇÃO E JUSTIÇA: ORIGENS COMUNS 
 

 

Algumas ideias subjazem à realidade. São como os fundamentos ocultos 

sobre os quais decaem todo o peso das práticas e das ações diárias. E para 

compreender, sobretudo, transformar o panorama atual é imprescindível lançar luzes 

sobre esses conceitos estruturais. 

Nesse primeiro capítulo executamos um movimento de natureza arqueológica 

e genealógica – típicos da filosofia foucaltiana. O intuito é resgatar o sentido originário 

dos conceitos de filosofia, educação e justiça em um movimento que evidencia os 

profundas e expressivos vínculos entre os mesmos.  

 

1.1 A convergência entre os conceitos 

 

“Duas são as coisas que constantemente e cada vez mais me enchem de 

admiração e de espanto: os astros no céu e a lei moral dentro de mim”, promulgou 

Immanuel Kant (2005, p. 12). Este proeminente filósofo alemão expressou de modo 

poético o sentimento primordial que move o espírito humano. O pathos original, a 

admiração incessante, o assombro irremediável, a curiosidade que não se dobra ao 

pragmatismo e que desconhece ocaso, a feridade eternamente em carne viva que não 

permite ao homem ser apenas um habitante da natureza ou o cidadão de um mundo 

dado, mas o demiurgo da própria realidade, mesmo que essa não ultrapasse a 

fronteira dos sentidos e dos significados que nós próprios forjamos.  

À primeira vista tais considerações soam como reminiscências poéticas. Mas 

não se trata de idealismos para tratar da primavera da razão, do momento no qual a 

humanidade desperta como senhora de si e do cosmo, reconhecendo seu inapelável 

destino de predominar sobre o universo. Antes disso é o reconhecimento de que ao 

ser humano cabe habitar a eterna angústia do fazer-se, do descobrir-se, do desvelar-

se. E que o único trono ao qual nos destinamos é da perene indagação. Portanto, 

juntamente com todo esforço reflexivo, seja por criação, seja por obtenção, desdobra-

se um labor formativo. O que nos coloca ante uma consciência basilar: toda a filosofia 
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é necessariamente uma prática educativa. Porque, tendo se reconhecido portador 

desse pathos, só resta ao ser humano dois movimentos possíveis: moldar-se para o 

encontro ou para a eterna fuga de sua própria condição existencial.  

 

Do mesmo modo o amante é expulso da cadeia de fins desse mundo do 
trabalho cotidiano, e também todo aquele que mediante um profundo abalo 
existencial, que sempre é um abalo das relações do mundo, chega à fronteira 
da existência (Dasein) – tal como na experiência da proximidade da morte ou 
qualquer outra experiência parecida. Em tal abalo (também o ato filosófico, a 
poesia autêntica, a vivência artística em geral, a oração fundam-se em um 
abalo!), o homem experimenta a não-conclusividade desse mundo cotidiano: 
transcende-o, dá um passo além dele (PIEPER, 2014, p. 12). 

 

A toda forma de conhecimento, a toda relação, social ou privada, subjaz uma 

visão de ser humano. Na origem de qualquer interação homem-mundo há, portanto, 

uma definição de quem é esse sujeito que interage com esse mundo. O nosso sujeito 

específico é portador dessa angústia da qual não pode escapar, embora possa optar 

por negá-la, por asfixiá-la com pseudo-certezas, com cotidianos herméticos e rotinas 

e afazeres sem fim. Quando nosso olhar recorre ao passado, ao ponto no qual a 

condição humana deixa rastros sob a forma de perspectivas e de tentativas de registro 

e de transmissão, extrapolando o âmbito da experiência subjetiva, constatamos mais 

do que um parentesco entre filosofia e educação, mas uma indistinção. 

No contexto da Grécia clássica, berço da cultura ocidental a ideia de educação 

busca o ideal de integralidade. No centro de tudo está o ser humano e a necessidade 

de desenvolver todas as suas potências, todas as suas dimensões. Saber e ser, 

pensar e existir, conhecer e agir... tudo se encaminha e corteja a unidade. 

 

Colocar estes conhecimentos como força formativa a serviço da educação e 
formar por meio deles verdadeiros homens, como o oleiro modela a sua argila 
e o escultor as suas pedras, é uma ideia ousada e criadora que só podia 
amadurecer no espírito daquele povo artista e pensador. [...] Os Gregos viram 
pela primeira vez que a educação tem de ser um processo de construção 
consciente (JAEGER, 2001, p. 13). 

 

Em seus primórdios, o pensamento filosófico é irredutível à pretensa utilidade 

do pensamento. Tudo o que racionalmente relevante é objeto de interesse filosófico. 

A diversidade de interesses e de respostas para os questionamentos que emergem 
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configuram as múltiplas escolas e tendências filosóficas clássicas. Nesse ponto a 

relação entre filosofia e educação é certamente palpável. Cada doutrina filosófica 

corresponde a uma modalidade de discipulado e a um tipo específico de propedêutica 

(HADOT, 1999, p. 167).  

A adesão a um conjunto de ideias tende a moldar o comportamento do 

indivíduo. Seu modo de pensar e de viver constituem uma totalidade. Filosofia é 

educação, pois no final o interesse é produzir um tipo específico de ser humano. 

Platão e Aristóteles fundaram escolas cujo acesso dependia de uma série de pré-

requisitos por parte dos aspirantes ao discipulado. Os sofistas nutriam a democracia 

como mestres da retórica e cobravam por seus ensinamentos. Tais práticas vão muito 

além da escolha de metodologias de ensino. Revelam a lógica interna ao sistema 

filosófico de cada escola. O homem que a doutrina platônica e aristotélica almejavam 

era diferente do produto final pretendido pelos sofistas.  

 

Por que se limitar à filosofia antiga, tão distante de nós? Eu teria várias 
respostas para lhe dar. Em primeiro lugar, é um domínio no qual espero ter 
adquirido certa competência. Também, como disse Aristóteles, para 
compreendermos as coisas é necessário vê-las enquanto se desenvolvem, é 
preciso apreendê-las em seu nascimento. Se agora falamos de “filosofia” é 
porque os gregos inventaram a palavra philosophia, que significa “amor pela 
sabedoria”, e porque a tradição da philosophia grega foi transmitida à Idade 
Média e posteriormente aos tempos modernos. Trata-se de apropriar-se do 
fenômeno em sua origem, sempre tendo consciência de que a filosofia é um 
fenômeno histórico que teve início no tempo e evoluiu até nossos dias 
(HADOT, 1999, p. 16). 

 

Segundo Hadot (1999), a filosofia nasce como ideal de formação da alma do 

ser humano. Isso é essencialmente uma meta educativa ou pedagógica, o que atesta 

a relação de simbiose entre os dois saberes ou simplesmente da visão de totalidade 

do sujeito e do cosmo.  A percepção da relação entre a filosofia e educação é bem 

diferente nos dias atuais. A instrumentalização dos saberes e a fragmentação do 

conhecimento compreendem o ser humano como uma multiplicidade de facetas e de 

dimensões. Cada especialidade atua como uma lupa dedicada exclusivamente a 

contemplar especifica e isoladamente o aspecto ao qual se dedica. O que ampara 

essa prática científica é uma consequente visão de ser humano.  
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Partimos de um saber, um saber originário dado em nossa vivência 
intencional. Um saber do sentido ou da essência (o modo de ser) efetivado 
nesse domínio possui características que não são possíveis nem na ciência 
formal, nem na ciência empírica. Que o saber do sentido ou a ciência da 
essência (intuída imediatamente a partir da percepção e das vivencias 
intencionais) tenha validade independente e segue seu caminho próprio [...] 
(JOSGRILBERG, 2015, p. 5-6). 

 

O movimento de retorno às origens permite fazer uma arqueologia da relação 

que estamos investigando nessa pesquisa. A história de um conceito revela pontos 

de mutação e bifurcações ao longo do itinerário que nos trouxe até o cenário atual. 

Compreender esses movimentos nos permite vislumbrar a dimensão cambiável dos 

processos que estamos estudando e, assim, constatar o modo como se manifestam 

os sistemas de poder que alicerçam. Ou seja, o mundo que ajudam a sustentar tal 

qual Atlas1.  

 

E, assim, o grande problema que se vai colocar - que se coloca - a tais 
análises históricas não é mais saber por que caminhos as continuidades se 
puderam estabelecer; de que maneira um único e mesmo projeto pôde-se 
manter e constituir, para tantos espíritos diferentes e sucessivos, um 
horizonte único; que modo de ação e que suporte implica o jogo das 
transmissões, das retomadas, dos esquecimentos e das repetições; como a 
origem pode estender seu reinado bem além de si própria e atingir aquele 
desfecho que jamais se deu - o problema não é mais a tradição e o rastro, 
mas o recorte e o limite; não é mais o fundamento que se perpetua, e sim as 
transformações que valem como fundação e renovação dos fundamentos 
(FOUCAULT, 2008, p. 6). 

 

Seguindo o processo arqueológico de Foucault, é necessário recorrer à 

filosofia, dado que somente o aparato histórico tende a mascarar a dinâmica de 

formação e de transformação dos conceitos e o modo tudo ocorre em uníssono com 

as transições sociais e políticas. Olhar o passado para além da catalogação ou do 

registro dos fatos. Perceber as pequenas fissuras na tessitura da sociedade, 

reconhecer o afrouxar ou o apertar das costuras que dão solidez aos sistemas de 

poder.  

 

 

                                                 
1 Segundo a mitologia grega, titã condenado por Zeus a sustentar os céus para sempre.  
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Em suma, a história do pensamento, dos conhecimentos, da filosofia, da 
literatura, parece multiplicar as rupturas e buscar todas as perturbações da 
continuidade, enquanto a história propriamente dita, a história pura e 
simplesmente, parece apagar, em benefício das estruturas fixas, a irrupção 
dos acontecimentos (FOUCAULT, 2008, p. 6). 

 

O modo como filosofia e educação estão amalgamadas em sua origem e a 

verdadeira ruptura que sofreram na atualidade são aspectos essenciais para a 

compreender outro processo de cisão com outro ideal central para a construção das 

relações sociais e da própria identidade do sujeito: a justiça.  

 

1.2 Educação e Justiça: condições da vida em sociedade 

 

Há diversas concepções acerca da natureza e dos princípios da sociedade ou 

da existência coletiva. Da ideia clássica de Aristóteles que define o homem como 

animal político2, passando pela abordagem contratualista na qual a sociedade emerge 

enquanto pacto entre indivíduos sequiosos em preservar os próprios interesses e 

direitos3, chegando às noções relacionais e estruturais que imperam na atualidade, 

contempla-se a presença de ideais que atuam como fundamentos das relações 

sociais.  

Tais ideias expressam anseios e convicções, calçam o presente, projetam o 

futuro e, acima de tudo, atuam como noções que extrapolam os limites da 

subjetividade. Desse modo, toda a realidade é amparada pela adesão a um 

determinado aparato simbólico compartilhado por certo grupo de indivíduos e, quiçá, 

pela própria humanidade. Dentre os conceitos fundamentais estão o ideal de 

educação e o de justiça.  

A educação é expressão da coletividade. Educar, de modo geral, não é uma 

ação exclusiva de um único indivíduo tampouco propriedade desta ou daquela escola, 

sistema, corpo doutrinário ou órgão público. Toda a comunidade humana, toda a 

                                                 
2 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Nova Cultural, 1997. 
3 HOBBES, Thomas. O leviatã. São Paulo: Martin Claret, 2008. 
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cultura e toda a história estão sintetizadas no processo educativo. É o legado de um 

povo que está em jogo na educação, bem como a preservação do grupo. A 

continuidade de uma cultura depende da solidez da identidade coletiva e o modo como 

os indivíduos são educados é determinante para que essa condição se cumpra.  

 

Antes de tudo, a educação não é uma propriedade individual, mas pertence 
por essência à comunidade. O caráter da comunidade imprime-se em cada 
um de seus membros e é no homem, muito mais do que nos animais, fonte 
de toda ação e de todo comportamento. Em nenhuma parte, o influxo da 
comunidade nos seus membros tem maior força que no espírito constante de 
educar, em conformidade com o seu próprio sentir, cada nova geração 
(JAEGER, 2001, p. 4). 

 

Enquanto a educação é expressão da alma pública a justiça é o fundamento 

da cidade. Entre todos os ideais é precisamente o conceito do que é justo que une as 

diversas - e não raras conflitantes - personalidades e interesses formando um todo 

governável. A justiça – díke - equilibra as virtudes e, assim, cria a harmonia necessária 

não apenas para a manutenção da pólis, mas para sua existência. Ao conceber a 

cidade ideal, Platão se baseia na ideia de tripartição da alma, sendo que cada parte 

corresponde a uma virtude essencial para a pólis. Para cada virtude uma função 

específica. A justiça confere unidade a essa tripartição.  

 

A temperança (sophrosýne), o autocontrole dos comportamentos e dos 
prazeres excessivos é a virtude da alma toda e da sociedade, possibilitando 
a harmonia, o equilíbrio entre as espécies da alma e os grupos da pólis. A 
coragem (andréia), virtude dos guardiões que possibilita manter na alma e na 
cidade uma avaliação na justa medida do que é um verdadeiro bem ou mal. 
A sabedoria (sophía), virtude que possibilita a compreensão racional das 
Formas, principalmente o Bem (BOLLIS, 2013, p. 265).  

 

A virtude assume seu zênite no conhecimento do Bem. A justiça por sua vez 

é a harmonia entre as virtudes e a condição necessária para que o ideal de cidade se 

concretize. A temática do equilíbrio não se restringe a Platão. Aristóteles também 

concebe o equilíbrio como o fundamento da virtude. O filósofo de Estagira, define 

justiça como a propensão da pessoa a fazer o que é justo, a agir de modo virtuoso4. 

                                                 
4 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Nova Cultural, 1997. 
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Portanto, é perceptível como o conceito de justiça perpassa o ideal de sociedade e de 

ser humano da Grécia clássica. E sendo a educação a condição fundamental para a 

existência da coletividade e a formação do sujeito em sua totalidade é inevitável que 

estejam imbrincadas. 

 

Julgar e escolher, no seu sentido mais radical, foram atividades criadas na 
Grécia; é este um dos sentidos da criação grega da política e da filosofia [...] 
É na Grécia que encontramos o primeiro exemplo de uma sociedade 
deliberando explicitamente acerca de suas leis, e modificando-as [...] Esta 
atitude conduz a outra questão que também nasce na Grécia- não se 
pergunta apenas: esta lei que está aqui é boa ou é má? Mas sim: o que é, 
para uma lei, ser boa ou ser má- em outras palavras: o que é a justiça? 
(CASTORIADIS, 1987, p. 290 apud VALLE, 2002, p. 150). 

 

Educação e justiça não compartilham apenas da condição de conceitos 

basilares que alicerçam e fundam uma visão de homem. Ambos são conceitos e ideais 

endemicamente públicos, porém não em antagonismo com o universo privado, 

particular, subjetivo, mas simultâneo. Assim como não havia necessidade em se 

fundar uma pedagogia a partir da filosofia e não se pode separar educação de justiça 

não há espaço para dicotomia cidadão-sujeito, indivíduo-sociedade aqui.   

 

Jaeger (2003, p.3) afirma que todo o povo que atinge certo grau de 
desenvolvimento é inclinado à prática da educação, “o espírito humano 
conduz progressivamente à descoberta de si próprio e cria, pelo 
conhecimento do mundo exterior e interior, formas melhores de existência 
humana”. A especificidade da natureza do homem, cria “condições especiais 
para a manutenção e transmissão da sua forma particular e exige 
organizações físicas e espirituais, ao conjunto das quais damos o nome de 
educação. [...] A educação não é propriedade individual, mas pertence por 
essência à comunidade” (BOLLIS, 2013, p. 263). 

 

A arqueologia dos saberes nos trouxe até esse ponto. E pelo método de 

Foucault chegamos também ao arcabouço conceitual desse pensador que constitui a 

linha mestra desta pesquisa. Contemplando a história acima do instrumental clássico 

de análise e penetrando suas sutilezas por meio do processo de construção dos 

saberes e dos discursos, margeamos um momento essencial que marca a bifurcação 

entre o ideal grego de educação de justiça e sua mutação em técnicas e elementos 

distintos. Analisando o cenário grego, Foucault compreende como pensar e agir estão 
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essencialmente unidos na filosofia antiga. Mais precisamente a partir do ideal délfico 

do conhece-te e ti mesmo que se converteu em síntese da doutrina socrática.  

 

Eu disse “acoplado”, “atrelado”. Na verdade, não se trata totalmente de um 
acoplamento. [...] É bem mais como uma espécie de subordinação 
relativamente ao preceito do cuidado de si que se formula a regra “conhece-
te a ti mesmo”. O gnôthi seautón (“conhece-te a ti mesmo”) aparece de 
maneira bastante clara e, mais uma vez, em alguns textos significativos, no 
quadro mais geral da epimeléia he atoû (cuidado de si mesmo), como uma 
das formas, uma das consequências, uma espécie de aplicação concreta, 
precisa e particular, da regra geral: é preciso que te ocupes contigo mesmo, 
que não te esqueças de ti mesmo, que tenhas cuidado contigo mesmo 
(FOUCAULT, 2011, p. 6). 

 

Foucault atesta que o itinerário educativo socrático se baseava na 

aproximação, no reconhecimento e, acima de tudo, no cuidado de si. A leitura 

contemporânea dessas linhas pode soar como um libelo da individualidade. Contudo, 

o elemento fundamental do cuidado de si não é o do narcisismo que enclausura o 

sujeito em si mesmo. Antes se configura como princípio segundo o qual a educação 

não consiste em eliminar o indivíduo ou sujeitá-lo à normatização social.   

 

O cuidado de si vai ser considerado, portanto, como o momento do primeiro 
despertar. Situa-se exatamente no momento em que os olhos se abrem, em 
que sai do sono e se alcança a luz primeira [...] O cuidado de si é uma espécie 
de aguilhão que deve ser implantado na carne dos homens, cravado na sua 
existência, e constitui um princípio de agitação, um princípio de movimento, 
um princípio de permanente inquietude no curso da existência (FOUCAULT, 
2011, p. 9). 

 

A arqueologia foucaultiana encontra uma fragmentação e, a partir dela, 

identifica um caminho diverso do percorrido pelos gregos clássicos a partir do qual a 

história seguirá. É exatamente o ponto de ruptura no qual a cuidado de si mesmo - 

epimeléia heatoû – é eclipsado totalmente pelo conhece-te a ti mesmo - gnôthi 

seautón. O que deveria ser a “primeira luz”, o despertar, o aguilhão cravado 

perenemente na carne do sujeito a fim de mantê-lo sempre insone e inquieto ante a 

existência se converte em estado permanente. Foucault reconhece o predomínio 

absoluto do conhecimento de si em detrimento do cuidado de si.  
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O que ocorreu para que se tenha privilegiado tão fortemente, para que se 
tenha dado tanto valor e tanta intensidade ao “conhece-te a ti mesmo” e se 
tenha deixado de lado, na penumbra ao menos, essa noção de cuidado de si 
que, de fato, historicamente, quando averiguamos os documentos e os textos, 
parece ter antes enquadrado o princípio do “conhece-te a ti mesmo” e 
constituído o suporte de todo um conjunto que é, afinal de contas, 
extremamente rico e denso de noções, práticas e maneiras de ser, formas de 
existência, etc.? Por que esse privilégio, para nós, do gnôthi seautón às 
expensas do cuidado de si?  (FOUCAULT, 2011, p.13). 

 

A unidade é rompida pela cisão que encontrará na modernidade, mais 

especificamente no sistema cartesiano, seu ápice. Mas é partir dessa sutil mudança 

de rota que está a raiz da fragmentação entre educação e justiça não no sentido de 

isolamento e sim na perspectiva de que não mais se auto possibilitam, o que 

compromete o futuro da esfera pública. Imperando um abismo entre conhecimento e 

cuidado, entre saber e existência rompe-se o equilíbrio do qual depende a cidade. Em 

outras palavras, não há mais justiça no sentido clássico de síntese de virtudes. A 

noção de indivíduo como esfera autônoma, autossuficiente em sua racionalidade, cuja 

existência é uma evidência subjetiva e a realização uma conquista individual. 

No paradigma cartesiano é necessário medir, quantificar, dividir e repetir, ou 

seja, a realidade baseia-se na ideia de ordem, de caráter estável e funcional, 

compreensível mediante o método empírico-racional. A visão do universo que 

prevalece é a do “mundo-máquina que deu origem ao mecanicismo e à possibilidade 

de trabalhar o raciocínio pela indução e dedução” (BEHRENS, 2005, p. 21). Foucault 

encontra nesse modelo o ponto de ruptura que colocará conhecimento e vivência em 

polos antagônicos, o que repercutirá em todas as dimensões da existência. 

 

Certamente, entre o gnôthi seautón socrático e o procedimento cartesiano, a 
distância é imensa. Compreende-se, porém por que, a partir desse 
procedimento, o princípio do gnôthi seautón como fundador do procedimento 
filosófico pôde ser aceito, desde o século XVII portanto, em certas práticas 
ou procedimentos filosóficos. Mas se, pois, o procedimento cartesiano, por 
razões bastante simples de compreender, requalificou o gnôthi seautón, ao 
mesmo tempo muito contribuiu, e sobre isso gostaria de insistir, para 
desqualificar o princípio do cuidado de si, desqualifica-lo e excluí-lo do campo 
do pensamento filosófico moderno (FOUCAULT, 2011, p. 15). 
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O esmaecimento do cuidado de si reflete uma espécie de abandono do ideal 

de totalidade que pautou a educação clássica e o ideal de homem e de sociedade que 

emanam da mesma. O modelo cartesiano não apenas operou uma transformação 

profunda em relação aos procedimentos filosóficos, também operou uma dicotomia 

entre a esfera do conhecer e do agir. A mente autônoma foca apenas a obtenção da 

verdade a partir de um método e não mais como alcance da virtude em si mesma. A 

verdade é um objeto. Está totalmente desatrelada de um ethos. O âmago do modelo 

cartesiano é um dualismo que incidirá no conceito moderno de indivíduo, ou seja, 

unidade subjetiva. Essa mesma arqueologia se aplica à noção de justiça, pois, como 

foi desenvolvido até o momento, filosofia, educação e justiça constituem originalmente 

uma unidade.  

Outrora o interesse não consistia apenas na busca pelas melhores leis. A 

ideia de justiça em si era o objetivo por excelência. Foucault traçará o caminho 

percorrido pelo conceito de justiça e identificará sua conversão em práticas punitivas, 

em controle dos corpos, em meio de separação absoluta entre o bem e o mal. A 

punição se torna sinônimo de justiça. Todavia, não a punição tradicional na qual o 

suplício do corpo do condenado é exposto e a tortura tratada como espetáculo de 

catarse e de manifestação do que é justo.  

 

Punições menos diretamente físicas, uma certa discrição na arte de fazer 
sofrer, um arranjo de sofrimentos mais sutis, mais velados e despojados de 
ostentação, merecerá tudo isso acaso um tratamento à parte, sendo apenas 
o efeito sem dúvida de novos arranjos com maior profundidade? No entanto, 
um fato é certo: em algumas dezenas de anos, desapareceu o corpo 
supliciado, esquartejado, amputado, marcado simbolicamente no rosto ou no 
ombro, exposto vivo ou morto, dado como espetáculo. Desapareceu o corpo 
como alvo principal da repressão penal (FOUCAULT, 1994, p. 14). 

 

A justiça atingia algo material. O corpo dos condenados era marcado, 

obliterado. As punições eram expressões da justiça. O objeto de repressão material 

rescendia em sua total materialidade. Mas as técnicas de punição e o próprio ideal de 

justiça migram para algo que não pode ser tocado, porém pode ser cerceado, 

controlado, submetido. O espetáculo do corpo em chagas, do chicote recortando a 

pele aos silvos, cedeu lugar para a submissão do imaterial, do intangível. Para 

Foucault a punição do corpo não serve mais aos propósitos de uma sociedade 
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baseada do domínio do tempo, na economia das vontades. O prisioneiro deve padecer 

em sua interioridade, ser privado da autonomia dos desejos. Seu corpo é apenas um 

apêndice do sistema penal. O que se visa para fazer prevalecer a justiça é o sujeito 

em si.  

Foucault identifica o alinhamento do conceito de justiça com as 

necessidades de um novo tipo de sociedade. O encarceramento, o confisco do tempo 

e dos bens serve de modo mais efetivo às novas relações sociais. No patíbulo todos 

os corpos eram reduzidos à igualdade, à nudez escarlate do suplício. Com o novo 

sistema de punições, foca-se o controle, a manutenção de um sistema de classes 

mais complexo e cruel. A justiça abandona o campo do ideal é desqualificada 

enquanto virtude que produz a pólis. Há agentes da justiça. Indivíduos que 

representam o bem público. Antes a multidão contemplava sem intermediários o 

destino dos maus.  

 

É preciso que a ordem pública seja vingada [...] Beaumetz retoma assim os 
elementos do procedimento de processo privado e público segundo as 
antigas regras do procedimento criminal, que podia ser desencadeado tanto 
pela queixa de um indivíduo para atender ao interesse privado quanto por 
uma denúncia, ou seja, por alguém que não estivesse envolvido num litígio 
privado com aquele que cometera a falta, mas que, o nome do interesse 
público, fosse registrar diante do procurador os termos do delito. O 
magistrado do interesse comum dirige-se então ao juiz e solicita a 
apresentação das testemunhas, a produção de provas. O procurador é assim 
designado como o magistrado do interesse comum (FOUCAULT, 2015, p. 
42).  

 

As antigas práticas punitivas que focavam os corpos permitiam certa 

concepção simbólica na qual tanto o ideal de justiça quanto o conceito de crimes 

fossem concretos e, sobretudo, intrínsecos à condição humana. Permitia o 

reconhecimento da fragilidade das virtudes e da consequente necessidade de se 

aplicar em seu desenvolvimento e obtenção. Agora, analisa Foucault, toda a 

ambiguidade típica da condição humana é dissolvida por um sistema que não apenas 

pune de modo abstrato, mas separa e cataloga os maus e os injustos. Pessoas, 

grupos são isolados e, com eles, o mal é extirpado da sociedade. Há os maus e as 

pessoas de bem. Os espaços que cada contingente habita é milimetricamente 

separado. Sem contradições. Sem tons de cinza. Apenas a clara e irretocável retidão 
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moral estabelecida pelas grades das prisões, pelos leitos das clínicas e, 

especificamente o que nos interessa, pelos muros das escolas.  

 

Então, a criminalidade mudou de forma e de jeito: já não é algo contínuo, 
graduado, ambíguo; já não é a virtualidade que cada um carrega consigo; não 
está intricada nas relações sociais: está localizada e fora da sociedade. O 
crime não é encontrado no meio da sociedade, mais em locais extrassociais: 
conventos, castelos, subterrâneos, uma montanha cavada como fortaleza. 
No interior dessa geografia própria ao crime tem-se uma espécie de 
sociedade inteiramente fechada em si mesma, com iniciações, ritos, valores 
e hierarquia próprios; nesta sociedade não se encontrará nenhum 
personagem ambíguo, pois a passagem para a criminalidade se faz de 
repente, em bloco, de uma vez por todas: ou se é malvado por natureza ou 
então se passou para a criminalidade por se ter cometido na vida uma falta 
inexpiável (perjúrio, crime) que fez resvalar para o mal. Em relação a essa 
contrassociedade perfeitamente situada e isolada só pode haver o mundo dos 
inocentes e das vítimas; entre uns e outros, da parte dos criminosos só pode 
haver ódio, guerra, hostilidade fundamental; e do outro lado, relações em 
forma de captura, aprisionamento (FOUCAULT, 2015, p. 51).  

 

O sujeito passa a ser visto como essencialmente bom ou mau de acordo com 

seu nível de sujeição aos modelos e valores sociais. Segundo Foucault, as ações 

desvirtuadas são substituídas por desejos, por comportamentos, por ideias 

perniciosas em si mesmas. A condenação atinge o sujeito em seu âmago, se 

subscreve nas entranhas de sua individualidade e o marca de modo mais indelével do 

que o ferro incandescente marcava a face ou ombro do condenado no passado. O 

prisioneiro é um anormal, um doente, um louco e a natureza de sua patologia consistia 

na negação ou no confronto com a norma.  

 

Em outras palavras, essa análise do perpétuo desejo do crime permite 
estabelecer o que poderíamos chamar de posição radical da ilegalidade na 
lógica ou no movimento do desejo. Pertinência do desejo do sujeito à 
transgressão da lei: seu desejo é fundamentalmente mau. Mas esse desejo 
do crime - e é também o que encontramos regularmente nessas experiências 
[rectius: exames] - é sempre correlativo de uma falha, de uma ruptura, de uma 
fraqueza, de uma incapacidade do sujeito. É por isso que vocês veem surgir 
regularmente noções como "ininteligência", "insucesso", "inferioridade", 
"pobreza", "feiura", "imaturidade", "defeito de desenvolvimento", 
"infantilismo", "arcaísmo das condutas", "instabilidade" (FOUCAULT, 2013, p. 
19).  
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Essa nova natureza punitiva da justiça se expressa como uma visão unilateral 

de ser humano e, como tal, é replicada, reforçada e consolidada pelas relações que 

engendra. Foucault explicita o papel das diversas instituições sociais nesse processo. 

As instituições não apenas reproduzem discursivamente esse ideal de justiça. A 

divisão do espaço, a separação dos corpos de acordo com critérios extremamente 

contábeis, a dissociação e controle do tempo tudo converge para o fortalecimento do 

sistema. O exemplo mais contundente e de interesse particular para essa pesquisa é 

a escola.  

Foucault compara e relata as notórias semelhanças entre a escola e outras 

instituições sociais que, a princípio, possuem finalidades totalmente diversas. Ocorre 

que, essencialmente, todas se equiparam e servem aos mesmos propósitos. A forma 

como os alunos são distribuídos em séries ou simplesmente dispostos em filas de 

carteiras. Os horários demarcados por sinais sonoros. Os espaços e a finalidade de 

cada um deles. Os professores que atuam como representantes do poder constituído 

e que, também, se submetem aos mesmos esquemas temporais e são restritos pela 

mesma arquitetura.  

 

As disciplinas, organizando as celas, os lugares e as fileiras criam espaços 
complexos: ao mesmo tempo arquiteturais, funcionais e hierárquicos. São 
espaços que realizam a fixação e permitem a circulação; recortam segmentos 
individuais e estabelecem ligações operatórias; marcam lugares e indicam 
valores; garantem a obediência dos indivíduos, mas também uma melhor 
economia do tempo e dos gestos (FOUCAULT, 1994, p. 14). 

 

O modelo de justiça denunciado por Foucault encontra sua consolidação no 

paradigma judiciário contemporâneo retributivo. Trata-se, todavia, de uma definição 

não cunhada pelo filósofo. A relação, contudo, é muito evidente. Ocorre que Foucault 

estava interessado em investigar a arqueologia e a genealogia do processo de 

transformação que demarca a substituição do cuidado de si, por uma perspectiva 

reducionista de sujeito. Portanto, mostra-se totalmente lícito relacionar a perspectiva 

foucaultiana com o modelo de justiça retributiva que prevalece tanto nas relações 

jurídicas quanto nas demais esferas sociais, conforme afirma pelo Dr. Egberto Penido:  
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Na justiça retributiva, o crime é uma violação ao Estado definida pelo 
descumprimento da lei e pela culpabilidade. A Justiça determina a culpa e 
administra a pena mediante procedimento contencioso entre o ofensor e o 
Estado, dirigido por regra sistemática. Se ocorre uma violação à norma, a 
relação é Estado contra ofensor, ao buscar a culpa, punir aquela pessoa. A 
vítima não participa desse processo, a vítima não entra em contato, não 
experimenta o que é realmente a Justiça, nem sequer o dano dela é reparado, 
muitas vezes. Ela nem sequer é ouvida. E quando ela é ouvida é apenas 
como meio de prova, e nesse processo é submetida a uma segunda violência 
(BRASIL, 2007, p. 20). 

 

Ao associarmos essa perspectiva às análises e considerações de Foucault 

identificamos como esse ideal de justiça permeia e rege as relações mediadas pelas 

diversas instituições sociais, com destaque – da nossa parte – às escolas. Desse 

modo, percebemos como a justiça retributiva emerge enquanto arquétipo. A análise 

das políticas públicas na área de educação parece demonstrar como a lógica 

retributiva é resistente e tende a se manter como padrão de conduta nos sujeitos 

escolares, especialmente professores e alunos. O ideal retributivo de justiça permeia 

as relações dentro do espaço escolar, porém há a tentativa de implementar um modelo 

alternativo: a justiça restaurativa.  

 

Em seu cerne o crime é, portanto, uma violação cometida contra outra pessoa 
por um indivíduo que, por sua vez, também pode ter sido vítima de violações. 
Trata-se de uma violação do justo relacionamento que deveria existir entre 
indivíduos. O crime tem ainda uma dimensão social maior. De fato, os efeitos 
do crime reverberam, como ondas, afetando muitos outros indivíduos. A 
sociedade é uma parte interessada no resultado, e, portanto, tem um papel a 
desempenhar. Não obstante, essa dimensão social não deveria ser o ponto 
inicial do processo. O crime não é primeiramente uma ofensa contra a 
sociedade, muito menos contra o estado. Ele é em primeiro lugar uma ofensa 
contra as pessoas, e é delas que se deve partir (ZEHR, 2008, p. 10). 

 

Os princípios da justiça restaurativa se distanciam da concepção punitiva 

identificada por Foucault justamente em sua essência. As práticas denominadas aqui 

de retributivas enfatizam o caráter localizado e preciso da culpa, bem como a 

condenação unilateral e exclusiva do indivíduo que praticou o ato considerado 

criminoso, cujas marcar são perenes e a propensão ao mal atávica. A concepção 

restaurativa, ao contrário, retoma a ambiguidade e o caráter de rompimento de 

vínculos sociais e pessoais, colocando os sujeitos como responsáveis, em dimensões 
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distintas, pelo acontecimento. Esses indivíduos se compreendem como responsáveis 

por reconstruir as condições de retomada das relações rompidas.  

A perspectiva restaurativa se aproxima de modo íntimo das reflexões 

empreendidas por Foucault sobre o cuidado de si e do ideal de justiça como síntese 

de virtudes que possibilita a vida pública. Tal aproximação se dá exatamente sob a 

perspectiva de que restaurar é uma modalidade de cuidado, de zelo que ultrapassa a 

mera punição, vingança ou controle da subjetividade. A presença do homem no 

mundo é marcada pelo cuidado que o mesmo dispensa a si mesmo e os outros. Não 

é uma ação entre as outras, mas uma ontologia própria. A justiça como simples e 

objetiva retribuição não alcança essa dimensão ontológica, não permite ao sujeito 

construir o governo de si e, por consequência, da cidade. Tudo o que a retribuição 

permite é a reprodução, o distanciamento, o isolamento.  

 

Foucault também reporta que um dos estatutos do sujeito era o sujeito do 
cuidado de si, que se tratava de uma prática da liberdade que implica a 
criação e invenção de si mesmo como sujeito. Logo, a partir do conhecimento 
de si, as pessoas poderiam autoprescrever dietas, exercícios, sexo, banhos, 
sem a necessidade de recorrer a especialistas, já que a pessoa mais indicada 
para esse cuidado é o próprio sujeito. O cuidado de si implica a relação de si 
consigo, um trabalho incansável de construção de si mesmo. Para o grego a 
questão era: você é senhor ou escravo dos seus desejos? (LUZ; MIRANDA, 
2010, p. 34). 

 

O modelo de justiça restaurativa pressupõe o cuidado, o zelo autêntico, a cura. 

As relações entre os sujeitos não são tratadas a partir do binômio inocência-culpa 

permitindo o reconhecimento da ambiguidade que é inerente à condição humana. A 

justiça que seleciona, separa, determina os papéis por meio de prática herméticas 

cumpre apenas a função burocrática. Nunca alcança o mundo da vida ou reconstrói a 

integridade das relações que foram rompidas pela ofensa, pelo crime.  

 

Cura para as vítimas não significa esquecer ou minimizar a violação. Implica 
num senso de recuperação, numa forma de fechar o ciclo. A vítima deveria 
voltar a sentir que a vida faz sentido e que ela está segura e no controle. O 
ofensor deveria ser incentivado a mudar. Ele ou ela deveriam receber a 
liberdade de começar a vida de novo. A cura abarca um senso de 
recuperação e esperança em relação ao futuro (ZEHR, 2008, p. 13). 
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O deslocamento da punição para o campo da subjetividade, a fragmentação 

e isolamento do fenômeno da culpa e do problema da transgressão são sintomas do 

abandono do primado do cuidado de si de acordo com Foucault. O sujeito não pode 

governar a si próprio quando o aparato institucional usurpa sua condição de 

autonomia e restringe e domestica sua subjetividade, aplicando-lhe uma implacável 

ordenação dos desejos, classificando, hierarquizando e valorando suas vontades. 

Governado por disciplinas, horários e espaços exteriores o sujeito não perfaz o longo 

itinerário do autodomínio, não educa sua sensibilidade. Ao contrário, é guiado, tomado 

dirigido. Impossibilitado do governo de si, denuncia Foucault, não pode governar a 

cidade, ao menos não aquela compreendida como resultado da síntese virtudes, de 

vontades e de objetivos do gênero humano.  

 

Nosso conhecimento de Justiça começa com nossa experiência do nosso 
lugar no mundo. Nosso senso de justiça é antes de tudo a nossa resposta 
emocional para o mundo que nem sempre correspondente às nossas 
necessidades e expectativas. Nosso senso de justiça, em outras palavras, 
tem suas origens em emoções tais como ressentimento, inveja, indignação, 
vingança, como também com o que você se importa e sobretudo com a 
compaixão (SOLOMON, 1995 apud PENIDO, 2015). 

 

O modo como esses dois paradigmas, o retributivo e o restaurativo, se 

instauram no cotidiano das práticas educativas e das políticas públicas em educação 

é o foco do interesse, por isso a próximo capítulo contemplará especificamente o modo 

como esses conceitos se explicitam no meio educacional, tendo em vista as 

contribuições oferecidas tanto por Foucault quanto por Pierre Bourdieu para a 

compreensão da relação entre justiça e poder.   
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2 JUSTIÇA E PODER 

 

A noção clássica da ideia de justiça está atrelada ao conceito de poder, 

sobretudo no que concerne ao problema da legitimidade. O presente capítulo investiga 

a interface entre os conceitos tendo como pedra de toque o pensamento de Foucault 

e de Bourdieu acerca do complexo e delicado equilíbrio entre diálogo e 

permissividade, entre ordem e vingança.  

 

2.1 Proximidades e distâncias 

 

O conceito de justiça, conforme delimitamos no capítulo anterior, configura um 

conceito de relevância universal. A construção desse ideal atua como elemento vital 

para as relações sociais e expressa categorias que excedem o âmbito da opinião ou 

do posicionamento pessoal para fulgurar enquanto arquétipo, isto é, princípio comum 

e articulador que subjaz às concepções humanas garantindo seu âmbito coletivo. Para 

analisar mais profundamente o conceito de justiça e estabelecer sua relação com a 

ideia e com a prática do poder, nos permitimos recorrer à mitologia, amparados pelas 

palavras de Aristóteles: 

 

De fato, os homens começaram a filosofar, agora como na origem, por causa 
da admiração, na medida em que, inicialmente, ficavam perplexos diante das 
dificuldades mais simples; em seguida, progredindo pouco a pouco, 
chegaram a enfrentar problemas sempre maiores [...] Ora, quem experimenta 
uma sensação de dúvida e de admiração reconhece que não sabe; e é por 
isso que também aquele que ama o mito é, de certo modo, filósofo: o mito, 
com efeito, é constituído por um conjunto de coisas admiráveis. De modo que, 
se os homens filosofaram para libertar-se da ignorância, é evidente que 
buscavam o conhecimento unicamente em vista do saber e não por alguma 
utilidade prática. E o modo como as coisas se desenvolveram demonstra: 
quando já se possuía praticamente tudo o de que se necessitava para a vida 
e também para o conforto e para o bem-estar, então se começou a buscar 
essa forma de conhecimento (ARISTÓTELES, 1997 apud VERNANT, 2006, 
p. 54).  
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Na mitologia grega, a justiça é representada por uma mulher de olhos 

vendados. Segurando em sua mão direita uma balança e com a direita uma espada 

em riste, a justiça, ou Têmis permanece alheia às distrações e aos ardis das 

aparências. Assim, sempre ávida e indômita, é capaz de agir com imparcialidade e 

objetividade, restaurando a ordem rompida pela vilania daqueles que, diferentemente 

dela, buscam apenas o que lhes apraz. Até mesmo Zeus, segundo a tradição clássica, 

buscava conselhos em Têmis e respeitava suas decisões sem contestação.  

Ao contrário de suas filhas, as Moiras, deusas do destino, Têmis não é 

desprovida de olhos, suas órbitas não estão vazias. Não enxergar é uma escolha, um 

ato consciente, algo que lhe permite ver muito além, enxergar as tramas da realidade, 

ir além da carne e dos ossos daquele que está diante dela. A referência à cegueira 

como condição para perscrutar a realidade e fugir das aparências é um referencial 

simbólico basilar na mitologia grega.  

Tirésias, o profeta, Édipo, cujo horror e a vergonha lhe fizeram vazar os 

próprios olhos, Homero, o mais sublime dos poetas, ouvinte e escriba dos deuses... A 

cegueira liberta a consciência dos rumores, do jogo rasteiro das falácias, das 

artimanhas e dos engodos, permite ver de verdade. Têmis encarcera seus olhos, os 

amordaça. A justiça não contempla faces, apenas atitudes e escolhas. Sem esse 

encontro de olhares não há individualidade ou alteridade nas palavras de Jean-Pierre 

Vernant. O autor destaca que “em primeiro lugar, de reciprocidade: eu me vejo nos 

olhos do outro que está na minha frente, assim como ele se vê no espelho dos meus; 

em segundo, de reflexividade: do espelho em que olho para mim, vejo a mim mesmo 

como rosto e olho que me vê” (VERNANT, 2006, p. 466). 

 A justiça, virtude que sustenta a pólis, a síntese de excelências sobre as quais 

a existência coletiva se ergue, vê a todos porque não olha para ninguém. A 

impessoalidade absoluta, a cisão completa entre vítima e criminoso constrói o ideal 

de justiça no sentido retributivo, conforme abordamos anteriormente. Assim, a mesma 

é vista como uma entidade ou um valor supra-humano, pairando acima da existência 

ordinária e controlando cada um de seus aspectos, sem jamais conspurcar-se, sem 

jamais envolver-se com o vulgar, porém corrigindo-o caso desvie-se. Não há nenhum 

tipo de ambiguidade em seus julgamentos. Tudo é amplamente claro e bem 

delimitado.   
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Nesse sentido, o conceito de justiça inscreve-se na categoria dos objetos 

sagrados, cuja essência foi fundamentalmente abordada por Émile Durkheim (1996, 

p. 150), para o qual aquilo que é sagrado se manifesta sempre como uma realidade 

diferente das naturais. Conduz ao extraordinário, ao transcendental, ao metafísico. 

Quando o processo é tratado como um fato natural, biológico, normal, estamos no 

campo do profano, de tudo aquilo que não é sagrado, mas é interditado, controlado, 

regido pelo mesmo. A justiça, compreendida como um ideal, um elemento sagrado, é 

um forte componente de unificação e, como tal, essencial para formar a necessária 

unidade do corpo social.  

 

As coisas sagradas são aquelas que os interditos protegem e isolam; as 
coisas profanas, aquelas às quais os interditos se aplicam e que devem se 
manter distantes das primeiras. As crenças religiosas são representações 
que exprimem a natureza das coisas sagradas e as relações que elas 
possuem entre si e entre as coisas profanas. E os ritos são as regras de 
conduta que prescrevem como os homens devem se comportar com as 
coisas sagradas (DURKHEIM, 1996, p. 68). 

