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RESUMO  
O presente artigo integra a Mesa Temática Coordenada intitulada 
DIREITOS HUMANOS, DESCONSTRUÇÃO DE VIOLÊNCIAS E JUSTIÇA 
RESTAURATIVA: itinerários e percalços para outros processos 
societários, a ser apresentada no IV Simpósio Internacional de Políticas 
Públicas (IV SINESPP), cujo objetivo é apresentar o percurso e os desafios 
enfrentados pelos Direitos Humanos em uma conjuntura marcada pelo 
questionamento e retrocesso dos direitos conquistados e afirmados 
contemporaneamente. Reafirma-se a indivisibilidade dos direitos 
humanos enquanto premissa. Entrelaça-se os Direitos Humanos e 
Justiça Restaurativa pelo seu potencial em garantir a dignidade humana. 
A Justiça Restaurativa consiste em uma retomada de valores, pautados, 
especialmente, no diálogo e na cultura de paz. Muitas experiências 
despontam tanto no cenário internacional, quanto no nacional, com 
resultados exitosos em escolas, centros comunitários, dentro do 
Sistema de Justiça, bem como ligada à aplicação de medidas 
socioeducativas. 
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ABSTRACT 
This article is part of the Coordinated Thematic Table entitled HUMAN 
RIGHTS, DECONSTRUCTION OF VIOLENCE AND RESTORATIVE JUSTICE: 
itineraries and mishaps for other corporate processes, to be presented 
at the IV International Symposium on Public Policies (IV SINESPP), whose 
objective is to present the path and the challenges faced by Human 
Rights in a conjuncture marked by the questioning and setback of the 
rights conquered and affirmed contemporaneously. The indivisibility of 
human rights is reaffirmed as a premise. Human Rights and Restorative 
Justice are intertwined for their potential to guarantee human dignity. 
Restorative Justice consists of a resumption of values, based, especially, 
on dialogue and the culture of peace. Many experiences emerge both 
internationally and nationally, with successful results in schools, 
community centers, within the Justice System, as well as linked to the 
application of socio-educational measures. 
 
Keywords: Human rights. Restorative Justice. Culture of peace 

 

1 INTRODUÇÃO: A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS 

 

Pode-se afirmar, sem dúvida, que o grau de civilidade alcançado por uma sociedade 

determinada está em relação direta com o estágio de garantia efetiva conferida aos Direitos 

Humanos. É graças à consciência dos Direitos Humanos e aos princípios derivados que foram se 

imprimindo nas leis e nos costumes de cada nação que populações inteiras se mobilizam na 

afirmação de novos direitos, impulso que confere à trama das sociedades políticas uma 

dinâmica acelerada de transformações. 

As características apontadas permitem fazer entender porque a luta pelos Direitos 

Humanos torna possível uma nova relação com a política. De forma didática, pode-se falar em 

gerações de direitos, embora tenha-se como premissa correta a indivisibilidade dos direitos 

humanos. 

Os Direitos Humanos consagrados nas primeiras declarações foram chamados "de 

primeira geração" e assinalam, particularmente, uma separação entre Estado e não-Estado. 

Trata-se de um conjunto de direitos individuais universalizados pela doutrina liberal que 

marcam a emancipação do poder político, a superação do Estado absoluto e religioso e a 

liberação do poder econômico diante dos entraves feudais. A estes direitos foram 

acrescentados os direitos individuais exercidos coletivamente; a liberdade de associação, 

reconhecida na primeira emenda da constituição norte-americana, que amparou o processo 

histórico de criação dos partidos políticos e dos sindicatos. 
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Os direitos de segunda geração só serão incorporados nos textos constitucionais do 

século XX, principalmente a partir do impacto da Revolução Russa. No caso brasileiro, tais 

direitos só passam a ser formalmente reconhecidos a partir da constituição de 1934. 

A terceira geração de Direitos Humanos que prossegue e atualiza o caminho aberto 

pelas primeiras declarações não se dirige ao indivíduo, mas a grupos humanos como a família, 

o povo, a nação, a coletividade regional ou étnica e a própria humanidade. A autodeterminação 

dos povos, o direito ao desenvolvimento, o direito à paz, ao meio ambiente, entre outros, 

inserem-se nesta terceira geração. Deve ser mencionada, ainda, uma quarta geração de direitos 

fundamentais, identificada por vários autores, que decorreria da atual globalização desses 

direitos, tais como a democracia, o direito à informação e ao pluralismo. 

Marcos Rolim (1998) assinala que a luta pelos Direitos Humanos no Brasil seria de todo 

incompreensível sem que se considerasse que sua expressão pública só adquiriu o estatuto da 

relevância diante da resistência à ditadura militar. Foram os movimentos formados a partir dos 

anos setenta, desde a luta contra a tortura e as prisões arbitrárias, até a luta pela anistia, que 

tornaram a própria expressão "Direitos Humanos" conhecida do grande público.  

Entretanto, não é consensual a adoção da clássica divisão entre os direitos humanos e 

queremos registrar o surgimento de uma nova abordagem que propõe a indivisibilidade dos 

direitos humanos. Trindade (2001), assumindo a perspectiva da indivisibilidade ou interrelação 

entre os direitos humanos, afirma que erradicar a pobreza extrema constitui um dos grandes 

desafios da proteção internacional dos direitos humanos neste início do século XXI. Para 

consubstanciar sua afirmação, lança as seguintes questões:  

 

De que vale o direito à vida sem o provimento de condições mínimas de uma existência 
digna, se não de sobrevivência (alimentação, moradia, vestuário)? De que vale o 
direito à liberdade de locomoção sem o direito à moradia adequada? De que vale o 
direito à liberdade de expressão sem o acesso à instrução e educação básica? De que 
valem os direitos políticos sem o direito ao trabalho? De que vale o direito ao trabalho 
sem um salário justo, capaz de atender às necessidades humanas básicas? De que vale 
o direito à liberdade de associação sem o direito à saúde? De que vale o direito à 
igualdade perante a lei sem as garantias do devido processo legal? 

 

Benevenuto (2001), também defendendo a indivisibilidade dos direitos humanos 

classifica os direitos econômicos, sociais e culturais no escopo dos direitos humanos. O autor 
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identifica caminhos distintos (ilustrados com exemplos práticos) para a realização dos direitos 

econômicos, sociais e culturais, a saber: o caminho legal (elaboração legislativa e 

justiciabilidade), o caminho das políticas públicas e sociais (incluindo as chamadas ações 

afirmativas) e o caminho do monitoramento de metas progressivas.  

Nessa direção, poder-se-ia falar de um “núcleo fundamental" de direitos econômicos, 

sociais e culturais, a ser constituído, por exemplo, pelos direitos ao trabalho, à saúde e à 

educação (mais além dos chamados "direitos de subsistência", tais como o direito à 

alimentação, o direito à moradia, e o direito a cuidados médicos).  

Entretanto, nos defrontamos com uma grande dificuldade que nos desafia: 

 

 

como assegurar esses direitos num mundo em que a soberania das nações se acha 
ameaçada e enfraquecida frente ao poderio econômico de empresas multi ou 
transnacionais, em que o conceito de cidadania tem sido esvaziado e que o Estado tem 
se retraído em sua atuação nas áreas sociais? Em um mundo no qual o desrespeito aos 
direitos humanos e a ampliação violência na vida social tem sido marcas constantes? 

 

 

2 UM BREVE PERCURSO SOBRE OS PROBLEMAS LIGADOS À CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 
NO BRASIL 
 

Embora haja uma definição quanto ao conteúdo dos direitos humanos, pode ser lançada 

como hipótese a possibilidade de que parcelas significativas do universo da população brasileira 

não compartilhe ou sequer conheça esses direitos. Assim, muito provavelmente haverá casos 

de violação de direitos humanos motivados não pela vontade ou indiferença à transgressão à 

lei, mas pela força de hábitos ou valores arraigados e “naturalizados”.  