 

Retomando o paralelo com a mitologia grega, Têmis, a justiça, se mantém 

impassível, imaculada. E como se a balança e a espada em suas mãos jamais se 

contaminassem, permitindo-a permanecer como algo que transcende as relações 

comuns e, por isso mesmo, é capaz de arbitrá-las. Têmis julga, aponta, determina, 

mas são outras mãos que de fato executam seus ditames. São as Erínias ou 

simplesmente as Fúrias, que punem os injustos, especialmente os que zombam ou 

escapam da justiça formal. Tisífone, o Castigo, Megera, o Rancor, e Alecto, o 

Inominável, cumpriam a justiça contra os seres humanos, atormentando aqueles cujos 

olhos deliberadamente cegos de Têmis encontravam a culpa.  

Durkheim cita o papel dos ritos para a manutenção da pureza, do caráter 

inatingível do sagrado. Sua transcendência precisa ser preservada. Todavia, ao 

mesmo tempo, é necessário criar mecanismos que permitam à justiça interferir na vida 

comum. Exatamente nesse ponto nos encontramos com uma segura relação entre 

justiça e poder. Enquanto a primeira atua enquanto ideal o poder fixa práticas, 

condutas e normas e as aplica. Sem uma clara relação a com a justiça o poder não 

se legitima, pois é demasiadamente profano para constituir-se razão de si mesmo. 
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A relação entre Têmis e Zeus, senhor do Olimpo, manifesta bem o modo como 

justiça e poder estão um para o outro. Guiado pelas orientações da Justiça, Zeus 

administra e exerce seu poder sobre deuses e sobre os homens. Caso atuasse 

seguindo somente sua consciência seria fatalmente vítima de seus caprichos e sua 

autoridade estaria precariamente sustentada pelo medo e pela força. Mas agindo de 

modo justo, seu poder é legítimo e incontestável, até mesmo os que padecem de seu 

exercício hão que considerá-lo correto.  Blaise Pascal expressou essa complexa 

relação em um célebre aforismo.  

 

É justo que o que é justo seja seguido e é necessário que o que é mais forte 
seja seguido. A justiça sem a força é impotente; a força sem a justiça é 
tirânica. A justiça sem a força é contestada, porque há sempre maus; a força 
sem a justiça é acusada. É preciso, portanto, pôr em conjunto a justiça e a 
força, e, por isso, fazer com que o que é justo seja forte, e o que é forte seja 
justo.  A justiça está sujeita à disputa, a força é muito reconhecível e sem 
disputa. Assim não se pode dar a força à justiça, porque a força contradisse 
a justiça e disse que era injusta, e disse que era ela que era justa. E assim, 
não podendo fazer com que o que é justo fosse forte, fez-se com que o que 
é forte fosse justo (PASCAL, 1968 apud PARRAZ, 2006, p. 266). 

 

Desse delicado equilíbrio depende a própria possibilidade da existência 

coletiva. E podemos presenciar como o ideal de justiça e a prática do poder se 

manifestam nas relações construídas nos diversos espaços de convivência coletiva, 

especialmente no âmbito escolar. Professores e alunos expressam o ideal comum de 

justiça que está instaurado e altamente consolidado na consciência coletiva: o 

paradigma retributivo sobre o qual discorremos no capítulo anterior. Mesmo antes da 

tentativa de propor modelos alternativos, especificamente o de justiça restaurativa, 

percebe-se como o ideal de objetividade, imparcialidade e rigor estão arraigados na 

consciência de professores e de alunos. Práticas que se distanciem desse ideal, que 

o contradigam ou que proponham novos parâmetros relacionais são assumidos como 

ilegítimos.  

As relações de poder, em nosso meio, são legitimadas a partir do paradigma 

retributivo de justiça e quando se afastam do mesmo são inevitavelmente abaladas. 

Desse modo, pensa-se a justiça como exercício de coerção, na qual o culpado e 

amplamente responsabilizado e, sobretudo, exemplarmente punido por seu crime. Tal 

movimento não escapa da lógica primitiva do bode expiatório e remete mais à noção 
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de vingança do que propriamente a de justiça. Dentro do âmbito retributivo, portanto, 

justiça e poder se autolegitimam e se manifestam pelo emprego da força, pela coerção 

em cujo rastro a realidade se divide claramente entre inocentes e culpados. A 

dicotomia gerada aplaca consciências individuais e coletivas na falsa tranquilidade de 

uma suposta pureza fundada na presunção da existência de bons membros da 

sociedade, dignos de suas benesses, e de suas nêmeses, o delinquente, o malfeitor, 

aquele que deve ser apartado e submetido ao rigor da lei, aquele que carrega em si 

todo o peso da culpa e em cujo sofrimento o grupo encontra a redenção e reafirma 

sua crença na ordem pública.      

Já na esfera da justiça restaurativa o poder não emerge como mera coerção, 

tampouco cinde a realidade entre duas instâncias metafísicas e atávicas, 

substancialmente inconciliáveis: o bem e o mal. O poder é relacional e sua 

legitimidade não se dá pela clara justificação da força e sim pelo reconhecimento da 

responsabilidade mútua que toda ação social implica. Hannah Arendt, pensadora 

alemã que experimentou e refletiu sobre a degeneração do conceito de poder em 

totalitarismo, afirma que essa dimensão da condição e das relações humanas só 

existe legitimamente quanto expressa o sentido de unidade dentro da complexidade. 

Arendt compara o poder à harmonia entre os contrários de um concerto. 

 

A gramática da ação: a ação é a única faculdade humana que requer uma 
pluralidade de homens; a sintaxe do poder: o poder é o único atributo humano 
que se aplica exclusivamente ao entremeio mundano onde os homens se 
relacionam entre si, unindo-se no ato de fundação em virtude de fazer e 
manter promessas, o que, na esfera da política, é provavelmente a faculdade 
humana suprema (ARENDT, 2011, p. 228). 

 

 Não se trata de imputar culpa à vítima, mas de revelar as tramas que unem 

os sujeitos no tecido social. Enquanto a justiça retributiva pretende extirpar o ponto 

que pretensamente gera toda a dissonância na teia de relações que forma a sociedade 

e, assim, harmonizá-las uma vez mais, a restaurativa sabe que os conflitos formam 

um continuum, um constante movimento que desafia a fixação de papéis estanques 

entre inocentes e culpados, além de revelar sua total ineficácia na tratativa dos 

problemas.  
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A maioria de nós presume que a retribuição é uma prioridade das vítimas. 
Mas pesquisas realizadas com as vítimas mostram um quadro diferente. As 
vítimas muitas vezes são favoráveis a penas reparativas que não envolvem 
encarceramento – na verdade, muito mais vezes do que se faz público. Além 
disso, elas frequentemente listam a reabilitação do ofensor como algo 
importante. Afinal, ajudar o ofensor é uma das maneiras de tratar o problema 
da segurança e prevenção de delitos futuros (ZEHR, 2008, p. 15). 

 

Todavia, o modo como a prática do poder e as relações que emergem das 

mesmas se constituem exigem uma análise específica e aprofundada e que leve em 

consideração os diversos agentes desse processo. A partir desse ponto nos 

debruçaremos sobre essa questão retomando o pensamento de Foucault e trazendo 

à baila os referenciais de Pierre Bourdieu.  

 

2.2 Foucault e Bourdieu: o poder em suas múltiplas manifestações 

 

Nos primórdios da sociologia, Durkheim realçou enfaticamente a natureza 

objetiva do poder ao colocar como objeto de estudo da nova ciência os chamados 

fatos sociais, instâncias totalmente desvinculadas dos indivíduos, cuja força pressiona 

e molda as condutas subjetivas adequando-as ao convívio social. Weber também 

contribui para essa perspectiva.  

Ao conceber o Estado como uma dominação legítima do homem sobre o 

homem por meio da força, o sociólogo segregou ainda mais o poder para uma esfera 

autônoma em relação ao indivíduo, quase como se o mesmo, em determinado 

momento, se desgarrasse daqueles que o criaram, fechando em uma impessoalidade 

autocrática. A criatura extrapolando a natureza do seu criador, o constructo ganhando 

autonomia e se autogerindo, o fantasma da máquina que escapa à rigidez tida como 

intransponível da programação... tal fenômeno se constata tanto no Leviatã 

hobbesiano quanto no Estado construído por dominações legítimas de Weber.  

O medo do Estado, nesse ponto também do poder, seria atenuado pela 

consciência da paternidade por parte do indivíduo. Por mais horrorizado que o criador 

possa ficar diante da obra que lhe escapou ao poder, sempre permanece um vínculo 
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que os prende, uma consciência atroz de semelhança, de pertencimento e, ao final, 

de submissão.   

 

Percebemos, portanto, o poder político de preferência nas mãos do Estado, 
perante o qual não sentimos tanto medo. Afinal, a autoridade do Estado, 
como todas as constituições modernas asseguram, provém de nós, o povo. 
Apesar disso, sempre temos alguma desconfiança do poder (HERB, 2013, p. 
268).  

 

Em Foucault e Bourdieu encontramos uma nova perspectiva sobre o poder, 

situando-o para fora dos limites estatais e econômicos. As semelhanças entre os 

autores não vão além desse ponto de simetria. Enquanto Bourdieu coloca o poder no 

centro de seus estudos, Foucault chega até o mesmo pela inevitável relação com os 

temas que lhe são caros, fornecendo uma inequívoca análise sobre o modo como as 

relações humanas e intimidade do sujeito constituem o palco no qual o poder se 

exerce e se constrói.  

Foucault chega ao problema do poder a partir de suas investigações sobre a 

natureza e o modo como o saber foi construído ao longo da história e como em seus 

discursos reverberam tradições e influências que estão nas vias principais da história, 

mas também perspectivas que foram silenciadas e que só podem ser reconhecidas 

tacitamente. Para as primeiras, Foucault empregará o processo arqueológico, sobre 

o qual já tratamos no primeiro capítulo, as demais exigem uma metodologia 

genealógica. O autor diz que “A arqueologia seria o método próprio da análise das 

discursividades locais, e a genealogia, a tática que faz intervir, a partir dessas 

discursividades locais assim descritas, os saberes dessujeitados que daí se 

desprendem” (FOUCAULT, 2010, p. 16). 

O conceito de genealogia é típico do pensamento de Nietzsche para o qual as 

relações de poder se constituem de um embate belicoso de forças e tal embate se dá 

na esfera dos discursos, da produção do conhecimento ou, em termos foucaultianos, 

do saber. A mutação do sentido das palavras, o modo como os significados e o peso 

de certos conceitos e termos cambiam de acordo com a fixação dos papéis de 

vencedores e de vencidos na história. 
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O saber, assim como a justiça, visto como neutro e etéreo, cuja legitimidade 

encontra-se em si mesmo e não atrelada a qualquer outro esteio, é normalmente 

interpretado como instância objetiva que não sucumbe ao jogo vulgar das influências. 

Porém, Foucault segue pela senda aberta a golpes de martelo pelo filósofo alemão e 

encontra na alma escondida das palavras e no modo como cada conceito é 

empregado na fabricação dos discursos o cerne do poder.  

 

Não existe um discurso de poder de um lado e, em face dele, um outro 
contraposto. Os discursos são elementos ou blocos táticos no campo das 
correlações de força; podem existir discursos diferentes e mesmo 
contraditórios dentro de uma mesma estratégia; podem, ao contrário, circular 
sem mudar de forma entre estratégias opostas. (...) Cumpre interrogá-los nos 
dois níveis, o de sua produtividade tática (que efeitos recíprocos de poder e 
saber proporcionam) e o de sua integração estratégica (que conjuntura e que 
correlação de forças torna necessária sua utilização em tal ou qual episódio 
dos diversos confrontos produzidos) (FOUCAULT, 2014, p. 111-112). 

 

Trabalhando com o que fica relegado aos escombros deixados pela história 

oficial, os sedimentos amontoados às margens ou abaixo da superfície e com os 

sentidos e vozes que se silenciaram pelo caminho, Foucault procede com uma 

analítica do poder que reconhece o modo como as forças se estruturam no campo 

relacional entre os sujeitos. Portanto, para compreender o poder e suas práticas não 

basta investigar como o Estado, a economia e as diversas instituições agem em 

relação aos sujeitos. É preciso investigar as interações em sua genealogia máxima: 

pai e filho, mestre e discípulo, amante e amado.  

Segundo Foucault, sempre que se busca o poder como instância autônoma, 

quando a análise pressupõe seu isolamento e sua separação o mesmo escapa da 

mais arguta investigação. Assim, é preciso olhar o tecido em sua trama microscópica 

escapando à tentação ilusionista da sua superfície, pois a razão do bordado está em 

oculta no modo como as linhas se entrelaçam dentro dele. Discurso e poder estão 

nessa mesma ordem de relação, portanto não se pode falar de um ou de outro como 

elementos autônomos.  

Além disso, Foucault desconstrói a ideia de poder como um instrumento ou 

como força à serviço de determinadas ideologias ou classes de dominação. A sua 

onipresença, portanto, não se dá nos moldes das análises clássicas nas quais sempre 
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impera a consciência da inescapabilidade do poder dado que o mesmo sempre 

circunda e cerceia os indivíduos como algo absoluto. Ao contrário para Foucault 

sempre há espaço para a luta, o indivíduo pode resistir, pode enfrentar as amarras 

que são tecidas ao seu redor.   

 

As relações de poder suscitam necessariamente, apelam a cada instante, 
abrem a possibilidade a uma resistência, e é porque há possibilidade de 
resistência e resistência real que o poder daquele que domina tenta se manter 
com tanto mais força, tanto mais astúcia quando maior for a resistência. De 
modo que é mais a luta perpétua e multiforme que procuro fazer aparecer do 
que a dominação morna e estável de um aparelho uniformizante 
(FOUCAULT, 2010, p. 232). 

 

As relações do poder se reorganizam perenemente, passam por processos 

constantes de mutação mantendo os indivíduos e um infindável movimento relacional, 

à semelhança do que ocorre com os discursos ao longo da história. Foucault, portanto, 

não pensa o poder nos moldes tradicionais nos quais dominados e dominadores 

podem ser fixados em ordens claras permitindo uma analítica convencional. 

Tampouco seria pertinente considerá-lo como conjunto de aparatos coercitivos que 

privam e circunscrevem as ações e vontades individuais submetendo a uma 

determinada ordem tudo o que está abaixo do sol. É nos espaços que o poder se 

exerce. É na resistência que o mesmo se engendra para Foucault.  

 

O poder não se exerce senão sobre ‘sujeitos livres’ e na medida em que eles 
são ‘livres’. Entendemos por isso sujeitos individuais ou coletivos que têm 
diante deles um campo de possibilidade onde se podem dar muitas condutas, 
muitas reações e diferentes modos de comportamento. Ali onde as 
determinações estão saturadas, não há relações de poder. A escravidão não 
é uma relação de poder quando o homem está encadeado (então se trata de 
uma relação física de coerção), mas justamente quando pode deslocar-se e, 
no limite, se escapar (FOUCAULT, 2010, p. 237). 

 

Essa modalidade de poder delimitada por Foucault é muito mais ampla e 

sofisticada do que o modelo tradicional. Ao não apenas permitir o enfretamento e a 

resistência, mas compreendê-los como estruturas fundamentais do mesmo, Foucault 

identifica um processo de dominação que se principia no sujeito e que se apresenta a 

ele como exercício da liberdade, de autonomia. Esse poder deslocado do âmbito do 
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Estado, difuso e que ocupa os ínfimos espaços das relações requer um olhar 

microfísico para ser compreendido e identificado. Foucault (2014, p. 149) expõe que 

“o poder não está localizado no aparelho de Estado e que nada mudará na sociedade 

se os mecanismos de poder que funcionam fora, abaixo, ao lado dos aparelhos de 

Estado a um nível muito mais elementar, quotidiano, não forem modificados”. 

Foucault analisa o poder a partir de sua dispersão. Não há um centro a partir 

do qual o mesmo se irradie. Depara-se com o poder em todas as partes, em todos os 

encadeamentos discursivos, no nomadismo do sentido das palavras e do jogo que 

lhes impõe um significado convencional em meio aos infinitos possíveis. O autor 

salienta que “o poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo 

que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos 

de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou bem” (FOUCAULT, 2014, p.183). 

Em contrapartida, não existe um lugar, um ponto no qual a resistência ao 

poder se empreende. A luta também assume esse caráter difuso e relacional. Sem 

partidos, sem organizações, sem espaços. A constituição molecular do poder torna a 

resistência simultaneamente necessária e inócua. A luta faz funcionar o poder e o 

indivíduo o leva e possibilita onde quer que esteja. 

Embora o modo como o poder se expressa seja percebido de modo bem 

distinto por Foucault sua legitimidade e sua relação com a ideia de justiça 

permanecem. Independentemente de sua clara localização ou de sua difusão, de sua 

identificação com o aparelho de Estado e em sua peculiar condição microfísica a 

questão relativa à sua necessidade legitimação é uma constante. Não por acaso 

Foucault acaba se deparando com a questão do poder quando começa sua análise 

dos mecanismos de punição e da transformação da lógica punitiva ao longo da história 

uma vez que, como já esclarecemos, o tema do poder nunca foi objeto central de sua 

filosofia. Embora os métodos tenham se transformado, a deusa permanece lá, 

impassível, promulgando sua verdade e impondo as sanções que o poder executará.   

O espaço escolar, as práticas educativas e as políticas públicas em educação 

são expressões dessa natureza relacional e difusamente onipresente do poder em 

Foucault. Professores e alunos tecem constantemente relações de poder entre si e 

colidem com suas vontades em um jogo permanente de luta e de resistência. Os 
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modos de relação são intermediados pelos saberes construídos e transmitidos pela 

escola e na escola. 

 A divisão dos conteúdos, a delimitação clara os espaços de circulação, a 

disposição dos corpos na sala de aula em fileiras perfiladas, em alguns lugares 

respeitando um ordenamento previamente estabelecido pelos gestores e docentes... 

expressam o mecanismo no qual o poder molecular pode ser finalmente visualizado 

explicitamente de acordo com Foucault. Trata-se da disciplina.  

 

Permite ao poder disciplinar ser absolutamente indiscreto, pois está em toda 
parte e sempre alerta, pois em princípio não deixa nenhuma parte às escuras 
e controla continuamente os mesmos que estão encarregados de controlar; 
e absolutamente “discreto”, pois funciona permanentemente e em grande 
parte em silêncio. A disciplina faz “funcionar” um poder relacional que se auto-
sustenta por seus próprios mecanismos e substitui o brilho das manifestações 
pelo jogo ininterrupto dos olhares calculados (FOUCAULT, 1994, p. 158). 

 

A disciplina impõe um modelo, uma norma previamente estabelecida, 

padronizando os indivíduos e seus comportamentos. É uma estratégia do poder 

molecular e, como tal, não se move na superfície das atitudes, se dá nos corpos, nos 

saberes produzidos e atestados por um jogo político e cujo domínio implica da 

reprodução de condutas e de posturas. 

Bourdieu confronta o paradigma tradicional do poder assim como Foucault. 

Mas, diferentemente de seu compatriota, compreende o poder como uma estrutura 

simbólica não simplesmente difusa, tampouco produzida sob a forma de poder. Para 

Bourdieu (1989, p. 31) o "poder invisível que só pode se exercer com a cumplicidade 

daqueles que não querem saber que a ele se submetem ou mesmo que o exercem".  

Esse jogo entre cúmplices faz do poder algo assumido como legítimo e 

inevitável. Sua origem não é intrinsecamente imprecisa como em Foucault. Sua 

procedência é apenas ignorada e sua força não reconhecida enquanto tal, pois tanto 

para o dominador quanto para o dominado o poder é absolutamente justificado. Dessa 

forma, o poder estaria claramente nas mãos de alguém, de um grupo. E para que 

possa se manifestar com a naturalidade necessária a sua justificação demanda que 
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os indivíduos dominados assumam, em determinado momento, o ponto de vista 

daqueles que exercem o poder e, assim, o autorizem.  

Bourdieu enfatiza a têmpera simbólica do poder e investiga os mecanismos 

que permitem essa legitimação. Como símbolo demanda que o outro o assuma, que 

valide seu significado e que o compartilhe. É nesse movimento que o poder se constrói 

e se estabelece.  

 

A força simbólica é uma forma de poder que se exerce sobre os corpos, 
diretamente, e como que por mágica, sem qualquer coerção física; mas essa 
mágica só pode operar apoiada em predisposições assentadas [...] na parte 
mais profunda dos corpos. Se ela pode agir como num estalo, isto é, com um 
gasto extremamente baixo de energia, ela só o consegue porque dispara as 
disposições que o trabalho de inculcação e de incorporação assentam 
naqueles [...] que se veem por ele capturados (BOURDIEU, 1998 apud 
ATTIE, 2013, p. 76).  

 

Trata-se do que o sociólogo francês define como habitus, um conjunto de 

disposições internas de origens externas, uma espécie de intermédio entre a realidade 

exterior o mundo individual. Desse modo, ao mesmo tempo em que rompe com o 

conceito tradicional de poder, Bourdieu se diferencia de Foucault estabelecendo um 

vínculo notório entre coletividade e subjetividade, pois, de acordo com o conceito de 

habitus, as ações, sentimentos e desejos pessoais respondem a princípio social 

estruturante e que foi, por meio das práticas e das vivências, se construindo como 

aparato simbólico no âmago do sujeito. Por detrás de cada prática, de cada ação 

consciente do sujeito identificamos o seu princípio originário.  

 

Assim, a visão de mundo de um velho marceneiro, sua maneira de gerir seu 
orçamento, seu tempo ou seu corpo, seu uso da linguagem e suas escolhas 
indumentares estão inteiramente presentes em sua ética do trabalho 
escrupulosa e impecável, do cuidado, do esmero, do bem-acabado e em sua 
estética do trabalho pelo trabalho que o faz medir a beleza do produto pelo 
cuidado e paciência que exigiram. Pars totalis, cada dimensão do estilo de 
vida simboliza todas as outras (BOURDIEU, 1983, p. 84). 

 

A educação é o ponto de partida desse processo claramente político pelo qual 

o poder se estabelece por total cumplicidade simbólica do dominado. Segundo 
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Bourdieu, a educação é, acima de tudo, política e cria um laço profundo entre os 

indivíduos e aqueles que exercem poder sobre eles, pois se baseia em um processo 

de transmissão e de introjeção da visão de mundo dominante garantindo que a ordem 

seja fundada e mantida, pois é uma expressão natural das práticas e das estruturas 

simbólicas assumidas como verdadeiras pelos indivíduos submetidos à educação 

formal.  

 

A violência simbólica impõe uma coerção que se institui por intermédio do 
reconhecimento extorquido que o dominado não pode deixar de acordar com 
o dominante, pois ele não dispõe para o pensar e para se pensar, senão de 
instrumentos de conhecimento que tem em comum com ele e que são apenas 
a forma incorporada da relação de dominação (BOURDIEU, 2014, p. 10). 

 

A construção do habitus demanda a docilidade do sujeito, porém conta com a 

ativa participação do Estado, uma vez que a educação assume papel desse destaque 

nesse processo. Portanto, mesmo não dependendo ou estando vinculado diretamente 

ao aparelho estatal, o poder e suas práticas estão intimamente ligados ao mesmo. 

Bourdieu quebra a dicotomia sujeito e Estado no que tange ao poder sem desconstruir 

a influência direta da instituição sobre os indivíduos. 

 

Ao inculcar – em grande parte através do sistema escolar – as estruturas 
cognitivas comuns, tacitamente avaliativas (não se pode dizer branco e negro 
sem dizer, tacitamente, que branco é melhor que negro), ao produzi-las, ao 
reproduzi-las, ao fazê-las reconhecer profundamente, ao fazê-las 
incorporadas, o Estado carrega uma contribuição essencial à reprodução da 
ordem simbólica que corrobora de maneira determinante à ordem social e a 
sua reprodução. Impor estruturas cognitivas e avaliativas idênticas, é fundar 
um consenso sobre o sentido do mundo. (…) o Estado é o principal produtor 
dos instrumentos de construção da realidade social (BOURDIEU, 2012 apud 
MIRALDI, 2015, p. 111).  

 

Por meio do habitus o sujeito conforma suas ações à posição social que 

ocupa. O Estado se vale desse mecanismo para garantir o exercício do poder. Quanto 

mais os sujeitos interiorizam essas estruturas mais se mostram coerentes ao papel 

que devem desempenhar e às disposições dos espaços nos quais estão inseridos. 

Para Bourdieu a produção desse princípio se dá pela subordinação às regras das mais 

variadas esferas: familiares, escolares, econômicas, etc.  



45 
 

 

Só se pode explicá-las, portanto, com a condição de relacionar as condições 
sociais nas quais se constitui o habitus que as engendrou e as condições 
sociais nas quais ele é posto em ação, ou seja, com a condição de operar 
pelo trabalho científico a relação desses dois estados do mundo social que o 
habitus efetua, ao ocultá-lo, na e pela prática (BOURDIEU, 2011, p. 93). 

 

A perspectiva de poder proposta por Bourdieu a partir da construção do 

conceito de habitus ressoa diretamente na realidade e na estrutura escolar. A 

interiorização das categorias simbólicas que constrói os liames da cumplicidade entre 

dominados e dominadores se dá de modo prático, por meio de vivências às quais os 

sujeitos são apresentados logo na infância e, especialmente, por meio da escola.  

Portanto, a contribuição de Bourdieu permite relacionar a questão da relação 

entre justiça e poder diretamente no foco de nossa pesquisa. A educação é foco de 

interesse específico do sociólogo. O modo como as relações entre professores e 

alunos são construídas, a natureza dessa interação, suas facetas, movimentos e 

propósitos manifestam a afirmação de papéis e legitimação de poderes, o que, na 

prática, termina por redundar em violência segundo Bourdieu, sobretudo de caráter 

simbólico. 

Assim como Foucault revela o poder enquanto dimensão microfísica, sem um 

centro específico, Bourdieu também o extrai da simples imposição coercitiva de 

condutas por meio do aparato institucional. O debate é realocado para o campo das 

relações, seja na eterna luta de resistência que engendra e permite ao poder se 

efetivar, seja na cumplicidade inerente entre dominados e dominadores, os dois 

autores abrem o caminho para a compreensão do modo como o conceito de justiça 

valida determinadas instâncias de poder nem sempre legítimas ou positivas.  

Bourdieu elabora o conceito de poder simbólico como o mecanismo mediante 

o qual as relações de dominação são estabelecidas. Amparados por ideias e padrões 

de comportamento amplamente disseminados por meio de práticas sociais e 

instituições, especialmente a escola, as classes dominantes forjam um consenso 

quanto ao sentido do mundo social, o que inclui funções e lugares que cada pessoa 

ou grupo deve ocupar em relação aos demais e a pretensa soberania do mérito 

pessoal como condição de ascensão e de sucesso. De acordo com Bourdieu, o poder 
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simbólico é esse “poder invisível que só pode ser exercido com a cumplicidade 

daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” 

(2003, p. 7-8). No ambiente escolar, o poder simbólico, de acordo com Nogueira e 

Nogueira (2002, p. 32), se exprime na dissimulação da cultura dominante na cultura 

escolar. As escolas, portanto, exigem dos estudantes a plena adequação a virtudes e 

conhecimentos dos quais estão alijados em seus espaços e relações. Sob a falsa 

premissa da neutralidade e da universalidade, os sistemas educacionais perpetuam e 

reproduzem a desigualdade, ocultando sob a forma de conteúdos e currículos o 

exercício arbitrário e de um poder desigual, velado e simbolicamente violento. 

 

[...] violência simbólica é essa coerção que se institui por intermédio da 
adesão que o dominado não pode deixar de conceder ao dominante (e, 
portanto, à dominação) quando ele não dispõe, para pensá-la e para se 
pensar, ou melhor, para pensar sua relação com ele, mais que de 
instrumentos de conhecimento que ambos têm em comum e que, não sendo 
mais que a forma incorporada da relação de dominação, fazem esta relação 
ser vista como natural; ou, em outros termos, quando os esquemas que ele 
põe em ação para se ver e se avaliar, ou para ver e avaliar os dominantes 
(elevado/baixo, masculino/feminino, branco/negro, etc.) resultam da 
incorporação de classificações, assim naturalizadas, de que seu ser social é 
produto (BOURDIEU, 2003, p. 47). 

 

O parentesco visceral entre esses dois os conceitos de poder em Foucault e 

em Bourdieu revela como a superação de práticas excludente dentro do âmbito 

escolar exigem uma reavaliação dos conceitos que sustentam e possibilitam as 

relações entre os indivíduos e na percepção de que o poder é um exercício, uma ação 

e não uma entidade reificada em instituições. Nesse sentido, promover a ideia de 

justiça por meio da implementação do paradigma restaurativo a partir de aportes 

educacionais e não meramente jurídicos, é um caminho promissor.  

A constatação dessa necessidade está ligada à percepção de um outro 

fenômeno essencialmente ligado ao modo como o poder é legitimado e praticado e 

que, atualmente, constitui um dos maiores desafios enfrentados pela instituição 

escola: a violência. Políticas públicas e projetos adotados para lidar com essa questão 

têm se mostrado altamente improdutivos, tendo em vista a sucessão de mecanismos 

e de estratégias fracassadas que se acumulam sob a forma de resoluções. 

Praticamente em todas elas prevalece a adoção de modelos retributivos nos quais se 
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reforça a ideia de justiça como conceito metafísico, objetivo e supostamente imparcial 

a partir do qual o poder seria legitimamente empregado por parte de gestores e de 

professores. Esse paradigma que ignora e acoberta as diferenças, que não reconhece 

as faces, mas age de modo supostamente cego, criando uma falsa sensação de 

coexistência pacífica no ambiente escolar tem se mostrado não apenas ineficiente, 

mas também totalmente incompatível com os pressupostos da educação pública.  

Outro ponto importante é que as ações além de se restringirem a lidar com as 

situações de violência por meio dos critérios e fundamentos já citados, não se 

desgrudam da esfera operacional, pouco ou nada ressoando na formação docente. 

Tratar da questão da justiça restaurativa não como método e sim como fundamento 

das práticas escolares, algo ainda não realizado efetivamente, parece ser um caminho 

viável para o enfretamento do problema, cuja natureza relacional demanda um 

enfoque que escape às ações puramente burocráticas. O caminho aberto pelas ideias 

de Foucault e de Bourdieu nos guiarão na análise dessa questão a partir daqui.  
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3 A EDUCAÇÃO: INTERFACES COM OS CONCEITOS DE PODER, JUSTIÇA E 

VIOLÊNCIA 

 

A questão da violência e das relações de poder permeiam o cotidiano escolar. 

O ideal de justiça nutrido pelos indivíduos que coexistem nesse espaço, ou seja, a 

forma como gestores, docentes, alunos e comunidade concebem a justiça e suas 

práticas é um elemento chave para até que ponto a instituição contribui para o 

agravamento do problema. O presente capítulo explora as conexões entre as práticas 

educativas e o fenômeno da violência dentro do contexto escolar, evidenciando como 

o emprego, mesmo que tácito e inconsciente, de um conceito punitivo de justiça está 

relacionado ao recrudescimento dos conflitos e suas repercussões negativas.  

 

3.1 Conceitos complementares  

 

O paralelo entre justiça retributiva e justiça restaurativa enfatiza a 

complexidade do problema e a fragilidade dos recursos e conceitos empregados 

ordinariamente nas escolas para lidar com os conflitos.  Antes de serem excludentes, 

os paradigmas citados constituem duas dimensões complementares ao conceito de 

justiça. Todavia, a preponderância e quase unilateralidade do paradigma retributivo 

na instituição escola tem sem mostrado ineficaz, exigindo a incorporação dos ideias e 

método restaurativos. Essa constatação passa pela compreensão mais profunda dos 

conceitos citados.  

Apesar do senso comum reinante, poder e violência são conceitos distintos. 

Enquanto o primeiro prima por legitimidade o segundo se ergue sob a égide da 

demasia e do dano. A violência, em suas múltiplas formas e manifestações, sempre 

representa uma violação do outro, mesmo que autorizada, o que normalmente ocorre 

na esfera política.  

É célebre a definição de Max Weber (2004, p. 17) que compreende o Estado 

como monopólio do uso da violência em determinado território. Ou seja, ao poder 
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público é facultado o direito à demasia quando o objetivo é manter a integridade do 

território e a estabilidade das leis e dos costumes.  

Desse modo, embora a violência possa ser utilizada como forma de controle 

e de manutenção da ordem a mesma não legitima o exercício do poder, cuja essência 

é, segundo Weber (2004, p. 23), a “probabilidade de impor a própria vontade numa 

relação social, mesmo contra resistência, seja qual for o fundamento dessa 

probabilidade”. 

A violência, enquanto fenômeno histórico e cultural, não supõe consenso, não 

abre espaço ao diálogo. Sua essência é coercitiva e ao ser empregada na esfera das 

relações sociais torna o outro objeto e não sujeito, colocando-o no limiar de sua 

sobrevivência. O poder autêntico, por carecer e se fundar em determinada modalidade 

de legitimidade, pressupõe sujeitos que se permitem exercer e se submeter às 

vontades em jogo.  

Weber (2004, p. 33) compreende três fontes legítimas de dominação ou de 

exercício de poder: a racionalidade, a tradição e o carisma. A dominação racional 

equivale ao reconhecimento de uma ordem ou de um direito que validam e concedem 

a alguém a incumbência do poder. A dominação tradicional sacramenta os ritos e 

costumes vigentes e os consideram fontes das quais toda a legitimidade emana. A 

carismática, por fim, encontra nas qualidades pessoais de um sujeito a fonte que torna 

legítimo o poder. 

A violência, a partir dessa perspectiva, é a negação do poder legítimo, uma 

vez que se vale da coerção e do dano e nega o processo minimamente autônomo 

mediante o qual o sujeito concede legitimidade à vontade exercida por e sobre si. Nas 

relações legítimas, a adesão ocorre dentro dos limites de certa liberdade. Quando o 

indivíduo é compelido e sente que não lhe é possível deixar de conceder sua aceitação 

à vontade do outro, chegando ao ponto de naturalizar os fundamentos dos processos 

de dominação, deixando de compreender e de admitir sua dinâmica consensual. 
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Os mecanismos coercitivos, típicos do emprego da violência como matriz 

das relações sociais, estão arraigados nos valores e práticas cotidianas. A exclusão e 

a submissão que ocorrem por meio da dominação coercitiva instituem uma lógica 

perversa pautada na negação da subjetividade, na instauração de relações de poder 

abusivas autocráticas e na imposição de sistemas de punição como única forma de 

reparação das interações rompidas por algum conflito ou delito. Por isso, é tão difícil 

e urgente criar mecanismos que possibilitem não apenas o combate efetivo aos atos 

de violência, mas sobretudo a superação de sua preponderância nas relações sociais.  

A violência se manifesta geralmente sob a forma de uma busca por controle 

total, da tomada da individualidade alheia e no rompimento de qualquer modalidade 

de identificação entre os diferentes sujeitos sociais. Por isso, não se contém, não 

ocorre dentro de limites aceitáveis nos quais cada um tome seu lugar e tenha 

garantida sua participação ativa. A violência é uma demasia dirigida, uma força 

excessiva que constrói ao seu redor uma aura de inevitabilidade para se manter.  

Foucault declara que é justamente esse caráter implacável que torna a 

violência tão perigosa. Enquanto modelos conciliatórios e restauradores demandam 

autênticas peripécias conceituais para se sustentarem, sistemas coercitivos e 

danosos, nos quais impera a noção de retribuição absoluta, soam como evidentes e 

parecem não necessitar de qualquer justificativa para serem considerados legítimos. 

  

O que existe de mais perigoso na violência é sua racionalidade. Certamente, 
a violência em si mesma é terrível. Mas a violência encontra seu fundamento 
mais profundo na forma de racionalidade que nos utilizamos (...) Entre a 
violência e a racionalidade, não há incompatibilidade (FOUCAULT, 1994, p. 
38-39). 

 

A consciência que simploriamente cria uma clara fronteira entre o bem e o 

mal, entre culpa e inocência assume a existência de categorias morais de natureza 

metafísica. Ocorre, ao contrário, que estamos diante uma questão mais complexa, na 

qual prevalece uma dubiedade indevassável, cujo reconhecimento supõe uma 

percepção histórica e relacional da existência humana. E nesse ponto talvez a arte e 

não a especulação científica tradicional seja muito mais expressiva. Afinal, como 

elucidou Foucault, a violência e toda a sorte de práticas coercitivas são de ordem 
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eminentemente racional e se sustentam por intermédio de uma lógica dura cujas 

digressões beiram à eficácia persuasiva dos sofismas. A arte se move na fronteira do 

ponderável, no limite do significado formal dos símbolos e oferece à mente o horizonte 

do inefável.  

Diversos autores da literatura universal manifestam a condição ambígua na 

qual o ser humano se equilibra. Oscar Wilde é um desses autores que revelam a 

peculiar característica humana de habitar no absurdo, no ponto de ruptura no qual 

nada se sustenta com total clareza, mesmo que nos esforcemos herculeamente para 

ignorar isso.  

Em “O Retrato de Dorian Gray”, Wilde retira as densas camadas que os ritos 

e normas sociais constroem para manter a selvagem ambiguidade humana oculta por 

detrás da pretensa superioridade moral de alguns indivíduos ou até mesmo de 

determinadas classes sociais. Por detrás da pureza e da inocência baila o caos. Por 

debaixo de vestimentas imaculadas e nas entrelinhas dos discursos que apontam os 

culpados com a mesma segurança com a qual se escolhe o prato para o jantar, pulsa 

a mesma brutal fúria de sentidos, de desejos e de pensamentos que angustia, 

igualmente, maltrapilhos e condenados. 

A história é simplesmente esta - disse o pintor, passado algum tempo. - Há 
dois meses, fui a uma recepção em casa de Lady Brandon. Você sabe que 
nós, pobres artistas, temos de nos mostrar, de vez em quando, à sociedade, 
para fazer lembrar ao público que não somos selvagens. Como você uma vez 
me disse, de fraque e laço branco qualquer pessoa, até um corretor da Bolsa, 
pode ganhar a reputação de civilizado. Bem, uns dez minutos depois de ter 
estado a conversar com viúvas cheias de títulos de nobreza e nada discretas 
no trajar, e com académicos enfadonhos, apercebi-me subitamente de que 
estava alguém a olhar para mim. Virei-me e vi Dorian Gray pela primeira vez. 
Quando os nossos olhos se encontraram, senti que empalidecia. Apoderou-
se de mim uma estranha sensação de terror. Sabia que tinha deparado com 
alguém de personalidade tão fascinante que, se eu o permitisse, iria absorver 
todo o meu ser, toda a minha alma, a minha própria arte. Não queria nenhuma 
influência externa na minha vida. Você sabe bem, Harry, que sou, por 
temperamento, independente. Fui sempre senhor de mim mesmo, pelo 
menos sempre o fora até encontrar Dorian Gray (WILDE, 2001, p. 14). 

 

Wilde revela a monstruosidade coexistindo com a beleza. Tintas e formas 

não podem mais do que ocultá-la por um instante, assim como a humanidade sempre 

resplandece mesmo quando soterrada em miséria e desespero. Inocência e culpa, 

portanto, deixam de ser compreendidas como instâncias ontológicas e vítima e 
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culpado ressoam incomodamente como papéis aos quais todo o homem e mulher está 

fadado a assumir inúmeras vezes ao longo da existência. 

Banir a violência para as raias da animalidade ou listá-la como um instinto 

primitivo não soa factível e por isso é tão ineficiente. Afirmar que uma punição física 

seja um rito irracional para purgar o criminoso é algo ilógico dada a sua completa e 

inequívoca precisão. Desde sempre a forma de lei menos sujeita à dúvida e, portanto, 

ao questionamento é a retribuição. Sua simplicidade e aparente efetividade são 

sedutoras, especialmente por concederem um alívio imediato de consciência que 

permite aos sujeitos adormecerem no conforto do dogma de sua inconteste inocência. 

Diante disso, mesmo os fatos que demonstram a ineficácia patente das práticas 

sociais e de justiça, com caráter retributivo, a sua existência e aplicação reforçam a 

necessidade de se encontrar uma forma adequada, válida e aceitável de se lidar com 

essa questão, o que, acreditamos, nos encaminha para o paradigma de justiça 

restaurativa.   

“Fazer justiça‟ do ponto de vista restaurativo significa dar resposta 
sistemática às infrações e a suas consequências, enfatizando a cura das 
feridas sofridas pela sensibilidade, pela dignidade ou reputação, destacando 
a dor, a mágoa, o dano, a ofensa, o agravo causado pelo malfeito, contando 
para isso com a participação de todos os envolvidos (vítima, infrator, 
comunidade) na resolução dos problemas (conflitos) criados por 
determinados incidentes. Práticas de justiça com objetivos restaurativos 
identificam os males infligidos e influem na sua reparação, envolvendo as 
pessoas e transformando suas atitudes e perspectivas em relação 
convencional com sistema de Justiça, significando, assim, trabalhar para 
restaurar, reconstituir, reconstruir; de sorte que todos os envolvidos e 
afetados por um crime ou infração devem ter, se quiserem, a oportunidade 
de participar do processo restaurativo (SCURO NETO, 2000 apud PINTO, 
2005, p. 21). 

 

Enquanto a justiça retributiva evidencia a exterioridade por meio da punição 

coercitiva e unilateral, o modelo restaurativo, de acordo com Scuro Neto, coloca os 

sentimentos, a subjetividade dos sujeitos em primeiro plano com o objetivo de 

promover a responsabilização. As punições, tomadas isoladamente, não convergem 

para o movimento individual e coletivo de conscientização dos sujeitos envolvidos no 

conflito e, na maioria das vezes, servem como um mecanismo de compensação ou 

de expiação da culpa, pois foca o ato em si e não as pessoas envolvidas. O trato com 

a subjetividade, com o sentimento de responsabilidade é de natureza muito mais 

abstrata, o que torna sua percepção e aceitação mais difíceis, ao passo em que o 
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sistema retributivo conserva o caráter evidente, o que acaba auto justificando seus 

métodos. 

A sociedade tende a conceber que a violência, praticada em nome da justiça 

retributiva, não pode falhar e, quando isso ocorre, é porque não foi aplicada com a 

intensidade e celeridade necessárias. Punições cuja intensidade é cumulativa 

demonstram isso. A celebrada política Three Strikes Law5 ou o sistema de ocorrências 

escolares que prevê punições de acordo com a quantidade de registros que o aluno 

possui demonstram que é incomum questionar a pertinências e validade do modelo. 

Ao invés disso, a solução é seu aprofundamento. A justiça restaurativa se vale de uma 

lógica inversa.  

Nesse paradigma sobressai a interdependência entre sujeitos. A cisão entre 

inocentes e culpados impede a reconstrução das relações que foram rompidas. 

Aquele que assume, na justiça retributiva, a mera posição de juiz ou de carrasco, que 

“crava o martelo” contra o outro ou se julga inocente do golpe que desfere com o 

machado não se reconhece como parte da realidade e, como tal, não está apto para 

governá-la, uma vez que não governa a si mesmo.  

De acordo com Foucault, o governo dos outros pressupõe o cuidado ético 

de si que constitui um “princípio de agitação, um princípio de movimento, um princípio 

de inquietude permanente” (FOUCAULT, 2011, p. 9). Tal relação entre cuidado de si 

e governo dos outros instaura relações fundadas na liberdade e na autonomia, nas 

quais aqueles que são governados possuem o direito de se contrapor aos excessos e 

desmandos por parte dos indivíduos e das instituições às quais estão submetidos. Ao 

invés de submissão, inquietude. No lugar da obediência servil, autogoverno. 

Imposições unilaterais, punições desarticuladas de processos de conscientização nos 

quais o sujeito age sobre si mesmo e reconhece, no exercício de sua vontade, a 

responsabilidade que lhe é própria, não são expressões de governo e sim de tirania.  