Outra hipótese para se pensar o problema da violação sugere que a legislação acerca 

dos Direitos Humanos no Brasil instituiu direitos, mas não se fez acompanhar, 

simultaneamente, de todos os instrumentos necessários à observância dos mesmos, situação 

essa que resulta em defasagem entre o direito proclamado e o direito efetivado, o que nos 

permite concluir que direitos estariam sendo violados por razões que poderíamos classificar 

como estruturais, ou seja, relacionadas a características materiais e/ou culturais mais 

permanentes da sociedade. Nessa perspectiva, a luta por direitos necessita se configurar como 

uma luta contra uma cultura difusa de autoritarismo social. 
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Convive-se com sistemas de desigualdade e exclusão entrelaçados, sendo a exclusão 

aqui definida como “fenômeno cultural e social, como processo histórico através do qual uma 

cultura, por via de um discurso de verdade, cria o interdito e o rejeita” (SANTOS, 1995, p.2) e 

no qual, não raramente, a violência, seja estrutural ou simbólica, tem-se constituído como uma 

das mediações na vida social, na medida em que as políticas sociais adotadas não reverteram 

os baixos indicadores sociais, revelando o baixo espectro de alcance de tais políticas na 

promoção de desenvolvimento e na distribuição mais equitativa das riquezas produzidas. 

Se no plano estrutural esta violência se manifesta no impedimento do acesso às 

condições básicas para garantia da sobrevivência, no plano simbólico está em jogo o poder de 

impor uma visão do mundo social, ou seja, de tornar universais as representações mentais (atos 

de percepção e de apreciação, de conhecimento e reconhecimento em que os agentes investem 

seus interesses e pressupostos) e as representações objetais (coisas - emblemas, bandeiras, 

insígnias ou atos interessados na manipulação simbólica visando determinar a representação 

mental), utilizando as propriedades simbólicas para assegurar interesses materiais. 

Do ponto de vista econômico, por exemplo, pode ser tratada na abordagem do mercado 

de trabalho, enfocando-se os vastos setores incluídos, mas explorados, e os excluídos 

(desempregados e subempregados, precarizados, desnecessários). Do ponto de vista político, 

tem-se os excluídos da cidade, da vida política, da legalidade jurídica e da cidadania. 

A relação estado/sociedade está no centro do debate sobre controle social no sentido 

de ampliar a presença da sociedade nos processos decisórios da vida social. Mas, se a vocação 

das elites brasileiras nunca foi a inclusão social, este tem sido o mote das organizações da 

sociedade civil. A elas cabe desenvolver estratégias de combate ao clientelismo na política e ao 

marketing que “vende” o Brasil em uma versão diferente. 

Cabe a estes setores debater outro rumo para o desenvolvimento no país, no qual a 

garantia de um futuro digno para a maioria do povo seja o elemento central, evitando que 

milhões de vidas sejam comprometidas e que possam contribuir para fazer do Brasil um país 

menos desigual. Assim, ainda precisamos lutar pela construção da cidadania ativa, isto é, da 

presença do cidadão nos espaços públicos como portador de direitos e deveres, mas, 

essencialmente, como criador de novos direitos. 
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3 CULTURA DE PAZ, JUSTIÇA RESTAURATIVA E DIREITOS 

 

A justiça restaurativa é capaz de fornecer justificativa para os direitos humanos, por seu 

potencial em afirmar a dignidade da pessoa humana, a interdependência e a indivisibilidade 

desses modelos jurídicos complexos.  