 

 

                                                 
5 Orientada pelo sistema da perpetuidade da reincidência, a referida lei, adotada por mais de vinte e quatro estados 
norte-americanos, entrou em vigor em dezembro de 1993 em Washington e em março de 1994 na Califórnia 
estabelecendo penas gradativas, de acordo com o número de condenações sofridas (AUSTIN; CLARK; HENRY, 
1997). 

 

https://jus.com.br/tudo/penas
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[...] reinterrogar as evidências e os postulados, sacudir os hábitos, as 
maneiras de fazer e de pensar, dissipar familiaridades admitidas, retomar a 
medida das regras e das instituições e, a partir dessa reproblematização (na 
qual ele desempenha seu labor específico de intelectual) participar na 
formação de uma vontade política (na qual ele tem seu papel de cidadão a 
realizar). (FOUCAULT, 1994, p. 676-677). 

 

O paradigma restaurativo exige o enfrentamento aberto e direto, o 

envolvimento pleno que nasce da consciência de que se é sempre responsável pela 

realidade na qual se está inserido. Nietzsche também enfatiza essa postura de 

assombrada coragem ante a vida e suas dinâmicas. 

 

Uma predileção intelectual para a aspereza, pelo horror, pela crueldade, pela 
incerteza da existência, predileção devido à saúde excelente, ao excesso de 
força vital, a excedência da vida? Tão excessiva plenitude não trará consigo 
um certo sofrimento? A visão mais penetrante não será por isso mesmo 
dotada de uma temeridade irresistível que busca o terrível como quem busca 
o inimigo, que procura um adversário digno contra o qual possa experimentar 
a sua força? (NIETZSCHE, 2002, p. 18). 

 

Os processos educativos que se desenvolvem a partir de um paradigma de 

respeito ao outro, de alteridade, próprios da justiça restaurativa, poderiam permitir que 

os sujeitos se reconheçam em sua diversidade e unidade, o que é vital para 

compreensão e enfretamento da questão da violência no contexto escolar.  

 

3.2 Violência na escola  

 

Universalidade e especificidade são perspectivas importantes e complexas. 

Dimensioná-las adequadamente é um pressuposto para que estudos e reflexões não 

se percam em generalizações superficiais ou se restrinjam a peculiaridades 

imponderáveis.  

Anteriormente, tratamos da questão da relação entre violência e poder a partir 

de uma perspectiva geral, tomando e conceituando o fenômeno amplamente. Nesse 
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ponto, lançamos um olhar mais próximo com o intuito de reconhecer sua influência e 

manifestação no contexto escolar. 

A escola é particularmente afetada pelas condições históricas, políticas, 

econômicas, culturais e sociais. Mais do que isso. A escola deve expressar e revelar 

os principais aspectos da vida social, uma vez que sua função é exatamente oferecer 

as condições necessárias para que o sujeito possa participar ativamente do grupo ao 

qual pertence, o que demanda tanto a formação de uma identidade singular quanto a 

criação de laços de solidariedade com os outros, como se, afirma Durkheim, 

existissem dois seres em cada sujeito. 

 

Um é constituído de todos os estados mentais que não se relacionam senão 
conosco mesmo e com os acontecimentos de nossa vida pessoal: é o que se 
poderia chamar de ser individual. O outro é um sistema de ideias, sentimentos 
e de hábitos [...] (DURKHEIM, 1978, p. 82-83). 

 

A violência escolar representa, portanto, uma manifestação que é 

tipicamente social não se constituindo em fenômeno isolado. O que a caracteriza e a 

potencializa no contexto educacional é justamente o fato de se expressar em um 

espaço no qual as ideias vigentes colidem com os desejos e ímpetos de 

individualidade dos sujeitos que ali estão, submetidos a um processo formativo que 

se dá no exato ponto de tensão entre indivíduo e sociedade.  

Bourdieu compreende que o verdadeiro papel da escola deveria ser esse 

espaço de formação, embora, geralmente, reforce as desigualdades. Porém, 

enquanto Durkheim enfatiza a integração moral, Bourdieu cita a integração cultural 

como papel principal da instituição escolar. Apesar da diferença entre esses dois 

sociólogos franceses está clara a situação peculiar da escola: simultaneamente 

expressão de uma determinada sociedade – historicidade, conjuntura político-

econômica... – e projeção de seus objetivos e ambições. 

A violência no contexto escolar tem uma face inequívoca: a relação entre 

professor e aluno. E isso não se limita apenas ao docente em sala de aula, mas a todo 

o aparato institucional que cerca e atinge o aluno. Estamos falando de uma relação 

de poder que não raro se dá por meio da violência, reposta padrão aos conflitos que 
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nascem necessariamente nesse ambiente único. O mais importante e decisivo 

consiste na tensão entre os objetivos e políticas educacionais e os anseios e receios 

que os estudantes carregam dentro de si.  

Em várias situações o próprio ato de educar é violento, pois impele o sujeito 

a se conformar, a se submeter, a esvaziar-se de si para ser preenchido com valores 

e sentidos que lhe são totalmente estranhos e arbitrários. “Os interesses dos 

compradores de força de trabalho levam-nos a reduzir ao mínimo a autonomia do SE 

[Sistema de ensino], colocando-o, assim como a família, sob a dependência direta da 

economia [...]”, expõem Bourdieu e Boltanski (2001, p. 131). A recusa, cuja alcunha é 

indisciplina, é punida física e simbolicamente, ou seja, tanto por meio da coerção direta 

– ocorrências, medidas disciplinares como reprimendas e suspensões – ou simbólica, 

por meio da introjeção de rótulos como de fracassado e de incapaz.  

 

Se verificarmos os sentidos que a língua portuguesa reserva para os 
conceitos de indisciplina, disciplina e violência, encontraremos algumas 
definições, tais como: "todo ato ou dito contrário à disciplina que leva à 
desordem, à rebelião" constituir-se-ia em indisciplina. A disciplina enquanto 
"regime de ordem imposta ou livremente consentida que convém ao 
funcionamento regular de uma organização (militar, escolar, etc.)", implicaria 
na observância a preceitos ou normas estabelecidas. A violência, por sua vez, 
seria caracterizada por qualquer "ato violento que, no sentido jurídico, 
provocaria, pelo uso da força, um constrangimento físico ou moral" 
(GUIMARÃES, 1996, p. 73). 

 

Portanto, seja sob a forma de integração moral ou cultural, impõe-se o 

primado da submissão e sua legitimidade em si, um processo típico da imposição do 

poder, o que só ocorre mediante a violência. O sujeito que não se adequa é visto e 

compreendido como absolutamente equivocado e repreendê-lo é tão necessário 

quanto justo. A inadequação às propostas, às normas e pressupostos assumidos 

como oficiais pela instituição escola é em si inadmissível. Esse primado torna a 

educação uma imposição de ideias e de comportamento e não um processo de 

amadurecimento por meio da formação e do desenvolvimento das mais variadas 

potências humanas. Além disso, impõem uma relação de poder que beira a tirania e 

impede a necessária mobilidade entre os sujeitos envolvidos, o que é essencial para 

o aprendizado. 
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Poder é exercício regional de forças, sempre móveis e mutáveis, do interior 
das relações que se estabelecem, e não algo que acontece decima para 
baixo, por vigência da lei, de regimento ou de cargo. É tensão constante no 
dia-a-dia, e não emanações de “grupos de poder” como ouvimos dizer com 
frequência (GUIRADO, 1996, p. 57).  

 

A noção de (in)disciplina e de violência no contexto escolar como 

manifestações objetivas, individuais ou coletivas, de desprezo ou de má índole dos 

alunos serve ao exercício de um poder unilateral por parte da instituição e de seus 

representante. Ocorre, nesse sentido, a supressão da autonomia e da liberdade dos 

sujeitos. Todavia, esses são dois pressupostos para a educação. É paradoxal: os 

discursos oficiais valorizam a formação do sujeito para a autonomia em relação ao 

próprio aprendizado como a principal meta das práticas pedagógicas. Na prática, o 

indivíduo é tolhido de sua liberdade.  

 

E o valor máximo em jogo passa a ser a liberdade. É a ela que se visa a 
punição, ou seja, retira-se e devolve-se a liberdade à pessoa. O cárcere 
cumpre essa função de forma exemplar. Mas pode-se também, como a 
escola, eliminando aos poucos a palmatória, faz a substituição por um 
conjunto de práticas em que a punição é exatamente a restrição ao 
movimento e a comunicação com os demais. Há, portanto, efeitos físicos. 
Mas, o objeto imediato é a reeducação da alma do indivíduo, para que se livre 
de tendências delinquentes em vida. Para tanto é que se priva a pessoa de 
dominar seu próprio tempo, seu fazer, seu lazer (GUIRADO, 1996, p. 63).  

 

O aluno refratário é anormal e perigoso, como se tudo aquilo que a escola 

realizasse estivesse acima do bem e do mal. Desse modo, a tentativa de impor aos 

sujeitos uma igualdade artificial sob o pretexto de fundar relações mais harmoniosas 

e verdadeiramente justas é também uma forma de violência.  

 

[...] Somente o animal de rebanho recebe e dispensa honras, quando a 
“igualdade de direitos” pode facilmente se transformar em igualdade na 
injustiça: quero dizer, em uma guerra comum a tudo que é raro, estranho, 
privilegiado, ao homem superior, ao dever superior, à responsabilidade, à 
plenitude de poder criador (NIETZSCHE, 2005, p. 170). 

 

A exigência de inserir ou de integrar o sujeito à sociedade é intrínseca à 

educação. Determinar parâmetros, erigir posturas, regular relações são atos 

necessários e em si não constituem um atentado à autonomia. Todavia, sob o álibi 
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dessa responsabilidade, a escola pode arquitetar e fabricar individualidade e legitimar 

coerções descabidas, nas quais a submissão e não a formação é a meta final. Desse 

modo, conforme descrevem Colombier, Mangel e Perdriault (1989, p. 101), as 

condições para se “passar desta violência selvagem para um comportamento 

socialmente aceitável, sem com isso sufocar a energia que esta violência 

subentende”, de modo verdadeiramente educativo são severamente prejudicadas. 

Comumente, o aluno que não se submete à sujeição violenta de certas 

práticas escolares é apressadamente julgado como um possível futuro infrator, 

alguém fadado a constituir um perigo à sociedade e aos cidadãos de bem, cônsules 

esclarecidos da relação entre caráter e adequação à tábua de valores vigente. 

Acossado justamente no ambiente que deveria promover e garantir sua autonomia, o 

sujeito tende a se revelar pelas mais diferentes vias e formas.  

 

[...] mesas riscadas com canivete, desmontadas, cadeiras quebradas, piso 
danificado, as paredes rabiscadas, privada entupida. [...] Na biblioteca, livros 
e apostilas são roubados. [...] Vidros quebrados, o marceneiro conserta, as 
faxineiras limpam. [...] Ponta pés, impedimento de passagem dos alunos. [...] 
professor vermelho de raiva, sujo de tinta, chaves roubadas (COLOMBIER; 
MANGEL; PERDRIAULT, 1989, p. 21-22). 

 

A escola, portanto, não é apenas vítima de um ambiente e de uma cultura 

que acomoda a violência como a estratégia racionalmente evidente para domar o 

caos. É também reprodutora dessa cultura, pois exerce o poder majoritariamente pela 

senda do excesso e não do consenso. Assim, todos os atos que são classificados 

como violência escolar – agressão, depredação do ambiente, marginalizações, 

discriminações... – podem não ser apenas reflexos da inserção da escola na dinâmica 

da sociedade atual, também é um sintoma de suas práticas. 

 

Assim como é possível constatar uma crise no processo civilizatório a partir do 
enfraquecimento das condições que o definiram, e considerando que a escola, 
durante muito tempo, funcionou como um microestado, pode-se identificar, nos 
últimos anos, uma crise no que se refere ao poder desta instituição, aos 
modelos de comportamento que aí se constroem e à adesão à chamada 
"ordem escolar" (LUCINDA; NASCIMENTO; CANDAU, 2001, p. 39). 
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Perceber o modo como os sujeitos que estão se relacionando e construindo 

o espaço escolar percebem sua inserção nessa dinâmica é vital. São essas estruturas 

arraigadas na consciência da comunidade escolar, sobretudo dos gestores e docentes 

que são responsáveis por guiar intencionalmente o processo de ensino-

aprendizagem, que determinam se as relações de poder, essenciais para qualquer 

propósito social, serão legítimas ou impostas violentamente.  

Na busca da construção de relações de poder mais justas e legítimas e que 

fortaleçam as relações de ensino-aprendizagem vem se constituindo um conjunto de 

novas políticas públicas de valorização da distribuição do poder, dentre elas 

poderíamos destacar por exemplo a adoção de modelos de gestão democrática da 

escola.  

A implantação dessas medidas, se dão a partir de decisões da esfera estatal 

e se constituem em políticas públicas que permeiam e direcionam esse movimento. 

Conforme Rua,  

 

[...] conjunto de decisões e ações destinadas à resolução de problemas 
políticos. Essas decisões de ações envolvem atendimento político, 
compreendida esta com conjunto de procedimento formais e informais que 
expressam relações de poder e se destinam à resolução pacifica de conflitos 
quanto a bens públicos (RUA, 1998, p. 731). 

 

Portanto, dependendo da natureza e dos propósitos dessas políticas poder-

se-á reforçar ou não o paradigma do exercício unilateral do poder e da justiça como 

base de mediação das relações no contexto escolar. Assim, considera-se que o 

conjunto de ações estabelecidas pela implantação do modelo de justiça restaurativa 

nas escolas públicas do estado de São Paulo – compreendendo procedimentos 

formais e informais de diálogo, círculos restaurativos, etc. - são essenciais para o 

enfrentamento da problemática da violência escolar e passa, de acordo com nossa 

percepção, pelo fortalecimento desse modelo de justiça. Dentre as medidas de 

implantação do novo modelo, a mais notória é a instituição do Sistema de Proteção 

Escolar nas Escolas Públicas Estaduais de São Paulo, com destaque para a figura do 

Professor Mediador Escolar e Comunitário (PMEC) o qual será abordado com mais 

profundidade posteriormente.  
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Definir metas oficiais claras e que orientem as práticas cotidianas na escola 

e conduzam à superação do ciclo de reprodução e recrudescimento da violência é 

fundamental. Mas não basta implantar, ou seja, criar e aprovar uma lei ou diretriz. O 

mais decisivo é o processo de implementação dessas políticas públicas, que consiste 

na criação de condições para que as mesmas se efetivem, como formação constante 

e monitoramento das ações.  

Comportamentos não mudam por decreto ou como diria Carlos Drummond 

de Andrade, “os lírios não nascem das leis” (apud TALARICO, 2011, p. 89). Hábitos 

são estruturas cristalizadas que não se sujeitam à reflexão pacificamente. Quando 

políticas públicas são apenas implantadas logo aderem aos jargões e conceitos 

miméticos que ocuparão textos oficiais e discursos. Os profissionais adequam-se aos 

dispositivos oficiais e realizam suas liturgias em reuniões e momentos específicos. 

Porém, as práticas e as convicções permanecem inalteradas, revelando as distâncias 

nefastas que certos projetos e diretrizes mantém, talvez intencionalmente, da 

realidade diária. 

 

3.3 Sistema de Proteção Escolar e o Professor Mediador Escolar e Comunitário 

(PMEC) 

 

     A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo adotou como reposta à 

necessidade de enfrentar a problemática da violência escolar e suas repercussões, 

em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e a Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação (FDE), o Sistema de Proteção Escolar6.  

Trata-se de uma série articulada de ações e projetos que visam construir um 

ambiente escolar que possibilite o pleno aprendizado e socialização dos estudantes. 

O Sistema de Proteção Escolar pretende cumprir esse objetivo mediante a valorização 

do papel pedagógico da equipe escolar e do estímulo à participação dos alunos e sua 

integração à escola e à comunidade (SÃO PAULO, 2010a). Tudo isso tendo como 

                                                 
6 Anexo 1 - Resolução SE nº19, disponível na p. 110. 
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pressuposto a mediação de conflitos de acordo com a perspectiva da justiça 

restaurativa.  

A primeira ação do programa foi a criação do ROE – Sistema Eletrônico de 

Registro de Ocorrências Escolares, que aconteceu em julho de 2009, para registro de 

casos de cunho disciplinar e/ou delituoso no âmbito da comunidade escolar. Em 

agosto do mesmo ano se deu a segunda ação que apresentou aos gestores regionais 

das Diretorias de Ensino o “Manual de Proteção Escolar e Promoção da Cidadania” e 

as “Normas Gerais de Conduta Escolar”, nos quais se estabelece conceitos 

fundamentais sobre a questão da violência escolar, bem como ações e medidas a 

serem tomadas. 

As Normas Gerais de Conduta Escolar estão contidas em uma cartilha de 14 

páginas impressa em 2009, tendo sido distribuída a todas as escolas da rede estadual 

de ensino a partir de 2010. O Manual está dividido em Introdução e mais três capítulos 

que tratam, respectivamente, dos direitos, deveres e responsabilidades dos alunos, 

bem como de sua conduta em ambiente escolar. A publicação desse material foi alvo 

de polêmica, em virtude de seu caráter retributivo, com ênfase na punição e na 

judicialização das práticas educativas.  

 

O aluno que fica fora da sala de aula e fora da escola por longos períodos de 
tempo (o item VI das sanções prescreve até 10 dias de suspensão) perderá 
a sequência didática das disciplinas, os conteúdos curriculares, o 
envolvimento com a turma e terá ainda menos chance de participar e 
atividades subsequentes de maneira satisfatória, protagonizando ou se 
envolvendo, com frequência, ainda mais em situações de indisciplina e 
violência, estabelecendo-se, desta maneira, um círculo vicioso, com o qual 
as escolas não conseguem mais lidar: o aluno não se enquadra na lógica da 
escola e os educadores não compreendem e/ou não aceitam o seu 
comportamento (SCOTUZZI apud COSTA, 2016, p. 87). 

 

A implantação do projeto nas Diretorias de Ensino estabeleceu que a 

coordenação do Programa cabe a dois representantes, um dos quais, 

obrigatoriamente, Supervisor de Ensino, além de definir certos critérios para serem 

adotados na seleção das unidades escolares que farão parte programa. Das cerca de 

5300 escolas da rede estadual paulista, 1000 puderam contar com o PMEC no ano 

de 2010, sendo um percentual dessas escolas indicado pela Secretaria de Estado da 
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Educação e o restante selecionado pelas próprias Diretorias de Ensino. Atualmente, 

são 3110 PMEC, distribuídos em 2650 escolas da rede estadual paulistas. Unidades 

que possuem ao menos 30 turmas, nos três períodos letivos – matutino, vespertino e 

noturno –, sendo também necessário que cada período não tenha menos do que 1º 

turmas, contam com dois PMEC. 

As escolas indicadas devem se inscrever por meio de simples manifestação 

de interesse acompanhada de histórico das situações de violência vividas pela escola, 

além de apresentarem um plano de trabalho a ser desenvolvido pelo docente que irá 

exercer as funções de PMEC, figura central desse sistema e foco de nossa pesquisa 

e que é definido como o responsável por: 

 

Adotar práticas de mediação de conflitos no ambiente escolar e apoiar o 
desenvolvimento de ações e programas de Justiça Restaurativa; orientar os 
pais ou responsáveis dos alunos sobre o papel da família no processo 
educativo; analisar os fatores de vulnerabilidade e de risco a que possa estar 
exposto o aluno; orientar a família ou os responsáveis quanto à procura de 
serviços de proteção social; identificar e sugerir atividades pedagógicas 
complementares, a serem realizadas pelos alunos fora do período letivo; 
orientar e apoiar os alunos na prática de seus estudos (SÃO PAULO, 2010a). 

 

Os professores interessados em assumir a função deveriam encaminhar as 

suas respectivas Diretorias de Ensino uma carta de motivação apresentando as razões 

pelas quais desejam ingressar no projeto, além de certificados de cursos ou comprovação 

prévia de participação em ações e projetos relacionados à proteção escolar, como 

mediação de conflitos, justiça restaurativa, bullying, articulação comunitária, entre outros. 

Após a aprovação nesse processo e consequente divulgação dos docentes escolhidos, 

as unidades escolares poderiam atribuir a carga horária de 24 horas semanais aos PMEC, 

já incluídas as duas horas de trabalho pedagógico coletivo e as outras duas horas de 

trabalho pedagógico em local de livre escolha, com exceção dos docentes readaptados 

(SÃO PAULO, 2010a). 

A implementação do PMEC na Diretoria de Ensino de São José dos Campos 

se deu em uníssono com a toda a rede, inexistindo qualquer fator ou peculiaridade 

que a torne particularmente significativa. A cidade de São José dos Campos é o maior 

polo industrial do Vale do Paraíba, fato que trouxe crescimento demográfico e 

aceleração da urbanização. Segundo dados fornecidos pela Secretaria Municipal de 
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Planejamento de São José dos Campos, a área total do município é de 1.099,6 km2, 

a área rural é de 734,39 km2. O município está dividido em seis regiões: Norte, Sul, 

Leste, Oeste e Centro, e dois distritos: São Francisco Xavier e Eugênio de Melo. O 

distrito de Eugênio de Melo está localizado na região Leste do município, enquanto 

que o de São Francisco Xavier se localiza em região Norte, porém mais distante do 

município, com características rurais. Além da cidade de São José dos Campos, a 

Diretoria de Ensino dessa região também engloba a cidade de Monteiro Lobato. 

Analisar as características da região de São José dos Campos é 

particularmente importante em virtude de seu caráter emblemático no que se refere 

ao fato de que reúne aspectos que são significativos para a rede estadual em sua 

totalidade. A Diretoria de Ensino abarca tanto a realidade urbana quanto rural, 

exemplificando as múltiplas realidades que encontramos em âmbito estadual, porém 

em uma escala menor. São José dos Campos possui grande expressividade 

demográfica e econômica do Estado de São Paulo, principalmente no segmento 

industrial aeronáutico/automobilístico o que a torna um centro importante imigração.  

É uma região de profundos contrastes. Ao mesmo tempo em que apresenta 

bairros com índice de desenvolvimento de países europeus há outros com indicadores 

iguais a nações como Iraque, Nicarágua e Guiana7. Outro dado importante diz respeito 

às estatísticas de segurança pública. A região possui uma taxa de homicídios superior 

ao que foi registrado na capital paulista.  Segundo dados oficiais da Secretaria de 

Segurança Pública, a taxa de homicídios é maior na região do que em São Paulo e 

do que a média estadual.  De acordo com a estatística oficial, São José teve taxa de 

9,51 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes -- esse índice é usado para 

comparar cidades de tamanhos diferentes, gerando um valor proporcional. O índice 

na capital foi 8,55 e a média no Estado foi 8,73 -- a menor desde 19968. 

A taxa de crescimento populacional da região também está acima da média 

paulista e crescente, de acordo com dados da Fundação Sistema Estadual de análise 

                                                 
7 Jornal O Vale, de 05 de junho de 2016. 
8 Jornal O Vale, de 28 de janeiro de 2016. 
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de Dados (Seade)9. Entre 2010 e 2016, a região cresceu 1,02% ao ano enquanto a 

média estadual foi de 0,85%.10  

Nesse contexto marcado pela multiplicidade de realidades e pela intensidade 

de fenômenos sociais como a violência e expansão demográfica, a criação e 

atualização da Rede de Proteção Escolar e do PMEC11 constituiu um avanço, 

sobretudo no tange à abordagem do problema da violência a partir da superação dos 

paradigmas retributivos – métodos coercitivos, punições unilaterais, responsabilidade 

exclusivamente individual... - que, na prática, promoviam sua reprodução e 

fortalecimento. Por um lado, não houve nenhuma particularidade na implementação 

do PMEC na região da Diretoria de Ensino de São José dos Campos.  Todavia, a 

presença de realidade tão próximas e tão distintas coexistindo de modo tão 

característico e permitem um olhar que remete às características e problemáticas da 

rede estadual de educação pública como um todo. Então, ao nos deparamos com a 

dicotomia entre implantação e implementação do sistema – a política pública em si e 

a realidade concreta das unidades escolares – nessa região de pesquisa é possível 

remeter a um contexto mais amplo. 

A Diretoria de Ensino da Região de São José dos Campos conta com 

atualmente com 59.326 alunos o ensino fundamental, ensino médio, incluindo a 

educação de jovens de adultos – EJA. São 76 escolas regulares, 4 unidades rurais e 

1 Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos – CEEJA. O número geral de 

alunos matriculados na rede estadual atendida pela referida diretoria de ensino 

também abarca os internos da Fundação Casa – 242 alunos -  e do Centro de 

Ressocialização Feminino – 46 estudantes12.  Além desses estudantes, a rede 

estadual atende 16 alunos que se encontram na medida socioeducativa de 

semiliberdade13 e cerca de 400 em liberdade assistida14.  

                                                 
9 A Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, mais conhecida como Fundação Seade, é um órgão da 
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Governo do estado de São Paulo. Trata-se de um 
centro de referência nacional na produção e disseminação de análises e estatísticas socioeconômicas e 
demográficas. 
10 Jornal O Vale, de 23 de julho de 2016. 
11 Anexo 2 - Resolução SE nº 07, de 19-1-2012.  
12 Dados fornecidos pelo Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar – CIE.  Informações 
atualizadas em 19 de setembro de 2016. 
13 Dados fornecidos pela Unidade de Semiliberdade em 21 de setembro de 2016.  
14 Dados fornecidos pelo CREAS -  Medida socioeducativa em 22 de setembro de 2016.  
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No que concerne ao número de profissionais que atendem ao universo 

apresentado são 26 supervisores de ensino, 69 diretores de escola, 111 vice-

diretores, 167 professores coordenadores pedagógicos. 3.136 docentes e 726 

profissionais do quadro de apoio escolar. Especificamente em relação aos PMEC são 

81 profissionais que estão presentes em 62 escolas, o que significa que cerca de 77% 

das escolas da diretoria de ensino são atualmente atendidas pelo programa15.  

Por força de nossa atual ocupação de gestor do sistema de proteção escolar 

exercida na Diretoria de Ensino de São José dos Campos, realizamos 

acompanhamento diário nas escolas e, na Diretoria de Ensino da região, orientações 

técnicas oferecidas a esses profissionais. Estes contatos têm possibilitado inferirmos 

na prática o PMEC parece ter ficado isolado, fadado a cumprir uma demanda que 

exige uma mudança de cultura nas relações escolares. 

O princípio da justiça restaurativa exige que o modo de pensar e as ações 

tomadas no dia-a-dia para lidar com a questão da violência se distanciassem das 

estratégias coercitivas e essa mudança de cultura demanda ações e práticas 

planejadas e implementadas em todos os níveis de gestão, da sala de aula à 

coordenação das atividades e práticas pedagógicas. Caso essa contradição se 

aprofunde, o projeto tem seu papel transformador enfraquecido e, até mesmo, 

anulado, especialmente enquanto política pública cuja essência é a continuidade 

mediante a qual comportamentos arraigados encontram meios para se modificarem.  

O que deveria ser o princípio de um movimento lento e constante de 

transformação cultural se tornou uma metodologia isolada. O PMEC padeceu de dois 

destinos comuns: uma voz solitária que pregava a justiça restaurativa em meio a um 

ambiente geralmente punitivo ou o novo funcionário responsável por lidar com os atos 

de indisciplina de acordo com os parâmetros tradicionais. O PMEC também acabou 

onerado por uma série de disposições e obrigações de natureza jurídica, tendo em 

vista que os passos para a implementação do paradigma de justiça restaurativa se 

dão, sobretudo, no âmbito do Direito. Desse modo, as instruções oficiais – Resoluções 

SE nº 19, de 12-2-2010 e SE nº 07, de 19-1-2012 - previam que os conflitos deveriam 

ser mediados de acordo com ritos tipicamente jurídicos, como audiências oficiais, 

                                                 
15 Dados obtidos através do site oficial da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, acessado em 19 de 
setembro de 2016.  
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extremamente distantes da realidade escolar, na qual a dinâmica exige que os 

conflitos sejam prontamente mediados. 

A suposta eficácia das práticas e modelos jurídicos os tornam extremamente 

sedutores para diversos gestores e docentes, como se tais expedientes pudessem ser 

simplesmente transplantados para o cotidiano escolar. Talvez essa sedução resida no 

saudosismo do direito à coerção explícita que era facultada aos profissionais do 

ensino em um passado não tão distante na história e muito vivo na memória.  

Não é incomum que metodologias clássicas da justiça restaurativa sejam 

tratadas como meros artifícios para a execução de esquemas punitivos. Círculos 

Restaurativos, nos quais se busca a reconstrução das relações prejudicadas por meio 

da responsabilização e da reparação, podem facilmente se converter em autênticos 

julgamentos públicos, como direito à execração e desmoralização dos envolvidos.  

 

Nas experiências escolares dos Círculos Restaurativos aparecem as arcaicas 
práticas de exposição e humilhação pública. Além disso, figuram as 
vigilâncias permanentes, nomeações binárias, sanções, premiações e 
castigos, exames, confissões, documentações. Somam-se a isso práticas 
que agora controlam à distância, que espalham o exercício do poder e o 
dividem em nome da democracia e do consenso, em que o aluno ofensor 
segue sendo vigiado fora da escola por toda uma comunidade que assume 
também o lugar de julgamento (SCHULLER; MATOS, 2014, p. 1237).  

 

O que deveria ser uma transformação de paradigma acaba por se converter 

em mais uma ferramenta de punição e de exercício do poder através da violência. O 

diálogo entre os envolvidos torna-se insignificante ante a preocupação com a 

documentação do caso, em alguns casos com a riqueza de detalhes de um 

interrogatório policial e de uma sentença jurídica.  

A instrumentalização da justiça restaurativa a destitui de sua essência e 

reitera a profunda cultura da retribuição que está arraigada no inconsciente coletivo 

escolar e que se impõe mesmo nas ações que deveriam servir para sua superação, 

evidenciando a necessidade de uma mudança cultural e não apenas da proposição 

de mais uma técnica. Além da imensa dificuldade em mudar hábitos solidificados pelo 

tempo, muitas escolas preferem a pretensa segurança legal oferecida pelas práticas 

tradicionais.  
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No convívio escolar o aluno deve ser protegido para que não sofra qualquer 
dano, seja de ordem moral ou material e esta proteção tem que ser a 
preocupação maior da própria instituição que o abriga. [...]. O dano a ser 
indenizado não se restringe apenas ao dano material e estético, pois as 
instituições de ensino não são apenas responsáveis pela incolumidade física 
de seus alunos, mas, também, por danos morais e à imagem de cada um 
deles que ali estão para se tomarem melhores, mais sábios, respeitados e 
dignificados e qualquer lesão praticada no ambiente escolar deve ser evitada 
pela escola sob pena de se responsabilizar por ela. Isso já ocorre no cotidiano 
vivenciado por estudantes, notadamente menores ou do ensino fundamental, 
provando que as indenizações por dano moral mudam a relação colégio 
(professor) e alunos, impedindo que traumas infantis ou de adolescência se 
repitam, evitando-se prejuízo, desvio ou retardo na formação de 
personalidade. Atitudes sábias guiam uma vida e convém conscientizar disso 
os educadores-empresários, embora com condenações pecuniárias 
motivadoras (NICOLAU JUNIOR; NICOLAU, 2006, p. 240-241). 

 

Fica patente a incapacidade da escola em lidar com dois fenômenos que 

ocorrem simultaneamente: o acesso cada vez maior à educação – o que não significa 

necessariamente acesso ao aprendizado - que vem se consolidando na história 

recente do Brasil e a diversidade de ideias, culturas e visões de mundo que 

caracterizam o corpo discente na atualidade. O efeito não poderia ser mais 

brutalmente paradoxal.  Ao invés de se adaptar à diversidade, começando por 

reconhecê-la, a instituição prefere imprimir uma clara política de sujeição, de 

equiparação de acordo com os princípios tradicionais que imperam na identidade e 

nos valores dos docentes e dos gestores. É tristemente natural esse fato. Esses 

profissionais não foram preparados para lidar com a diversidade fora do discurso e 

recorrem às estratégias com os quais estão acostumados.  

 

Na verdade, temos que a massificação da educação trouxe um novo conjunto 
de alunos para uma escola que se manteve estática na rotina e na relação, 
produzindo um descompasso entre o aluno real e o aluno que se imagina ter. 
A escola não acompanhou a mudança do perfil dos alunos que agora são 
distintos, diversos e divergentes (CHRISPINO, 2007, p. 15). 

 

A partir dessas considerações surgem questões importantes como acerca 

das características e da natureza das políticas públicas adotadas, a fim de que 

atendam às demandas escolares e promovam a implementação do modelo de justiça 

restaurativa por meio da refundação da cultura escolar. Acreditamos que o melhor 

caminho para isso se dá pela escuta das experiências, percepções e ideias dos 

próprios PMEC. O que faremos no próximo capítulo.  
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4 OS CAMINHOS PERCORRIDOS PELA PESQUISA, A CONCEPÇÃO E 

ADERÊNCIA DOS PROFESSORES MEDIADORES AOS PRINCÍPIOS DA JUSTIÇA 

RESTAURATIVA 

 

Este capítulo será dedicado à apresentação do cenário onde se desenvolveu a 

pesquisa de campo contextualizando dessa forma a pesquisa. Complementarmente, 

exporemos a metodologia e ferramentas utilizadas para seu desenvolvimento. Em 

seguida, será desenvolvida a análise das entrevistas realizadas com três Professores 

Mediadores (PMEC) de escolas pertencentes à Diretoria de Ensino de São José dos 

Campos, foco desta pesquisa. 

 

4.1 O cenário e a implantação do modelo de justiça restaurativa na região de São 

José dos Campos 

 

Em 2009, pouco antes da implementação da proposta estadual, a rede 

municipal da cidade de São José dos Campos deu início a um projeto visando a prática 

da justiça restaurativa nas escolas mediante o Centro de Criação de Imagem Popular 

(CECIP) e o Instituto de Mediação Transformativa (Mediativa). Essa iniciativa 

colaborou de maneira importante na formação dos SPEC da Diretoria de Ensino de 

São José dos Campos sobretudo no que se refere à formação e a troca de 

experiências 

Dez escolas municipais localizadas nas regiões Norte, Sul e Leste da cidade 

aderiram ao projeto, cujo foco principal era demonstrar que a Justiça Restaurativa não 

tinha a intenção de se opor ou substituir a justiça convencional. Essa nova 

metodologia pretendia alcançar um resultado em que ofensor e vítima possam 

participar ativa e diretamente, com a participação da comunidade.  O projeto da 

Secretaria Municipal de Educação de São José dos Campos, contou com um grupo 

de profissionais especializados e objetivava formar agentes de mudança e 

facilitadores de práticas restaurativas.  
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Esse projeto pretende desenvolver três frentes de ação: mobilização e 
sensibilização dos envolvidos diretamente no processo, que são as escolas, 
e capacitação dos mesmos e sensibilização da rede de apoio, que são as 
Secretarias Municipais, ONG e comunidade. Na capacitação realizada em 
2009, foram envolvidos 100 integrantes das escolas, 10 integrantes da 
Secretaria Municipal de Educação, 10 integrantes da Fundação Hélio 
Augusto de Souza (FUNDHAS), 10 integrantes da Vara da Infância e 
Juventude e 10 da rede de apoio. A escolha das escolas se deu por meio de 
uma carta de intenção, na qual a escola manifesta seu interesse em participar 
do treinamento, comprometendo-se implementar a proposta de Justiça 
Restaurativa (BECKER, 2012, p. 34). 

 

Outro diferencial refere-se a um projeto desenvolvido pela própria Diretoria de 

Ensino da região de São José dos Campos: o projeto Ponte. Os objetivos eram 

melhorar a comunicação, a integração e a cooperação entre escola e demais 

instituições do sistema de proteção às crianças e adolescentes; contribuir para 

aumentar a eficácia das ações nos diferentes âmbitos de atendimento; melhorar os 

Indicadores de Permanência Escolar de Crianças e Jovens em situação de 

vulnerabilidade, o que viria a ser uma das atribuições essenciais dos PMEC. O projeto 

Ponte promove, desde 2009, reuniões com o CREAS e Diretores de Escola para 

inserção, atendimento e acompanhamento de alunos com medidas socioeducativas e 

orientações para estabelecimento de condições especiais de atendimento escolar.  

Dentre os principais avanços conquistados por meio do projeto Ponte 

destacam-se: o maior conhecimento da rede de proteção social pelas escolas 

aumentando o diálogo entre educadores e agentes da saúde e serviço social para 

busca de solução de problemas comuns e a partir disso melhorou o fluxo das 

informações; inclusão gradativa das escolas estaduais no Programa Pincel Mágico 

(Programa da Saúde da Criança do Município) que visa diagnosticar problemas de 

saúde nas crianças dos primeiros anos do Ensino Fundamental e o reconhecimento 

pelos agentes escolares da necessidade do trabalho em rede. 

Essas peculiaridades nos permitem traçar um panorama do desenvolvimento 

do SPEC na região estudada. Contudo, o modo como o projeto e, mais diretamente, 

a figura do PMEC convergiram ou não para a consolidação do paradigma da justiça 

restaurativa na rede estadual de ensino da região de São José dos Campos demanda 

um esforço de pesquisa mais direcionado. 
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4.2 Discutindo a pesquisa científica, princípios e técnicas: a pesquisa de campo 

 

O histórico da produção de pesquisa científica no cenário educacional brasileiro 

a partir do século XX é esclarecedor para situarmos o modo como a produção 

acadêmica em educação tem se pautado cada vez mais em uma necessária relação 

com a pesquisa criteriosa e metódica. Gatti (2001) ressalta a importância dos centros 

de pesquisa no desenvolvimento das bases metodológicas vigentes no período, em 

especial no que concerne à pesquisa de natureza empírica.  

Ao final da década de 30, aponta a autora, é relatada a criação do primeiro 

Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais. Contudo, com a implementação de 

programas sistemáticos de pós-graduação a partir da década de 60, observa-se a 

aceleração o desenvolvimento de pesquisas no país, com destaque para políticas 

desenvolvimentistas de natureza econômica. 

Em meados da década de 70, percebe-se um aprimoramento metodológico e 

maior diversificação dos temas com predominância para os enfoques tecnicistas e um 

substancial atrofiamento crítico. Foi só no começo dos anos 80 que ocorre a abertura 

de espaço para abordagens críticas que colocavam em descrédito as soluções 

absolutamente técnicas. Tal cenário começou a se consolidar com as manifestações 

democráticas pela liberdade propagadas por movimentos sociais diversos. 

De forma expressiva, a grande diversidade das produções de pesquisa tem seu 

advento a partir da década de 90 evidenciando a desigualdade em termos de 

qualidade dos institutos de pesquisa e com isso abrindo espaço para críticas sobre as 

teorias e métodos empregados. Nesse período que a pesquisa recebe forte influências 

anglo-saxônicas. Também nasce o conflito entre tendências metodológicas e outras 

indagações acerca dos procedimentos na investigação fugindo de racionalizações 

rudimentares. Gatti (2001) relata que os impactos sociais de todo esse processo 

contribuíram relativamente para o desenvolvimento de reformas e inovações da 

educação básica, embora tenha encontrado um descompasso desafiante entre as 

universidades e as redes de ensino dos nívies fundamental e médio. 
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Gatti (2008) baseia-se no conceito filosófico de paradigma científico cunhado 

por Thomas Kuhn frente a perspectiva de conhecimento e pesquisa em Educação. 

Diante da necessidade da existência de consenso para que se estabeleça o 

paradigma científico é preciso compreender que os critérios que pautam a pesquisa e 

a produção científica se baseiam em modelos que refletem valores assumidos por 

determinada comunidade e contexto.  

 

Os cientistas trabalham a partir de modelos adquiridos através da educação 
ou da literatura a que são expostos, subsequentemente muitas vezes sem 
conhecer ou precisar conhecer quais as características que proporcionaram 
o status do paradigma comunitário a esses modelos. Por atuarem assim, os 
cientistas não necessitam de um conjunto completo de regras. A coerência 
da tradição de pesquisa da qual participam não precisa nem mesmo implicar 
a existência de um corpo subjacente de regras e pressupostos, que poderia 
ser revelado por investigações históricas ou filosóficas adicionais (KUHN, 
2011, p. 71). 

 

Outro ponto essencial, segundo Gatti (2008), é a visão histórico-dialética, 

predominante na pesquisa da Educação. A amplitude do conceito de educação 

manifesta o caráter de perene transformação dessa área, apontando para a 

necessidade de reconhecer o conhecimento como algo sempre em construção. Mais 

do que nunca é do escopo da Educação abarcar a multiplicidade e heterogeneidade 

de modo a ser coerente com seus próprios fundamentos epistemológicos.  

Desse modo, a dinâmica do contexto social passa a ter vital importância no 

processo de produção de pesquisa, em decorrência do intercâmbio cultural e 

tecnológico entre os povos do mundo. Novas tendências nascem desse processo, 

irmanadas de leituras predominantemente críticas. O cotidiano escolar retrata bem tal 

processo com suas facetas incompatíveis com a irreal e pretensa homogeneidade. 

Fato que exige a adoção de uma metodologia de pesquisa adequada a esse caráter.  

Tendo em vista a importância da pesquisa para a construção de conhecimentos 

sólidos e empiricamente contextualizados, a presente dissertação parte da concepção 

de que a metodologia escolhida é muito mais do que um modo, um procedimento, 

uma estratégia para a realização de uma demanda. Acima disso, trata-se de um 

conhecimento de índole crítica acerca do processo investigativo e científico, uma 

forma de analisar, com rigor e constância, o alcance e os limites da construção do 
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conhecimento. Nesse sentido, optamos pelo emprego da metodologia de pesquisa 

qualitativa mediante a qual é possível investigar os valores que subjazem ao discurso 

e, assim, explorar os conceitos que fundamentam as ações dos sujeitos pesquisados.  

De acordo com Martins (2004), a metodologia qualitativa se adequa de modo 

mais coerente a uma ciência para a qual a ideia de objetividade é muito controversa. 

Subvertendo as concepções de Comte e de Durkheim e se aproximando de Weber, a 

autora sustenta a relação intrínseca entre conhecimento sociológico e valores, algo 

que exige a flexibilidade típica da pesquisa qualitativa para ser constatada e 

compreendida.  

 

Assim, diante da diversidade de perspectivas, o “fazer ciência” não segue um 
único modelo ou padrão de trabalho científico. Ao contrário, a sociologia foi 
sempre marcada pela diversidade de métodos (e de técnicas) de investigação 
e de métodos de explicação. Vejamos de forma bastante simplificada, no 
nível dos métodos e técnicas qualitativos o que significa “fazer ciência”. É 
preciso esclarecer, antes de mais nada, que as chamadas metodologias 
qualitativas privilegiam, de modo geral, da análise de microprocessos, através 
do estudo das ações sociais individuais e grupais. Realizando um exame 
intensivo dos dados, tanto em amplitude quanto em profundidade, os 
métodos qualitativos tratam as unidades sociais investigadas como 
totalidades que desafiam o pesquisador. Neste caso, a preocupação básica 
do cientista social é a estreita aproximação dos dados, de fazê-lo falar da 
forma mais completa possível, abrindo-se à realidade social para melhor 
apreendê-la e compreendê-la. Se há uma característica que constitui a marca 
dos métodos qualitativos ela é a flexibilidade, principalmente quanto às 
técnicas de coleta de dados, incorporando aquelas mais adequadas à 
observação que está sendo feita (MARTINS, 2004, p. 292). 

 

Além da característica da flexibilidade, a pesquisa qualitativa também permite 

a heterodoxia na análise dos dados. Esses dados exigem do pesquisador o ofício 

artesanal que extrapola a mera análise. É preciso criar e intuir a partir das múltiplas 

referências, das mudanças que ocorrem durante o processo de coleta de dados, da 

individualidade que afloram e que revelam as redes de relações simbólicas que 

constituem o substrato social.  