Quando se fala em Direito da Criança e do Adolescente no Brasil, deve ser considerada 

a trajetória histórica até chegar à configuração atual, evidenciando algumas contextualizações: 

a Lei nº 8069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA) surgiu no ordenamento 

jurídico do Brasil regulamentando os Art. 227 e Art. 228 da Constituição Federal, baseado no 

princípio da prioridade absoluta, marcando a mudança de paradigma: da Doutrina da Situação 

Irregular à Doutrina da Proteção Integral. Convergindo o Brasil com normas internacionais, 

especialmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção sobre os Direitos 

da Criança e “promoveu uma completa metamorfose no Direito da Criança no País, 

introduzindo um novo paradigma, elevando-o até então menor à condição de cidadão, fazendo-

se sujeito de direitos” (SARAIVA, 2009, p. 24). 

Porém, o ECA sofre uma dupla crise: implantação e interpretação, o que, expõe Méndez 

(2006, p. 15), se dá na primeira por carência nas áreas da saúde e da educação, visto que as 

políticas públicas foram substituídas pelas políticas assistencialistas ou de corte repressivo do 

tipo lei e ordem, enquanto a crise de interpretação, no que tange à leitura do ECA sob o prisma 

do subjetivismo e da discricionariedade, posto que o ECA foi fundamentado em um modelo 

pautado na responsabilidade. Permanece, porém, a dificuldade de efetivação plena do ECA – 

mesmo após seus trinta anos. 

Analisando o campo de aplicação das medidas socioeducativas percebe-se a 

transferência da lógica punitivista presente no sistema penal para adultos, tais como o 

etiquetamento, a seletividade e, principalmente, a natureza retributiva pautada na vingança, 

desenhando-se um cenário adverso para se falar em efetivação de direitos fundamentais de 

adolescentes autores de ato infracional. Cabendo, então, indagar por quais motivos a privação 

de liberdade ainda é mais utilizada? Seria um reflexo de quando a institucionalização era 

pautada na mera situação irregular, atingindo indiscriminadamente os ditos “menores”?  

Conforme dados coletados acerca da realidade maranhense, pelo Observatório Criança, 

em seu volume V, a internação continuava sendo a medida mais aplicada, pelo que apurado em 
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2010 um índice de 21,6% de reiteração na prática do ato infracional (COSTA, 2014, p. 43 e 44), 

levantando indícios de uma negação na ordem de prioridade das medidas socioeducativas em 

meio aberto.  

Ainda que haja clareza na lei quanto aos seus pressupostos e objetivos, ressalta Saraiva 

(2009, p. 70) que devido à cultura menorista estar presente em nossa sociedade, a 

compreensão da Proteção Integral e de sua incidência fica mitigada e isso atinge todas as 

esferas, incluindo decisões políticas que afetam diretamente na indução e elaboração das 

políticas públicas locais. Fato é que essa deficiência não atinge só esse nicho jurídico, sendo 

comum a ramos pautados em direitos sociais e fundamentais. Preliminarmente, nota-se que a 

violência das nossas relações sociais endossa a lógica retributiva e afasta a implantação da 

cultura de paz dentro e fora do sistema penal juvenil. 

Deslocando o olhar para a adoção da Justiça Restaurativa enquanto um desafio, face ao 

baixo eco na forma que a sociedade lida com conflitos e como os operadores do Sistema de 

Garantia de Direitos ainda padecem perante a efetivação da norma estatutária, torna-se 

relevante investigar como são absorvidas as práticas restaurativas no sistema socioeducativo. 

Porém, mais que pautar a sustentabilidade técnica da Justiça Restaurativa, para além do 

permissivo legal, já alcançado no campo do ato infracional ante previsão expressa do Art. 35, 

inciso III da Lei nº 12.954/2012 (SINASE) devemos intentar compreender a resistência social em 

aceitar de forma alargada os métodos autocompositivos.  

Pode-se então partir de alguns pontos de convergência, primeiro que para se falar em 

efetivação do ECA se faz pungente a necessidade de adoção de ferramentas que atuem como 

suporte, capazes de impulsionar a implantação de formas diferenciadas de lidar com o conflito 

em amplo aspecto; e, em segundo, pontuar que a Justiça Restaurativa reside no rol dessas 

possibilidades enquanto instrumento que, quando aplicado dentro de determinados 

parâmetros, pode se configurar em poderosa ferramenta de efetivação de direitos, de forma 

qualitativa e substancial. No entanto, se em tese a sociedade clama por segurança e diminuição 

da violência, por que é tão difícil falar em cultura de paz? 

Pesquisando sobre o tema desde 2009, e, ainda, agregando a experiência enquanto 

facilitadora de práticas restaurativas nos últimos três anos no Centro Integrado de Justiça 

Juvenil de São Luís - MA, ao compor a equipe interinstitucional ali atuante, percebe-se que mais 

do que desconhecimento por parte dos atores sociais impactados, metodologias como a Justiça 
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Restaurativa encontram dificuldade de consolidação por se pautarem na lógica do diálogo e do 

amor, além da empatia e da alteridade, dentre outros valores tendentes ao “desuso” nas 

relações sociais atuais (PINTO, 2000). 

O dilema se faz mais caro quando analisamos efeitos diretos em nosso sistema jurídico: 

alto grau de litigiosidade e de judicialização de demandas, falta de capacitação dos profissionais 

em todas as esferas para lidar com as nuances dos casos concretos e baixa conscientização 

popular sobre a natureza que perpassa e sustenta o Direito da Criança e do Adolescente no 

Brasil e as inúmeras possibilidades, para além do viés punitivista, de efetivação desses direitos 

enquanto uma corresponsabilidade da família, do Estado e da sociedade como um todo, 

conforme prevê o ECA.  

O tratamento especializado dispensado a crianças e adolescentes se dá por tais 

indivíduos serem sujeitos de direitos para a novel doutrina, em que a norma os compreende 

enquanto protagonistas e não mais meros objetos da lei, em que o reconhecimento da peculiar 

fase de desenvolvimento requer adaptação dos sistemas para o atendimento, não podendo isto 

restar inobservado, tampouco desassistido. Por ser o ECA uma legislação garantista, possui 

natural complexidade, sendo característica própria das democracias constitucionais 

fundamentada nos direitos humanos, ocasionando necessidade de instituir mecanismos e 

organizações idôneas e eficazes para efetivar direitos normatizados, tanto assim o é que consta 

do preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos compromisso expresso dos 

signatários, caso do Brasil, em adotar medidas pertinentes para sua concretização. 

Estaríamos, então, perante a um entrave cultural? E é na busca por alternativas que se 

questiona acerca da viabilidade da Justiça Restaurativa, mas não só, percorrendo todo o 

caminho necessário, também da sua permanência e manutenção, partindo para uma dilação 

no sentido da pertinência ou não da sua implantação enquanto uma política pública, seria isso 

suficiente? Assim se estaria perante uma ferramenta eficaz de promover uma conscientização 

coletiva, trazendo como resultado o fomento real à cultura de paz? 

 

4. JUSTIÇA RESTAURATIVA: uma ferramenta capaz de efetivar direitos dos adolescentes? 

 

Tomando por referência o ECA e o SINASE, no campo do sistema socioeducativo – 

considerando a [in]operância do Sistema de Garantia de Direitos e da sociedade em nível macro 
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enquanto um reflexo de uma construção cultural pautada na lógica da violência, que opõe 

resistência à construção a longo prazo de uma cultura de paz, é necessário compreender os 

entraves, a fim de esboçar as vias necessárias para mudança desse cenário. Considerando o 

desenvolvimento do Direito da Criança e do Adolescente, o advento do ECA (Lei nº 8069/1990) 

e a atual Doutrina da Proteção Integral aplicada ao adolescente autor de ato infracional, seria 

a Justiça Restaurativa capaz de apoiar a efetivação de direitos dos adolescentes no sistema 

socioeducativo, construindo a longo prazo uma cultura de paz, através da sua 

institucionalização enquanto política pública? 