A dificuldade em produzir generalizações que derivam de amostragens 

estatisticamente pertinentes é outro elemento a ser considerado. Todavia, a questão 

ética é a mais relevante, tendo em vista a proximidade que o método qualitativo supõe 

e exige entre pesquisador e entrevistado, relação essa que pode facilmente ceder à 
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manipulação e à confusão de papéis. A necessidade de que o conhecimento 

produzido seja comunidade a compreendido por aqueles que dele necessitam, em 

virtude dessa premissa ética, faz com que a metodologia qualitativa revele sua 

relevância central.  

 

Para o pesquisador, com muita frequência, o mais importante é a pesquisa a 
ser feita, e os outros são vistos como informantes, ou seja, devem estar a 
serviço dele para lhe fornecerem os dados que lhe são fundamentais — 
“fundamentais”, na verdade, para a sua carreira e não para a vida daquele 
grupo ou para os indivíduos que dele fazem parte. Ele se coloca acima dos 
outros, da mesma maneira, aliás, como a própria ciência, enquanto discurso 
ideológico, frequentemente se coloca em relação a tudo o mais: o saber 
científico é “o” conhecimento a partir do qual todos os outros são articulados, 
entendidos e explicados. Essa prerrogativa dá ao pesquisador e a seu 
trabalho uma força que ele nem sempre busca analisar ou controlar 
(MARTINS, 2004, p. 296). 

 

O ponto capital é que o método escolhido deve se adequar ao propósito, à 

pergunta que origina a pesquisa. A pesquisa qualitativa apresenta como característica 

fundamental a compreensão da vida mental a partir de quatro bases teóricas: a 

realidade social é vista como construção e atribuição social de significados; a ênfase 

no caráter processual e na reflexão; as condições “objetivas” de vida tornam-se 

relevantes por meio de significados subjetivo em por fim, o caráter comunicativo da 

realidade social permite que o refazer do processo de construção das realidades 

sociais torne-se ponto de partida da pesquisa.  

Partindo desses pressupostos metodológicos, trabalhamos com uma 

amostragem de três PMEC. O critério para essa escolha foi o de tentar abarcar os 

múltiplos contextos nos quais estão inseridas as escolas da rede estadual de ensino 

da Diretoria de Ensino da Região de São José dos Campos. Optamos por entrevistar 

três professores mediadores que atuam em escolas distribuídas pelos municípios 

abrangidos pela pesquisa, da seguinte forma: uma na região central, outra na área 

rural e a terceira na região periférica urbana. Todas as escolas atendem a pelo menos 

um dos ciclos do ensino fundamental. A condição peculiar da Diretoria de Ensino 

pesquisada, isto é, de representar em escala reduzida as principais realidades da rede 

pública de ensino paulista, permite e torna particularmente significativa a escolha por 

essa amostragem, nos permitindo inferir dados e refletir sobre o contexto mais amplo 
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da implantação do paradigma de justiça restaurativa enquanto política pública 

propriamente dita.  

As entrevistas foram realizadas norteadas pelo respeito aos princípios de ética 

na pesquisa e o modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento utilizado 

pelo pesquisador pode ser visto no Apêndice 1. Para preservar a identidade dos 

entrevistados, utilizaremos nomes fictícios para indicar as escolas e bairros incluídos 

nesta pesquisa. 

O roteiro de entrevistas (Apêndice 2) foi pensado para evidenciar o modo 

como o PMEC compreende e adere aos princípios da justiça restaurativa. As 

entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas (Apêndice 3).  

A estrutura das questões utilizadas para compor o roteiro de entrevistas foi 

elaborada considerando uma organização prévia por categorias a priori, cada qual 

evidenciando um aspecto essencial da atividade do PMEC em vista da implantação 

da justiça restaurativa no âmbito escolar e que pretendemos identificar e analisar 

neste trabalho. Para Franco (2012), a categorização é uma operação de classificação 

de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um 

reagrupamento baseado em analogias, considerando os critérios definidos.  

Na primeira categoria as perguntas se baseavam na Implementação do 

SPEC; na segunda o foco foi a Função do PMEC; na terceira a Justiça Restaurativa 

em si mesma; na quarta a Formação do PMEC e na quinta e última categoria os 

Expedientes Específicos da Justiça Restaurativa.  

Na primeira categoria tentamos captar a adequação entre a proposta e a 

realidade escolar no que tange ao combate à violência escolar e sua caracterização 

efetiva como política pública. Na categoria função do PMEC procuramos identificar 

qual a visão que os próprios Professores Mediadores a forma como compreendem e 

representam sua função. Com a terceira buscamos identificar as concepções que os 

entrevistados têm sobre a aplicabilidade do paradigma de justiça restaurativa no 

contexto escolar e seu caráter estrutural ou meramente metodológico. A quarta 

categoria visa identificar a percepção do alinhamento entre a formação oficial ofertada 

e as demandas do profissional e da escola. A quinta e última categoria investiga a 
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coerência entre os procedimentos próprios da justiça restaurativa e as necessidades 

e particularidades do ambiente escolar 

O conjunto de categorias e suas respectivas perguntas, aplicadas segundo os 

princípios da metodologia de pesquisa qualitativa, evidenciam a investigação acerca 

dos conceitos e princípios que o PMEC traz arraigados e que, na prática, fundamenta 

suas ações e direcionam o seu trabalho.  

 

As mensagens expressam as representações sociais e a qualidade de 
elaborações mentais construídas socialmente, a partir da dinâmica que se 
estabelece entre a atividade psíquica do sujeito e o objeto do conhecimento. 
Relação que se dá na prática social e histórica da humanidade e que se 
generaliza via linguagem. Sendo constituídas por processos sociocognitivos, 
têm implicações na vida cotidiana, influenciando não apenas a comunicação 
e a expressão das mensagens, mas também os comportamentos (FRANCO, 
2012, p. 12). 

 

Os três PMEC entrevistados nos forneceram elementos significativos para 

possíveis reflexões sobre o modo como o paradigma da justiça restaurativa está ou 

não sendo implementado nas escolas públicas estaduais da região de São José dos 

Campos. 

A primeira entrevista foi realizada com um profissional inserido na dinâmica 

de uma área rural. A Escola Estadual A possui todos os ciclos da educação básica e 

conta com 778 alunos, distribuídos nos três períodos, matutino, vespertino e noturno. 

A unidade está localizada na Zona Rural de São José dos Campos, no bairro 

Cisplatino, caracterizado como uma área rural limítrofe à periferia. De acordo com os 

dados do Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento – IPPLAN -, 13.465 

pessoas habitam a zona rural do município. Até 1940, maioria dos moradores de São 

José dos Campos habitavam e atuavam no ambiente rural. Mas com o processo de 

urbanização e industrialização do pós-guerra, essa realidade se alterou totalmente. 

O segundo PMEC entrevistado atua em uma unidade escolar periférica, 

localizada no bairro Santarém. A Escola Estadual B atende aos anos finais do ensino 

fundamental e ao ensino médio nos três turnos de ensino. São 1007 alunos oriundos 

da região considerada uma das mais violentas do município. A região é formada por 

famílias originárias do centro da cidade, áreas rurais e outras cidades, que migraram 
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para o bairro em busca de melhores condições financeiras, atraídas pelo grande 

número de indústrias nacionais e multinacionais na cidade e por ações das políticas 

públicas municipais.  

O último entrevistado atua em uma escola da região central. A Escola 

Estadual C atende somente ciclo 1, ou seja, alunos das séries iniciais do Ensino 

Fundamental. Localizada no centro expandido da cidade conta, atualmente, com 631 

alunos, e atende à demanda de uma das regiões que mais refletem o processo de 

formação do município. A história do bairro é marcada por dois aspectos importantes: 

pelos deslocamentos de população das áreas rurais ou dos centros urbanos menos 

equipados para os grandes centros industriais, e pela penetração capitalista também 

no campo e a consequente liberação da mão-de-obra substituída, cada dia mais, pela 

maquinária e o êxodo rural incontrolável.  

A análise que apresentamos a seguir está organizada em subtópicos, cada 

um deles referente a uma das categorias elencadas para a construção do roteiro de 

entrevistas. Em cada um dos subitens trazemos os trechos das transcrições das falas 

dos entrevistados que identificamos como centrais para o desenho de cada uma das 

categorias.  

Assim, organizamos a exposição da seguinte forma: 

Quadro 1 – Categorias a Priori 

CATEGORIAS ELENCADAS À PRIORI NÚCLEO DA ANÁLISE 

A Implantação do SPEC 

 
Adequação do projeto; caráter de política 
pública. 
 

A Função do PMEC 

 
Compreensão e percepção da função pelo 
próprio profissional. 
 

A Justiça Restaurativa 
 
Aplicabilidade e valor estrutural do paradigma. 
 

A Formação do PMEC 

 
Alinhamento entre formação oficial e demandas 
escolares 
 

Os Expedientes Específicos da Justiça 
Restaurativa 

 
Metodologias do paradigma frente às 
particularidades do contexto escolar. 
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Após a análise das cinco categorias em separado procuraremos organizar 

uma análise que articule às cinco categorias de forma mais ampla e articulada 

buscando identificar suas inter-relações. 

 

4.3 Maturação e descontinuidade das políticas públicas educacionais e 

implantação do SPEC 

 

A tentativa de implantar uma nova cultura institucional em educação, 

especificamente no que tange ao trato e enfrentamento da violência e dos conflitos 

que nascem das práticas educativas e do contexto escolar por meio do paradigma da 

justiça restaurativa esbarra justamente na distância em relação ao modelo 

predominantemente punitivo. 

 Com o intuito de refletir de modo criterioso e embasado sobre essa questão, 

procedemos com a entrevista de três PMEC. O primeiro entrevistado é licenciado em 

História e pós-graduado em educação especial. Atua na rede pública há 15 anos e na 

função de PMEC há 1 ano e 1 mês com a jornada de 19h semanais. O segundo é 

licenciado em Matemática e Pedagogia com pós-graduação em psicopedagogia. Atua 

na rede pública há 20 anos e na função de PMEC há 4 anos com a jornada de 40h 

semanais.  O terceiro e último entrevistado é licenciado em Pedagogia com pós-

graduação em educação étnico-racial. Atua na rede pública há 24 anos e na função 

de PMEC há 5 anos com a jornada de 40h semanais.  

Hábitos não mudam por decreto. As concepções que subjazem a cada sujeito 

possuem raízes profundas que dificilmente são atingidas pela promulgação de uma 

mera lei ou pelo estabelecimento de novos parâmetros organizacionais. Em outras 

palavras, nenhuma política pública se efetiva quando processada de modo 

absolutamente vertical, de cima de para baixo. Ao entrevistarmos os PMEC 

percebemos a extensão e importância dessa questão.  

.  
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Eu entendo como política pública a distribuição da arrecadação de imposto 
onde vai ser aplicada. Já existe uma pré-designação de onde vão ser 
aplicados, eventualmente, remanejamentos acontecem, se a gente quiser 
fazer através da mídia. Mas eu acredito que, o que se promete em relação à 
Educação com relação a investimento público, não acontece, na verdade. 
Haja vista a escola do Estado estar assim extremamente, estar muito 
abandonada na questão de investimento (PMEC 2, 2016).  

 

A questão da dimensão horizontal das políticas públicas, isto é, sua 

consolidação no cotidiano por meio da reflexão e do empoderamento dos sujeitos em 

relação aos seus princípios, também foi explorada nas entrevistas. Sem esse nível de 

adesão, a tendência natural consiste na formalização das práticas e princípios 

preconizados em lei, mantendo uma distância mortal das práticas diárias e se 

convertendo em mero discurso, termos e recursos estilísticos com os quais se 

preenche relatórios e se floreia falas coletivas. Os PMEC evidenciam esse 

distanciamento que impede a penetração das políticas públicas na esfera ordinária da 

escola e em suas práticas.  

 

Entrevistador: Bem, 2ª pergunta: O Sistema de Proteção Escolar ele fez parte 
de uma política pública, ok? E aí, a 2ª pergunta é a seguinte: O que você 
entende por política pública? 

PMEC 1: - Política pública? 

Entrevistador: Isso. 

PMEC 1: - O pensamento, o conjunto de pensamentos para você tomar 
medidas a longo prazo. Para mim é isso.  

Entrevistador: 3ª pergunta: O Sistema de Proteção Escolar desponta, 
efetivamente, como uma política pública no sentido amplo do termo? Por 
quê? Você acha que o Sistema de Proteção Escolar se tornou uma política 
pública do Estado? 

PMEC 1: - Não sei. Acho que tem que pensar bem mais nisso daí, refletir 
mais para poder te responder isso (PMEC 1, 2016). 

 

O sentido amplo de política pública, como uma ação coordenada, contínua e 

com objetivos a médio e longo prazo, cuja essência é uma transformação das 

condutas é essencial para a sua concretização. Os entrevistados analisam a 

implantação do SPEC oferecendo subsídios que possibilitam perceber se o modelo 
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de fato impactou as práticas escolares cotidianas, tanto em seu aspecto 

organizacional, quanto simbólico. 

 

O processo de “maturação” virá através da implementação como execução 
de ações contínuas. E a “transformação” ocorrerá a partir de um movimento 
de avaliação das políticas públicas que por sua vez alimentará a 
maturação/implementação (MORAIS JÚNIOR, 2016, p. 36). 

 

O caráter inequivocamente contínuo das políticas públicas precisa se 

manifestar sob a forma de maturação, um processo lento, composto de ações 

executadas sistematicamente e mediante as quais se gera um ambiente favorável à 

transformação das consciências e, consequentemente, das ações. A Resolução 225, 

de 2016, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reforça esse caráter.  

 

§ 1º Para efeitos desta Resolução, considera-se: I – Prática Restaurativa: 
forma diferenciada de tratar as situações citadas no caput e incisos deste 
artigo; II – Procedimento Restaurativo: conjunto de atividades e etapas a 
serem promovidas objetivando a composição das situações a que se refere o 
caput deste artigo; III – Caso: quaisquer das situações elencadas no caput 
deste artigo, apresentadas para solução por intermédio de práticas 
restaurativas; IV – Sessão Restaurativa: todo e qualquer encontro, inclusive 
os preparatórios ou de acompanhamento, entre as pessoas diretamente 
envolvidas nos fatos a que se refere o caput deste artigo; V – Enfoque 
Restaurativo: abordagem diferenciada das situações descritas no caput deste 
artigo, ou dos contextos a elas relacionados, compreendendo os seguintes 
elementos: a) participação dos envolvidos, das famílias e das comunidades; 
b) atenção às necessidades legítimas da vítima e do ofensor; c) reparação 
dos danos sofridos; d) compartilhamento de responsabilidades e obrigações 
entre ofensor, vítima, famílias e comunidade para superação das causas e 
consequências do ocorrido (BRASIL, 2016). 

 

A Resolução apresenta matiz interinstitucional citando explicitamente a 

importância do envolvimento de diversos segmentos para a implementação e 

maturação da justiça restaurativa e vai ao encontro da ideia de justiça restaurativa 

enquanto paradigma e não apenas método. Desse modo, o trabalho do PMEC ganha  

relevância, pois deve atua enquanto promotor da formação de uma nova consciência 

e não de executor de metodologias e expedientes circunstanciais face aos conflitos 

escolares e comunitários. Paulatinamente, esse profissional vem conquistando seu 
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espaço e sendo reconhecido, fortalecendo a interdependência defendida pela 

resolução 225. 

 

Hoje a comunidade quando ela chega até o guichê da escola, que é a 
secretaria, eles procuram, na verdade... Antes eles falavam assim: “Quero 
falar com o diretor, com a vice-diretora ou coordenador”. Hoje, os agentes já 
estão tão bem informados, que eles já perguntam: “Qual é o assunto, por 
favor, mãe?” daí o responsável vai falar assim: “Ah, é porque a mediadora 
ligou para a minha casa sobre excesso de faltas”, “Ah, não porque houve uma 
briga na sala de aula” e tal, isso aquilo, então eles já sabem que é o mediador 
(PMEC 3, 2016).  

 

A valorização da função do PMEC por parte da comunidade aponta para a 

gradual abertura para a justiça restaurativa em si. Na medida com que sua presença 

e especificidade são aceitas os pressupostos que balizam suas práticas também o 

são, mesmo que ainda de modo indireto e não totalmente consciente.  

Em contrapartida, as Resoluções estaduais 73 e 74, de 27 de dezembro de 

2016, demonstram a descontinuidade da justiça restaurativa enquanto política pública, 

não apenas diminuindo o número de PMEC como descaracterizando a função ao 

atribuir suas prerrogativas a outros membros da equipe gestora, especificamente o 

vice-diretor do programa Escola da Família.  

 

“Parágrafo único - As unidades escolares participantes do Programa Escola 
da Família - PEF não comportam a atuação do Professor Mediador Escolar e 
Comunitário, cujas atribuições, a seguir relacionadas, serão exercidas pelo 
Vice-Diretor do PEF:  1. mediar conflitos no ambiente escolar;  2. orientar, 
quando necessário, o aluno, a família, ou os responsáveis, quanto à procura 
de serviços de proteção social.” [Resolução 73, 27 de dezembro de 2016] 
(SÃO PAULO, 2016a). 
 
Artigo 7º - Na implementação das ações específicas do Sistema de Proteção 
Escolar, a escola poderá contar com 1 (um) docente para atuar como 
Professor Mediador Escolar e Comunitário [...] [Resolução 74, 27 de 
dezembro de 2016] (SÃO PAULO, 2016b). 
 
 

O descompasso entre as resoluções federal e estadual revelam a fragilidade 

da implementação da justiça restaurativa na esfera das políticas públicas que exigem 

continuidade e ações sistemáticas para se consolidarem e promoverem mudanças. 

Essa situação desestabiliza os PMEC e gera expectativas nefastas quanto à 
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manutenção da função, fortalecendo a percepção de que as políticas públicas 

estaduais são ambíguas.  

 

 

4.4 A relação entre corpo docente e PMEC 

 

O problema apontado nas entrevistas quanto à distância entre a política 

pública de implementação do modelo de justiça restaurativa nas escolas públicas da 

rede estadual da região de São José dos Campos fica mais evidente e profundo 

quando analisamos as respostas dos entrevistados em relação ao modo como os 

docentes compreendem e percebem a função e a ação dos PMEC. É sintomática a 

cisão entre as expectativas dos docentes quanto ao modo como os conflitos devem 

ser tratados dentro da escola e o trabalho que os PMEC são orientados a realizar.  

O isolamento desse profissional, que antes só podíamos entrever por meio do 

contato informal, torna-se palpável nas respostas dos entrevistados que relatam o 

vazio que impera entre os princípios que regem a mediação de conflitos na escola por 

meio de uma perspectiva restaurativa e a ânsia pela aplicação de métodos punitivos 

por parte dos docentes como único meio de lidar com os conflitos com os alunos.  

 

Eles ainda não compreendem o que um mediador realmente tem que fazer. 
Eles acham que o mediador está na escola para resolver os conflitos de forma 
punitiva. De chamar pai, de dar uma advertência, de avisar Conselho Tutelar, 
de ir atrás, mas para resolver punindo, não conversando. Não dialogando ou 
tentando resolver ou mesmo você mostrando que, se ele mudar um 
pouquinho a prática dele, ele consegue resolver aquilo. Eles não enxergam 
dessa forma (PMEC 1, 2016).  

 

O corpo docente ainda não compreende a função do mediador. A maioria das 
pessoas envolvidas na escola ainda cobra do mediador uma postura punitiva, 
porque entendem ainda que punição resolveria todos os problemas da 
Educação (PMEC 2, 2016).  

 

O confronto de perspectivas reforça o caráter excessivamente vertical na 

implementação do SPEC. A escola é um ambiente plural, no qual colidem e 



82 
 

convergem múltiplas mentalidade e ideologias. A riqueza desse contexto é 

proporcional a sua complexidade. Qualquer tentativa de promover uma mudança no 

modo como se dão essas relações precisa atingir à esfera dos valores dos sujeitos 

envolvidos.  

Quando partimos da noção relacional de poder presente em Foucault e 

Bourdieu, constatamos a incipiência de toda e qualquer política pública que se 

restrinja à condição de legalismo, cuja principal característica é a lógica da imposição 

por meio do exclusivo expediente a coerção. Portanto, quando uma política pública se 

dá forma da esfera do diálogo e de uma clara perspectiva histórica a mesma se esvai 

ou se impõem pela força. 

 No caso específico da justiça restaurativa esse fato é ainda mais incisivo, pois 

como pode um modelo baseado no reconhecimento da alteridade e da 

responsabilidade se dar por meio do decreto? Quando se despreza essa condição 

fundamental acirra-se a cisão constada pelos PMEC quando falam sobre o modo 

como são vistos pelos docentes.  

 

Podemos esperar que, pela diferença entre as opiniões, haja conflito no 
espaço escolar. Um conflito criado pela diferença de conceito ou pelo valor 
diferente que se dá ao mesmo ato. Professores e alunos dão valores 
diferentes à mesma ação e reagem diferentemente ao mesmo ato: isso é 
conflito. Como a escola está acostumada historicamente a lidar com um tipo 
padrão de aluno, ela apresenta a regra e requer dos alunos enquadramento 
automático. Quanto mais diversificado for o perfil dos alunos (e dos 
professores), maior será a possibilidade de conflito ou de diferença de 
opinião. E isso numa comunidade que está treinada para inibir o conflito, pois 
este é visto como algo ruim, uma anomalia do controle social (CHRISPINO, 
2007, p. 17). 

 

A percepção de que sua função se dá na contramão das expectativas dos 

professores revela como o trabalho dos PMEC é impactado pela ausência ou pela 

incipiência de uma perspectiva horizontal de maturação na implementação do SPEC.  
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4.5 Repercussões e impactos do modelo de justiça restaurativa no cotidiano 

escolar 

 

A dissonância entre professores e PMEC manifesta uma clara distinção de 

consciências acerca dos princípios da justiça restaurativa. E nesse ponto nos 

deparamos com uma das questões mais determinantes em nossa pesquisa que 

elucida a eficácia do SPEC enquanto política pública e a real situação do PMEC. 

Trata-se do movimento de restrição do paradigma de justiça restaurativa à figura 

desse profissional e sua quase que completa inexistência ou inexpressividade no 

trabalho formativo com os sujeitos da comunidade escolar, sobretudo os professores. 

Como uma voz solitária dentro da escola, o PMEC tende a se isolar e reproduzir 

esquemas subjetivos na prática da justiça restaurativa. Sem encontrar eco dos demais 

sujeitos, esse profissional não encontra a contrapartida do outro para desencadear a 

reflexão. O resultado é um trabalho descontextualizado e em perene contradição para 

a totalidade da escola. 

 

Acredito desde que seja realmente assim, que cada mediador, dentro da sua 
lógica, da sua realidade, ele desenvolva esse trabalho e dentro também 
assim, quando a gente fala em Justiça Restaurativa envolve logicamente não 
só nos aqui da escola, vem desde lá de cima, que a gente sabe, eles têm que 
acreditar também no nosso trabalho. Por que se eles não acreditarem, o faz 
de conta não adianta. Você tem que fazer ter eficácia. E como que eu vou 
fazer ter eficácia? Dentro da sua realidade. E como que eu vou fazer essa 
realidade minha? Eu tenho que fazer primeiro um mapeamento. A minha, no 
caso, a minha escola aqui, o entorno aqui gente sabe, aqui a praça nossa, 
nós temos andarilhos, nós temos mendigos, nos termos algumas favelas, nós 
temos famílias comprometidas e tudo o mais. Se eu acreditar naquilo que eu 
faço, no meu trabalho, logicamente que eu vou procurar os parceiros, e isso 
vai envolver quem? O Serviço Social, não é verdade? Nós vamos procurar as 
pessoas que podem estar ajudando essas famílias. Então, isso vai depender 
de cada um, do seu trabalho, daquilo que conta de você para você cobrar 
também dos parceiros que fazem do dia-a-dia com você. Nisso eu acredito 
(PMEC 3, 2016). 

 

A cobrança diária de que há necessidade de mais punição; que o aluno que 
dá muito trabalho, que é de um comportamento considerado inadequado, que 
ele deveria ser colocado fora da escola; que eu, quanto professor mediador, 
já fui citado muitas vezes como um profissional muito suave, muito 
complacente... (PMEC 2, 2016). 
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O PMEC sente-se responsável pela implementação da justiça restaurativa, o 

que reforça a ideia de método e não de política pública, pois não converge para a 

transformação. A compreensão do conflito como ocasião de aprendizado e 

oportunidade de reconhecimento de si e dos outros esbarra na mecanicidade da 

resposta punitiva ao problema. Docentes e gestores não podem ser apontados como 

os obstáculos a esse movimento de mudança. Antes são sintomas do modo como a 

justiça restaurativa é abordada e trabalhada efetivamente nas escolas e na rede 

pública de ensino paulista.  

 

A desconstrução da resposta punitiva é percebida como um exercício que 
demanda reflexão, desaceleração do automatismo, diálogo para colocar-se 
em sintonia com o outro, análise mais complexa dos fatores associados ao 
contexto da família, muitas vezes vítima do sistema social. Parece ter algo de 
mais humano, mais adequado à necessidade daquele momento. Antes de 
refletir sobre a punição, alguns desses educadores não eram capazes de 
interpretar a aplicação de certas medidas como sendo punitivas, ainda que 
submetessem o adolescente a situações constrangedoras (BOONEN, 2011, 
p. 23).  

 

A fragilidade e a inexistência de uma consciência comum entre PMEC e 

comunidade escolar é um obstáculo gigantesco para a implementação do SPEC e do 

paradigma de justiça restaurativa. A insistência na resposta punitiva e a recusa frente 

aos procedimentos de mediação restaurativa de conflitos é um sintoma dessa 

deficiência e não a sua causa.  

 

4.6 A formação do PMEC e seus reflexos na comunidade escolar 

 

No que concerne à percepção dos PMEC quanto ao processo formativo que 

lhes é ofertado dois elementos se destacam: o primeiro é a boa receptividade e 

valorização das formações ofertadas pela Diretoria de Ensino da região de São José 

dos Campos, o segundo é a resistência por parte da comunidade escolar na 

reprodução e divulgação dessas formações. 
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Me lembro das formações da Diretoria. Da Secretaria de Educação não me 
lembro de nenhuma. Se teve, eu não me lembro. As da Diretoria de Ensino, 
sim. Eu acho que até é um ponto muito a favor da Diretoria de Ensino de São 
José dos Campos, porque já trabalhei, já fui em reuniões de outras diretorias 
de ensino e a de São José a organização dela é mais correta, o assunto, o 
tema estão sempre ligados ao que precisa. Você não vai lá para assistir 
ninguém dançando e nem tocando fanfarra, nem nada disso. Então é sempre 
bem reto, digamos assim (PMEC 1, 2016).  

 

Olha, como eu já havia dito, não é, já há alguns anos anteriores que eu iniciei, 
cinco anos, os cursos foram sempre excelentes. Os capacitadores, as 
palestras todas que foram dadas, muito boas e volto a reforçar, estamos 
precisando agora principalmente do início desse ano foram muito poucas 
capacitações que nós tivemos assim como palestras. Não que as pessoas 
que – logicamente, o foco que a gente está lá, aquilo que a gente precisa 
realmente está ali colocando em prática na nossa escola no dia-a-dia está 
sendo beneficiado aí - mas três anos atrás eram muito mais efetivas. Para 
mim que já recebi tantas outras capacitações muito boas, está ótimo, porque 
eu já tenho uma bagagem de cursos que nós fizemos e tudo o mais. O que 
acontece é porque eu fico preocupada com os colegas que estão sendo 
inseridos agora que eu acho que tem que retomar tudo que foi feito daquelas 
capacitações que tiveram – vai ter colegas que vão falar assim, “Nossa, mas 
de novo!”, mas eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar no colega 
que está ingressando agora. Que aquilo que eu já tenho uma bagagem e que 
eu estou só agregando cada vez mais, o colega também tem que ter, aquele 
que está iniciando agora, que nós tivemos há pouco tempo, quantos outros 
que ingressaram e que não conhecem ainda nem a função do mediador e 
está aprendendo; então esses cursos eu acho que tem que voltar àquela que 
a gente sempre teve no caso, que foi acho que praticamente um ano que nós 
fizemos com o pessoal da Fundasp; que nós tivemos as psicólogas... Eu acho 
que isso daí são coisas que só têm a agregar para aqueles que estão 
iniciando agora (PMEC 3, 2016).  

 

Entrevistador: - 13ª pergunta: As formações correspondem às demandas 
expressas por gestores, professores e alunos? Aquilo que os professores, 
alunos e gestores pedem da Justiça Restaurativa, as formações 
correspondem a isso, ao que eles pedem?  

PMEC 2: - Na verdade, não pedem muito não. Ao contrário, eu sinto que as 
pessoas gostariam que nem existisse. Por exemplo, os professores, corpo 
docente da escola, eu acho que eles preferiam que não existisse (PMEC 2, 
2016). 

 

Os PMEC manifestam a necessidade de que comunidade em geral se envolva 

no aprofundamento do paradigma de justiça restaurativa, objetivando a sua 

implementação efetiva. Para tanto, é imprescindível superar a assimetria entre o 

itinerário formativo dos PMEC e dos demais membros da equipe escolar, uma vez que 

a mesma reforça a dificuldade de aceitação dos procedimentos de justiça restaurativa 

e trava o movimento de transformação necessário para que o paradigma se consolide.  
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4.7 Da justiça para a prática educacional restaurativa 

 

Impera nas respostas dadas pelos PMEC o modo como o isolamento afeta 

todas as dimensões de seu trabalho. A diversidade de consciências, o confronto entre 

compreensões conflitantes de justiça, a assimetria entre os processos formativos e na 

raiz de todas essas dificuldades uma política pública altamente verticalizada. Essa 

situação começa com falta de disseminação sistemática de informações acerca do 

paradigma de justiça restaurativa para sua consequente consolidação. 

 
 

Eu acho que tem que começar por aí, não é, senão, primeiro que você tem 
que começar com a informação, porque ainda é o que eu continuo falando, 
falta informação. Falta informação do aluno por que ele está na escola, falta 
informação do quê que é um círculo restaurativo, do que é uma Justiça 
Restaurativa... E, sim, eu acho que as rodas de conversa com as primeiras 
coisas a se implantar nas escolas sempre para poder começar essa Justiça 
Restaurativa de verdade. Eu acho que as primeiras... Como eu posso dizer... 
A primeira etapa seria mais círculos, mais rodas de conversa porque eles não 
sabem se expressar muito bem ainda (PMEC 1, 2016).  

 

Outro aspecto relevante é a centralidade do paradigma de justiça restaurativa 

em expedientes jurídicos e o complexo e exigente processo necessário inserir esses 

pressupostos na dinâmica escolar sem corromper ou deturpar a ambos. Já 

postulamos que não existe um antagonismo entre esses elementos, todavia, são duas 

realidades distintas e as tentativas de simplesmente transpor os modelos jurídicos 

para dentro da escola tendem a reforçar o espectro punitivo da justiça e a penalização 

unilateral dos conflitos.  

 

Alguns juristas brasileiros ligados ao projeto Justiça para o século 21 
abordam a pluralidade através da ótica de Emmanuel Levinas e sua 
fenomenologia do rosto. Entendem a ética da alteridade e a questão da 
justiça como sinônimo de prioridade do Outro antes da liberdade do Mesmo 
para abordar aquilo que eu chamo de reconhecimento. O outro é apreendido 
como aquele que eu não sou. O outro, como o totalmente diferente, o pobre, 
o órfão, a viúva, o estrangeiro, modelos concretos de alteridade em que o 
reconhecimento não consiste em vê-los iguais a mim, mas diferentes de mim. 
No rosto do outro há algo que me solicita, que me interpela, que me obriga, 
que me chama e me atribui uma responsabilidade. O rosto do outro me pede 
abrigo, cuidado e sacrifício. Caso exista uma submissão, não existe uma 
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relação de alteridade, pois a submissão anula minha igualdade pela qual o 
reconhecimento tem valor (BOONEN, 2011, p.131). 

 

Os PMEC expressam a necessidade de uma profunda mudança de 

consciência e a refundação das ideias que regem as relações dos sujeitos 

representada pela implantação da justiça restaurativa.  

Ao colocar em evidência os métodos, como os círculos restaurativos e o modo 

como esse conceito peculiar de justiça está intrinsicamente ligado a uma completa 

transformação no modo como se dá a interação não somente entre os sujeitos 

diretamente envolvidos nos conflitos, mas entre todos os que coexistem dentro da 

escola, a exigência de uma ampla mudança se intensifica. Trata-se da promoção de 

uma inversão de perspectivas: da punição para o cuidado, da imposição para a 

liberdade. É o equivalente ao que Foucault chama de psicagogia.  

 

Chamamos de pedagogia (...) a transmissão de uma verdade que consiste 
em equipar qualquer indivíduo com atitudes, capacidades, saber, etc. (...) Se, 
portanto, se chama de pedagogia a relação que consiste em obter para um 
indivíduo qualquer uma série de atitudes definidas de antemão, então pode-
se (...) chamar de psicagogia a transmissão de uma verdade cuja função não 
consiste em equipar um sujeito com atitudes, etc., mas em modificar o modo 
de ser desse sujeito (FOUCAULT, 2011, p. 59). 

 

Ao ocupar a desconfortável posição de isolamento na comunidade escolar, o 

PMEC tem drasticamente limitado o seu papel e a possibilidade de compreender seu 

trabalho como uma faceta de um longo movimento de transformação cuja essência 

não é situar-se na periferia das práticas educativas, mas incorporar-se a elas, 

resignificando-as, ou melhor, reencontrando seu sentido original de possibilitar ao 

sujeito modificar-se, cuidar-se, criar-se.  

Nesse sentido, a justiça restaurativa é a que melhor se adequado às 

exigências de uma educação que pretende a emancipação do sujeito. A psicagogia 

apresentada por Foucault harmoniza-se perfeitamente com os princípios restaurativos 

e o conceito de justiça que deriva do mesmo.  
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4.8 Análise global dos resultados  

  

As categorias a priori a partir das quais as entrevistas foram elaboradas 

constituem uma totalidade. Embora cada aspecto possa ser tomado em sua 

singularidade e especificidade, oferecendo uma perspectiva particularizada das 

diversas dimensões do trabalho do PMEC e sua relação e compreensão da 

implementação do paradigma da justiça restaurativa, é o modo como cada categoria 

se completa e as considerações gerais que emergem das mesmas que permitem e 

exigem e tratativa global dos resultados.  

Quanto à primeira categoria – A Implantação do SPEC – sobressai entre os 

entrevistados a percepção de que subsiste uma contradição interna no que diz 

respeito à adequação do projeto. Primeiramente, emerge uma visão positiva no que 

concerne à iniciativa de tratar os conflitos escolares para além de medidas 

circunstanciais e reativas por meio da instituição do SPEC. A iniciativa por parte do 

poder público desperta otimismo quanto a essa mudança de paradigma, sobretudo 

por se tratar de um movimento em direção a um modelo que propõe mudanças 

estruturais e que se mostra em sintonia com as demandas expressas pelos 

profissionais da educação diretamente envolvidos com o cotidiano escolar.  

 

O SPEC veio para que a gente pudesse trabalhar mais efetivamente. Lógico 
que tem muito a melhorar. A gente sabe que ainda têm muitos degraus para 
a gente alcançar a mais, mas se não tivesse um início, nós não 
conseguiríamos fazer essa discussão até mesmo dentro da própria escola, 
dentro da comunidade, as exigências que precisam para que lá em cima eles 
saibam da necessidade que está acontecendo aqui da nossa escola, da 
nossa comunidade, o nosso viver no dia-a-dia com os nossos alunos, com 
nosso corpo discente (PMEC 3, 2016) 

 

Concomitante a esse entusiasmo inicial impõe-se a convicção de que 

dificilmente a proposta seria tratada verdadeiramente como política pública, em virtude 

de situações anteriores nas quais a descontinuidade de ações por parte do governo 

estadual é patente. Quando indagado sobre essa questão, o PMEC 2 deixa 

transparecer a preocupação de que faltem recursos para ratificar as intenções e 

princípios defendidos oficialmente.  
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Então eu achei que foi uma ideia muito boa, porque, analisando o nosso 
público, o contexto que nossos alunos vivem, o entorno das nossas escolas, 
principalmente as que eu trabalho, devido às questões econômicas, questões 
sociais e as questões de família, nossos alunos, assim, o número de conflitos 
aumentou muito do que acontecia anos atrás. Eu nem coloco isso como uma 
coisa negativa, ruim ou que não deveria acontecer, é a realidade e não tem 
como mudá-la. Tem como a gente tentar melhorar. Para isso, a gente precisa 
de ferramentas. Então eu acho que a ideia foi muito boa, mas está 

subdimensionada a sua aplicabilidade (PMEC 2, 2016).  

 

Embora nenhum dos entrevistados demonstre clareza quanto ao real sentido 

e características específicas das políticas públicas é latente as suas respostas o 

receio de que o SPEC se converta em mais um projeto ocasional cujo destino é 

desaparecer em virtude de publicação repentina de uma nova resolução ou que 

padeça em virtude da escassez de recursos financeiros e humanos lentamente, quase 

que por processo de inanição.  

A segunda categoria – A Função do PMEC16 – evidencia como o profissional 

compreende a relevância de sua função. Os entrevistados enfatizam a dinamicidade 

da prática da mediação de conflitos, uma vez que o caráter inovador da mesma exige 

a formulação de estratégias e a criação de mecanismos totalmente novos. Não há 

fórmulas, rotinas testadas pelo tempo e provadas quanto à eficácia e coerência. As 

existentes procedem de outras esferas, como a jurídica, e não dificilmente se 

adequam às demandas únicas das práticas educativas e da realidade escolar. Nesse 

sentido, os PMEC se veem como pioneiros cujo sucesso depende do esforço e da 

inventividade.  

 

Eu me considero apto sim, até pelo meu envolvimento. Tanto que eu me 
identifiquei com essa função e o tanto que eu busco pesquisa, que eu busco 
estudar. Porque a gente precisa de uma formação contínua nessa função, 
porque ela exige muito da gente em relação a ouvir, em relação a tentar 
compreender a situação em que nosso aluno se encontra, como ele vive... 
Não basta simplesmente ouvir o conflito e fazer uma intervenção de uma 
forma impensada, tem que ser raciocinado, tem que ser estudado, tem que 
escutar de uma forma intensa, tem que ser livre, isento de pré-julgamento... 
Então, não existem fórmulas, a cada situação é um pensamento novo, é uma 
ação diferente (PMEC 2, 2016).  
 

                                                 
16 Critério para seleção dos PMEC no Anexo 6.  
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As respostas recendem à sensação de solidão tão habitual aos ofícios 

educativos. De um lado, a redução da realidade ao indivíduo que desponta como 

fenômeno histórico, algo que surge, de acordo com Norbert Elias (1994), no momento 

em que a identidade-eu passa a ser mais valorizada do que a identidade-nós; do outro 

o isolamento simbólico no qual gestores e docentes se sentem submersos, 

abandonados pelo poder público que comanda à distância e cuja mão só se revela 

para punir, incompreendidos pelos demais e, consequentemente, presos ao infinito 

jogo de culpabilização mútua. Segundo Oliveira, uma das causas desse isolamento é 

a perda da especificidade do trabalho docente em virtude das diversas tarefas e 

responsabilidade que são imputadas aos profissionais da educação 

 

O professor, diante das variadas funções que a escola pública assume, tem 
de desempenhar papéis que estão para além de sua formação. Muitas vezes 
esses profissionais são obrigados a desempenhar as funções de agente 
público, assistente social, enfermeiro, psicólogo, entre outras. Tais exigências 
contribuem para um sentimento de desprofissionalização, de perda de 
identidade profissional, da constatação de que ensinar às vezes não é o mais 
importante (OLIVEIRA, 2003, p. 33). 

 

O PMEC 1 ecoa esse problema explicitamente em suas respostas ao apontar 

como impera a incompreensão por parte de outros segmentos da escola quanto a sua 

função e propósito. Isso o conduz ao isolamento afetando a implementação do 

paradigma de justiça restaurativa que demanda o reconhecimento e fortalecimento 

dos vínculos de responsabilidade e a ideia de governo dos outros enquanto 

dependente da liberdade e da autonomia, e do poder como relação, conforme 

estabelece Foucault nos permitindo estabelecer as condições necessárias para a 

implementação da justiça restaurativa.   

 

Eles ainda não compreendem o que um mediador realmente tem que fazer. 
Eles acham que o mediador está na escola para resolver os conflitos de forma 
punitiva. De chamar pai, de dar uma advertência, de avisar Conselho Tutelar, 
de ir atrás, mas para resolver punindo, não conversando. Não dialogando ou 
tentando resolver ou mesmo você mostrando que, se ele mudar um 
pouquinho a prática dele, ele consegue resolver aquilo. Eles não enxergam 
dessa forma. [...] Incutiu-se muito a história de que o mediador, 
principalmente com os pequenos, que é alguém do Conselho Tutelar. Então 
eles têm ainda um pouco de receio. Mas com o tempo que eu fiquei, um ano, 
quase um ano e meio como mediadora, eles me conheceram. Eles sabiam 
mais ou menos que não era isso. Que eles viriam aqui, que eu iria conversar 
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e a gente iria ver o que iria acontecer. De ver quais os problemas. Mas a 
princípio eles me olhavam como se eu fosse alguém do Conselho Tutelar 
(PMEC 1, 2016).  

 

A sensação de isolamento e de incompreensão se articula coerentemente 

com as respostas referentes à terceira categoria – A Justiça Restaurativa. Do mesmo 

modo como é preciso tempo para que gestores, docentes, alunos e comunidade 

compreendam o real propósito do PMEC a implementação da justiça restaurativa 

também depende de um longo período de maturação. Os entrevistados demonstram 

conceber os dois movimentos como uma unidade nos permitindo constatar que há 

uma compreensão básica por parte dos PMEC ouvidos de que a justiça restaurativa 

se instaura na esfera da transformação da consciência, envolvendo dimensões como 

a ética, o senso estético etc. O tempo é um fator fundamental, portanto.   

 

Ah, muito longe. Ah, bota uns dez anos aí para mais, porque é isso o que eu 
estou falando, a mentalidade hoje parece que está regredindo. Não é uma 
coisa específica escolar. Eu acho que é uma coisa que está acontecendo na 
sociedade, não sei se é específico do Brasil agora nesse momento que está 
acontecendo um momento político e econômico, mas parece que estamos 
regredindo nessa parte. Tudo é julgado, todo mundo quer julgar, todo mundo 
quer ser o certo e não quer escutar o outro (PMEC 1, 2016).  

 

A PMEC 1 demonstra articular a implementação da justiça restaurativa à 

constância e persistência do seu trabalho. Sem essa postura ativa, essência do 

cuidado de si foucaultiano, seria impossível causar mudanças. Bianchini (2012), 

ratifica a imprescindibilidade do agente no esforço de restaurar relações e vínculos 

rompidos por conflitos. A justiça restaurativa não se concretiza, portanto, sem 

intencionalidade. Essa convicção emerge da prática dos entrevistados mesmo que, 

talvez, não consigam expressá-la claramente.  

 

O termo Restaurativo é o mais adequado a essa abordagem do crime. Pela 
raiz semântica as palavras ‘restaura’, cuja origem no latim ‘restaurare’ 
significa: obter de novo a posse; curar, recuperar, reparar, reconquistar, 
reaver, restabelecer, restituir, indenizar e voltar ao estado primitivo; e ‘tivo’ 
formador de vocativo a partir de radicais verbais que se refere a ‘agente’ e o 
‘que é próprio para’. Logo, restaurativo é o restabelecimento por meio de um 
agente ou de alguém próprio a restaurar (BIANCHINI, 2012, p. 89). 
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Compreendendo-se como agente da justiça restaurativa nos limites de sua 

prática profissional, os PMEC consideram receber apoio formativo adequado, 

sobretudo na esfera regional. Quanto mais antigo na função melhor sua avaliação 

acerca dos itinerários formativos pelos quais passou. A quarta categoria – A Formação 

do PMEC17 – privilegia esse aspecto. As entrevistas demonstram análise positiva dos 

esforços de preparação para o exercício da função e, ao mesmo tempo, expressam a 

desconfiança relativa ao apoio e comprometimento do governo estadual com o 

programa. Essa separação entre a Diretoria do Ensino e a Secretaria da Educação é 

paradigmática. É como se os PMEC considerassem a existência de dois poderes 

públicos paralelos e conflitantes, exigindo que, mesmo seguindo orientações dos 

órgãos centrais, a Diretoria de Ensino seja vista como o ponto de sustentação dos 

PMEC enquanto o governo estadual é observado com ressalvas.  