Apesar do ECA ter regulamentado o Art. 227 da Constituição Federal e a mudança de 

paradigma no eixo dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil, enquanto sujeitos de 

direitos, ainda padece de plena concretização. Assim, o modelo apontado pelo SINASE encontra 

oportunidade de efetivação a partir da adoção de práticas restaurativas, com a implantação da 

Justiça Restaurativa enquanto política pública e investimento em um processo de 

conscientização coletiva sobre os pressupostos de ambas as áreas – Infância e Juventude e 

Justiça Restaurativa – a partir da institucionalização dessas práticas. 

Convém destacar, em síntese, que a Justiça Restaurativa tem sua estrutura 

fundamentada na participação da comunidade e da vítima. Segundo Prudente (2008, p. 2), 

originada no modelo tradicional desenvolvido por comunidades aborígenes para a resolução de 

contendas, trazendo o autor ter sido o modelo que predominou ao longo da história. Assim, o 

modelo retributivo pautado na lógica da punição, que extrapola os pressupostos declarados do 

sistema penal, não imperou soberano durante toda a existência da humanidade, mas prevalece 

atualmente, trazendo várias consequências e reflexos em como se relacionar na sociedade 

perante o conflito. 

A Justiça Restaurativa consiste em uma retomada de valores, pautados, especialmente, 

no diálogo e na cultura de paz. Plausível considerar que muitas experiências despontam tanto 

no cenário internacional, quanto no nacional, com resultados exitosos em escolas, centros 

comunitários, dentro do Sistema de Justiça, bem como atrelada à aplicação de medidas 

socioeducativas. No Brasil, a Resolução nº 225/2016 do Conselho Nacional de Justiça foi editada 

ainda em alusão ao marco de 10 anos de projetos formalmente instituídos no Brasil – a saber: 

Distrito Federal, São Paulo e Rio Grande do Sul – tendo por pressuposto o fomento e 
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determinação de que cada Tribunal de Justiça, atingindo assim seus pares, tivesse pelo menos 

uma experiência nessa área. 

Considerando ainda o papel fundamental do Sistema de Garantia de Direitos, 

especificamente na seara do ato infracional, ante a natureza da normativa garantista, se 

desenha um locus potencialmente promissor para abrigar a realização de práticas restaurativas 

como forma de apaziguar qualitativamente os conflitos, não só evitando a judicialização de 

demandas, como agilizando a tramitação de processos judiciais a partir da homologação de 

acordos formulados pelas próprias partes, como é comum em várias das metodologias 

restaurativas. Enquanto o modelo vigente de Justiça Retributiva alocado na punição como 

forma de resolver conflitos, fica aquém das necessidades dos envolvidos, ao tratar ofensor e 

vítima como meras peças de informação no processo, uma vez que o Estado os substitui 

compulsoriamente. 

O sistema socioeducativo, disposto no ECA e regulado no SINASE, inaugura um modelo 

de responsabilização específica ao adolescente, no entanto, a sociedade via senso comum 

absorve inimputabilidade como sinônimo de impunidade, ratificando discussões como a 

redução da maioridade penal mesmo que em clara negação à garantia fundamental posta no 

Art. 228/CF acerca da idade penal, o que denota baixa compreensão da natureza pedagógica 

da medida socioeducativa, sobreposta ao viés punitivo, existente sim, mas que não deve ser um 

fim em si mesmo. A peculiar fase de desenvolvimento do adolescente, justifica um sistema 

diferenciado compatível com esse momento, porém, ao olhar a realidade, percebe-se que essa 

condição especial não é atribuída a todos de forma homogênea. 

Volpi (2010, p. 7) denota que o ato infracional é um momento, algo que pode ser 

trabalhado e superado, sendo indesejável o uso do termo adolescente/menor infrator, como 

uma adjetivação que impõe ser intrínseca ao sujeito a infração, por chancelar a cultura de 

vingança e violência na sociedade e reduzi-lo ao delito cometido. 