 

Olha, como eu já havia dito, não é, já há alguns anos anteriores que eu iniciei, 
cinco anos, os cursos foram sempre excelentes. Os capacitadores, as 
palestras todas que foram dadas, muito boas e volto a reforçar, estamos 
precisando agora principalmente do início desse ano foram muito poucas 
capacitações que nós tivemos assim como palestras. Não que as pessoas 
que – logicamente, o foco que a gente está lá, aquilo que a gente precisa 
realmente está ali colocando em prática na nossa escola no dia-a-dia está 
sendo beneficiado aí - mas três anos atrás eram muito mais efetivas. Para 
mim que já recebi tantas outras capacitações muito boas, está ótimo, porque 
eu já tenho uma bagagem de cursos que nós fizemos e tudo o mais. O que 
acontece é porque eu fico preocupada com os colegas que estão sendo 
inseridos agora que eu acho que tem que retomar tudo que foi feito daquelas 
capacitações que tiveram – vai ter colegas que vão falar assim, “Nossa, mas 
de novo!”, mas eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar no colega 
que está ingressando agora. Que aquilo que eu já tenho uma bagagem e que 
eu estou só agregando cada vez mais, o colega também tem que ter, aquele 
que está iniciando agora, que nós tivemos há pouco tempo, quantos outros 
que ingressaram e que não conhecem ainda nem a função do mediador e 
está aprendendo; então esses cursos eu acho que tem que voltar àquela que 
a gente sempre teve no caso, que foi acho que praticamente um ano que nós 
fizemos com o pessoal da Fundasp; que nós tivemos as psicólogas... Eu acho 
que isso daí são coisas que só têm a agregar para aqueles que estão 
iniciando agora (PMEC 3, 2016). 
 
 
 
Me lembro das formações da Diretoria. Da Secretaria de Educação não me 
lembro de nenhuma. Se teve, eu não me lembro. As da Diretoria de Ensino, 
sim. Eu acho que até é um ponto muito a favor da Diretoria de Ensino de São 
José dos Campos, porque já trabalhei, já fui em reuniões de outras diretorias 
de ensino e a de São José a organização dela é mais correta, o assunto, o 

                                                 
17 Anexo 6 - Itinerário Formativo dos PMEC, disponível na p. 136.  
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tema estão sempre ligados ao que precisa. Você não vai lá para assistir 
ninguém dançando e nem tocando fanfarra, nem nada disso. Então é sempre 
bem reto, digamos assim (PMEC 2, 2016).  

 

As respostas nos permitem validar outra hipótese: a prática é o centro do 

trabalho do PMEC. As teorias e conceitos ganham, a aporte formal oferecido por meio 

das formações oficiais, adquirem sentido e significado a posteriori. No primeiro 

momento, talvez sequer sejam reconhecidos e compreendidos. É o teste do cotidiano 

que esclarece o aprendizado formal. Por se tratar de uma função nova e pelo espírito 

de pioneirismo que os PMEC se imbuem a mesma parece ser concebida como uma 

obra individual, algo que vai sendo descoberto e criado conforme se avança e se age.  

Somente após esse movimento os conceitos e fundamentações de natureza 

teórica ganham sentido. Em virtude da dissonância e da dificuldade de 

reconhecimento por parte dos outros segmentos escolares, especialmente os 

docentes, os entrevistados também denunciaram a ausência de formações sobre a 

implementação da justiça restaurativa destinada aos mesmos.  

 

Para realmente tentar mostrar a legislação, como um ATPC, não sei, uma 
reunião de começo de ano, de planejamento ou de qualquer coisa desse tipo. 
Aí sim, porque daí sim eles podem ter uma base do que a gente está aqui 
para fazer. Que não é para ligar para o pai só porque o aluno esqueceu o 
lápis em casa (PMEC 1, 2016). 

 

Ao propor a extensão da formação para outros profissionais os PMEC 

indiretamente atestam o problema central da implementação do paradigma da justiça 

restaurativa nas escolas públicas paulistas: sua redução à método ou a um conjunto 

isolado de práticas pelas quais o único responsável é o PMEC. Em todas as categorias 

anteriores reconhecemos esse pano de fundo. Na quinta e última delas – Os 

expedientes específicos da Justiça Restaurativa – essa problemática se consolida.  

 

Eu até consigo um pouco, mas eu precisaria de mais tempo. Me falta tempo. 
Até por essa não colaboração da maioria dos professores principalmente. 
Então isso dificulta bastante. Mas o que eu consigo fazer, eu vejo resultado. 
Por exemplo, esses dias, no 6º ano, uma menina que não falou nada e, no 
final, ela muito emocionada, falou assim: “Eu me vi nas estórias dos outros” 
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então é aquele pilar da Justiça Restaurativa que acredita: “quanto mais você 
conhece o outro, mais você passa a respeitá-lo” (PMEC 2, 2016).  

 

Parece prevalecer uma grande coerência entre os recursos e expedientes da 

justiça restaurativa e sua concreta implementação. O maior exemplo é o chamado 

círculo restaurativo, uma metodologia clássica na qual a organização dos 

participantes, dispostos em círculo, aos critérios para conferir a palavra aos 

participantes objetiva criar um ambiente de diálogo no qual autonomia e sentimento 

de coletividade se possibilitem.  

 

O círculo é um processo para organizar a comunicação em grupo, a 
construção de relacionamentos, tomada de decisões e resolução de conflitos 
de forma eficiente. O processo cria um espaço à parte... incorpora e nutre 
uma filosofia de relacionamento e interconectividade que pode nos guiar em 
todas as circunstâncias – dentro do círculo e fora dele (BOYES; PRANIS, 
2011, p. 35). 

 

A realização do círculo por si só remete ao esforço de concretização da justiça 

restaurativa. Sua natureza é tão distinta dos procedimentos comuns adotados pelas 

escolas para lidar com os conflitos que sua simples utilização já aponta para uma 

quebra de paradigmas. Além disso, esse expediente parece ser aquele cuja validade 

e sentido os docentes melhor reconhecem.  

 

Aqui na minha escola, sim. Aliás, nós tivemos agora há pouco tempo um 4º 
ano que era uma sala muito indisciplinada e todo aquele curso de capacitação 
que nós tivemos sobre círculos restaurativos, de como deixar o momento de 
eles falarem, de você saber ouvir e tudo o mais... Então eu acho que foi de 
uma grande valia, porque eu pude aplicar a realidade da minha escola. Eu 
pude aplicar com esses alunos que era um número muito grande dessa sala 
do 4º ano E, onde a professora não conseguia de maneira nenhuma dar o 
conteúdo. Chegou um momento que eu falei assim: “Calma, professora, 
vamos fazer um trabalho. Vai ser um pouco demorado, a gente não vai 
resolver de uma hora para outra de maneira nenhuma, nós vamos entender 
o que está acontecendo com esses alunos”. Ao todo eram mais ou menos 
oito meninos. Fiz nossa primeira reunião e falei com eles, deixei que eles 
fizessem a colocação do que estava angustiando eles. Daí depois eu dei a 
eles papeizinhos, pedaços de papel, para que eles colocassem de maneira 
escrita o que eles tinham contra o outro coleguinha. Então foram vários 
encontros e hoje a professora diz, “PMEC 3, como que a sala melhorou”. E 
ela também, como professora, começou a mudar a maneira dela. Então eu 
acho que esse círculo restaurativo, é o que eu volto a falar, você pode colocar 
em prática, tem como colocar em prática, mas aquilo que você tem o objetivo 
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lá na frente, porque se você não tiver um objetivo, não vai chegar a nada. 
Porque não adianta parar no meio do caminho. Que nem eu falo, o círculo 
restaurativo não é que você fez uma conversa e acabou. Às vezes você vai 
precisar fazer uma, às vezes você vai ter que trabalhar um bimestre inteiro 
com aquele momento, aquela fase que está acontecendo. Então isso 
depende do que está acontecendo, do que está envolvendo e nesse 
momento eram muitos alunos da mesma sala (PMEC 3, 2016).  
 
 
 

O conjunto de respostas e de categorias nos permitem constatar como o 

PMEC e a implementação da justiça restaurativa estão intrinsicamente relacionados 

e que a supressão desse profissional redundaria fatalmente no comprometimento 

dessa política pública, uma vez que a comunidade escolar e os próprios sujeitos 

concebem o PMEC como a personificação desse paradigma.  Nesse sentido, as 

resoluções 73/2016 e 74/201618 colocam em risco as conquistas alcançadas até o 

momento e legitimam os receios e ressalvas quanto ao comprometimento do governo 

estadual com a implementação da justiça restaurativa nas escolas da rede.  

Apesar da diversidade de estilos, itinerários e realidades os PMEC 

entrevistados demonstram, por meios das respostas oferecidas, o quanto sua função 

depende do perfil da gestão da escola. Caso os gestores sejam simpáticos em relação 

à implementação da justiça restaurativa, os PMEC recebem apoio para atuar dentro 

das prerrogativas da sua função. É possível mais uma vez questionar se estamos de 

fato diante de algo assumido e tratado como política pública ou simplesmente de um 

recurso discursivo ou de uma escolha baseada em predileções pessoais.   

 

É. Eu era literalmente proibido. Como por exemplo: um aluno que gosta de 
ficar na minha sala porque quer conversar comigo porque ele se sente bem 
com isso. E ele faz isso com certa frequência. Eu fui proibido de atender esse 
aluno porque não viam importância nesse atendimento. E eu sempre 
aproveitei qualquer tipo de aproximação para ajudar o aluno, que eu vejo que 
essa é a minha função na escola (PMEC 2, 2016).  

 

O que perpassa todas as respostas é a sensação de contradição. Os PMEC 

revelam habitar no centro de um grande paradoxo. Ao mesmo tempo em que 

valorizam e consideram seu trabalho significativo para as escolas e não apenas para 

                                                 
18 A Resolução SE 2 de 2017 voltou a autorizar a recondução dos PMEC. 
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si mesmos, convivem com a suspeita de que o governo estadual os trata como 

profissionais secundários no que concerne à missão da escola e ao propósito da 

educação. Responsabilizados por liderarem uma completa transformação no 

enfretamento e na compreensão dos conflitos que surgem no e do cotidiano escolar, 

o que exige a participação e adesão de todos, veem-se solitários e isolados. Nos 

moldes do pensamento de Bourdieu, vivem a contradição de existirem para auxiliar 

na construção de espaços de relações autênticas de poder e de aprendizado em uma 

instituição cujo modelo serve à reprodução e intensificação de desigualdades. Nas 

falas desses sujeitos nos deparamos com uma constatação fundamental: a diminuição 

de esforços de continuidade das políticas públicas afeta negativamente a qualidade 

do ensino a realização da função social da escola.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Antes mesmo de tomar forma, ainda quando a reflexão em estado de crisálida 

se desenvolvia na confluência entre minha formação filosófica e a vivência profissional 

de gestor do SPEC na Diretoria de Ensino da Região de São José dos Campos, a 

presente pesquisa cortejava o ponto de convergência no qual discurso e prática se 

fundem e a transformação abandona o claustro da retórica e se concretiza como ação.  

Por isso, nesse momento no qual retomo os caminhos, métodos, conceitos e 

vivências mediante os quais procurei atingir os objetivos desse trabalho não posso 

deixar de me colocar explicitamente no texto. Não o fazer seria incoerente, tendo em 

vista a valorização da autonomia, da liberdade e da responsabilidade inerentes ao 

paradigma de justiça restaurativa cujas condições de implementação enquanto 

política pública e percepção por parte dos PMEC procurei investigar e conhecer mais 

a fundo.  Portanto, prosseguirei em primeira pessoa.  

Consoante a minha área de origem, busquei as fundamentações que 

costumam permanecer latentes às práticas dos sujeitos em seu cotidiano. Sempre 

considerei ser necessário analisar as concepções, ideias e princípios que correm nos 

subterrâneos das ações e as nutrem silenciosamente.  

Trazê-las à tona não é apenas recurso formal ou exigência metodológica. 

Tampouco meio destinado somente ao desvelamento de contradições. Mas, acima de 

tudo, o procedimento necessário para permitir a superação dos desafios concretos 

que envolvem uma mudança paradigmática tão profunda quanto a substituição do 

modelo punitivo pelo restaurativo no enfrentamento dos conflitos escolares.  

As respostas oferecidas pelos PMEC entrevistados comprovaram a percepção uma 

grande dificuldade de transformar o modo como os conflitos são enfrentados e 

compreendidos nas escolas virtude das sólidas raízes das práticas punitivas nesse 

contexto. Portanto, dei os primeiros passos em direção ao resgate da noção de 

integralidade e de correlação entre educação e justiça de forma de assegurar a 

necessidade de que nas práticas escolares sejam baseadas na mediação entre as 

mesmas.   
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A palavra educação deriva do latim educere que significa “tirar de dentro”. A 

educação, desse modo, possui uma dimensão de cura que diz respeito ao 

desenvolvimento da percepção profunda de si mesmo. Curar é promover 

autoconhecimento, ou seja, tornar íntegra uma pessoa. Será o equilíbrio entre as 

várias dimensões que compõe o ser humano: a dimensão física, emocional, racional 

e espiritual. “A mediação sempre existiu. Sempre houve, nas tribos ou povoações, 

sábios a quem se recorria com toda a naturalidade, que traziam sossego às pessoas 

diferentes, seres que eram alicerces da fraternidade” (SIX, 1990, p. 11). A mediação 

também “está associada a uma pessoa razoável, amante da paz e da justiça, 

dialogante e empática, possuída de um senso comum relacional que a habilita a 

participar em conflitos alheios sobre os quais exerce um influxo reestruturante” 

(BOQUÉ TORREMORELL, 2008, p.11). O significado da raiz med foi o de curar, levar 

a ordem onde há perturbação, cuidar. Por exemplo, a Medicina. (DIEZ & TAPÍA, 1999). 

A raiz med completada pelo sufixo tor, que significa ação começa a definir o mediador 

como aquele que age, que intervém para buscar soluções mais adequadas para as 

partes de um conflito. 

Essa relação convergente entre educação e justiça, conhecimento e cuidado 

permeia os escritos de Foucault. Desde a formulação do projeto de pesquisa julguei 

existir uma conexão entre seu pensamento e a problemática relativa à implementação 

da justiça restaurativa.  

Os conceitos de cuidado de si, de poder e de governo propostos pelo filósofo 

francês mostraram-se adequados para o estudo desse problema fundamental tendo 

em vista que apontam na direção de uma noção de exercício de poder e de governo 

que pressupõe a ação consciente e responsável dos sujeitos envolvidos ao invés de 

aplicação unilateral e violenta de sanções que redundam na separação absoluta entre 

culpados e inocentes, uma visão tradicionalmente arraigada nos profissionais da 

educação como atestam as entrevistas. Nesse sentido, as condições para a educação 

seriam a ordem e a subserviência ao poder reificado ao invés de liberdade e do 

exercício relacional do poder.  

Os princípios da justiça restaurativa se valem da quebra do paradigma da 

violência e sua aplicação à serviço da manutenção da lei e da ordem, portanto, 

objetivam quebrar o círculo pernicioso do poder fundado na demasia e no excesso 
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como formas de resposta aos conflitos. Mas como preencher esse vazio que 

fatalmente se forma na ausência de algo cujo valor é tão evidente? Como não permitir 

que uma tentativa articulada e consciente de instaurar ações restaurativas não 

sucumba ante a explícita racionalidade da força da retribuição? O caminho, que 

encontrei por meio da perspectiva foucaultiana, passa pela transformação do poder 

controlador e demasiado, tipicamente violento, em técnicas de si no contexto escolar, 

o que pode ser encontrado no paradigma de justiça restaurativa.  

 

E penso que a imagem da pilotagem também demarca um tipo de saber e de 
práticas entre os quais os gregos e os romanos reconheciam certo 
parentesco e para os quais tentavam estabelecer uma tékhne (uma arte, um 
sistema refletido de práticas relacionado a princípios gerais, a noções e a 
conceitos): o Príncipe, na medida em que deve governar os outros, governar 
a si mesmo, curar os males da cidade, os males dos cidadãos, seus próprios 
males; aquele que governa a si como se governa uma cidade, curando seus 
próprios males; o médico, que deve emitir pareceres não somente sobre os 
males do corpo como também sobre os males da alma dos indivíduos 
(FOUCAULT, 2001, p. 223).  

 

Minha hipótese inicial de que o modelo restaurativo de justiça atende de forma 

mais coerente às características da educação e às necessidades das escolas, oriunda 

da compreensão da convergência entre os conceitos de educação e justiça, também 

encontrou respaldo nas ideias de poder e de violência simbólica elaboradas por 

Bourdieu. Conforme verifiquei nas falas dos entrevistados, predomina entre os sujeitos 

da educação – gestores, professores, estudantes e familiares – a certeza de que os 

métodos punitivos são o melhor e talvez o único caminho para solucionar os conflitos, 

cujas causas não estão na instituição, em sua organização, métodos e princípios, mas 

no próprio sujeito indócil às normas, irremediável por natureza, incapaz de apreciar e 

valorizar o que lhe é oferecido.  

Desse modo, parecem não perceber que a indisciplina e a violência também 

são produzidas por suas práticas. A violência simbólica, que depende de cúmplices 

silenciosos como afirma Bourdieu, na qual a imposição de uma determinada cultura é 

dissimulada em cultura escolar, encontra nos recursos punitivos um meio de 

consolidação, enquanto o enfoque restaurativo promove o autêntico reconhecimento 

da diversidade e a promoção de relações igualitárias.  
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Em uníssono com as teorias e pensadores empregados na construção desse 

trabalho, coloquei à prova a noção preliminar que de que a implementação do modelo 

de justiça restaurativa por meio do SPEC e da função de PMEC se apresentava como 

uma política pública positiva, porém fragilizada pela ausência de claros esforços de 

manutenção e de continuidade. As falas de todos os entrevistados tornam essa 

hipótese uma clara constatação. E isso não se limita à perspectiva dos PMEC.  

As resoluções estaduais 73 e 74 de 27 de dezembro de 2016, que limitam o 

número de PMEC e repassa a função para outros membros da equipe gestora, 

publicadas após a realização das entrevistas, demonstram a danosa instabilidade à 

qual os profissionais encarregados pela liderança do processo de implementação da 

justiça restaurativa estão submetidos. Além do comprometimento das condições de 

trabalho dos PMEC, medidas como essas tornam plausível a indagação acerca do 

comprometimento do governo estadual paulista com os princípios da justiça 

restaurativa e se a mesma não é apenas uma ação casuística.  

Embora as resoluções e medidas oficiais gerem dúvidas quanto à solidez da 

implementação da justiça restaurativa, os profissionais envolvidos, sobretudo os 

PMEC, demonstram grande grau de comprometimento. Talvez lhes faltem clareza 

sobre os fundamentos desse paradigma e o isolamento ao qual se sentem 

aprisionados prejudique o desenvolvimento de suas funções. Contudo, as entrevistas 

demonstram inequívoca adesão ao papel de promotores de uma nova forma de 

enfrentamento e compreensão dos conflitos e de prática da justiça no contexto 

escolar.   

Os entrevistados parecem ver suas ações como alternativas aos métodos 

punitivos comumente empregados nas escolas. E, mesmo afirmando não contarem 

apoio e compreensão irrestrita, demonstram que o esforço, a persistência e a 

continuidade fazem com que a comunidade comece a aceita-los, pois não apenas 

passam a confiar neles como parecem reconhecer que a escuta e o acolhimento são 

mais eficientes do que a violência implícita aos mecanismos tradicionais.  

 

Quando alguém nos escuta com atenção, abstendo-se de julgamentos, 
críticas e opiniões, pode despertar em nós algo surpreendentemente novo, 
capaz de transformar uma situação aparentemente impossível numa nova 
possibilidade, despertando nossa disposição e coragem de negociar 
possíveis interesses e necessidades” (MUSKAT, 2005, p. 93). 
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Desde os primeiros passos na concretização desse estudo, cuja finalização 

se avizinha, convivo com dois sentimentos opostos: a certeza de que a justiça 

restaurativa é um modelo coerente aos propósitos, princípios e demandas 

educacionais e que a mesma não usufrui do necessário zelo e continuidade enquanto 

política pública. Ao constatar que esse paradoxo é constatado pelos PMEC, é possível 

extraí-lo do âmbito fugidio das intuições e principiar a buscar soluções para esse 

problema. E o caminho que emergiu ao longo da construção dessa pesquisa, 

germinando da análise conceitual, do estudo das resoluções e publicações oficiais e 

das perspectivas oferecidas pelos PMEC a partir de suas vivências é necessariamente 

o da ação dos sujeitos.  

A expectativa de que o Estado ou qualquer outra esfera institucional apresente 

soluções para os problemas e limites com os quais nos deparamos no cotidiano é 

infinita e infecunda. O extremo de isentar o poder público de suas competências e 

atribuições, justificando sua ineficácia em função do protagonismo social e individual 

não deve ser confundido com a necessidade de compreender e vivenciar as questões 

coletivas e sociais, ou a política como um todo, enquanto tarefa perene e manifestação 

da condição de mútua dependência e relação com os outros da existência humana.  

Ao explorarmos as oportunidades de substituição do paradigma de punitivo 

pelo restaurativo, mesmo que limitadas em função da descontinuidade das políticas 

públicas e da resistência de parte da comunidade escolar, criamos, nós sujeitos, por 

nossa ação, as condições para que essa transformação ocorra para além dos 

discursos. Caso os pressupostos de liberdade e de autonomia, de natureza relacional 

do poder, de integralidade do processo educativo e sua convergência com a ideia de 

justiça de fato se movimentem ao encontro das reais demandas do cotidiano 

permitirão à justiça restaurativa se impor por meio de uma lógica inversa. Não significa 

prescindir das políticas públicas, uma vez que essas já existem, mesmo que 

descontínuas.  

O dinamismo inerente à justiça restaurativa condiz justamente a mobilidade 

da condição humana. O modo como as circunstâncias afetam o que sentimos, 

pensamos e somos, a visão de que o ser humano é tarefa ao invés de um fato 

consumado permitem vislumbrar o horizonte como possibilidade no lugar de uma sina. 

Qual seria o propósito da educação caso a mudança e a transformação fossem 
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impossíveis? A justiça restaurativa parte dessa visão de ser humano aberta e plural, 

coabitando o mesmo ethos da educação. Enquanto no modelo punitivo tudo está 

medido e definido, o delito constituído e o transgressor identificado e julgado, no 

paradigma restaurativo há situações e relações que precisam ser refeitas, diálogos a 

serem construído a começar pela reconquista à palavra e ao lugar àqueles que foram 

silenciados e submetidos. Professo não apenas minha esperança nesse modelo. Em 

diversas escolas, pelas mãos de profissionais comprometidos e de comunidades que 

encontram significado nos princípios e práticas da justiça restaurativa esse horizonte, 

sublime em sua lonjura, nos revele que é preciso e possível mudar não por meio da 

artificial supressão das contradições e dos conflitos e sim pela valorização da 

oportunidade de crescimento e de refundação que nos oferecem.  
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ANEXO 1 

 

Resolução SE nº 19, de 12-2-2010  

Institui o Sistema de Proteção Escolar na rede estadual de ensino de São Paulo e dá 

providências correlatas 

   

O Secretário da Educação, considerando que: 

- o exercício do direito público subjetivo do aluno à educação deve-se efetivar 

em ambiente escolar democrático, tolerante, pacífico e seguro; 

- é responsabilidade da Administração Pública zelar pela integridade física dos 

alunos e servidores nos estabelecimentos da rede estadual de ensino, assim como 

pela conservação e proteção do patrimônio escolar; 

- as escolas devem promover modelos de convivência pacífica e democrática, 

assim como práticas efetivas de resolução de conflitos, com respeito à diversidade e 

ao pluralismo de idéias, 

Resolve: 

Art. 1º - Fica instituído o Sistema de Proteção Escolar, que coordenará o 

planejamento e a execução de ações destinadas à prevenção, mediação e resolução 

de conflitos no ambiente escolar, com o objetivo de proteger a integridade física e 

patrimonial de alunos, funcionários e servidores, assim como dos equipamentos e 

mobiliários que integram a rede estadual de ensino, além da divulgação do 

conhecimento de técnicas de Defesa Civil para proteção da comunidade escolar. 

Art. 2º - o Sistema de que trata o artigo 1º desta resolução será implantado de 

forma descentralizada e gradativa, cabendo aos órgãos abaixo relacionados as 

seguintes atribuições: 

I – ao GSE - Gabinete da Secretaria de Estado da Educação, a coordenação e 

a gestão geral do Sistema; 

II – à FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação, a execução das 

ações do Sistema; 

III – às DEs- Diretorias de Ensino, a gestão do Sistema, em nível regional; 
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IV – às UEs - Unidades Escolares, a observância das diretrizes e a execução 

local e diária das ações implementadas pelo Sistema. 

Art. 3º - a execução das ações do Sistema de Proteção Escolar será 

coordenada pela Supervisão de Proteção Escolar e Cidadania (SPEC), 

regulamentada pela Norma de Organização FDE 13, de 28-08-2009. 

Art. 4º Fica instituído, no Gabinete do Secretário, um Grupo de Trabalho, 

coordenado pela Supervisão de Proteção Escolar e Cidadania (SPEC), com o objetivo 

de assessorar a formulação e execução das ações do Sistema de Proteção Escolar, 

composto por 1 representante de cada um dos órgãos seguintes: 

I – do Gabinete do Secretário; 

II – da Coordenadoria de Normas e Estudos Pedagógicos (CENP); 

III – da Coordenadoria de Ensino do Interior (CEI); 

IV – da Coordenadoria de Ensino da Grande São Paulo (COGSP); 

V – da Diretoria de Projetos Especiais da Fundação para o Desenvolvimento 

da Educação (DPE – FDE); 

VI – do Centro de Referência em Educação – CRE “Mário Covas”; 

VII – do Conselho Estadual de Educação – CEE 

Art. 5º - para o cumprimento das diretrizes e execução regional e local das 

ações relativas ao Sistema de Proteção Escolar, as Diretorias de Ensino e as unidades 

escolares estaduais contarão com recursos humanos próprios, cujo provimento 

obedecerá a um cronograma gradativo que levará em conta fatores de vulnerabilidade 

e de risco a que estão expostas as escolas da rede estadual de ensino. 

Art.6º - Cada Diretoria de Ensino indicará dois representantes, um dos quais, 

obrigatoriamente, Supervisor de Ensino, que serão, sob a orientação do Dirigente 

Regional de Ensino, os educadores responsáveis pela gestão em nível regional do 

Sistema de Proteção Escolar. 

§ 1º - Os representantes de que trata o caput deste artigo poderão contar com 

o suporte técnico de equipes multidisciplinares, que os subsidiarão: 

1 - na articulação com órgãos e entidades públicos e da sociedade civil que 

atuam na proteção e no atendimento do público escolar; 
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2 - no suporte ao diretor de escola, por requisição do Dirigente Regional de 

Ensino, para a identificação de fatores de vulnerabilidade e de risco vivenciados por 

determinada escola; 

3 - no desenvolvimento de ações e projetos de prevenção, previamente 

submetidos à aprovação do Dirigente Regional de Ensino, que tratem de fatores de 

vulnerabilidade e de risco identificados numa determinada escola. 

§ 2º - o perfil e o número de profissionais que irão constituir as equipes 

multidisciplinares de que trata o parágrafo anterior, bem como a metodologia de 

trabalho a ser observada, serão objeto de ato normativo específico. 

Art. 7º - para implementar ações específicas do Sistema de Proteção Escolar, 

a unidade escolar poderá contar com até 2 docentes, aos quais serão atribuídas 24 

(vinte e quatro) horas semanais, mantida para o readaptado a carga horária que já 

possui, para o desempenho das atribuições de Professor Mediador Escolar e 

Comunitário, que deverá, precipuamente: 

I - adotar práticas de mediação de conflitos no ambiente escolar e apoiar o 

desenvolvimento de ações e programas de Justiça Restaurativa; 

II - orientar os pais ou responsáveis dos alunos sobre o papel da família no 

processo educativo; 

III - analisar os fatores de vulnerabilidade e de risco a que possa estar exposto 

o aluno; 

IV - orientar a família ou os responsáveis quanto à procura de serviços de 

proteção social; 

V - identificar e sugerir atividades pedagógicas complementares, a serem 

realizadas pelos alunos fora do período letivo; 

VI - orientar e apoiar os alunos na prática de seus estudos. 

§ 1º - Os professores que desempenharão as atribuições de Professor 

Mediador Escolar e Comunitário serão selecionados pela Diretoria de Ensino, 

conforme instruções a serem divulgadas pelos órgãos centrais desta Pasta, 

observada a seguinte ordem de prioridade: 
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1 - titular de cargo docente, da própria escola, que se encontre na condição de 

adido, sem descaracterizar essa condição; 

2 - titular de cargo docente, de outra unidade escolar mesma Diretoria de 

Ensino, que se encontre na condição de adido, sem descaracterizar essa condição; 

3 - docente readaptado, da própria escola, com perfil adequado à natureza das 

atribuições de que trata os incisos deste artigo, portador de histórico de bom 

relacionamento com alunos e com a comunidade, e desde que respeitado o rol de 

atribuições estabelecido pela Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde – CAAS; 

4 - docente ocupante de função-atividade da mesma Diretoria de Ensino, de 

que trata o inciso V do artigo 1º das Disposições Transitórias da Lei Complementar 

1.093, de 16-07-2009. 

§ 2º - Os docentes que desenvolverão as atribuições de Professor Mediador 

Escolar e Comunitário serão capacitados e observarão, no desenvolvimento de suas 

atividades, metodologia de trabalho a ser definida por esta Pasta. 

§ 3º - o Professor Mediador Escolar e Comunitário poderá, no exercício de suas 

atribuições, contar com a colaboração de professores auxiliares da própria unidade 

escolar, selecionados pelo Diretor de Escola dentre aqueles abrangidos pelo disposto 

no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Complementar 1.010/2007, que se encontrem na 

situação prevista no inciso V do artigo 1º das Disposições Transitórias da Lei 

Complementar 1.093, de 16-07-2009. 

§ 4º - Os professores auxiliares de que trata o parágrafo anterior apoiarão o 

Professor Mediador Escolar e Comunitário no desenvolvimento das atividades 

relacionadas nos incisos deste artigo, no período em que não lhes forem atribuídas 

outras atividades pelo Diretor da Escola durante o cumprimento da carga horária 

mínima prevista em lei. 

Art. 8º - Os órgãos centrais da Pasta, de acordo com as respectivas atribuições 

e competências, determinarão, em conjunto com as Diretorias de Ensino, a prioridade 

para a formação dos quadros de recursos humanos nos termos dos artigos 6º e 7º 

desta resolução. 

Art. 9º - Fica regulamentado o “Sistema Eletrônico de Registro de Ocorrências 

Escolares – ROE”, que se constitui em um instrumento de registro on-line, acessível 
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pelo portal da Fundação para Desenvolvimento da Educação – FDE, 

www.fde.sp.gov.br, para o registro de informações sobre: 

I - ações ou situações de conflito ou grave indisciplina que perturbem 

sobremaneira o ambiente escolar e o desempenho de sua missão educativa; 

II - danos patrimoniais sofridos pela escola, de qualquer natureza; 

III - casos fortuitos e/ou de força maior que tenham representado risco à 

segurança da comunidade escolar; 

IV - ações que correspondam a crimes ou atos infracionais contemplados na 

legislação brasileira. 

§ 1º - As informações registradas no “Sistema Eletrônico de Registro de 

Ocorrências Escolares – ROE” serão armazenadas para fins exclusivos da 

administração pública, sendo absolutamente confidenciais e protegidas nos termos da 

lei. 

§ 2º - Caberá, ao Diretor da Unidade Escolar, a responsabilidade pela inserção 

e proteção dos dados registrados, podendo, discricionariamente, conceder ao Vice-

Diretor e/ou o Secretário de Escola autorização de acesso ao sistema. 

§ 3º - o registro das situações elencadas nos itens deste artigo é compulsório 

e deverá ser efetuado em até 30 dias da data da ocorrência. 

§ 4º - Os Dirigentes Regionais de Ensino, assim como os servidores da Diretoria 

de Ensino por eles indicados, terão acesso às informações registradas no “Sistema 

Eletrônico de Registro de Ocorrências Escolares – ROE” relativas às escolas de sua 

região, ficando esses servidores responsáveis pelo sigilo e proteção dos dados 

registrados. 

Art. 10- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Notas: 

Norma de Organização FDE 13/09; 

Lei Complementar nº 1.093/09; 

Lei Complementar nº 1.010/07, à pág. 25 do vol. LXII. 
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ANEXO 2 

 

Resolução SE nº 07, de 19-1-2012 

  

Dispõe sobre o exercício das atribuições de Professor Mediador Escolar e 

Comunitário do Sistema de Proteção Escolar, e dá outras providências 

  

O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, à vista do disposto na Resolução SE nº 19, 

de 12 de fevereiro de 2010, que institui o Sistema de Proteção Escolar na rede 

estadual de ensino de São Paulo e dá providências correlatas, e considerando a 

necessidade de implementação de ações que assegurem a eficácia e a eficiência 

desse sistema nas escolas estaduais, resolve: 

Artigo 1º - O Professor Mediador Escolar e Comunitário exercerá suas 

atribuições com carga horária correspondente à da: 

I – Jornada Integral de Trabalho docente; ou 

II – Jornada Inicial de Trabalho docente. 

§ 1º - O Diretor de Escola procederá à atribuição da carga horária destinada ao 

projeto compatibilizando-a com a carga horária constituída de aulas que o docente já 

possua, observado, no somatório, o limite máximo de 40 (quarenta) horas semanais. 

§ 2º - Caberá ao Diretor de Escola distribuir a carga horária do docente de 

acordo com o horário de funcionamento da unidade escolar, em 5 (cinco) dias úteis 

da semana, respeitado o limite máximo de 8 (oito) horas diárias de trabalho, incluídas 

as Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo. 

§ 3º - A distribuição da carga horária de trabalho deverá prever a 

disponibilização de até 4 (quatro) horas quinzenais, ou 8 (oito) horas mensais, a 

serem cumpridas em reuniões de planejamento e avaliação, agendadas pela Gestão 

Regional do Sistema de Proteção Escolar. 

§ 4º - Quando se tratar de docente readaptado, o Professor Mediador Escolar 

e Comunitário cumprirá a carga horária que já possui, fixada na respectiva apostila de 

readaptação, observado o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo. 
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Artigo 2º - Para a seleção dos docentes que desempenharão as atribuições de 

Professor Mediador Escolar e Comunitário, deverá ser observada a seguinte ordem 

de prioridade: 

I - titular de cargo docente da disciplina de Psicologia, que se encontre na 

condição de adido, classificado na própria escola, sem descaracterizar essa condição; 

II - titular de cargo docente da disciplina de Psicologia, que se encontre na 

condição de adido, classificado em outra unidade escolar da mesma Diretoria de 

Ensino, sem descaracterizar essa condição; 

III - titular de cargo docente de qualquer disciplina, que se encontre na condição 

de adido, classificado na própria escola, sem descaracterizar essa condição; 

IV - titular de cargo docente de qualquer disciplina, que se encontre na condição 

de adido, classificado em outra unidade escolar da mesma Diretoria de Ensino, sem 

descaracterizar essa condição; 

V - docente readaptado em exercício na escola, que seja detentor de perfil 

adequado à natureza das atribuições de Professor Mediador Escolar e Comunitário e 

que apresente histórico de bom relacionamento com alunos e com a comunidade, 

verificada a compatibilidade do seu rol de atribuições, estabelecido pela Comissão de 

Assuntos de Assistência à Saúde - CAAS; 

VI - titular de cargo docente, classificado preferencialmente na própria escola, 

ao qual se venha atribuindo, por mais de um ano letivo, somente a carga horária 

correspondente à Jornada Reduzida de Trabalho docente; 

VII - docente ocupante de função-atividade, abrangido pelo disposto no § 2º do 

artigo 2º da Lei Complementar nº 1.010, de 1º de junho de 2007, e que se encontre 

na situação prevista no inciso II do artigo 1º das Disposições Transitórias da Lei 

Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009: 

a) da própria escola; 

b) de outra unidade escolar, da mesma Diretoria de Ensino; 

VIII - docente ocupante de função-atividade, abrangido pelo disposto no § 2º 

do artigo 2º da Lei Complementar nº 1.010/2007, e que se encontre na situação 

prevista no inciso V do artigo 1º das Disposições Transitórias da Lei Complementar nº 

1.093/2009: 
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a) da própria escola; 

b) de outra unidade escolar, da mesma Diretoria de Ensino. 

Artigo 3º - Os docentes devidamente inscritos para atuar como Professor 

Mediador Escolar e Comunitário serão selecionados pelos responsáveis pela Gestão 

Regional do Sistema de Proteção Escolar, juntamente com a Comissão de Atribuição 

de Classes e Aulas da Diretoria de Ensino, mediante avaliação do perfil apresentado, 

observada a ordem de classificação. 

§ 1º - A avaliação de perfil de que trata o caput deste artigo consistirá de: 

1 - apreciação de carta de motivação, a ser apresentada pelo docente, 

contendo exposição sucinta das razões pelas quais opta por exercer as atribuições de 

Professor Mediador Escolar e Comunitário, elencadas nos incisos I a VI do artigo 7º 

da Resolução SE nº 19, de 12 de fevereiro de 2010, com a redação dada pelo artigo 

10 desta resolução. 

2 - realização de entrevista individual, com a participação do diretor da escola 

selecionada; 

3 - análise de certificados de cursos ou comprovação ou participação do 

docente em ações ou projetos relacionados aos temas afetos à Proteção Escolar, tais 

como mediação de conflitos, Justiça Restaurativa, bullying, articulação comunitária, 

entre outros. 

§ 2º - Os responsáveis pela Gestão Regional do Sistema de Proteção Escolar 

na Diretoria de Ensino, acompanhados pela Comissão de Atribuição de Classes e 

Aulas e ouvida a equipe gestora da escola selecionada, ponderarão, a critério próprio, 

sobre os requisitos indicados no parágrafo anterior, para cada candidato submetido à 

avaliação de perfil, e procederão à sua seleção, bem como à classificação dos 

docentes selecionados. 

Artigo 4º - As escolas interessadas em contar com docentes para o exercício 

das atribuições de Professor Mediador Escolar e Comunitário deverão encaminhar 

solicitação à respectiva Diretoria de Ensino contendo: 

I - manifestação de interesse acompanhada de exposição de motivos que 

contemplem, no histórico da unidade escolar, elementos indicativos da existência e 

recorrência de situações de conflito ou de graves problemas de indisciplina; 
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II - plano básico de trabalho, elaborado em consonância com os objetivos e 

metas estabelecidos pela unidade escolar em sua proposta pedagógica, a ser 

desenvolvido pelo docente que irá atuar como Professor Mediador Escolar e 

Comunitário, observado o disposto nos incisos I a VI do artigo 7º da Resolução SE nº 

19, de 12 de fevereiro de 2010, com a redação dada pelo artigo 10 desta resolução. 

Parágrafo único - As escolas interessadas serão selecionadas pela Diretoria de 

Ensino, com base na avaliação dos documentos referidos nos incisos I e II deste artigo 

e na disponibilidade de docentes candidatos com perfil aprovado. 

Artigo 5º - A Diretoria de Ensino poderá abrir, a qualquer tempo e de acordo 

com o grau de necessidade de suas escolas, novo período de inscrições para a 

atribuição do projeto, até a data-limite de 30 de novembro do ano em curso. 

Parágrafo único - A atribuição da carga horária referente ao projeto deverá ser 

revista pelo Diretor de Escola, sempre que na unidade escolar venham a surgir aulas 

disponíveis da disciplina, correspondente à habilitação/qualificação do docente que se 

encontre atuando como Professor Mediador Escolar e Comunitário. 

Artigo 6º - Poderão ser reconduzidos para o ano letivo subsequente os 

docentes que se encontravam no exercício dessas atribuições no ano anterior, desde 

que, na avaliação de seu desempenho, este seja considerado satisfatório, observada 

a carga horária prevista no artigo 1º desta resolução. 

§ 1º - A avaliação de desempenho de que trata o caput deste artigo será 

realizada por Comissão composta pelo Diretor de Escola, pelo Supervisor de Ensino 

da unidade escolar e pelo Supervisor de Ensino responsável pela Gestão Regional do 

Sistema de Proteção Escolar. 

§ 2º - Caso a Comissão não recomende a recondução do docente, em 

decorrência de incompatibilidade com o plano de trabalho elaborado pela escola, o 

Supervisor de Ensino responsável pela Gestão Regional do Sistema de Proteção 

Escolar poderá, se for o caso, propor a atribuição do Professor Mediador Escolar e 

Comunitário em outra unidade escolar da mesma Diretoria de Ensino, ouvida a equipe 

gestora da escola de destino. 

§ 3º - Em caráter excepcional, poderá ser reconduzido no projeto candidato à 

contratação temporária que tenha atuado, com desempenho satisfatório, como 

Professor Mediador Escolar e Comunitário, na condição de docente ocupante de 
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função-atividade a que se refere o parágrafo único do artigo 25 da Lei Complementar 

nº 1.093/2009. 

§ 4º - A recondução dos docentes no exercício das atribuições de Professor 

Mediador Escolar e Comunitário ocorrerá previamente à seleção de novos docentes. 

Artigo 7º - Os docentes selecionados para o exercício das atribuições de 

Professor Mediador Escolar e Comunitário serão capacitados e observarão, no 

desenvolvimento dessas atribuições, metodologia de trabalho a ser definida por esta 

Pasta, estando previstas as seguintes atividades de supervisão e formação em 

serviço: 

I - apresentação de relatórios sobre as atividades desenvolvidas, para análise 

e discussão pela equipe gestora da escola e pelos responsáveis pela Gestão Regional 

do Sistema de Proteção Escolar; 

II - participação em cursos e orientações técnicas centralizadas e 

descentralizadas. 

Parágrafo único - O desempenho e a frequência nos cursos e orientações 

técnicas centralizadas e descentralizadas, oferecidos com vistas à capacitação dos 

docentes selecionados para o exercício das atribuições de Professor Mediador 

Escolar e Comunitário, constituem elementos condicionantes para a recondução 

prevista no caput do artigo 6º desta resolução. 

Artigo 8º - O Professor Mediador Escolar e Comunitário que, no desempenho 

das suas atribuições, deixar de observar a metodologia do projeto ou o plano de 

trabalho proposto pela escola, perderá, a qualquer momento, por 

decisão, devidamente fundamentada, do Diretor de Escola, ouvido o Supervisor de 

Ensino responsável pela Gestão Regional do Sistema de Proteção Escolar, a carga 

horária relativa ao projeto, sendo-lhe previamente assegurados a ampla defesa e o 

contraditório. 

Artigo 9º - Os órgãos centrais da Pasta divulgarão oportunamente instruções 

relativas aos prazos e critérios a serem observados pelas Diretorias de Ensino, no 

processo de seleção dos docentes/candidatos ao exercício das atribuições de 

Professor Mediador Escolar e Comunitário, bem como na definição das unidades 

escolares que serão contempladas, inclusive quanto à prioridade de atendimento e à 

quantidade de escolas que poderão ser atendidas em cada Diretoria de Ensino. 
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Artigo 10 - O artigo 7º da Resolução SE nº 19, de 12 de fevereiro de 2010, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 7º - Na implementação das ações específicas do Sistema de Proteção 

Escolar, a escola poderá contar com até 2 (dois) docentes para atuarem como 

Professor Mediador Escolar e Comunitário, cujas atribuições consistem, 

precipuamente, em: 

I - adotar práticas de mediação de conflitos no ambiente escolar e apoiar o 

desenvolvimento de ações e programas de Justiça Restaurativa; 

II - orientar os pais dos alunos, ou responsáveis, sobre o papel da família no 

processo educativo; 

III - analisar os fatores de vulnerabilidade e de risco a que possam estar 

expostos os alunos; 

IV - orientar a família, ou responsáveis, quanto à procura de serviços de 

proteção social; 

V - identificar e sugerir atividades pedagógicas complementares, a serem 

realizadas pelos alunos fora do período letivo; 

VI - orientar e apoiar os alunos na prática de seus estudos.” (NR) 

Artigo 11 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário, em especial as Resoluções SE nº 1, de 

20.1.2011, e nº 18, de 28.3. 