A responsabilização juvenil é fundada em princípios de direito penal mínimo, mas não 

exclui o encargo estatal quanto à falta de políticas públicas adequadas, carência e ineficiência 

administrativa, pois a “presença de crianças e adolescentes lutando pela sobrevivência nas ruas 

das cidades denuncia os efeitos que a pobreza exerce sobre as famílias de baixa renda e o 

fracasso dos modelos de desenvolvimento econômico concentradores e excludentes” (VOLPI, 

2010, p. 52).  
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É nesse ponto que convém fazer breve imersão sobre o que seria então o conflito. 

Inerente às relações sociais, por mais que associado a um tom adversarial, conflito significa 

divergir, mas não necessariamente oposição. A Justiça Restaurativa nos propõe uma maneira 

diferenciada de olhá-lo, de lidar com suas consequências e muito ensina sobre convivência e 

ordenação social. A ótica da vingança em muito está atrelada à forma como mistificamos o 

crime e o quem é o criminoso e como o mesmo deve ser tratado. É uma construção cultural.  

Zehr (2008) sobre como lidamos com o crime, destaca a necessidade de 

estabelecimento da culpa e a centralidade da violação da lei enquanto pressuposto essencial, 

colocando de lado as consequências geradas a partir desse crime. Quando da aplicação de 

medidas alternativas autocompositivas, onde se alberga a Justiça Restaurativa, que permitem 

a fala e o protagonismo dos sujeitos, o que evidencia que o processo judicial se ocupa por vezes 

de soluções que não sanam as feridas e, afastando, portanto, a chance de o conflito de fato 

findar, seja em causas de família, no sistema criminal, ou em qualquer situação que envolva 

relações humanas, estando também para o ato infracional. Então, se em tese, teríamos uma 

solução mais adequada e potencialmente mais promissora, o que promove tanto a resistência 

na adoção e êxito desse tipo de prática? 

Aqui, interessa buscar discussões transversais. Rememora-se os ensinamentos de 

Bourdieu (1989) acerca das relações de poder e dos campos e círculos que tendem a não 

permitir que o estranho ali penetre, onde até a linguagem é ferramenta importante para 

manter esses eixos intocados. Será que de fato queremos falar em humanização e 

horizontalidade quando a nossa construção se dá toda no sentido da segregação? Ou será que 

queremos de fato a manutenção do chamado “poder simbólico é, com efeito, esse poder 

invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que 

lhes estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (BOURDIEU, 1989, p. 8). 

Essa questão indicada por Bourdieu permite a reflexão acerca de como o sistema penal 

comum se exprime e reflete diretamente no sistema socioeducativo. Apesar da igualdade 

constitucionalmente declarada em reforço às normas internacionais das quais o Brasil é 

signatário, a sociedade depara-se com a latente necessidade de definir quem é criminoso ou 

não no Brasil. 

Mesmo que o Código Penal não faça tal diferenciação, o recorte se faz preciso na 

realidade, marcando a seletividade do sistema, cuja punição recai precisa em grupos 
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recorrentes: pretos e pobres. Soma-se a isso a etiqueta de criminoso que passa a acompanhá-

lo ad eternum e esse peso recai também nos adolescentes igualmente selecionados, o ato 

infracional passa a resumir sua existência, o sujeito passa a ser o delito. 

 

CONCLUSÃO 

 

Existe uma grande dificuldade de lidar com a problemática da violação de direitos 

humanos de forma integrada neste cenário de desrespeito aos direitos humanos, seja no plano 

do Poder público seja no plano da atuação da sociedade civil. No plano da sociedade civil não 

temos um polo de liderança que agregue as diferentes iniciativas em curso na sociedade ou que 

anime a sociedade civil a adotar novas iniciativas.  

No Brasil, historicamente, a atuação do Estado na área de políticas públicas tem se dado 

de forma fragmentada, com corte assistencialista e paternalista, buscando consolidar uma 

noção de cidadania regulada que, enquanto expressão da relação Estado e sociedade, denuncia 

o padrão autoritário de gestão da coisa pública, inaugurado no Brasil desde a colonização. 