  

Notas: 

Res. SE nº 19/10 á pág. 169 do vol. LXIX; 

Lei Complementar nº 1.010/07 à pág. 25 do vol. LXII; 

Lei Complementar nº 1.093/09, à pág. 31 do vol. LXVIII; 

Revoga a Res. SE nº 01/11, à pág. 65 do vol. LXXI; 

Revoga a Res. SE nº 18/11, à pág. 65 do vol. LXXI; 

Alterada pela Res. SE nº 54/13. 
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ANEXO 3 

 

Resolução Nº 225 de 31/05/2016 

  

Dispõe sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder 

Judiciário e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO as recomendações da Organização das Nações Unidas para fins 

de implantação da Justiça Restaurativa nos estados membros, expressas nas 

Resoluções 1999/26, 2000/14 e 2002/12, que estabelecem os seus princípios básicos; 

CONSIDERANDO que o direito ao acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Carta Magna, além da vertente formal perante os órgãos judiciários, 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; 

CONSIDERANDO que, diante da complexidade dos fenômenos conflito e violência, 

devem ser considerados, não só 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, bem como, provendo-se espaços apropriados e 

adequados; 

CONSIDERANDO a relevância e a necessidade de buscar uniformidade, no âmbito 

nacional, do conceito de Justiça Restaurativa, para evitar disparidades de orientação 

e ação, assegurando uma boa execução da política pública respectiva, e respeitando 

as especificidades de cada segmento da Justiça; 

CONSIDERANDO 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; 

CONSIDERANDO que os arts. 72, 77 e 89 da Lei 9.099/1995 permitem a 

homologação dos acordos celebrados nos procedimentos próprios quando regidos 
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sob os fundamentos da Justiça Restaurativa, como a composição civil, a transação 

penal ou a condição da suspensão condicional do processo de natureza criminal que 

tramitam perante os Juizados Especiais Criminais ou nos Juízos Criminais; 

CONSIDERANDO que o art. 35, II e III, da Lei 12.594/2012 estabelece, para o 

atendimento aos adolescentes em conflito com a lei, que os princípios da 

excepcionalidade, da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo 

meios de autocomposição de conflitos, devem ser usados dando prioridade a práticas 

ou medidas que sejam restaurativas e que, sempre que possível, atendam às vítimas; 

CONSIDERANDO que compete ao CNJ o controle da atuação administrativa e 

financeira do Poder Judiciário, bem como zelar pela observância do art. 37 da 

Constituição da República; 

CONSIDERANDO que compete, ainda, ao CNJ contribuir com o desenvolvimento da 

Justiça Restaurativa, diretriz estratégica de gestão da Presidência do CNJ para o 

biênio 2015-2016, nos termos da Portaria 16 de fevereiro de 2015, o que gerou a Meta 

8 para 2016, em relação a todos os Tribunais; 

CONSIDERANDO o Grupo de Trabalho instituído pela Portaria CNJ 74 de 12 de 

agosto de 2015 e o decidido pelo Plenário do CNJ nos autos do Ato Normativo 

0002377-12.2016.2.00.0000, na 232ª Sessão Ordinária realizada em 31 de maio de 

2016; 

  

RESOLVE: 

  

CAPÍTULO I 

DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

   

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; 
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II – as práticas restaurativas serão coordenadas por facilitadores restaurativos 

capacitados em técnicas autocompositivas e consensuais de solução de conflitos 

próprias da Justiça Restaurativa, podendo ser servidor do tribunal, agente público, 

voluntário ou indicado por entidades parceiras; 

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. 

§ 1º Para efeitos desta Resolução, considera-se: 

I – Prática Restaurativa: forma diferenciada de tratar as situações citadas no caput e 

incisos deste artigo; 

II – Procedimento Restaurativo: conjunto de atividades e etapas a serem promovidas 

objetivando a composição das situações a que se refere o caput deste artigo; 

III – Caso: quaisquer das situações elencadas no caput deste artigo, apresentadas 

para solução por intermédio de práticas restaurativas; 

IV – Sessão Restaurativa: todo e qualquer encontro, inclusive os preparatórios ou de 

acompanhamento, entre as pessoas diretamente envolvidas nos fatos a que se refere 

o caput deste artigo; 

V – Enfoque Restaurativo: abordagem diferenciada das situações descritas no caput 

deste artigo, ou dos contextos a elas relacionados, compreendendo os seguintes 

elementos: 

a) participação dos envolvidos, das famílias e das comunidades; 

b) atenção às necessidades legítimas da vítima e do ofensor; 

c) reparação dos danos sofridos; 

d) compartilhamento de responsabilidades e obrigações entre ofensor, vítima, famílias 

e comunidade para superação das causas e consequências do ocorrido. 

§ 2° 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. 

Art. 2º São princípios que orientam a Justiça Restaurativa: a corresponsabilidade, a 

reparação dos danos, o atendimento às necessidades de todos os envolvidos, a 
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informalidade, a voluntariedade, a imparcialidade, a participação, o empoderamento, 

a consensualidade, a confidencialidade, a celeridade e a urbanidade. 

§ 1º Para que o conflito seja trabalhado no âmbito da Justiça Restaurativa, é 

necessário que as partes reconheçam, ainda que em ambiente confidencial 

incomunicável com a instrução penal, como verdadeiros os fatos essenciais, sem que 

isso implique admissão de culpa em eventual retorno do conflito ao processo judicial. 

§ 2º É condição fundamental para que ocorra a prática restaurativa, o prévio 

consentimento, livre e espontâneo, de todos os seus participantes, assegurada a 

retratação a qualquer tempo, até a homologação do procedimento restaurativo. 

§ 3º Os participantes devem ser informados sobre o procedimento e sobre as 

possíveis consequências de sua participação, bem como do seu direito de solicitar 

orientação jurídica em qualquer estágio do procedimento. 

§ 4º Todos os participantes deverão ser tratados de forma justa e digna, sendo 

assegurado o mútuo respeito entre as partes, as quais serão auxiliadas a construir, a 

partir da reflexão e da assunção de responsabilidades, uma solução cabível e eficaz 

visando sempre o futuro. 

§ 5º O acordo decorrente do procedimento restaurativo deve ser formulado a partir da 

livre atuação e expressão da vontade de todos os participantes, e os seus termos, 

aceitos voluntariamente, conterão obrigações razoáveis e proporcionais, que 

respeitem a dignidade de todos os envolvidos. 

  

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

  

Art. 3º. Compete ao CNJ organizar programa com o objetivo de promover ações de 

incentivo à Justiça Restaurativa, pautado pelas seguintes linhas programáticas: 

I – caráter universal, proporcionando acesso a procedimentos restaurativos a todos 

os usuários do Poder Judiciário que tenham interesse em resolver seus conflitos por 

abordagens restaurativas; 

II – caráter sistêmico, buscando estratégias que promovam, no atendimento dos 

casos, a integração das redes familiares e comunitárias, assim como das políticas 

públicas relacionadas a sua causa ou solução; 
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III – caráter interinstitucional, contemplando mecanismos de cooperação capazes de 

promover a Justiça Restaurativa junto das diversas instituições afins, da academia e 

das organizações de sociedade civil; 

IV – caráter interdisciplinar, proporcionando estratégias capazes de agregar ao 

tratamento dos conflitos o conhecimento das diversas áreas científicas afins, 

dedicadas ao estudo dos fenômenos relacionados à aplicação da Justiça 

Restaurativa; 

V – caráter intersetorial, buscando estratégias de aplicação da Justiça Restaurativa 

em colaboração com as demais políticas públicas, notadamente segurança, 

assistência, educação e saúde; 

VI – caráter formativo, contemplando a formação de multiplicadores de facilitadores 

em Justiça Restaurativa; 

VII – caráter de suporte, prevendo mecanismos de monitoramento, pesquisa e 

avaliação, incluindo a construção de uma base de dados. 

Art. 4º. O programa será implementado com a participação de rede constituída por 

todos os órgãos do Poder Judiciário e por entidades públicas e privadas parceiras, 

inclusive universidades e instituições de ensino, cabendo ao Conselho Nacional de 

Justiça: 

I – assegurar que a atuação de servidores, inclusive indicados por instituições 

parceiras, na Justiça Restaurativa seja não compulsória e devidamente reconhecida 

para fins de cômputo da carga horária, e que o exercício das funções de facilitador 

voluntário seja considerado como tempo de experiência nos concursos para ingresso 

na Magistratura; 

II – buscar a cooperação dos órgãos públicos competentes e das instituições públicas 

e privadas da área de ensino, para a criação de disciplinas que propiciem o surgimento 

da cultura de não-violência e para que nas Escolas Judiciais e da Magistratura, bem 

como nas capacitações de servidores e nos cursos de formação inicial e continuada, 

haja módulo voltado à Justiça Restaurativa; 

III – estabelecer interlocução com a Ordem dos Advogados do Brasil, as Defensorias 

Públicas, as Procuradorias, o Ministério Público e as demais instituições relacionadas, 

estimulando a participação na Justiça Restaurativa e valorizando a atuação na 

prevenção dos litígios. 
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CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA 

  

Art. 5º. Os Tribunais de Justiça implementarão programas de Justiça Restaurativa, 

que serão coordenados por órgão competente, estruturado e organizado para tal fim, 

com representação de magistrados e equipe técnico-científica, com as seguintes 

atribuições, dentre outras: 

I – desenvolver plano de difusão, expansão e implantação da Justiça Restaurativa, 

sempre respeitando a qualidade necessária à sua implementação; 

II – dar consecução aos objetivos programáticos mencionados no art. 3º e atuar na 

interlocução com a rede de parcerias mencionada no art. 4º; 

III – incentivar ou promover capacitação, treinamento e atualização permanente de 

magistrados, servidores e voluntários nas técnicas e nos métodos próprios de Justiça 

Restaurativa, sempre prezando pela qualidade de tal formação, que conterá, na 

essência, respostas a situações de vulnerabilidade e de atos infracionais que deverão 

constar dentro de uma lógica de fluxo interinstitucional e sistêmica, em articulação 

com a Rede de Garantia de Direitos; 

IV – promover a criação e instalação de espaços de serviço para atendimento 

restaurativo nos termos do artigo 6º, desta Resolução. 

§1º. Caberá aos tribunais estabelecer parcerias ou disponibilizar recursos humanos e 

materiais para a instalação e continuidade do programa e dos serviços de 

atendimento, que contarão com a atuação de facilitadores de processos restaurativos 

e de equipe técnica interdisciplinar composta por profissionais como psicólogos e 

assistentes sociais. 

§2º. Para os fins do disposto no caput deste artigo, os tribunais deverão apoiar e dar 

continuidade a eventuais coordenadorias, núcleos ou setores que já venham 

desenvolvendo a Justiça Restaurativa em suas atividades institucionais. 

Art. 6º. Na implementação de projetos ou espaços de serviço para atendimento de 

Justiça Restaurativa, os tribunais observarão as seguintes diretrizes: 

I – destinar espaço físico adequado para o atendimento restaurativo, diretamente ou 

por meio de parcerias, que deve ser estruturado de forma adequada e segura para 

receber a vítima, o ofensor e as suas comunidades de referência, além de 

representantes da sociedade; 
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II – designar magistrado responsável pela coordenação dos serviços e da estrutura, 

que deverá contar, também, com pessoal de apoio administrativo; 

III – formar e manter equipe de facilitadores restaurativos, arregimentados entre 

servidores do próprio quadro funcional ou designados pelas instituições conveniadas, 

os quais atuarão com dedicação exclusiva ou parcial, e voluntários, sempre que 

possível auxiliados por equipes técnicas de apoio interprofissional; 

IV – zelar para que cada unidade mantenha rotina de encontros para discussão e 

supervisão dos casos atendidos, bem como promova registro e elabore relatórios 

estatísticos; 

V – primar pela qualidade dos serviços, tendo em vista que as respostas aos crimes, 

aos atos infracionais e às situações de vulnerabilidade deverão ser feitas dentro de 

uma lógica interinstitucional e sistêmica e em articulação com as redes de 

atendimento e parceria com as demais políticas públicas e redes comunitárias; 

VI – instituir, nos espaços de Justiça Restaurativa, fluxos internos e externos que 

permitam a institucionalização dos procedimentos restaurativos em articulação com 

as redes de atendimento das demais políticas públicas e as redes comunitárias, 

buscando a interconexão de ações e apoiando a expansão dos princípios e das 

técnicas restaurativas para outros segmentos institucionais e sociais. 

  

CAPÍTULO IV 

DO ATENDIMENTO RESTAURATIVO EM ÂMBITO JUDICIAL 

  

Art. 7º. Para fins de atendimento restaurativo judicial das situações de que trata o 

caput do art. 1º desta Resolução, poderão ser encaminhados procedimentos e 

processos judiciais, em qualquer fase de sua tramitação, pelo juiz, de ofício ou a 

requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública, das partes, dos seus 

Advogados e dos Setores Técnicos de Psicologia e Serviço Social. 

Parágrafo único. A autoridade policial poderá sugerir, no Termo Circunstanciado ou 

no relatório do Inquérito Policial, o encaminhamento do conflito ao procedimento 

restaurativo. 

Art. 8º. 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 
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danoso, vedada qualquer forma de coação ou a emissão de intimação judicial para as 

sessões. 

§ 1º. O facilitador restaurativo coordenará os trabalhos de escuta e diálogo entre os 

envolvidos, por meio da utilização de métodos consensuais na forma autocompositiva 

de resolução de conflitos, próprias da Justiça Restaurativa, devendo ressaltar durante 

os procedimentos restaurativos: 

I – o sigilo, a confidencialidade e a voluntariedade da sessão; 

II – o entendimento das causas que contribuíram para o conflito; 

III – as consequências que o conflito gerou e ainda poderá gerar; 

IV – o valor social da norma violada pelo conflito. 

§ 2º. O facilitador restaurativo é responsável por criar ambiente propício para que os 

envolvidos promovam a pactuação da reparação do dano e das medidas necessárias 

para que não haja recidiva do conflito, mediante atendimento das necessidades dos 

participantes das sessões restaurativas. 

§ 3º. Ao final da sessão restaurativa, caso não seja necessário designar outra sessão, 

poderá ser assinado acordo que, após ouvido o Ministério Público, será homologado 

pelo magistrado responsável, preenchidos os requisitos legais. 

§ 4º. Deverá ser juntada aos autos do processo breve memória da sessão, que 

consistirá na anotação dos nomes das pessoas que estiveram presentes e do plano 

de ação com os acordos estabelecidos, preservados os princípios do sigilo e da 

confidencialidade, exceção feita apenas a alguma ressalva expressamente acordada 

entre as partes, exigida por lei, ou a situações que possam colocar em risco a 

segurança dos participantes. 

§5º. Não obtido êxito na composição, fica vedada a utilização de tal insucesso como 

causa para a majoração de eventual sanção penal ou, ainda, de qualquer informação 

obtida no âmbito da Justiça Restaurativa como prova. 

§6º. Independentemente do êxito na autocomposição, poderá ser proposto plano de 

ação com orientações, sugestões e encaminhamentos que visem à não recidiva do 

fato danoso, observados o sigilo, a confidencialidade e a voluntariedade da adesão 

dos envolvidos no referido plano. 

Art. 9º. As técnicas autocompositivas do método consensual utilizadas pelos 

facilitadores restaurativos buscarão incluir, além das pessoas referidas no art. 1º, § 1º, 

V, a, desta Resolução, aqueles que, em relação ao fato danoso, direta ou 

indiretamente: 
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I – sejam responsáveis por esse fato; 

II – foram afetadas ou sofrerão as consequências desse fato; 

III – possam apoiar os envolvidos no referido fato, contribuindo de modo que não haja 

recidiva. 

Art. 10. Logrando-se êxito com as técnicas referidas no artigo anterior, a solução 

obtida poderá ser repercutida no âmbito institucional e social, por meio de 

comunicação e interação com a comunidade do local onde ocorreu o fato danoso, 

bem como, respeitados os deveres de sigilo e confidencialidade, poderão ser feitos 

encaminhamentos das pessoas envolvidas a fim de atendimento das suas 

necessidades. 

Art. 11. As sessões restaurativas serão realizadas em espaços adequados e seguros, 

conforme disposto no art. 6º desta Resolução. 

Art. 12. Quando os procedimentos restaurativos ocorrerem antes da judicialização dos 

conflitos, fica facultado às partes diretamente interessadas submeterem os acordos e 

os planos de ação à homologação pelos magistrados responsáveis pela Justiça 

Restaurativa, na forma da lei. 

  

CAPÍTULO V 

DO FACILITADOR RESTAURATIVO 

  

Art. 13. Somente serão admitidos, para o desenvolvimento dos trabalhos restaurativos 

ocorridos no âmbito do Poder Judiciário, facilitadores previamente capacitados, ou em 

formação, nos termos do Capítulo VI, desta Resolução. 

Parágrafo único. Os facilitadores deverão submeter-se a curso de aperfeiçoamento 

permanente, realizado na forma do Capítulo VI, o qual tomará por base o que 

declinado pelos participantes das sessões restaurativas, ao final destas, em 

formulários próprios. 

Art. 14. São atribuições do facilitador restaurativo: 

I – preparar e realizar as conversas ou os encontros preliminares com os envolvidos; 

II – abrir e conduzir a sessão restaurativa, de forma a propiciar um espaço próprio e 

qualificado em que o conflito possa ser compreendido em toda sua amplitude, 

utilizando-se, para tanto, de técnica autocompositiva pelo método consensual de 

resolução de conflito, própria da Justiça Restaurativa, que estimule o diálogo, a 

reflexão do grupo e permita desencadear um feixe de atividades coordenadas para 
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que não haja reiteração do ato danoso ou a reprodução das condições que 

contribuíram para o seu surgimento; 

III – atuar com absoluto respeito à dignidade das partes, levando em consideração 

eventuais situações de hipossuficiência e desequilíbrio social, econômico, intelectual 

e cultural; 

IV – dialogar nas sessões restaurativas com representantes da comunidade em que 

os fatos que geraram dano ocorreram; 

V – considerar os fatores institucionais e os sociais que contribuíram para o 

surgimento do fato que gerou danos, indicando a necessidade de eliminá-los ou 

diminuí-los; 

VI – apoiar, de modo amplo e coletivo, a solução dos conflitos; 

VII – redigir o termo de acordo, quando obtido, ou atestar o insucesso; 

VIII – incentivar o grupo a promover as adequações e encaminhamentos necessários, 

tanto no aspecto social quanto comunitário, com as devidas articulações com a Rede 

de Garantia de Direito local. 

Art. 15. É vedado ao facilitador restaurativo: 

I – impor determinada decisão, antecipar decisão de magistrado, julgar, aconselhar, 

diagnosticar ou simpatizar durante os trabalhos restaurativos; 

II – prestar testemunho em juízo acerca das informações obtidas no procedimento 

restaurativo; 

III – relatar ao juiz, ao promotor de justiça, aos advogados ou a qualquer autoridade 

do Sistema de Justiça, sem motivação legal, o conteúdo das declarações prestadas 

por qualquer dos envolvidos nos trabalhos restaurativos, sob as penas previstas no 

art. 154 do Código Penal. 

  

CAPÍTULO VI 

DA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

  

Art. 16. Caberá aos tribunais, por meio das Escolas Judiciais e Escolas da 

Magistratura, promover cursos de capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de 

facilitadores em Justiça Restaurativa, podendo fazê-lo por meio de parcerias. 

§1º. O plano pedagógico básico dos cursos de capacitação, treinamento e 

aperfeiçoamento de facilitadores em Justiça Restaurativa deverá ser estruturado em 

parceria com o órgão delineado no art. 5º da presente Resolução. 
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§2º. Levar-se-ão em conta, para o plano pedagógico básico dos cursos de 

capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de facilitadores em Justiça Restaurativa, 

os dados obtidos nos termos do Capítulo VII da presente Resolução. 

§3º. Os formadores do curso referido no caput deste artigo devem ter experiência 

comprovada em capacitação na área de Justiça Restaurativa, bem como atestados 

de realização de procedimentos restaurativos e atuação em projetos relacionados à 

Justiça Restaurativa. 

Art. 17. Os cursos de capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de facilitadores 

deverão observar conteúdo programático com número de exercícios simulados e 

carga horária mínima, conforme deliberado pelo Comitê Gestor da Justiça 

Restaurativa, contendo, ainda, estágio supervisionado, como estabelecido pelas 

Escolas Judiciais e Escolas da Magistratura. 

Parágrafo único. Será admitida a capacitação de facilitadores voluntários não técnicos 

oriundos das comunidades, inclusive indicados por instituições parceiras, 

possibilitando maior participação social no procedimento restaurativo e acentuando 

como mecanismo de acesso à Justiça. 

  

CAPÍTULO VII 

DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO 

  

Art. 18. Os tribunais, por meio do órgão responsável, deverão acompanhar o 

desenvolvimento e a execução dos projetos de Justiça Restaurativa, prestando 

suporte e auxílio para que não se afastem dos princípios básicos da Justiça 

Restaurativa e dos balizamentos contidos nesta Resolução. 

§1º. Os tribunais deverão, ainda, valer-se de formulários específicos, pautados nos 

princípios e na metodologia próprios da Justiça Restaurativa, conforme Resolução 

CNJ 76/2009. 

§2º. A criação e manutenção de banco de dados sobre as atividades da Justiça 

Restaurativa é de responsabilidade dos tribunais. 

Art. 19. Caberá ao CNJ compilar informações sobre os projetos de Justiça 

Restaurativa existentes no país e sobre o desempenho de cada um deles. 

Parágrafo único. Com base nas informações oriundas dos tribunais, o CNJ promoverá 

estudos, com auxílio de especialistas, para fins de elaboração de plano disciplinar 
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básico para a formação em Justiça Restaurativa junto às Escolas Judiciais e Escolas 

da Magistratura. 

Art. 20. Serão adotados, pelos Tribunais de Justiça, parâmetros adequados para a 

avaliação dos projetos de Justiça Restaurativa, preferencialmente, com instituições 

parceiras e conveniadas. 

  

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Art. 21. Os tribunais, consideradas as peculiaridades locais no âmbito de sua 

autonomia, estabelecerão parâmetros curriculares para cursos de capacitação, 

treinamento e aperfeiçoamento de facilitadores, com número de exercícios simulados, 

carga horária mínima e estágio supervisionado. 

Art. 22. Para fins de efetivação do disposto no art. 35, II, da Lei 12.594/2012, poderão 

os tribunais certificar como aptos ao atendimento extrajudicial de autocomposição de 

conflitos, os espaços de serviço mantidos por organizações governamentais ou não 

governamentais, que atendam aos qualificativos estabelecidos nesta Resolução. 

Art. 23. Fica acrescido o seguinte dispositivo ao § 1º do art. 2º da Resolução CNJ 

154/2012: 

“V – Projetos de prevenção e ou atendimento a situações de conflitos, crimes e 

violências, inclusive em fase de execução, que sejam baseados em princípios e 

práticas da Justiça Restaurativa.” 

Art. 24 Fica acrescido o seguinte parágrafo ao art. 3º da Resolução CNJ 128/2011: 

“§3º. Na condução de suas atividades, a Coordenadoria Estadual da Mulher em 

Situação de Violência Doméstica e Familiar deverá adotar, quando cabível, processos 

restaurativos com o intuito de promover a responsabilização dos ofensores, proteção 

às vítimas, bem como restauração e estabilização das relações familiares.” 

Art. 25. Portaria da Presidência do CNJ poderá instituir selo de reconhecimento, e seu 

respectivo regulamento, aos tribunais que implementarem os objetivos da presente 

Resolução. 

Art. 26. O disposto nesta Resolução não prejudica a continuidade de eventuais 

programas similares, coordenadorias, núcleos ou setores já em funcionamento, desde 

que desenvolvidos em consonância com os princípios da Justiça Restaurativa 

apresentados nesta Resolução. 

http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=58
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=58
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=151
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Art. 27. Compete à Presidência do CNJ, com o apoio da Comissão Permanente de 

Acesso à Justiça e Cidadania, coordenar as atividades da Política Judiciária Nacional 

no Poder Judiciário, assim como instituir e regulamentar o Comitê Gestor da Justiça 

Restaurativa, que será responsável pela implementação e acompanhamento das 

medidas previstas nesta Resolução. 

Art. 28. Os tribunais, consideradas as peculiaridades locais e autonomia, poderão 

suplementar esta Resolução naquilo que não lhe for contrário. 

Art. 29. Esta Resolução aplica-se, no que couber, à Justiça Federal. 

Art. 30. Esta Resolução entra em vigor após decorridos sessenta dias de sua 

publicação. 

  

Ministro Ricardo Lewandowski 
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ANEXO 4 

 

Resolução SE 73, de 27-12-2016 

  

Altera a Resolução SE 53, de 22-9-2016, que dispõe sobre a consolidação das 

normas que regulam e regulamentam o Programa Escola da Família - PEF, nas 

escolas da rede pública estadual, e dá providências correlatas 

 

O Secretário da Educação, à vista do que lhe representaram as Coordenadorias de 

Gestão da Educação Básica - CGEB e de Gestão de Recursos Humanos - CGRH, 

Resolve:  

Artigo 1º - Fica acrescentado o parágrafo único ao artigo 7º da Resolução SE 53, de 

22-9-2016, com a seguinte redação:  

“Parágrafo único - As unidades escolares participantes do Programa Escola da 

Família - PEF não comportam a atuação do Professor Mediador Escolar e 

Comunitário, cujas atribuições, a seguir relacionadas, serão exercidas pelo Vice-

Diretor do PEF:  

1. mediar conflitos no ambiente escolar;  

2. orientar, quando necessário, o aluno, a família, ou os responsáveis, quanto à 

procura de serviços de proteção social.” (NR)  

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário, em especial, o inciso X do artigo 7º da 

Resolução SE 53, de 22-9-2016.  
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ANEXO 5 

 

Resolução SE 74, de 27-12-2016 

  

Altera a Resolução SE 19, de 12-2-2010, que institui o Sistema de Proteção Escolar 

na rede estadual de ensino de São Paulo, e dá providências correlatas, e a 

Resolução SE 7, de 19-1-2012, que dispõe sobre o exercício das atribuições de 

Professor Mediador Escolar e Comunitário do Sistema de Proteção Escolar, e dá 

providências correlatas 

 

  

O Secretário da Educação, à vista do que lhe representaram as Coordenadorias de 

Gestão da Educação Básica - CGEB e de Gestão de Recursos Humanos - CGRH, 

Resolve:  

Artigo 1º - O caput do artigo 7º da Resolução SE 19, de 12-2-2010, passa a vigorar 

com a seguinte redação:  

“Artigo 7º - Na implementação das ações específicas do Sistema de Proteção Escolar, 

a escola poderá contar com 1 (um) docente para atuar como Professor Mediador 

Escolar e Comunitário, cujas atribuições consistem, precipuamente, em: ” (NR)  

Artigo 2º - O artigo 6º da Resolução SE 7, de 19-1-2012, passa a vigorar com a 

seguinte redação:  

“Artigo 6º - Fica vedada a recondução dos docentes no exercício das atribuições de 

Professor Mediador Escolar e Comunitário.” (NR)  

Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário.  
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ANEXO 6 

 

Itinerário Formativo dos PMEC 

 

- Denominação do Curso: Mediação de Conflitos e Gerenciamento de Crises  

 

 

II - Portaria:  

 

Terça-feira, 29 de abril de 2014 Diário Oficial Poder Executivo - Seção I 
 
ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORES 
DO EST. DE SÃO PAULO PAULO RENATO COSTA SOUZA 
 

Portaria do Coordenador, de 28-4-2014 
 
Autorizando, nos termos do artigo 3º, Resolução SE 58, de 23/08/2011, os cursos de 
atualização, propostos e executados por Órgãos da Estrutura Básica da Secretaria da 
Educação: 
Órgão Proponente – Órgão Executor – Nº do Projeto – Nome do Curso – Público Alvo 
– Período de Realização – Carga Horária – Local de Realização 
 
 
Diretoria de Ensino da Região de São José dos Campos - Diretoria de Ensino da 
Região de São José dos Campos – Projeto nº 2667/2014 – " Mediação de Conflitos e 
Gerenciamento de Crises” – Professores Mediadores ,Vice-diretores,Diretores, PCNP 
e Supervisão - 22/05/2014 a 05/12/2014 – 60 horas – São José dos Campos / DE da 
Região de São José dos Campos. 
 

 

 

III – Local de Realização: Diretoria de Ensino de São José dos Campos – Rua  

Porto Príncipe, 100 – Vila Rubi.  

 

 

IV- Período de Realização: De: 22/05/2014 Até: 05/12/2014 

 

 

Data Horário 

22/05 das 18h30 às 22h30 

05/06 das 18h30 às 22h30 

07/08 das 18h30 às 22h30 

14/08 das 18h30 às 22h30 
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21/08 das 18h30 às 22h30 

28/08 das 18h30 às 22h30 

11/09 das 18h30 às 22h30 

23/10 das 18h30 às 22h30 

06/11 das 18h30 às 22h30 

05/12 das 18h30 às 22h30 

Carga Horária 

Educação a Distância 20 horas 

Presencial 40 horas 

Total 60 horas 

 

 

 

V- Número de Participantes: 

 

 

Inscritos 48 

Selecionados 48 

Concluintes 40 

 
 

VI – Avaliação:  

 

a) Análise dos efeitos do curso na prática docente e/ou escolar:  

O curso foi dividido em sete eixos: 

 

I. A Formação do Mediador: Foram apresentados conteúdos introdutórios sobre o 

histórico da Mediação, Perfil do Mediador e Justiça Restaurativa. Percorrendo a 

compreensão da mediação de conflitos como um processo presente em algumas 

culturas e em períodos históricos desde os primórdios da civilização. 

 

II. Mediação e Psicologia: A abordagem focou no atendimento à Comunidade Escolar 

tendo como premissa básica o autocuidado do Mediador a partir das contribuições da 

Neurociência, Psicologia e Psicanálise. 

 

III. Gerenciamento de Crises: Por meio de aulas expositivas e oficinas práticas 

vivenciarem-se conceitos básicos do Gerenciamento de Crises, agentes causadores 

das crises, grupo de apoio à segurança escolar, equipe de negociação escolar, regras 

básicas de uma negociação: a negociação no ambiente escolar e estudo de casos. 
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IV. Norteado por embasamentos da área da saúde foram apresentados estudos sobre 

dependência química, transtornos mentais e fatores de vulnerabilidade. Os tópicos 

apresentados contemplaram aspectos importantes quanto ao desenvolvimento 

humano a partir da perspectiva da hebiatria. Por meio da abordagem da Psicologia 

debatemos questões de dependência química e transtornos mentais. Ainda 

trabalhamos a conscientização sobre os riscos quanto ao uso de substâncias que 

causam dependência química. 

 

V. Estudos dirigidos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA através de 

contribuições do judiciário para o entendimento do fluxo de encaminhamentos do 

processo de mediação e Compreensão de fundamentos da legislação atual quanto 

aos direitos da criança e do adolescente.  

 

VI. Indisciplina: Aspectos fundamentais para compreensão do processo de 

desenvolvimento humano a partir da perspectiva educacional. Entendendo o “Limite” 

como significado daquilo que deve ser transposto para atingir a maturidade e ou 

excelência em alguns campos de atuação e conduta.  

 

VII. Resiliência e Educação: Palestra com o Prof. Lino de Macedo sobre alternativas 

para o futuro - prevenção e resiliência nas diversas fases do desenvolvimento 

humano. 

 

b)  Aspectos facilitadores e dificultadores: 

 

FACILITADORES DIFICULTADORES 

Os cursistas eram de funções e cargos 

variados, o que permitiu uma partilha 

através de vários pontos de vista do 

cotidiano escolar;  

As temáticas tiveram uma abordagem 

introdutória para demandas que 

requerem uma densidade maior, tanto 

teórica como prática, para tratativa de 

casos.  

A integração entre teoria e oficinas 

práticas permitiu uma maior 

apropriação dos materiais  

Trabalhados, fazendo adequações  

para utilizá-las na Unidade Escolar;  

 

 

Presença de epistemologias que 

agregam ao saber educacional. 

 

 

 c) Possíveis reformulações realizadas ao longo do curso;  
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A mentalidade punitiva ainda constitui um grande desafio a ser superado nas 

formações do Sistema de Proteção Escolar. Foi necessário resgatar aspectos 

elementares sobre a justiça restaurativa. 

  

d) Instrumentos de avaliação de desempenho aplicados:  

Caderno de Grudados;  

Estudo de casos na Unidade Escolar; 

Fórum de apresentação no Ambiente Virtual. 

  

 

 

e) Síntese das avaliações do curso realizada pelos participantes:  

Planilha em Anexo  

 

 

  

f) Apreciação crítica dos responsáveis pelo curso:  

 

 

(PCNP Alex) O curso possibilitou uma vasta reflexão sobre o trabalho de mediação 

de conflitos entre os vários agentes que compõem a comunidade escolar. De tal modo 

que saberes e práticas advindas de outras áreas do conhecimento foram 

harmonicamente transpostas para o cotidiano escolar. 

Os conhecimentos científicos acerca das técnicas de mediação contribuíram, ao longo 

dos encontros, para uma maturação dos debates em torno da justiça restaurativa, 

elevando-se as discussões para além dos limites do senso comum  

 

 

(Supervisora Luz Heli) Cada encontro constituiu um espaço privilegiado de dar a 

conhecer aos participantes deste curso uma técnica de comunicação baseado na 

escuta ativa que nos permite mudar a nossa forma de estar perante nós e o outro.  

É por meio da comunicação empática que se torna possível o distanciamento de 

qualquer juízo de valor, crença, ou preconceito, de modo a estabelecer um diálogo 

restaurativo. 

 

 

 

g) Amostra de produções entregues pelos participantes:  

Os cursistas elaboraram um caderno de grudados como forma de registro para 

conclusão do Curso, segue algumas fotos dos cadernos. 
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Nome da Orientação Técnica: SPEC/ 2015 – 1602/2015 
PMEC – 27/02/2015 

 
 

Nome do responsável pela orientação técnica: 
Alex Rodolfo Carneiro (FILOSOFIA) 
Luz Heli Maria de Paiva Oliveira (Supervisora de Ensino) 
Áurea Rita Vanelli (Supervisora de Ensino) 
 
1) Descrever sucintamente os OBJETIVOS da OT:  
Elaborar Portfólio da ações od PMEC 2015; e refletir sobre Atos Infracionais a partir 
do ECA. 
 
2) Descrever sucintamente as ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:  
A. Estudo sobre Atos Infracionais – ECA: Promotor de Justiça Fausto Junqueira 
B. Práticas exitosas nas escolas 
C. Apresentação da padronização de documentos SPEC/2015 
D. Elaboração de Portfólio 
  
 
3) Descrever sucintamente os RESULTADOS OBTIDOS:  
Construção e finalização do planejamento anual de formação dos PMECs 
Padronização dos documentos utilizados pela mediação escolar 
Início das atividades nas escolas de saúde preventiva de alunos do Ciclo I 

 
 
Público alvo: PMEC  
Nº de convocados: 98 Professores Coordenadores / Presentes: 91 – 93% de 
presença 
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Nome da Orientação Técnica: SPEC/ 2015 – 1632/2015 
PMEC – 27/03/2015 

 
 

Nome do responsável pela orientação técnica: 
Alex Rodolfo Carneiro (FILOSOFIA) 
Luz Heli Maria de Paiva Oliveira (Supervisora de Ensino) 
Áurea Rita Vanelli (Supervisora de Ensino) 
 
1) Descrever sucintamente os OBJETIVOS da OT:  
Refletir sobre ECA (introdução e estratégias) e analisar possíveis ações diferenciadas 
para casos atípicos na mediação de conflitos. 
 
2) Descrever sucintamente as ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:  
A. Eleições do Grêmio Estudantil 
B. Acompanhamento do Pincel Mágico 
C. Entrega do Kit “Chega de bullying – Não fique calado” 
D. Planejamento PMEC/2015 
E. Socialização do 3 Seminário de Proteção Escolar 
F. Estudo sobre históricos e princípios dos direitos da criança e do adolescente – 
Promotor de Justiça Fausto Junqueira 
G. Estratégias de mediação nos conflitos escolares 
  
3) Descrever sucintamente os RESULTADOS OBTIDOS:  
Organização das Eleições dos Grêmios Estudantis 
Entrega dos Planos de Ação dos PMECs 2015 
Conscientização nas Escolas sobre Bullying 
Multiplicação de estudos dirigidos sobre ECA em ATPCs 

 
Público alvo: PMEC  
Nº de convocados: 98 Professores Coordenadores / Presentes: 93 – 95% de 
presença 
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Nome da Orientação Técnica: SPEC/ 2015 – 1633/2015 
PMEC – 24/04/2015 

 
 

Nome do responsável pela orientação técnica: 
Alex Rodolfo Carneiro (FILOSOFIA) 
Luz Heli Maria de Paiva Oliveira (Supervisora de Ensino) 
Áurea Rita Vanelli (Supervisora de Ensino) 
 
1) Descrever sucintamente os OBJETIVOS da OT:  
Elaborar o Portfólio das ações do PMEC/2015 e dar continuidade aos estudos em 
relação Atos Infracionais (ECA). 
 
2) Descrever sucintamente as ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:  
A. Estudo e reflexão sobre Atos Infracionais – Promotor de Justiça Fausto Junqueira 
B. Práticas exitosas na escola 
C. Finalização da padronização dos documentos SPEC/2015 
D. Finalização do Portfólio 2015  
  
 
3) Descrever sucintamente os RESULTADOS OBTIDOS:  
Socialização da prática de círculos restaurativos nas escolas 
Multiplicação de estudos dirigidos sobre ECA em ATPCs 
Construção de Portfólios do PMEC 

 
Público alvo: PMEC  
Nº de convocados: 98 Professores Coordenadores / Presentes: 91 – 93% de 
presença 
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Nome da Orientação Técnica: SPEC/ 2015 – 1634/2015 
PMEC – 28/05/2015 

 
 

Nome do responsável pela orientação técnica: 
Alex Rodolfo Carneiro (FILOSOFIA) 
Luz Heli Maria de Paiva Oliveira (Supervisora de Ensino) 
Áurea Rita Vanelli (Supervisora de Ensino) 
 
1) Descrever sucintamente os OBJETIVOS da OT:  
Iniciar os Módulos 1, 2 e 3 do curso “Mediação escolar e Comunitária – 1ª Ed. 2015. 
 
2) Descrever sucintamente as ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:  
A. Reflexão sobre Justiça Restaurativa 
B. Reflexão e discussão sobre Rede de Proteção Social 
C. Introdução ao ambiente virtual de aprendizado do curso 
  
3) Descrever sucintamente os RESULTADOS OBTIDOS:  
Conscientização inicial das atribuições e práticas do mediador a partir da justiça 
restaurativa 
 

 
Público alvo: PMEC  
Nº de convocados: 25 Professores Coordenadores / Presentes: 23 – 92% de 
presença 
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Nome da Orientação Técnica: SPEC/ 2015 – 1636/2015 
PMEC – 29/05/2015 

 
 

Nome do responsável pela orientação técnica: 
Alex Rodolfo Carneiro (FILOSOFIA) 
Luz Heli Maria de Paiva Oliveira (Supervisora de Ensino) 
Áurea Rita Vanelli (Supervisora de Ensino) 
 
1) Descrever sucintamente os OBJETIVOS da OT:  
Continuidade aos estudos em relação Atos Infracionais (ECA) e refletir e discutir sobre 
TDAH. 
 
2) Descrever sucintamente as ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:  
A. Orientações sobre a finalização do processo eleitoral do Grêmio Estudantil 
B. Geekie 
C. Projeto Ponte  
D. Festival Contaí 
E. Estudo sobre TDAH -  
F. Práticas exitosas na escola 
G. Estudo sobre Atos Infracionais – Promotor de Justiça Fausto Junqueira 
  
 
3) Descrever sucintamente os RESULTADOS OBTIDOS:  
Descentralização das ações do SPEC Regional por polos de articulação 
Finalização do processo eleitoral dos Grêmios Estudantis 
Multiplicação de estudos dirigidos sobre ECA em ATPCs 
Consolidação da parceria com a Universidade Paulista – UNIP – para práticas de 
mediação em situações comportamentais atípicas 

 
Público alvo: PMEC  
Nº de convocados: 98 Professores Coordenadores / Presentes: 89 – 90% de 
presença 
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Nome da Orientação Técnica: SPEC/ 2015 – 1640/2015 
PMEC – 18/06/2015 

 
 

Nome do responsável pela orientação técnica: 
Alex Rodolfo Carneiro (FILOSOFIA) 
Luz Heli Maria de Paiva Oliveira (Supervisora de Ensino) 
Áurea Rita Vanelli (Supervisora de Ensino) 
 
1) Descrever sucintamente os OBJETIVOS da OT:  
Discutir sobre prevenção e combate de álcool e drogas para crianças e adolescentes. 
 
2) Descrever sucintamente as ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:  
A. Características de embriaguez 
B. Estudo de casos 
C. “Outras” consequências da embriaguez (DST, gravidez na adolescência, outros) 
D. Parceria entre as redes de Ensino públicas (Estado/Municipio) e Privada  
  
3) Descrever sucintamente os RESULTADOS OBTIDOS:  
Criação de protocolo de atendimento pela saúde para casos de dependência química 
via rede de proteção social 
Parceria com a Promotoria de Justiça para inibição de consumo de álcool e outras 
drogas no cotidiano escolar e em festas de formatura 

 
Público alvo: PMEC  
Nº de convocados: 98 Professores Coordenadores / Presentes: 94 – 96% de 
presença 
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ANEXO 7 

 

Edital de Inscrição – Professor Mediador Escolar e Comunitário  

 
A Dirigente Regional da Diretoria de Ensino - Região de São José dos Campos, com 
base na legislação vigente Resolução SE 7, de 19-01-2012 e Instrução Conjunta 
CGEB/CGRH  27/01 de 2011, comunica aos interessados* a abertura de inscrição 
para o processo seletivo específico para atuar no Projeto do Sistema de Proteção 
Escolar como PMEC – Professor Mediador Escolar e Comunitário em escolas 
pertencentes à Diretoria de Ensino da Região de São José dos Campos para o ano 
de 2017. 
* Poderão se inscrever apenas professores nas seguintes condições: 
- titulares adidos; 
- readaptados; 
- titulares de cargo com jornada reduzida por mais de um ano letivo; 
- OFA categoria F. 

I – DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
1.1. A seleção dos docentes candidatos ao exercício de Professor Mediador Escolar 
e Comunitário será realizada pelos responsáveis pela Gestão Regional do Sistema 
de Proteção Escolar na Diretoria de Ensino, com a participação dos diretores das 
escolas contempladas, por meio da avaliação de perfil do candidato e posterior 
classificação. 
 
1.2. A avaliação de perfil levará em conta as atribuições do Professor Mediador 
Escolar Comunitário (art.7º da Resolução SE nº 7 de 19-01-2012): 
  
I - adotar práticas de mediação de conflitos no ambiente escolar e apoiar o 
desenvolvimento de ações e programas de Justiça Restaurativa; 
II - orientar os pais dos alunos, ou responsáveis, sobre o papel da família no 
processo educativo; 
III - analisar os fatores de vulnerabilidade e de risco a que possam estar expostos os 
alunos; 
IV - orientar a família, ou responsáveis, quanto à procura de serviços de proteção 
social; 
V - identificar e sugerir atividades pedagógicas complementares, a serem realizadas 
pelos alunos fora do período letivo; 
VI - orientar e apoiar os alunos na prática de seus estudos. 
 
1.3. A seleção será feita com base em duas etapas: 
1ª)  Análise dos documentos apresentados na inscrição. 
2ª)  Entrevista em grupos. Os candidatos selecionados na 1ª etapa serão 
convocados para entrevista com os Gestores Regionais do Sistema de Proteção 
Escolar, com a participação dos diretores das escolas contempladas. 
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II - DA INSCRIÇÃO 
 
2.1. Os docentes interessados no exercício das atribuições de Professor Mediador 
Escolar e Comunitário deverão inscrever-se na Diretoria de Ensino, por meio de: 
 
a) carta de motivação em que apresente exposição sucinta das razões pelas quais 
opta por exercer as funções de Professor Mediador Escolar e Comunitário, 
considerando as atribuições elencadas nos incisos I a VI do artigo 7º da Resolução  
nº 7 de 19-01-2012); 
 
b) certificados de cursos ou comprovação de prévia participação em ações ou 
projetos relacionados aos temas afetos à Proteção Escolar, tais como mediação de 
conflitos, Justiça Restaurativa, bullying, articulação comunitária, entre outros. 
 
2.2. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 1 a 18 de novembro de 2016 
 

2.3. LOCAL: 
Diretoria de Ensino da Região de São José dos Campos -CRH 
Rua Porto Príncipe, nº 100, Vila Rubi, São José dos Campos. 
 
2.4. HORÁRIO:  das 9 às 12h e das 13h30 às 16h30 
 
2.5. REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSCRIÇÃO: 
a) Estar inscrito no processo regular de atribuição de aulas/classes (PEB I e PEB II) 
para o exercício de 2017. 
 
b) Poderão inscrever-se somente professores : 
- titulares adidos; 
- readaptados; 
- titulares de cargo com jornada reduzida  por mais de um ano letivo. 
- OFA categoria F   
 

2.6. DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO DA INSCRIÇÃO: 
a) Ficha de inscrição. 
b) Carta de motivação e demais documentos que comprovem participação prévia em 
ações ou projetos relacionados aos temas da Proteção Escolar. 
c) Cópia do comprovante de inscrição no processo regular de atribuição de 
aulas/classes. 
d) Cópia do RG e do CPF. 

d) Não será recebida inscrição via postal, fax, internet ou fora do período 

estabelecido neste edital. 
 
III- DA CLASSIFICAÇÃO 
 
3.1. Os responsáveis pela Gestão Regional do Sistema de Proteção Escolar na 
Diretoria de Ensino, acompanhados pela Comissão de Atribuição de classes e aulas, 
analisarão os documentos apresentados pelo candidato e o resultado de entrevista 
para aprovar ou não o perfil do candidato. 
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3.2.  Após aprovação do perfil dos candidatos ao exercício das atribuições de 
Professor Mediador Escolar e Comunitário, a Diretoria de Ensino procederá à 
classificação dos aprovados, com vistas à atribuição, obedecendo a ordem de 
prioridade estabelecida no art. 2º da Resolução SE nº 07, de  19-01-2012. 
 
3.3. O processo de seleção e de atribuição da carga horária será divulgado em data 
oportuna 
 
IV - DA ATRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA. 
 
4.1.  De acordo com a classificação dos docentes selecionados, o Diretor de Escola 
procederá à atribuição da carga horária, conforme o estabelecido na Resolução SE 
nº 7, de 10-01-2012, verificando os requisitos e concedendo o exercício ao docente. 

4.2. A unidade escolar somente contará com um segundo Professor Mediador 
Escolar e Comunitário quando funcionar em no mínimo 3 (três) turnos, com pelo 
menos 10 (dez) classes em cada turno. 

V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Não caberá recurso referente aos resultados do processo de seleção. Os casos 

omissos serão analisados pela Comissão de Supervisores de Ensino responsáveis 

pelo Projeto, Diretor e Supervisor de Ensino da Escola Contemplada, com base na 

legislação vigente. 
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APÊNDICE 1 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA  
PROFESSOR MEDIADOR ESCOLAR E COMUNITÁRIO - PMEC 

 
Questões voltadas para a IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO 
ESCOLAR - SPEC 

1) A implantação do Sistema de Proteção Escolar foi ao encontro das reais necessidades 

e desafios da escola no que concerne ao combate à violência em suas variadas 

manifestações? 

2) O que você entende por política pública? 

3) O Sistema de Proteção Escolar desponta efetivamente como uma política pública no 

sentido amplo do termo? Por quê? 

Questões voltadas para a FUNÇÃO DO PMEC 
4) Como você compreende sua real função no contexto escolar? Você se considera apto 

para exercê-la? 

5) Como, de acordo com sua percepção, o corpo docente concebe seu papel na escola?  

6) Como você acredita que os alunos compreendem sua função e a natureza de sua 

relação com eles? 

7) Em relação à equipe gestora, como sua função é percebida? 

8) Você se percebe como parte integrante da dinâmica e da equipe gestora da escola?  

Questões voltadas para a JUSTIÇA RESTAURATIVA 
9) Você acredita no paradigma da justiça restaurativa e em sua concreta aplicabilidade 

no contexto escolar, sobretudo no que se refere à mudança no modo de compreender 

e combater a violência? 

10) A escola através de seus agentes acredita nesse paradigma e em seu papel 

transformador? Quais elementos você considerou para formular sua resposta? 

11) Você se sente isolado e atuando solitariamente na construção do modelo de justiça 

restaurativa? 

Questões voltadas para a FORMAÇÃO DO PMEC 
12) Os temas, a periodicidade e as metodologias aplicadas pela Diretoria de 

Ensino/Secretaria de Educação nas formações específicas atendem aos pressupostos 

que você considera essenciais para o exercício de sua função?  

13) As formações correspondem às demandas expressas por gestores, professores e 

alunos? 

Questão voltada para os EXPEDIENTES ESPECÍFICOS DA JUSTIÇA 
RESTAURATIVA 

14) As metodologias propostas para a implementação da justiça restaurativa no âmbito da 
escola, como os círculos restaurativos, são coerentes às particularidades e 
necessidades dessa realidade escolar? 
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APÊNDICE 2 

 

UMESP – UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 
Programa de Pós-Graduação em Educação 

 
 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Eu Alex Rodolfo Carneiro, RG nº 27388815-8, mestrando do Programa de Pós 
Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, sob a orientação 
do Prof. Dr. Roger Marchesini de Quadros Souza, proponho o desenvolvimento da 
pesquisa intitulada A JUSTIÇA RESTAURATIVA NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
PAULISTAS SOB A PERSPECTIVA DO CUIDADO DE SI, que tem por objetivo coletar 
dados referentes as impressões dos professores e coordenadores sobre a nova 
proposta, através de metodologia qualitativa, em que serão aplicadas entrevistas aos 
voluntários interessados em documentar suas respostas. 
Para tanto, encareço que se tome ciência dos esclarecimentos abaixo:  
 
 

ESCLARECIMENTOS: 
 

1)  A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de 
identificação dos sujeitos que se dispuserem a participar e, ainda, retirar seu 
consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma;  

2)   A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes;  
3)   A participação na pesquisa não possibilita desconforto ou risco ao 

participante por se tratar de aplicação de uma entrevista. 
 
 
  

São Bernardo do Campo, ___ de ____________ de 2016.  
 
 
_______________________________________ 
Alex Rodolfo Carneiro 
Pesquisador Responsável 
Mestrando UMESP  
 
 
Consentimento do(a) colaborador(a):  
 
 
___________________________________  
Nome completo 
 
 ___________________________________  
Assinatura  
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APÊNDICE 3 

 
Perfil – Professor Mediador Escolar Comunitário – PMEC 

 
NOME:______________________________ 
ESCOLA:____________________________ 
Sexo: ____________ Idade:_____________ 
Formação  
Licenciatura: _____________________________Ano de Conclusão: _______ 
Pós Graduação: (   ) sim      (  )não 
Qual o curso: _____________________________Ano de conclusão: _______ 
Cursos de aperfeiçoamento nos últimos três anos: (   ) sim      (  )não 
Título:_________________________________ Entidade realizadora:_______ 
Título:_________________________________ Entidade realizadora:_______ 
Título:_________________________________ Entidade realizadora:_______ 
 
Dados Profissionais: 
Tempo total de atuação na função de PMEC:   
Atua concomitantemente como docente em sala de aula?_____ 
Caso sim, em quais ciclos: 
Educação Infantil: ____________    Ensino Fundamental I: ___________ 
Ensino fundamental II: ___________Qual disciplina? ___________________ 
Rede pública ou particular?________________ 
Tempo total de atuação no magistério público estadual: ________________ 
Qual seu tempo de serviço como PMEC nessa Unidade Escolar (UE):_______ 
De quantas horas é sua jornada de trabalho como PMEC nesta escola: ______ 
Essa unidade escolar está localizado no âmbito  
(  ) Rural  (  ) Periférico  (  ) Central 
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APÊNDICE 4 

 

Transcrição das Entrevistas 

 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO  
Programa de Pós Graduação em Educação  
Linha de Pesquisa: Políticas e Gestão Educacionais  
Mestrando: Alex Rodolfo Carneiro 

Título da Dissertação: A JUSTIÇA RESTAURATIVA NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
PAULISTAS SOB A PERSPECTIVA DO CUIDADO DE SI 
 
Transcrição de entrevista com PMEC 1, ocorrida em 13 de setembro de 2016, nas 
dependências da Escola Estadual A, São José dos Campos/SP, entre 14h00 e 15h00, a 
respeito da implantação dos princípio da justiça restaurativa no contexto escolar e a 
função do PMEC.  
 
O entrevistado é licenciado em História e pós-graduado em educação especial. Atua na rede 
pública há 15 anos e na função de PMEC há 1 ano e 1 mês com a jornada de 19h semanais.  
 
Entrevistador: - Boa tarde, PMEC 1. Eu sou o Alex, sou pesquisador da Universidade 
Metodista e, conforme nosso combinado anterior, nós estamos iniciando a entrevista aqui 
sobre a função do professor mediador escolar comunitário.  
 
Essa entrevista vai constar com cinco blocos de perguntas. Nós vamos iniciar aqui com o 
primeiro bloco, então. Qual que é o primeiro bloco? O primeiro bloco são questões voltadas à 
implantação dos SPEC, que é o Sistema de Proteção Escolar na rede estadual. Então, no 
primeiro momento, é só sobre a implantação mesmo. E esse primeiro bloco contém três 
perguntas. 1ª pergunta: A implantação do Sistema de Proteção Escolar, o SPEC, foi ao 
encontro das reais necessidades e desafios da escola no que concerne, ou seja, no que diz 
respeito ao combate à violência em suas variadas manifestações? 
 
PMEC 1: - Vamos pensar um pouquinho, deixa eu ver. 
 
Entrevistador: Fique à vontade. 
  
PMEC 1: - Acho que tem dois lados aí. Veio sim favorecer a escola, só que ainda não existe 
toda uma formação para que esse combate real à violência aconteça.  
 
Entrevistador: Certo. 
 
PMEC 1: - Como a maioria das coisas que são implantadas no Estado, no sistema de 
educação do Estado ele vem meio que de cima pra baixo e a formação, não só para quem é 
mediador, mas para os outros, para os professores, para os gestores não é realizado acho 
que de forma adequada, na verdade. 
 
Entrevistador: Então, você acha que houve uma implantação inicial, não foi feita de forma 
adequada a continuidade dessa implantação de formação? 
 
PMEC 1: - Sim.  
Entrevistador: Bem, 2ª pergunta: O Sistema de Proteção Escolar ele fez parte de uma política 
pública, ok? E aí, a 2ª pergunta é a seguinte: O que você entende por política pública? 
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PMEC 1: - Política pública? 
 
Entrevistador: Isso. 
 
PMEC 1: - O pensamento, o conjunto de pensamentos para você tomar medidas a longo 
prazo. Para mim é isso.  
 
Entrevistador: 3ª pergunta: O Sistema de Proteção Escolar desponta, efetivamente, como 
uma política pública no sentido amplo do termo? Por quê? Você acha que o Sistema de 
Proteção Escolar se tornou uma política pública do Estado? 
 
PMEC 1: - Não sei. Acho que tem que pensar bem mais nisso daí, refletir mais para poder te 
responder isso. 
 
Entrevistador: Tudo bem. Se agora no momento você não tiver uma resposta, ok, tá? 
 
PMEC 1: - Eu tenho que pensar um pouquinho. 
 
Entrevistador: Tudo bem. E aí, também durante a entrevista, se você recordar alguma coisa 
e caso queira retornar a essa pergunta, nós retornamos a ela. Segundo bloco de perguntas 
agora. Agora são perguntas voltadas à função do professor mediador. 4ª pergunta: como você 
compreende a sua real função no contexto escolar? Você se considera apta a exercê-la?  
 
PMEC 1: - Sim. Apta, sim. A função é tentar organizar, resolver... Não digo resolver, mas 
propor com o grupo todo soluções. Propor questões para resolver os problemas que têm 
dentro da escola. E são coisas particulares, PMEC, eu sou PMEC dos anos iniciais. Então, o 
nível de resoluções que eu tenho são diferentes da PMEC que trabalha à tarde, que é Ensino 
Médio e Fundamental II. Então eu acho que é você juntar com o grupo para tentar resolver 
aqueles tipos de problemas. Acho que essa é a função do PMEC: trazer para a escola coisas 
novas, pensamentos novos e tentar junto com o resto do grupo, que é o mais difícil que tem, 
tentar propor essas soluções. Se vai dar certo ou não aí só com o tempo a gente vai saber.  
 
Entrevistador: Por que você diz assim “o que é o mais difícil é com o resto do grupo. É de 
propor com o resto do grupo”. O que você considera o mais difícil nesse momento?  
 
PMEC 1: - O que é mais difícil? 
 
Entrevistador: É. Nesse momento junto com o grupo. 
 
PMEC 1: - Porque o grupo ainda tem a visão do pensamento punitivo. Que é a de que aquele 
aluno não se adéqua àquela sala, então tem que tirar, porque o pai tem que dar um jeito, 
porque um aluno de 2º e 3º ano tem que dar advertência, ainda existe esse pensamento 
punitivo. 
 
Entrevistador: Mesmo nos anos iniciais? 
 
PMEC 1: - Mesmo nos anos iniciais. Principalmente. Eu não sei, assim, eu vejo os anos finais 
mais maleáveis que os anos iniciais nessa parte, da parte punitiva.  
 
Entrevistador: Você considera que existe uma sede por punição maior nos anos iniciais do 
que nos anos finais do Ensino Fundamental? 
 
PMEC 1: - Sim. Eu acho. 
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Entrevistador: 5ª pergunta: Como, de acordo com sua percepção, o corpo docente 
compreende o seu papel na escola? 
 
PMEC 1: - Eles ainda não compreendem o que um mediador realmente tem que fazer. Eles 
acham que o mediador está na escola para resolver os conflitos de forma punitiva. De chamar 
pai, de dar uma advertência, de avisar Conselho Tutelar, de ir atrás, mas para resolver 
punindo, não conversando. Não dialogando ou tentando resolver ou mesmo você mostrando 
que, se ele mudar um pouquinho a prática dele, ele consegue resolver aquilo. Eles não 
enxergam dessa forma.  
 
Entrevistador: 6ª pergunta: Como você acredita que os alunos compreendem a sua função e 
a natureza de sua relação com eles? No primeiro momento, a pergunta anterior foi em relação 
aos professores e agora em relação aos alunos.  
 
PMEC 1: - Incutiu-se muito a história de que o mediador, principalmente com os pequenos, 
que é alguém do Conselho Tutelar. Então eles têm ainda um pouco de receio. Mas com o 
tempo que eu fiquei, um ano, quase um ano e meio como mediadora, eles me conheceram. 
Eles sabiam mais ou menos que não era isso. Que eles viriam aqui, que eu iria conversar e a 
gente iria ver o que iria acontecer. De ver quais os problemas. Mas a princípio eles me 
olhavam como se eu fosse alguém do Conselho Tutelar. Então eles tinham medo a princípio. 
Depois não, depois eles foram me conhecendo e aí foi mudando a relação.  
 
Entrevistador: Em relação à equipe gestora, como a sua função é percebida? Agora com a 
equipe gestora, como que eles percebem tua função? Coordenação pedagógica e em 
especial a direção escolar.  
 
PMEC 1: - A direção já tem uma visão um pouquinho diferente disso. Eles realmente sabem 
que a gente está aqui para tentar propor soluções. Para realmente entrar em contato com o 
Conselho Tutelar, mas para trazer eles junto com a gente, ver o que podemos fazer, formar 
grupos de ajuda. Então, pelo menos a Paula, que é minha diretora direta, ela tem essa visão, 
sempre teve. Que eu estava aqui para auxiliar e ver quais os caminhos a gente podia tomar 
para poder resolver alguma questão que tivesse aí na escola. 
 
Entrevistador: 8ª pergunta: Você se percebe como parte integrante da equipe gestora da 
escola? 
 
PMEC 1: - Não, não. Porque, assim, eu entendo a parte da equipe gestora como uma parte 
mais administrativa. Então eu acho que a função do PMEC sai um pouquinho dessa parte da 
administrativa. Ela vai trabalhar diretamente mais com a comunidade, com os alunos e a 
equipe gestora, assim, você não é chamado para as reuniões da equipe gestora, para outros 
tipos de reuniões que são de coordenador, de vice-diretor... Eu acho que isso fica um 
pouquinho fora.  
 
Entrevistador: Fica fora, ok. Agora esse próximo bloco, o terceiro bloco de perguntas são 
questões voltadas à Justiça Restaurativa. O que seria essa grande filosofia que o Sistema de 
Proteção Escolar tenta almejar, tenta incorporar como essência do SPEC. 9ª pergunta dentro 
do terceiro bloco: Você acredita no paradigma da Justiça Restaurativa e da sua aplicabilidade 
na escola, sobretudo, no que se refere à mudança e no modo de compreender e combater a 
violência? 
 
PMEC 1: - Se eu acredito? Tem horas em que eu acredito e tem horas que não. 
 
Entrevistador: Você poderia dar um exemplo? 
 



156 
 

PMEC 1: - Deixa eu pensar aqui... Como, por exemplo, com as crianças pequenas, que estão 
entrando e estão se formando. Eu acho você, começando com o primeiro aninho a trabalhar 
esse tipo de Justiça Restaurativa com eles, de sentar, de conversar, eu acho que eles não 
aprendem isso em casa, a visão daqui que eu tenho é que eles não aprendem isso em casa. 
Então, você trabalhando com os primeiros aninhos e tiver um trabalho contínuo, aí eu acho 
que sim, aí vai funcionar. Para os alunos que já estão mais velhos, não. Porque eles não 
tiveram esse início, eles não foram iniciados nessa Justiça Restaurativa e não é o que o 
mundo mostra lá fora. A punição, a violência está absurdamente grande. A gente está vivendo 
uma época nada restaurativa. A gente está vivendo uma época de voltar aos primórdios da 
Idade Média, de “Vamos botar na fogueira para queimar”. Então, eu acho que tem os dois 
lados, é meio dúbio isso.  
 
Entrevistador: Então você acredita, desde que seja no início. 
 
PMEC 1: - Isso. Eu acredito que no início da vida escolar, se você conseguir fazer essa 
formação e ir crescendo, aí eu acho que pode ser que funcione.  
  
Entrevistador: 10ª pergunta: A escola, através de seus agentes - aí quando a gente fala 
“agentes” é a comunidade escolar como um todo - acredita nesse paradigma, que é o da 
Justiça Restaurativa, e em seu papel transformador? Quais elementos você considerou para 
dar essa resposta? 
 
PMEC 1: - Não, os agentes das escolas, a comunidade, não. Eles não acreditam. Ainda não 
se acredita nessa Justiça Restaurativa. Ainda se tem a mentalidade da punição, que a escola 
só está desse jeito porque os alunos que estão aqui não deveriam. Porque se ele bate em um 
ele tem que ir pra casa e ficar uma semana de advertência, porque daí ele vai aprender e o 
resto dos alunos todos também vão aprender com aquela atitude. Eu acho que vão muitos 
anos ainda para se pensar nessa forma de que, com o diálogo, se consegue. Com o diálogo, 
com a conversa... 
 
Entrevistador: E muitos anos nessa intensidade que o SPEC atua hoje nas escolas, você acha 
que esses “muitos anos” estão longe ainda de chegar? 
 
PMEC 1: - Ah, muito longe. Ah, bota uns dez anos aí para mais, porque é isso o que eu estou 
falando, a mentalidade hoje parece que está regredindo. Não é uma coisa específica escolar. 
Eu acho que é uma coisa que está acontecendo na sociedade, não sei se é específico do 
Brasil agora nesse momento que está acontecendo um momento político e econômico, mas 
parece que estamos regredindo nessa parte. Tudo é julgado, todo mundo quer julgar, todo 
mundo quer ser o certo e não quer escutar o outro. 
 
Entrevistador: - Sim. É sempre um julgamento punitivo com a punição aí nesse aspecto. 
 
PMEC 1: - Exatamente.  
 
Entrevistador: - 11ª pergunta: Você se sente isolada e atuando solitariamente na construção 
do modelo de Justiça Restaurativa aqui na escola? 
 
PMEC 1: - Sim. Principalmente do que eu falei que nessa parte dos anos iniciais, os 
professores, não sei se por eles serem mais antigos, por eles terem outra visão de escola, e 
daí eu lembro do Imprinting do Celso Vasconcellos, eles têm uma visão mais antiga de 
escola... Aí sim. Eu acho que sim. Eles têm a visão punitiva mesmo e eu tenho aqui, acho que 
duas professoras novas, que são mais novas, que têm outro pensamento, mas são duas em 
doze.  
 
Entrevistador: - A maioria... 
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PMEC 1: - A maioria ainda tem esse modelinho de que se levar uma advertência, se um aluno 
levar uma advertência e ele ficar em casa uma semana vai dar exemplo para os outros... 
 
Entrevistador: - Entendi. Então vigora esse modelo ainda, na sua visão? 
 
PMEC 1: - Acho que sim. Mesmo que não se fale, não é? Porque isso não é falado nem 
declarado para todo mundo, ele é uma... 
 
Entrevistador: - E você acha que quando é velado é mais complicado? 
 
PMEC 1: - É pior. Quando é velado é pior porque não se diz. Você coloca a todo mundo que 
você está aberta a fazer, mas na hora de fazer, você não consegue. “Ah, não, não vamos. Ai, 
por aí não dá certo”... 
 
Entrevistador: - O quarto bloco de perguntas é sobre a formação do PMEC. Então 12ª 
pergunta: Os temas, a periodicidade, o intervalo entre as formações, e as metodologias 
aplicadas pela Diretoria de Ensino ou Secretaria de Educação nas formações específicas 
atendem aos pressupostos que você considera essenciais para o exercício de sua função? 
Você acha que as formações que a Secretaria e a Diretoria fornecem vêm de acordo com 
aquilo que você entende como a essência às atribuições da função do professor mediador? 
 
PMEC 1: - Me lembro das formações da Diretoria. Da Secretaria de Educação não me lembro 
de nenhuma. Se teve, eu não me lembro. As da Diretoria de Ensino, sim. Eu acho que até é 
um ponto muito a favor da Diretoria de Ensino de São José dos Campos, porque já trabalhei, 
já fui em reuniões de outras diretorias de ensino e a de São José a organização dela é mais 
correta, o assunto, o tema estão sempre ligados ao que precisa. Você não vai lá para assistir 
ninguém dançando e nem tocando fanfarra, nem nada disso. Então é sempre bem reto, 
digamos assim. 
 
Entrevistador: - Bem objetivo. 
 
PMEC 1: - Bem objetivo. Claro que falta muita coisa, não é? Eu acho que falta tempo, falta 
mais formação, mas aí entra na parte burocrática e... 
 
Entrevistador: - Entrando nessa questão da periodicidade, você acredita que deveria ter 
intervalos menores nessas formações? 
 
PMEC 1: - Sim.  
 
Entrevistador: - Quanto tempo você acha que seria o ideal, o adequado? De quanto em quanto 
tempo? 
 
PMEC 1: - Acho que uma a cada bimestre ou uma a cada mês, dependendo da região. Acho 
que essa história da região é mais interessante. Fazer as formações por região. Porque daí, 
geralmente... Bom, a gente está aqui na região Norte, a nossa realidade é diferente do pessoal 
da Leste, diferente do Olímpio Catão que está ali no meio junto com o Maurício Cury então eu 
acho que fica mais focado. 
 
Entrevistador: - Ainda sobre o tema formação, 13ª pergunta: As formações correspondem às 
demandas expressas pelos gestores, professores e alunos? Ou seja, aquilo que eles pedem 
do professor mediador, você acredita que as demandas vêm de acordo com o que os 
gestores, os professores e os alunos pedem da tua atuação aqui? 
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PMEC 1: - Não. Na verdade, não porque a formação não está de acordo, mas porque os 
professores não têm uma noção direito ainda do que é a função do PMEC. Acho que falta 
muito também do PMEC conseguir deixar claro isso. Acho que falta um pouquinho de espaço 
para o PMEC deixar claro qual que é função dele. Então eu acho que é uma falha da equipe, 
uma falha do PMEC nessa parte. 
 
Entrevistador: - Não tem o espaço para deixar mais claro para o pessoal. 
 
PMEC 1: - Isso. Para realmente tentar mostrar a legislação, como um ATPC, não sei, uma 
reunião de começo de ano, de planejamento ou de qualquer coisa desse tipo. Aí sim, porque 
daí sim eles podem ter uma base do que a gente está aqui para fazer. Que não é para ligar 
para o pai só porque o aluno esqueceu o lápis em casa. 
 
Entrevistador: - Você acha que a equipe docente resume muito a função de vocês nessas 
funções mais corriqueiras? 
 
PMEC 1: - Sim.  
 
Entrevistador: - Ligar para o pai... 
 
PMEC 1: - Sim. Eles acham que... O que eu percebo, é assim, realmente o nosso contato com 
os pais de a gente entrar em contato com o pai para o pai resolver o problema da criança, não 
é para ser resolvido aqui, então é para a gente ligar. “Não, porque eu quero conversar” ou 
senão “Nem quero conversar com esse pai. Conversa você e pede para dar um jeito, porque 
acho que tem que encaminhar esse menino, porque ele é hiperativo, precisa tomar remédio...”. 
Coisas assim. 
 
Entrevistador: - É muito forte essa fala da medicalização entre os professores? Que tudo vai 
se resolver por meio de medicamentos? 
 
PMEC 1: - Depende. Com alguns alunos específicos, sim. Não são todos. 
 
Entrevistador: - O último bloco agora. Agora são questões voltadas ao funcionamento da 
Justiça Restaurativa, não a compreensão, mas o funcionamento. Então são questões voltadas 
aos expedientes específicos da Justiça Restaurativa, que é a 14ª pergunta, uma pergunta só 
nesse bloco: As metodologias propostas para a implementação – que agora é implementação 
e não implantação, ou seja, fazer aplicar no dia-a-dia da escola, não é só uma lei, em uma 
esfera maior, mas sem aplicabilidade na escola – Então voltando aqui: As metodologias 
propostas para a implementação da Justiça Restaurativa no âmbito da escola, como os 
círculos restaurativos, são coerentes com as particularidades e necessidades dessa realidade 
escolar? 
 
PMEC 1: - Eu acho que tem que começar por aí, não é, senão, primeiro que você tem que 
começar com a informação, porque ainda é o que eu continuo falando, falta informação. Falta 
informação do aluno por que ele está na escola, falta informação do quê que é um círculo 
restaurativo, do que é uma Justiça Restaurativa... E, sim, eu acho que as rodas de conversa 
com as primeiras coisas a se implantar nas escolas sempre para poder começar essa Justiça 
Restaurativa de verdade. Eu acho que as primeiras... Como eu posso dizer... A primeira etapa 
seria mais círculos, mais rodas de conversa porque eles não sabem se expressar muito bem 
ainda. 
 
Entrevistador: - Você considera que as “rodas de conversa”, como você disse, são os círculos 
restaurativos é a base da função do PMEC, da Justiça Restaurativa, da implementação dela 
na escola, você acha que os mediadores têm uma formação consolidada para mediar um 
círculo restaurativo? 
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PMEC 1: - Não. De jeito nenhum. Isso aí é bem categórico. Formação para todos os PMEC 
não, de forma nenhuma. 
 
Entrevistador: - Ou seja, para a base não tem uma formação para começar a base da 
implementação? 
 
PMEC 1: - Eu acho que tem muito... Tem vários PMEC que têm isso já de habilidade dele 
mesmo, que é próprio dele, mas como formação, não.  
 
Entrevistador: - Ok. Então falta essa base. 
 
PMEC 1: - Falta essa formação inicial, continuada e tudo o mais.  
 
Entrevistador: - Bom, tem mais alguma fala que você gostaria de colocar, PMEC 1, além 
dessas perguntas que eu fiz ou algum comentário geral sobre a entrevista de hoje, sobre 
esses assuntos no geral? 
 
PMEC 1: - Eu acho que nesse momento, não. Não me vem à cabeça; 
 
Entrevistador: - Está certo. Muito obrigado então. Eu agradeço de coração pela participação. 
Que a gente possa avançar então com esse processo.  
 
PMEC 1: - Com certeza! 
 
 
  



160 
 

Transcrição de entrevista com PMEC 2, ocorrida em 15 de setembro de 2016, nas 
dependências do Centro de Formação do Educador Prof. Leny Bevilaqua, São José dos 
Campos/SP, entre 13h00 e 14h00, a respeito da implantação dos princípio da justiça 
restaurativa no contexto escolar e a função do PMEC.  
 
O entrevistado é licenciado em Matemática e Pedagogia com pós-graduação em 
psicopedagogia. Atua na rede pública há 20 anos e na função de PMEC há 4 anos com a 
jornada de 40h semanais.  
 
Entrevistador: - PMEC 2, como pesquisador da Universidade Metodista, eu gostaria que você 
se apresentasse. Seu nome completo, nome da escola, e também a região da qual ela é 
instalada, se é uma região de periferia, se é uma região rural, se é uma região central... Só 
esses primeiros dados iniciais eu gostaria que você mencionasse, por favor.  
 
PMEC 2: - Eu sou professor mediador da escola B, PMEC 2, minha formação é em 
Matemática. A minha escola está instalada na Zona Rural de São José dos Campos, e é uma 
região de grande vulnerabilidade no que diz respeito a tráfico de drogas, tentam arrebatar 
nossos alunos para serem mesmo trabalhadores nesse campo e esse é o nosso maior desafio 
inclusive. 
 
Entrevistador: - Sim. Por ser uma região de grande vulnerabilidade na Zona Leste, você 
considera então que é uma escola instalada em uma região periférica? 
  
PMEC 2: - Periférica. 
 
Entrevistador: - Bom, o primeiro bloco de perguntas, que são três, que eu tenho aqui, são 
questões voltadas à implantação do SPEC que é Sistema de Proteção Escolar. Então a 1ª 
pergunta é a seguinte: A implantação do Sistema de Proteção Escolar foi ao encontro das 
reais necessidades e desafios da escola no que concerne ao combate à violência em suas 
variadas manifestações? Ou seja, foi de acordo com o que vocês achavam que esperavam 
que viesse do SPEC diante das necessidades de vulnerabilidade etc. como você colocou? 
 
PMEC 2: - Tem uns pontos que são, por exemplo, a questão física da escola. Isso é o que 
não se tem muito que fazer. Têm muitos pontos na escola, muito sérios, porque é um prédio 
muito antigo, com uma construção muito inadequada para a situação atual e isso não tem 
como resolver. 
 
Entrevistador: - Sim. Então essa parte estrutural e física da escola que, inicialmente o SPEC 
também teria que analisar. 
 
PMEC 2: - Que analisar. Só ficou em análise. Porque mal se consegue uma manutenção 
preventiva para que ela não desabe.  
 
Entrevistador: - Correto. 
 
PMEC 2: - Mais que isso... Não tem verba para isso. 
 
Entrevistador: - Correto. E da parte de recursos humanos do SPEC, você acha que atendeu 
as necessidades da escola, no que diz respeito às violências e vulnerabilidades? 
 
PMEC 2: - Não. Na minha escola, por exemplo, precisaria no mínimo dois mediadores. Só 
tem um.  
 
Entrevistador: - A escola trabalha em quantos turnos? 
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PMEC 2: - Três turnos. E eu sou o único mediador com 26 horas e 40 minutos por semana, é 
praticamente nada.  
 
Entrevistador: - E você tem noção de quantos alunos tem na escola? 
 
PMEC 2: - Mil e duzentos aproximadamente. Mil e cem, mil e duzentos. 
 
Entrevistador: - Anos iniciais? 
 
PMEC 2: - Do 6º ano até o 3º ano do Ensino Médio. 
 
Entrevistador: - Então anos finais e o Ensino Médio, não é? 
 
PMEC 2: - Ensino Médio. 
 
Entrevistador: - Ok. Bom, a 2ª pergunta é: O que você entende por política pública? Aí fica 
bem à vontade para você falar o que você entende mesmo e se, de repente, não é algo do 
seu conhecimento, você pode não se manifestar sobre isso. 
 
PMEC 2: - Eu entendo como política pública a distribuição da arrecadação de imposto onde 
vai ser aplicada. Já existe uma pré-designação de onde vão ser aplicados, eventualmente, 
remanejamentos acontecem, se a gente quiser fazer através da mídia. Mas eu acredito que, 
o que se promete em relação à Educação com relação a investimento público, não acontece, 
na verdade. Haja vista a escola do Estado estar assim extremamente, estar muito abandonada 
na questão de investimento. 
 
Entrevistador: - Certo. Então existe um discurso em relação à política pública e você não vê a 
aplicação desse discurso.  
 
PMEC 2: - Exatamente. E em um estágio muito elevado e grave. Por exemplo, eu, como 
educador, eu acredito que todos nós educadores enxergamos que a Educação tem que ser 
vanguarda e não retrógrada. E com o equipamento, com o que a gente tem de disponibilidade 
de instalações, ela está muito aquém da necessidade dos nossos alunos hoje que são de uma 
formação tecnológica muito elevada.  
 
Entrevistador: - 3ª pergunta é: O Sistema de Proteção Escolar, O SPEC, desponta 
efetivamente como uma política pública no sentido amplo do termo? Por quê? Aí seria o 
seguinte, não é, tentando colocar a pergunta em outros termos: O Sistema de Produção 
Escolar, ele foi aplicado como política pública na escola ou, como você se referiu aí na 
resposta da n.º 2, ainda tem muito no discurso, pouca efetividade. Agora seria fazer um recorte 
para a política pública do SPEC, do Sistema de Proteção Escolar.  
 
PMEC 2: - Então eu achei que foi uma ideia muito boa, porque, analisando o nosso público, 
o contexto que nossos alunos vivem, o entorno das nossas escolas, principalmente as que eu 
trabalho, devido às questões econômicas, questões sociais e as questões de família, nossos 
alunos, assim, o número de conflitos aumentou muito do que acontecia anos atrás. Eu nem 
coloco isso como uma coisa negativa, ruim ou que não deveria acontecer, é a realidade e não 
tem como mudá-la. Tem como a gente tentar melhorar. Para isso, a gente precisa de 
ferramentas. Então eu acho que a ideia foi muito boa, mas está subdimensionada a sua 
aplicabilidade.  
 
Entrevistador: - Bom, agora nós vamos para o segundo bloco. O segundo bloco, com cinco 
perguntas, começando pela pergunta n.º 4. Só voltando aqui, o segundo bloco, são questões 
voltadas à função do professor mediador, não é, do PMEC. 4ª pergunta: Como você 
compreende sua real função no contexto escolar? Você se considera apto para exercê-la? 
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PMEC 2: - Eu me considero apto sim, até pelo meu envolvimento. Tanto que eu me identifiquei 
com essa função e o tanto que eu busco pesquisa, que eu busco estudar. Porque a gente 
precisa de uma formação contínua nessa função, porque ela exige muito da gente em relação 
a ouvir, em relação a tentar compreender a situação em que nosso aluno se encontra, como 
ele vive... Não basta simplesmente ouvir o conflito e fazer uma intervenção de uma forma 
impensada, tem que ser raciocinado, tem que ser estudado, tem que escutar de uma forma 
intensa, tem que ser livre, isento de pré-julgamento... Então, não existem fórmulas, a cada 
situação é um pensamento novo, é uma ação diferente. 
 
Entrevistador: - Ok. 
 
PMEC 2: - E, no meu entendimento, essa é a função principal do PMEC.  
 
Entrevistador: - Questão n.º 5: Como, de acordo com sua percepção, o corpo docente concebe 
o seu papel na escola?  
 
PMEC 2: - O corpo docente ainda não compreende a função do mediador. A maioria das 
pessoas envolvidas na escola ainda cobra do mediador uma postura punitiva, porque 
entendem ainda que punição resolveria todos os problemas da Educação.  
 
Entrevistador: - N.º 6: Como você acredita que os alunos compreendem sua função e a 
natureza de sua relação com eles? A função do PMEC e a relação sua com os alunos, se os 
alunos compreendem isso.  
 
PMEC 2: - Os alunos entendem sim e eu sinto que eles... que eles buscam até força, eles 
buscam compreensão das próprias questões deles no nosso trabalho. 
 
Entrevistador: - Então os alunos têm uma compreensão maior em cima dessa função do 
professor mediador na escola.  
 
PMEC 2: - Têm. Eu ouço muito. Esses dias, um aluno falou uma coisa para mim, que eu 
ganhei o meu dia. Ele falou assim, “Você deveria ser diretor dessa escola, porque você escuta 
a gente”. 
 
Entrevistador: - A n.º 7, PMEC 2: relação à equipe gestora, como sua função é percebida? 
 
PMEC 2: - Eu já passei por mais de uma equipe gestora, e é bastante... e varia bastante de 
uma para a outra. Mas eu ainda entendo que a equipe gestora precisa de mais conhecimento 
dessa função do mediador e da necessidade de uma postura restaurativa na escola.  
 
Entrevistador: - Então acompanha um pouco a linha do corpo docente no teu ponto de vista, 
a visão da equipe gestora sobre a função do PMEC, acompanha o que os docentes pensam?  
 
PMEC 2: - Acompanha. Não com a mesma intensidade. Eles têm mais informação e têm uma 
postura um pouco melhor. Mas ainda, no meu entendimento, não adequada. 
 
Entrevistador: - Agora a pergunta n.º 8: Você se percebe como parte integrante da dinâmica 
e da equipe gestora da escola? Ou seja, você se vê como um profissional, um membro da 
equipe gestora da escola?  
 
PMEC 2: - Não.  
 
Entrevistador: - Você sabe se você teria um motivo para colocar do por que você não se vê 
como membro da equipe gestora, a razão... 
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PMEC 2: - Eu acho até que é por causa dessa diferença, desse paradigma diferente da Justiça 
Restaurativa e da posição do PMEC. Eu sinto que o PMEC incomoda todo mundo.  
 
Entrevistador: - Por essa diferença de visões de uma justiça retributiva e outra restaurativa 
também implica até em se sentir como membro da equipe gestora.  
 
PMEC 2: - Eu sinto que, agora mesmo, eu estou com uma nova diretora e uma nova vice que 
eu estou sentindo que vai ser melhor, mas eu já estive em situações que a equipe gestora, a 
direção me proibia de tomar atitude que eu achava correta e que eu tinha certeza que era a 
melhor.  
 
Entrevistador: - Uma atitude mais da linha restaurativa? 
 
PMEC 2: - É. Eu era literalmente proibido. Como por exemplo: um aluno que gosta de ficar na 
minha sala porque quer conversar comigo porque ele se sente bem com isso. E ele faz isso 
com certa frequência. Eu fui proibido de atender esse aluno porque não viam importância 
nesse atendimento. E eu sempre aproveitei qualquer tipo de aproximação para ajudar o aluno, 
que eu vejo que essa é a minha função na escola.  
 
Entrevistador: - Está certo. Pergunta... Bom, agora nós vamos para o terceiro bloco de 
perguntas, são três perguntas nesse terceiro bloco, e agora são questões voltadas à Justiça 
Restaurativa em si. 9º pergunta: Você acredita no paradigma da Justiça Restaurativa e em 
sua concreta aplicabilidade no contexto escolar, sobretudo, no que se refere à mudança no 
modo de se compreender e combater a violência?  
 
PMEC 2: - Olha, isso eu não tenho a melhor dúvida, e eu cito meu exemplo de quando eu 
tomei conhecimento da Justiça Restaurativa. Num primeiro momento, quando ela me foi 
apresentada, eu contestei, e eu entendi assim: que queriam me enfiar goela abaixo que 
indisciplina era legal, era positivo. Só que, como educador, a gente não consegue contestar 
algo sem conhecer. Então eu comecei a pesquisar com a intenção de justificar a minha 
indiferença à Justiça Restaurativa. Só que, para surpresa minha quanto mais eu queria 
contestar, mais eu me convencia que era algo positivo. E hoje, depois de quatro anos 
envolvido com Justiça Restaurativa, eu tenho certeza absoluta que ela é de grande valia na 
Educação. 
 
Entrevistador: - Essa sua pesquisa foi uma pesquisa acadêmica ou foi algo mais livre, por 
interesse mesmo no tema que você começou a pesquisar a Justiça Restaurativa? 
 
PMEC 2: - No início, por minha conta, eu mesmo pesquisando sozinho. Mas um ano depois, 
eu comecei a participar do projeto do NEP – Núcleo de Educação para a Paz da Prefeitura 
Municipal.  
 
Entrevistador: - Aqui de São José? 
 
PMEC 2: - Aqui de São José dos Campos. 
 
Entrevistador: - A 10ª pergunta: A escola, através de seus agentes, acredita nesse paradigma 
e em seu papel transformador? Quais elementos você considerou para formular sua resposta? 
Então agora, num primeiro momento, você deu a resposta da tua visão, agora seria se você 
acha que a escola acredita, através dos agentes, nesse papel transformador da Justiça 
Restaurativa? 
 
PMEC 2: - Não, ainda não.  
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Entrevistador: - Você tem algum elemento ou mais de um elemento que você pudesse citar 
como exemplo, de que isso não se tornou uma crença, uma prática na escola? 
 
PMEC 2: - A cobrança diária de que há necessidade de mais punição; que o aluno que dá 
muito trabalho, que é de um comportamento considerado inadequado, que ele deveria ser 
colocado fora da escola; que eu, quanto professor mediador, já fui citado muitas vezes como 
um profissional muito suave, muito complacente... 
 
Entrevistador: - Essa cobrança diária por uma postura mais punitiva por parte desses agentes 
que compõem a unidade escolar, você vê isso diminuindo, crescendo ou estável? O que você 
acha em teu ponto de vista? 
 
PMEC 2: - Uma diminuição pequena. 
 
Entrevistador: - Muito pequena? 
 
PMEC 2: - Muito pequena. Deveria ser mais, deveria ser maior. Até mesmo onde se tenta 
implantar mais restauração de punição, ainda a cobrança da punição é muito grande.  
 
Entrevistador: - 11º pergunta: Você se sente isolado e atuando solitariamente na construção 
do modelo de Justiça Restaurativa? 
 
PMEC 2: - Em muitos momentos ainda sim. Recentemente, com a mudança na equipe gestora 
da minha escola, eu estou com esperança de que eu vou conseguir um avanço maior. Mas já 
me senti extremamente solitário em muitos momentos. 
 
Entrevistador: - Ok. 
 
PMEC 2: - E uma coisa que me deixa muito aflito, muito triste, é de ver que, muitas vezes, eu 
não consigo evitar que uma punição se instale.  
 
Entrevistador: - Isso também acaba reforçando esse papel solitário na escola, no teu ponto 
de vista? 
 
PMEC 2: - Isso.  
 
Entrevistador: - De que você está sozinho mesmo quando vê sendo aplicada uma mentalidade 
mais punitiva? 
 
PMEC 2: - Isso. E, por exemplo, quando eu sou contra em um determinado caso, e quem vai 
tomar a decisão final no caso é um diretor e fala: “Não. Vai ser assim, pronto e acabou”.  
 
Entrevistador: - Sem ouvir uma visão mais restaurativa do caso, não é? 
 
PMEC 2: - Isso. 
 
Entrevistador: - Agora é o quarto bloco, o penúltimo bloco de perguntas. São questões 
voltadas à formação do PMEC agora, do professor mediador. 12ª pergunta: Os temas, a 
periodicidade e as metodologias aplicadas pela Diretoria de Ensino ou Secretaria de 
Educação – só distinguindo uma coisa da outra: Diretoria, a gente pensa nas formações que 
acontecem de fato lá na DE e, na Secretaria são ações, convocações para São Paulo, ou 
mesmo cursos virtuais que vieram a acontecer pela plataforma AVA, EFAP, nesse sentido - 
Os temas, a periodicidade e as metodologias aplicadas pela Diretoria de Ensino/Secretaria de 
Educação nas formações específicas atendem aos pressupostos que você considera 
essenciais para o exercício de sua função?  
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PMEC 2: - Não. Eu acho que precisaria mais. Porque é uma mudança de paradigma muito 
grande. É uma postura antagônica, eu considero. E, para isso, precisa de mais preparo, mais 
informação, mais estudo e mais pesquisa. 
 
Entrevistador: - Certo. Então quando você fala que precisa de mais, é no sentido de intensificar 
a quantidade de formação? 
 
PMEC 2: - Isso. 
 
Entrevistador: - Mas os temas em si você considera pertinentes mesmo que sejam poucos? 
 
PMEC 2: - Sim. Tudo que foi abordado, não só na rede estadual, como na rede municipal que 
eu participei, os seminários foram de alta valia e muito enriquecedores, mas eu acho que tem 
que ter mais.  
 
Entrevistador: - A quantidade então é o que peca, não é? 
 
PMEC 2: - A quantidade que precisa mais. 
 
Entrevistador: - 13ª pergunta: As formações correspondem às demandas expressas por 
gestores, professores e alunos? Aquilo que os professores, alunos e gestores pedem da 
Justiça Restaurativa, as formações correspondem a isso, ao que eles pedem?  
 
PMEC 2: - Na verdade, não pedem muito não. Ao contrário, eu sinto que as pessoas gostariam 
que nem existisse. Por exemplo, os professores, corpo docente da escola, eu acho que eles 
preferiam que não existisse.  
 
Entrevistador: - Que não iria fazer falta nesse sentido? 
 
PMEC 2: - Que não iria fazer falta. E os alunos, sim, esses eu sinto que veem a importância 
da Justiça Restaurativa.  
 
Entrevistador: - Nesse sentido, os temas de formação que são abordados, vêm de encontro 
com o que os alunos, de alguma maneira, esperam e necessitam da sua função? 
 
PMEC 2: - Isso. Agora já o corpo docente não porque eles não se importam, não acreditam. 
 
Entrevistador: - O mesmo se aplica para a equipe gestora nesse sentido de tema de 
formação? Ou eles dão um valor maior para os temas de formação que são abordados?  
 
PMEC 2: - Da equipe gestora eu não sei, porque eu não sei como que eles veem isso, que 
formação eles têm. 
 
Entrevistador: - Mas eu digo assim, em relação à formação que você recebe, eles têm alguma 
expectativa da formação que você recebe e aplicabilidade na escola? No sentido, “Olha, 
PMEC 2, você recebeu a formação sobre tal assunto, que bom que isso vai poder ser aplicado 
na escola”, você percebe uma expectativa nesse sentido da parte deles? 
 
PMEC 2: - Não, não. E quando eu faço alguma apresentação do HTC, no planejamento, como 
eu já fiz várias vezes, a última até eu senti que houve uma aceitação maior de vários 
professores, mas não consigo atingir todos. 
 
Entrevistador: - E da equipe gestora também houve uma aceitação maior?  
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PMEC 2: - Dessa nova equipe gestora, sim. 
 
Entrevistador: - Ok. 
 
PMEC 2: - Mas já houve momentos em outras situações, com outros gestores, que não houve 
não. 
 
Entrevistador: - Teve uma resistência maior. 
 
PMEC 2: - Teve uma resistência maior.  
 
Entrevistador: - Agora é o último bloco, a gente já está indo para o quinto bloco, e esse bloco 
só tem uma questão. Esse bloco envolve uma questão voltada aos expedientes específicos 
da Justiça Restaurativa, as atribuições específicas da Justiça Restaurativa. E aí, a 14ª 
pergunta, é a seguinte: As metodologias propostas para a implementação da Justiça 
Restaurativa no âmbito da escola, como os círculos restaurativos, por exemplo, são coerentes 
às particularidades e necessidades dessa realidade escolar? Agora seriam as metodologias, 
não os temas, círculos restaurativos, por exemplo, é uma metodologia muito usada na Justiça 
Restaurativa. Isso vem de acordo com a necessidade da escola? 
 
PMEC 2: - Vem. Completamente. É... 
 
Entrevistador: - Pode ficar à vontade, PMEC 2. 
 
PMEC 2: - É que tem umas coisas que me emociono de falar, de ver, por exemplo, no círculo 
restaurativo, eu percebo muito a fragilidade das crianças, dos adolescentes, e até mesmo dos 
maiores do Ensino Médio. Momentos em que eles colocam muito das necessidades deles, do 
sofrimento, da fragilidade...  
 
Entrevistador: - Você encontra instrumentos depois para tentar, de alguma forma, contribuir 
para empoderá-los nessas fragilidades, após os círculos restaurativos?  
 
PMEC 2: - Eu até consigo um pouco, mas eu precisaria de mais tempo. Me falta tempo. Até 
por essa não colaboração da maioria dos professores principalmente. Então isso dificulta 
bastante. Mas o que eu consigo fazer, eu vejo resultado. Por exemplo, esses dias, no 6º ano, 
uma menina que não falou nada e, no final, ela muito emocionada, falou assim: “Eu me vi nas 
estórias dos outros” então é aquele pilar da Justiça Restaurativa que acredita: “quanto mais 
você conhece o outro, mais você passa a respeitá-lo”. 
 
Entrevistador: - Entendi. 
 
PMEC 2: - E nessa dinâmica, só isso já ajuda muito.  
 
Entrevistador: - E foi um processo circular que foi oferecido a eles nos círculos restaurativos 
mesmo? 
 
PMEC 2: - É, que eu participei. 
 
Entrevistador: - Então é uma metodologia que na tua visão é eficaz e é aplicável na escola? 
 
PMEC 2: - Muito. Totalmente.  
 
Entrevistador: - PMEC 2, eu agradeço. Você tem mais alguma colocação a fazer sobre o que 
você... As perguntas esgotaram, mas você pode de repente ter uma colocação livre aí para 
ser feita. 
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PMEC 2: - Complementando: uma delas eu gostaria de falar uma coisa que eu até já falei 
para você em outros momentos: que tinha que ter intensificado nas escolas e no geral para 
todos os envolvidos na escola, os funcionários, os professores, a equipe gestora... Essa nova 
postura restaurativa, o quanto ela é eficaz, o quanto ela é interessante. Que, na vivência do 
dia-a-dia, a gente enxerga isso, a gente sente, a gente percebe... Com os alunos, eu tenho 
esse feedback diariamente. Só que só o PMEC vê isso no meu entendimento. 
Esporadicamente, em uma situação ou em outra, até algumas pessoas, outros da escola, 
percebem e veem isso, mas são poucos e não é o tempo todo como a gente vê e sente na 
pele essa necessidade. 
 
Entrevistador: - Certo. 
 
PMEC 2: - Na minha escola, por exemplo, uma pessoa que percebeu e percebe, e ela vê esse 
trabalho, a eficácia desse trabalho é a GOE da minha escola. E olha para você ver que 
interessante, a formação dela é Psicologia. 
 
Entrevistador: - E mesmo ela estando restrita a um expediente mais burocrático, ela vê essa 
necessidade. 
 
PMEC 2: - Ela vê essa necessidade e a importância e quanto isso é benéfico. 
 
Entrevistador: - Ok. Bacana. 
 
PMEC 2: - Era isso que eu queria complementar. 
 
Entrevistador: - PMEC 2, muito obrigado mesmo pela sua contribuição. Com certeza será de 
grande-- 
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Transcrição de entrevista com PMEC 3, ocorrida em 20 de setembro de 2016, nas 
dependências Escola Estadual C, São José dos Campos/SP, entre 10h00 e 11h00, a 
respeito da implantação dos princípios da justiça restaurativa no contexto escolar e a 
função do PMEC.  
 
A entrevistada é licenciada em Pedagogia com pós-graduação em educação étnico-racial. 
Atua na rede pública há 24 anos e na função de PMEC há 5 anos com a jornada de 40h 
semanais.  
 
Entrevistador: - Bom dia, PMEC 3. Eu sou aluno do Programa de Pós-Graduação da 
Universidade Metodista de São Paulo e estou fazendo uma pesquisa sobre a dissertação do 
meu mestrado que está em torno da Justiça Restaurativa, trabalho com o professor mediador, 
está ok? 
Eu gostaria que você se apresentasse para que a gente pudesse registrar a sua apresentação. 
  
PMEC 3: - Bom dia, Alex. Eu sou a professora mediadora aqui da escola E.E. Santana do 
Paraíba, meu nome é Maria PMEC 3 de Oliveira Jesus.  
 
Entrevistador: - O roteiro de perguntas voltadas ao Sistema de Proteção Escolar e também 
ao professor mediador é constituído de cinco blocos e no total são 14 perguntas. Vou começar 
aqui pelo primeiro bloco que envolve três perguntas. Esse primeiro bloco é sobre a 
implantação do SPEC, que é o Sistema de Proteção Escolar, então são perguntas voltadas 
mesmo para esse processo de implantação, assim que surgirão as políticas públicas para 
implantar o SPEC na rede estadual de ensino. 1ª pergunta: A implantação do Sistema de 
Proteção Escolar foi ao encontro das reais necessidades e desafios da escola no que 
concerne ao combate à violência em suas variadas manifestações? Ou seja, o SPEC atendeu 
as expectativas da escola, às demandas da escola no que diz respeito à violência e outros 
assuntos que ocorrem da violência? 
 
PMEC 3: - Acredito que sim. A nossa escola é uma escola de Ciclo I onde estamos 
trabalhando. E quando chegou para nós foi de grande valia até pelo trabalho de indisciplina, 
alunos faltosos... Então veio de encontro realmente da nossa necessidade por ser uma escola 
de Ciclo I.  
 
Entrevistador: - Então sendo escola de Ciclo I atendeu nesse sentido, não é? Pergunta 
número 2: O que você entende por política pública? Quando se fala em política pública, o que 
vem na tua cabeça, o que vem em mente, o que você pensa a repeito de política pública? 
 
PMEC 3: - Eu acredito que a política pública dentro da área da Educação vem fazer um elo 
onde você pode manifestar aquilo que a escola está precisando para a comunidade. Então é 
uma maneira aonde você vai inserir toda a área de educação: o corpo docente, discente mais 
a comunidade, para que tenha essa fala, esse olhar dentro... Que a gente envolve todo o 
âmbito dentro do Estado de São Paulo, dentro da área da Secretaria da Educação.  
 
Entrevistador: - Então você acredita que esse elo entre Secretaria de Educação e corpo 
discente, com toda a comunidade escolar. Ok. Número 3: O Sistema de Proteção Escolar 
desponta efetivamente como uma política pública no sentido amplo do termo? Ou seja, você 
acha que o Sistema de Proteção Escolar, o SPEC, ele se tornou uma política pública na 
maneira que você entende nas escolas efetivamente?  
 
PMEC 3: - Com certeza! Lógico, porque o SPEC veio para que a gente pudesse trabalhar 
mais efetivamente. Lógico que tem muito a melhorar. A gente sabe que ainda têm muitos 
degraus para a gente alcançar a mais, mas se não tivesse um início, nós não conseguiríamos 
fazer essa discussão até mesmo dentro da própria escola, dentro da comunidade, as 
exigências que precisam para que lá em cima eles saibam da necessidade que está 
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acontecendo aqui da nossa escola, da nossa comunidade, o nosso viver no dia-a-dia com os 
nossos alunos, com nosso corpo discente.  
 
Entrevistador: - Agora nós vamos para o segundo bloco de perguntas que são perguntas 
voltadas para a função do professor mediador, específico para o PMEC. A 4ª pergunta: Como 
que você compreende a sua real função no contexto da escola, você se considera apta para 
exercê-la? Primeiro então dentro da mesma pergunta é como que você compreende a sua 
função aqui na escola como PMEC e complementando essa mesma pergunta se você se 
sente apta para exercê-la. 
 
PMEC 3: - Hoje acredito que sim, mas não sou ainda o ideal. Acredito porque quando vim 
para essa função, como era ainda na rede uma função nova, um cargo designado novo, e na 
minha escola mais ainda, então eu estou ainda no aprendizado, melhorei como profissional, 
mas acredito que ainda tenha que melhorar mais ainda, até mesmo porque aquilo que você 
faz no dia-a-dia em saber ouvir, que foi uma maneira de eu aprender; de você fazer aquele 
elo de conciliação de conflitos; de você estar ali preparada para ouvir tanto os alunos, como 
os professores e como a comunidade. Então isso é um aprendizado que hoje eu posso falar... 
Ainda tenho muita coisa a aprender porque é o dia-a-dia que a gente está aqui para a gente 
fazer conciliação e estar preparado, saber muitas vezes falar o “não” ou às vezes você falar o 
“sim” e de você às vezes falar para que eles se sintam principalmente seguros no dia-a-dia 
aqui dentro da sala de aula. O professor também, porque eu sou professora, e ele tem a 
angústia dele como também eu já tive muitas vezes. Então a gente tem que saber o outro lado 
também.  
 
Entrevistador: - 5ª pergunta: Como, de acordo com sua percepção, o corpo docente concebe 
seu papel na escola? Como você acredita que os professores enxergam o papel do professor 
mediador aqui na escola? 
 
PMEC 3: - Aqui na escola onde estou eles acham que é uma função muito bem vista, mas 
também, todos nós somos humanos, então tem aquele dia que o professor acha que você, 
como mediador, não resolveu. Daí é o momento onde que você tem que respirar, chamar o 
colega, porque também somos colegas, e conversar. E às vezes nessa conversa ele entende 
o porquê que você agiu daquela maneira, porque quando chamam você e que você é o 
mediador, ele acha que você vai brigar com o aluno, que você vai xingar o aluno e não é dessa 
maneira. Só que naquele momento o que você tem que fazer mostrar ao professor que não é 
o momento de você fazer isso e sim você ouvir. Então ele acha que você está passando a 
mão na cabeça e não é essa maneira de jeito nenhum. Então é aquele momento que você 
espera, depois você fala no particular com a pessoa o porquê que você agiu. Aí, na maioria 
das vezes, ele entende o porquê, outras vezes eles ficam até meio chateados com você e 
depois eles voltam e... Tipo assim, 80% eles sabem que a figura do mediador na escola... 
Eles comentam muito até comigo mesma que é uma figura que não pode acabar.  
 
Entrevistador: - Mesmo eles tendo essa visão, como você disse de 80% dos professores têm 
essa visão de uma figura que não pode acabar na escola, por outro lado você mencionou que 
eles esperam que você brigue com o aluno e tal e que se não houve essa briga, não houve 
uma tratativa do caso, não é? Essa visão, essa expectativa dos professores por um 
procedimento mais punitivo você acredita que ainda habita a maioria do corpo docente, uma 
minoria que quer essa punição, o que você acredita? 
 
PMEC 3: - Olha, graças a Deus que é uma minoria, porque a gente vê hoje – na minha época 
que eu falo, assim, a punição era muito mais bem rígida, não sabiam ouvir, o “não” era o “não” 
e não aceitava o que o aluno... – Hoje o aluno em sala de aula... Não é que, às vezes tem 
professor que fala que está com falta de respeito e não é falta de respeito. Aquele aluno hoje, 
na época que nós estamos hoje, no século XXI, o que ele olha? Ele debate, ele põe as suas 
ideias, ele não aceita. Ainda bem que nós estamos assim, porque eu acho que nós temos que 
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mostrar também o que eu não acho legal quando ele é questionado. E tem alguns professores, 
que eu volto a falar que ainda bem que são uma minoria, que acham que é uma falta de 
respeito e não é. Porque às vezes, quando o aluno bate de frente, “Ah, mas ele bateu de 
frente comigo”, não é que ele bateu de frente, ele está colocando naquele momento a ideia 
dele, o momento dele. E tem professor que não aceita esse tipo de... Ele fala assim, “Não, 
mas ele não está obedecendo o que eu estou falando” e não é “obedecer” e sim ele está 
fazendo não é o debate que eu falei, na verdade, ele está mostrando a ideia dele naquele 
momento.  
 
Entrevistador: - Quando você começou aqui já era uma minoria que queria uma punição, tinha 
uma mentalidade mais punitiva ou era uma maioria quando você começou que queria uma 
postura mais punitiva? 
 
PMEC 3: - Era uma maioria.  
 
Entrevistador: - Então você acredita que o teu trabalho teve uma colaboração nesse sentido 
para mudar essa mentalidade e hoje se transformar em uma minoria? 
 
PMEC 3: - Sim. Com certeza. 
 
Entrevistador: - Pergunta número seis: Como você acredita que os alunos compreendem a 
sua função e a natureza de sua relação com eles? Ou seja, como que você imagina, que você 
acredita que eles entendem a função do professor mediador e a relação do professor 
mediador para com eles?  
 
PMEC 3: - Olha, no início os alunos ainda confundiam bastante. Essa função do mediador, 
como na rede, e na minha escola, volto a falar, que eu sou a primeira que está aqui há cinco 
anos, estou indo para o quinto ano esse ano, eles, na verdade, confundiam bastante. Eles 
achavam que eu era diretora, vice-diretora ou então eles me colocavam como os agentes da 
escola ou então muitas vezes eles me colocavam como coordenadora. Hoje não. Hoje desde 
o primeiro ano eles já sabem que, mesmo assim, é a postura que eu falo quando eles já vêm 
conversar comigo eu mostro. Eles me perguntam: “o que é um mediador”, eu falo, “É uma 
pessoa que vai te ouvir quando você precisa; quando aquele dia em que você não está bem, 
nem nada, você pode me procurar; ou então quando você está com excesso de faltas eu vou 
atrás e vou perguntar para você, por que você está faltando, entro em contato com os 
responsáveis...” e vou dando para eles todas as funções um mediador faz. E tudo início ano 
também eu me apresento na sala de aula. Isso daí também a dona Fernanda, no início do 
ano letivo ela apresenta todas nós, só que depois eu vou de sala em sala e me apresento 
para falar sobre o que é o mediador. Lógico, aqueles alunos que já estão com a gente, a partir 
do 2º ano, eles já sabem, a grande maioria. Do 1º ano estão começando a entender, durante 
o ano o que é. Tanto é que às vezes você percebe a criança, o aluno principalmente do 4º, 5º 
ano, hoje eles me procuram: “Dona PMEC 3, posso conversar um pouquinho com você?”, 
“Tá, é particular?”, “É particular”. Aí eu venho, acolho, a gente ouve, às vezes é coisa que 
acontece em casa e tudo o mais então hoje eles entendem qual é a função do mediador 
escola.  
 
Entrevistador: Ok, pergunta número sete. Em relação à equipe gestora. Como a sua ação é 
percebida. Agora é com a equipe gestora. Como eles percebem a sua função?  
 
PMEC 3: - Olá, quanto à equipe gestora, na verdade, aqui na minha escola, eu não tenho 
nada, assim, me tratam muito bem. Muita receptividade quanto à minha função, mesmo tendo 
algumas reuniões que não fazem parte de convocação, quando eu chego para a direção, ela 
entende o porquê, ela tem um leque aberto para que eu possa exercer, porque ela sabe que 
aquilo que eu for lá fora para obter em reuniões, eu vou também estar trazendo para dentro 
da escola. Então essa parte tem uma receptividade muito boa. 
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Entrevistador: Ok, então eles entendem qual é o papel do mediador. Não interferem nesse 
sentido. Isso tanto a direção quanto a coordenação pedagógica. 
 
PMEC 3: - Não. Nossas salas são juntas.  
 
Entrevistador: Tudo junto? Pergunta número oito. Você se percebe como parte integrante da 
dinâmica e da equipe gestora da escola? Acredito que você já tenha dado um apontamento 
sobre isso agora no final da última resposta, mas é se você se sente parte equipe gestora da 
escola.  
 
PMEC 3: - Com certeza. A direção, que no caso é a diretora, dona Fernanda, ela todas as 
vezes que há reuniões, ela me chama, e ela fala: “Não, você também tem que saber,”, ela 
sempre fala na apresentação ela fala “a equipe gestora”, ela se apresenta como diretora, ela 
apresenta a vice-diretora, a coordenadora e eu como mediadora da escola. Isso em todas as 
coisas que tem aqui, eventos, planejamento, ela sempre apontou, “A minha equipe gestora 
são essas pessoas”.  
 
Entrevistador: Ok. Agora o terceiro bloco de perguntas. São perguntas voltadas à Justiça 
Restaurativa. Essa filosofia que está dentro do Sistema de Proteção Escolar que é a Justiça 
Restaurativa. Pergunta número nove: Você acredita no paradigma da Justiça Restaurativa e 
na sua completa aplicabilidade no contexto escolar, sobretudo, no que se refere à mudança 
no modo de compreender e combater a violência? Ou seja, você acredita na eficácia da 
Justiça Restaurativa dentro da escola, ainda mais no que diz respeito ao combate à violência, 
em todo os fenômenos que acompanham a violência?  
 
PMEC 3: - Acredito desde que seja realmente assim, que cada mediador, dentro da sua lógica, 
da sua realidade, ele desenvolva esse trabalho e dentro também assim, quando a gente fala 
em Justiça Restaurativa envolve logicamente não só nos aqui da escola, vem desde lá de 
cima, que a gente sabe, eles têm que acreditar também no nosso trabalho. Por que se eles 
não acreditarem, o faz de conta não adianta. Você tem que fazer ter eficácia. E como que eu 
vou fazer ter eficácia? Dentro da sua realidade. E como que eu vou fazer essa realidade 
minha? Eu tenho que fazer primeiro um mapeamento. A minha, no caso, a minha escola aqui, 
o entorno aqui gente sabe, aqui a praça nossa, nós temos andarilhos, nós temos mendigos, 
nos termos algumas favelas, nós temos famílias comprometidas e tudo o mais. Se eu acreditar 
naquilo que eu faço, no meu trabalho, logicamente que eu vou procurar os parceiros, e isso 
vai envolver quem? O Serviço Social, não é verdade? Nós vamos procurar as pessoas que 
podem estar ajudando essas famílias. Então, isso vai depender de cada um, do seu trabalho, 
daquilo que conta de você para você cobrar também dos parceiros que fazem do dia-a-dia 
com você. Nisso eu acredito. 
 
Entrevistador: Ok, quando você diz assim: “vai depender muito lá de cima”, o “lá de cima” seria 
quem? 
 
PMEC 3: - Seria a Secretaria da Educação. 
 
Entrevistador: A Secretaria da Educação. E você acha que a Secretaria da Educação 
responde a esses apelos no que diz respeito à reestruturação da rede, e tudo o mais, ou ainda 
fica a desejar? 
 
PMEC 3: - Na verdade assim, eu senti, não sei se eu estou errada ou não. Logo que eu iniciei, 
eu achei que nós tínhamos muito mais capacitações. Nós tínhamos muito mais coisas. Assim, 
não digo, no caso, eu, que já estou há cinco anos, aqueles colegas que estão entrando agora, 
eu acredito que eles precisam de mais, porque, tem alguns colegas que você percebe que 
ainda estão meio perdidos, por mais que a gente sabe, assim, ali que nem a nossa DE aqui, 
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vocês são 10 a gente sabe, procuram dar o melhor de vocês, mas aquilo: vocês só atendem 
aquilo que é mandado lá da Secretaria para vocês, mas do que isso vocês não podem fazer 
porque a gente sabe que não é permitido. Então aquilo que a gente sabe, que nem a Luiza 
Eli, o pessoal todo que está ali no dia-a-dia estão dando o máximo de si, mas nós tivemos 
muito mais pessoas, nós tivemos praticamente quantos encontros anteriores com o pessoal 
da Fundasp que estão ali para ajudar aquele pessoal que está já há algum tempo. Aquele 
pessoal que estão entrando agora, a gente sente que não teve aquilo que nós já tivemos. Eu 
acho que está faltando isso aí.  
 
Entrevistador: - Outro ponto na tua resposta, gostaria de ter mais detalhes, foi no que diz 
repeito à rede, das agentes da rede, você apostou muito que a Justiça Restaurativa ela 
funciona se os agentes da rede estiverem juntos. E eles respondem de modo satisfatório a 
esse convite de formar a rede? Em sua opinião, como que você acha que eles respondem, os 
outros agentes da rede de outras instituições? 
 
PMEC 3: - Eu acho que poderiam ser mais presentes. Eu acredito que eles poderiam estar 
mais juntos realmente para dar respaldo. A gente sente isso nesse sentido. Na minha escola, 
por ser pequena, eu não sofro tanto, mas os colegas que estão no Ensino Médio, no Ensino 
Fundamental II, que estão em escolas de periferia, eu acredito que eles precisam até mais 
respaldo dessa Justiça Restaurativa. 
 
Entrevistador: - Muito bem. Próxima pergunta, agora a número 10: A escola, através de seus 
agentes, as pessoas que estão aí trabalhando no dia-a-dia da escola, acredita nesse 
paradigma da Justiça Restaurativa e em seu papel transformador? Quais elementos você 
considerou para dar sua resposta sobre essa pergunta aí agora? Então a pergunta número 
10 não diz mais respeito à tua visão, mas sim se você acredita que os outros agentes da 
escola têm uma crença, vamos dizer assim, na eficácia da Justiça Restaurativa e quais 
elementos você usou para dar essa resposta. 
 
PMEC 3: - Vou voltar assim no caso, eu estou falando, logicamente, da realidade da minha 
escola, os agentes daqui são comprometidos e eles acharam que, inclusive que, após a 
presença do mediador, muitas coisas mudaram aqui na parte de conflitos, na parte que a 
gente sabia até mesmo a comunidade. Hoje a comunidade quando ela chega até o guichê da 
escola, que é a secretaria, eles procuram, na verdade... Antes eles falavam assim: “Quero 
falar com o diretor, com a vice-diretora ou coordenador”. Hoje, os agentes já estão tão bem 
informados, que eles já perguntam: “Qual é o assunto, por favor, mãe?” daí o responsável vai 
falar assim: “Ah, é porque a mediadora ligou para a minha casa sobre excesso de faltas”, “Ah, 
não porque houve uma briga na sala de aula” e tal, isso aquilo, então eles já sabem que é o 
mediador. “PMEC 3, dá para você atender?”. Então isso aí hoje eles já estão inseridos junto 
com essa função do mediador e acreditam, sim. Porque a fala deles é toda assim completa: 
“Melhorou bastante”. Até mesmo porque nas horas - principalmente no intervalo – porque aqui 
na nossa escola, o que acontece? A direção sempre pontua o seguinte: os agentes, fica um 
na secretaria e os demais todos descem para o intervalo. Então eles fazem parte do dia-a-
dia, eles conhecem, eles sabem o que acontece quando há um conflito, quando há uma coisa 
mais grave já faz a ocorrência, já é passado, já manda. Então isso aí eles já sabem da 
importância da figura do mediador. Eles estão abraçando e eles acreditam que essa Justiça 
Restaurativa que veio para nós aqui, está excelente. Está funcionando completamente. 
 
Entrevistador: - Sim. Número 11 agora: Você se sente isolada e atuando solitariamente na 
construção do modelo de Justiça Restaurativa aqui na escola? Você acha que é só o professor 
mediador que se preocupa em construir Justiça Restaurativa e mudar mentalidades ou não? 
Você se sente isolada ou não nessa construção do paradigma da Justiça Restaurativa? 
 
PMEC 3: - Então dentro da realidade aqui da minha escola eu não me sinto isolada. Todas as 
vezes que eu precisei de apoio que eu preciso naquele momento – e mesmo assim toda a 
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equipe gestora, tanto os agentes escolares, são muito comprometidos com a gente – até 
mesmo porque o nosso intervalo é um intervalo interativo e dirigido. Então todos eles sabem 
que, por ser uma escola já antiga, é a segunda escola de São José dos Campos, ela tem 96 
anos, então nós não temos espaço adequado, nós não temos uma quadra, nós temos 
adaptações, então quando eu vim para essa função, o que aconteceu? Um dos agentes 
inclusive não foi à direção da escola, um dos agentes que é bem presente, muitos preocupado 
por nossas crianças serem a partir de seis anos de idade e que se machucavam demais, falou 
assim: “PMEC 3, eu gostaria que nós fizéssemos um intervalo, alguma coisa diferente para a 
gente acabar com essas crianças que se machucam demais”. E depois foi reforçado diante 
da direção que essa era a angústia de um desses agentes e dos outros também. Daí a 
Fernanda, que é a diretora, falou assim, “PMEC 3, gostaria que você fizesse um projeto”, daí 
eu fui correr atrás, fui ver e tudo mais como que a gente poderia implantar tudo isso, abraçar 
a causa e aí foi onde eu falei, “Gente, eu não faço isso sozinha, de maneira nenhuma, a não 
ser que vocês estejam comigo”. Nos primeiros dois anos eu ficava muito presente na hora do 
intervalo. Eu participava, eu fazia... Por isso que eu falo, no início eles até confundiam como 
agente escolar e tudo. Hoje não, porque hoje eu vou muito pouco, porque está tão bem 
encaminhado que eles mesmos já sabem. Então os agentes já sabem os brinquedos que vão 
colocar, qual a faixa etária. Nós abrimos a sala de informática, nós temos aqui adaptação no 
vôlei, no basquete, no futebol, nós temos a mesa de pingue-pongue, nós temos os tabuleiros... 
Então são coisas que, lógico, são da faixa etária deles, tá? 
 
Entrevistador: - Sim. 
 
PMEC 3: - O que eu faço a colocação é assim: que a gente vê, volto a fala, com outras 
escolas... Qual é o colégio que a gente senta assim em grupo que a gente tem as nossas 
capacitações, que eles não têm essa mesma disponibilidade dos outros agentes na escola. 
Então isso que eu acho que às vezes deixa a desejar com o colega lá. Não é que ele não é 
um bom mediador, só que aquilo que faz com que ele trabalhe sozinho, não vai levar a nada. 
 
Entrevistador: - No caso aqui da escola onde você trabalhar você não se sente isolada, mas 
você confirma então que, no contato com outros mediadores de outras escolas, há essa 
predominância desse sentimento de sentir-se isolado? 
 
PMEC 3: - Sim. Com certeza.  
 
Entrevistador: - Agora nós vamos para o penúltimo bloco-- 
 
PMEC 3: - Só fazendo um fechamento que muitos deles ainda usam o “apagar fogo”. “Só 
estou apagando fogo”. E a nossa função não é apagar fogo. Como se diz, nós não somos 
bombeiros, não é? 
 
Entrevistador: - Está certo. E tem muita gente com essa fala do “apagar fogo”. E aí falta esse 
olhar técnico porque fica apagando fogo o tempo todo.  
 
Bom, agora o quarto bloco de questões, penúltimo bloco, que são questões voltadas à 
formação do professor mediador. Agora é assim, sobre as capacitações, orientações, cursos 
voltados à formação do professor mediador. 12ª pergunta: Os temas, a periodicidade e as 
metodologias aplicadas pela Diretoria de Ensino e/ou Secretaria de Educação nas formações 
específicas atendem aos pressupostos que você considera essenciais para o exercício de sua 
função? 
 
PMEC 3: - Olha, como eu já havia dito, não é, já há alguns anos anteriores que eu iniciei, 
cinco anos, os cursos foram sempre excelentes. Os capacitadores, as palestras todas que 
foram dadas, muito boas e volto a reforçar, estamos precisando agora principalmente do início 
desse ano foram muito poucas capacitações que nós tivemos assim como palestras. Não que 
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as pessoas que – logicamente, o foco que a gente está lá, aquilo que a gente precisa 
realmente está ali colocando em prática na nossa escola no dia-a-dia está sendo beneficiado 
aí - mas três anos atrás eram muito mais efetivas. Para mim que já recebi tantas outras 
capacitações muito boas, está ótimo, porque eu já tenho uma bagagem de cursos que nós 
fizemos e tudo o mais. O que acontece é porque eu fico preocupada com os colegas que 
estão sendo inseridos agora que eu acho que tem que retomar tudo que foi feito daquelas 
capacitações que tiveram – vai ter colegas que vão falar assim, “Nossa, mas de novo!”, mas 
eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar no colega que está ingressando agora. 
Que aquilo que eu já tenho uma bagagem e que eu estou só agregando cada vez mais, o 
colega também tem que ter, aquele que está iniciando agora, que nós tivemos há pouco 
tempo, quantos outros que ingressaram e que não conhecem ainda nem a função do mediador 
e está aprendendo; então esses cursos eu acho que tem que voltar àquela que a gente 
sempre teve no caso, que foi acho que praticamente um ano que nós fizemos com o pessoal 
da Fundasp; que nós tivemos as psicólogas... Eu acho que isso daí são coisas que só têm a 
agregar para aqueles que estão iniciando agora. 
 
Entrevistador: - Você acredita que diminuiu o vigor das formações com o passar dos anos?  
 
PMEC 3: - Exatamente.  
 
Entrevistador: - A 13ª pergunta: As formações correspondem às demandas expressas por 
gestores, professores e alunos? Você deu a sua visão enquanto mediador na pergunta 
anterior dentro das expectativas das formações. E na expectativa dos professores, da direção, 
equipe gestora como um todo e também dos alunos, você acredita que essas transformações 
vêm de acordo com aquilo que eles esperam da função do mediador? 
 
PMEC 3: - Eu acredito que sim, desde que você coloque em prática. Porque não adianta nada 
você ir lá, ter um curso de capacitação e estar alheio a tudo que está sendo colocado. Agora, 
se você começa a estar ali naquele momento da capacitação e você começa a filtrar tudo que 
é passado para você e depois você chega na sua escola, você vai fazer a colocação da sua 
realidade.  
Porque, lógico, a capacitação é de uma maneira geral que é passada para nós, só que eu vou 
filtrar aquilo que é para a minha realidade. Então vai refletir em bons resultados com os alunos, 
vai refletir em bons resultados com o corpo docente, vai colocar em bons resultados com a 
equipe gestora... Agora, se eu for lá e não... “Ah, está bom” e chegar aqui e não colocar em 
prática aquilo que eu recebi, não vai ter validade nenhuma, não vai ter efeito nenhum, não vai 
ter eficácia nenhuma.  
 
Entrevistador: - Então, com relação aos temas que são abordados, vai muito de como o 
mediador filtra isso e traz para dentro da escola? 
 
PMEC 3: - Com certeza! São capacitações ótimas? São, logicamente. Mas a gente sabe que 
quando o capacitador está lá na frente e tudo o mais a gente percebe também que tem colegas 
que estão ali preocupados com outras coisas e mesmo naquele momento que não é legal. A 
gente sabe que a era digital está no dia-a-dia e tudo o mais, mas eu acho que, naquele 
momento que eu estou sendo capacitada para depois eu colocar em prática aquilo que vai ser 
bom para mim eu ficar preocupado porque está mandando mensagem, então eu acho que é 
uma coisa para manter foco.  
 
Entrevistador: - Ultimo bloco, o quinto bloco agora de perguntas. Só tem uma pergunta nesse 
último bloco. São questões voltadas aos expedientes específicos da Justiça Restaurativa, ou 
seja, as ações específicas da Justiça Restaurativa. 14ª pergunta, última pergunta: As 
metodologias propostas para a implementação da Justiça Restaurativa no âmbito da escola – 
então primeiro a gente falou da implantação que é aquela coisa mais legal, mais no papel, 
dos órgãos centrais, agora a gente está falando da implementação no dia-a-dia, a 
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aplicabilidade aqui na escola – Então voltando aqui na pergunta: As metodologias propostas 
para a implementação da Justiça Restaurativa no âmbito da escola, como os círculos 
restaurativos, entre outras ações da Justiça Restaurativa, são coerentes às particularidades 
e necessidades dessa realidade escolar? 
 
PMEC 3: - Aqui na minha escola, sim. Aliás, nós tivemos agora há pouco tempo um 4º ano 
que era uma sala muito indisciplinada e todo aquele curso de capacitação que nós tivemos 
sobre círculos restaurativos, de como deixar o momento de eles falarem, de você saber ouvir 
e tudo o mais... Então eu acho que foi de uma grande valia, porque eu pude aplicar a realidade 
da minha escola. Eu pude aplicar com esses alunos que era um número muito grande dessa 
sala do 4º ano E, onde a professora não conseguia de maneira nenhuma dar o conteúdo. 
Chegou um momento que eu falei assim: “Calma, professora, vamos fazer um trabalho. Vai 
ser um pouco demorado, a gente não vai resolver de uma hora para outra de maneira 
nenhuma, nós vamos entender o que está acontecendo com esses alunos”. Ao todo eram 
mais ou menos oito meninos.  
Fiz nossa primeira reunião e falei com eles, deixei que eles fizessem a colocação do que 
estava angustiando eles. Daí depois eu dei a eles papeizinhos, pedaços de papel, para que 
eles colocassem de maneira escrita o que eles tinha contra o outro coleguinha. Então foram 
vários encontros e hoje a professora diz, “PMEC 3, como que a sala melhorou”. E ela também, 
como professora, começou a mudar a maneira dela.  
 
Então eu acho que esse círculo restaurativo, é o que eu volto a falar, você pode colocar em 
prática, tem como colocar em prática, mas aquilo que você tem o objetivo lá na frente, porque 
se você não tiver um objetivo, não vai chegar a nada. Porque não adianta parar no meio do 
caminho. Que nem eu falo, o círculo restaurativo não é que você fez uma conversa e acabou. 
Às vezes você vai precisar fazer uma, às vezes você vai ter que trabalhar um bimestre inteiro 
com aquele momento, aquela fase que está acontecendo. Então isso depende do que está 
acontecendo, do que está envolvendo e nesse momento eram muitos alunos da mesma sala. 
 
Entrevistador: - Você mencionou uma palavra interessante “bimestre” de repente não se 
resume a um encontro só. Os círculos restaurativos inicialmente veio como uma contribuição 
do Judiciário para com a Educação. Lógico também que é embasado pela Psicologia e etc. 
para que ele pudesse funcionar. Só que o Judiciário tem essa prática de audiências, funciona 
marcando audiências e são poucas audiências, porque têm outros trâmites pós-audiência. 
Você acredita que esse formato que veio do Judiciário inicialmente para a escola precisou de 
adaptações, ele é suficiente ou não? O que você acredita nesse sentido quando você aplica 
os círculos restaurativos na escola? 
 
PMEC 3: - Precisou de ajuste, é claro, porque nós estamos dentro de uma área de educação, 
não é verdade? Porque o Judiciário a gente sabe que é de outra maneira, não é? Os círculos 
deles têm as audiências, é outro olhar porque ali vai estar o promotor, vai estar o juiz e tudo. 
Ali naquele momento nós enquanto mediadores não podemos nos colocar como juiz, nós não 
podemos nos colocar como promotor, nós temos sim que fazer naquele momento, por isso 
que eu falo para você, que é o mediador. Então este mediador naquele momento do círculo 
restaurativo nós temos que olhar que nós temos aqui, que nem na minha escola, que são 
alunos do Ensino Fundamental I. Então que você vai aprender a trabalhar o momento com 
crianças de seis anos ou com aquele pré-adolescente com 11 anos e aqui ou os colegas de 
outras escolas que estão no Ensino Fundamental II e Médio. Então é lógico que deu para nós 
um pontapé inicial que é a maneira que eles trabalhavam e cada um de nós fez a nova 
realidade eu acredito que para mim tem dado certo. E eu acho que para os outros colegas 
também. É o perfil. Você tem naquele dia preparar... não adianta o dia que se você estiver 
estressado, se você não estiver com paciência nem nada, nem comece a fazer o círculo 
restaurativo. Porque não vai dar em nada. Você inclusive vai falar que nada deu certo e não 
é que não deu certo, você que não está preparado. 
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Entrevistador: - Tem que ter esse preparo mesmo quando se fala de educação.  
 
Muito obrigado então pela participação, PMEC 3, agradeço mesmo as tuas respostas. Elas 
serão de grande valia mesmo. Mais uma vez agradeço. E assim que o material estiver pronto 
eu vou entregar uma cópia aqui para vocês para que vocês possam ter contato de como foi o 
trabalho com essas respostas na formulação da dissertação. Obrigado.  
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APÊNDICE 5 
 

UMESP – UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 
 

Programa de Pós-Graduação em Educação 
 
 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Eu Alex Rodolfo Carneiro, RG nº 27388815-8, mestrando do Programa de Pós 
Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, sob a orientação 
do Prof. Dr. Roger Marchesini de Quadros Souza, proponho o desenvolvimento da 
pesquisa intitulada A JUSTIÇA RESTAURATIVA NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
PAULISTAS SOB A PERSPECTIVA DO CUIDADO DE SI, que tem por objetivo coletar 
dados referentes as impressões dos professores e coordenadores sobre a nova 
proposta, através de metodologia qualitativa, em que serão aplicadas entrevistas aos 
voluntários interessados em documentar suas respostas. 
Para tanto, encareço que se tome ciência dos esclarecimentos abaixo:  
 
 

ESCLARECIMENTOS: 
 

1)  A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de 
identificação dos sujeitos que se dispuserem a participar e, ainda, retirar seu 
consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma;  

2)   A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes;  
3)   A participação na pesquisa não possibilita desconforto ou risco ao 

participante por se tratar de aplicação de uma entrevista. 
 
 
  

São Bernardo do Campo, ___ de ____________ de 2017.  
 
 
_______________________________________ 
Alex Rodolfo Carneiro 
Pesquisador Responsável 
Mestrando UMESP  
 
 
Consentimento do(a) colaborador(a):  
 
 
___________________________________  
Nome completo 
 
 ___________________________________  
Assinatura  
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APÊNDICE 6 
 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO – UMESP 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

 

Declaração de Responsabilidade do Pesquisador 

Eu, Alex Rodolfo Carneiro, pesquisador responsável pela pesquisa intitulada A 
JUSTIÇA RESTAURATIVA NAS ESCOLAS PÚBLICAS PAULISTAS SOB A 
PERSPECTIVA DO CUIDADO DE SI, declaro que:  
 

- assumo o compromisso de zelar pela privacidade e pelo sigilo das 
informações que serão obtidas e utilizadas para o desenvolvimento da 
pesquisa;  

- os materiais e as informações obtidas no desenvolvimento deste trabalho 
serão utilizados para se atingir o(s) objetivo(s) previsto(s) na pesquisa;  

- os materiais e os dados obtidos ao final da pesquisa serão arquivados sob 
minha responsabilidade; - os resultados da pesquisa serão tornados públicos 
em periódicos científicos e/ou em encontros, quer sejam favoráveis ou não, 
respeitando-se sempre a privacidade e os direitos individuais dos sujeitos da 
pesquisa, não havendo qualquer acordo restritivo à divulgação; - o Programa 
de Pós-Graduação em Educação - UMESP será comunicado da suspensão 
ou do encerramento da pesquisa, por meio de relatório apresentado 
anualmente ou na ocasião da interrupção da pesquisa;  

- assumo o compromisso de suspender a pesquisa imediatamente ao perceber 
algum risco ou dano, consequente à mesma, a qualquer um dos sujeitos 
participantes, que não tenha sido previsto no termo de consentimento.  

 

São Bernardo do Campo, __ de _________ de 2017.  

 

 

_________________________________ 
Alex Rodolfo Carneiro 
RG nº: 27388815-8; CPF: 259908978-63 