A inversão das prioridades da atuação do Estado no campo das políticas públicas é 

consoante com a perspectiva de um atendimento de qualidade, universal, o que coloca como 

premissa a democratização e moralização do serviço público, com o combate ao clientelismo e 

à corrupção. Nessa perspectiva, colide com a atuação do Estado de desmonte e privatização 

dos serviços públicos. 

A busca pelo enraizamento de práticas democráticas coloca a necessidade de serem 

pensados pontos de coesão entre os diversos movimentos sociais, visando desenvolver 

estratégias conjuntas de enfrentamento a processos de desigualdade e exclusão social. 

O desenho aqui feito traduz um palco arenoso para práticas como a Justiça Restaurativa, 

pois leva a crer que ainda se está preso à época dos suplícios, em que a punição era espécie de 

divertimento público e coletivo, como remonta Michel Foucault (2019) em sua clássica obra 

Vigiar e Punir, ao falar sobre corpos dóceis como forma de disciplinamento e normalização, 

impondo limitações, imposições, proibições ou obrigações, como forma de dominação, pelo 

que, ao longo da história, se utilizou desse tipo de coerção corporal em conventos, oficinas, 

quartéis e escolas, por exemplo, possibilitando compreender que se está perante um 

comportamento ensinado e apreendido, portanto, culturalmente absorvido. 
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Ainda reside nessa esfera a dificuldade que se encontra para falar sobre a 

universalização de Direitos Humanos dissociado da imagem que estes seriam direitos de 

bandidos (mais uma vez: quem são esses bandidos?). Dificultando a construção da identidade 

e do pertencimento enquanto comunidade, o que só é possível a partir do desenho de 

interesses comuns, em um viés político-ideológico, da convergência entre os sujeitos, da 

compreensão da pluralidade de fazeres, inclusive jurídicos (WOLKMER, 2001) e ainda assim da 

possibilidade de construção da horizontalidade, o que é um dos objetivos das práticas 

restaurativas, viabilizando a conexão entre os afetados, dissolvendo a perspectiva de polos 

adversariais. E da ampliação de práticas restaurativas, irrompendo os limites do sistema 

judiciário. 
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MESA TEMÁTICA COORDENADA 7 
DIREITOS HUMANOS, DESCONSTRUÇÃO DE VIOLÊNCIAS E JUSTIÇA RESTAURATIVA: itinerários e percalços para 

outros processos societário

 

DA (RE)INVENÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS À (RE)INVENÇÃO DA 
JUSTIÇA RESTAURATIVA: CONTRIBUIÇÕES PARA O DEBATE 

 

FROM THE (RE)INVENTION OF HUMAN RIGHTS TO THE (RE)INVENTION OF 
RESTORATIVE JUSTICE: CONTRIBUTIONS TO THE DEBATE 

 
Beatriz Gershenson1 

 
RESUMO  
Este artigo se insere no debate da Mesa Temática Coordenada intitulada 
DIREITOS HUMANOS, DESCONSTRUÇÃO DE VIOLÊNCIAS E JUSTIÇA 
RESTAURATIVA: itinerários e percalços para outros processos 
societários, a ser apresentada no IV Simpósio Internacional de Políticas 
Públicas (IV SINESPP), e tem por objetivo discutir as possibilidades de 
intersecção entre a teoria crítica dos direitos humanos e a abordagem 
crítica sobre Justiça Restaurativa, evocando a necessidade de não 
apenas reinventar-se a noção de direitos humanos, como também a 
própria Justiça Restaurativa em contextos de desigualdades, 
particularmente no Brasil. Nesta direção, são questionados o 
universalismo e uma visão abstrata de direitos que sustentam tanto a 
concepção eurocêntrica de direitos humanos, como os marcos teóricos 
e metodológicos que estão na base das iniciativas de Justiça 
Restaurativa. A passagem da Justiça Restaurativa que temos em direção 
à Justiça Restaurativa que queremos desafia a análise da colonialidade 
do saber e do poder que estão presentes no processo de sua 
institucionalização em nossa realidade.  
  
Palavras-chave: Teoria crítica dos Direitos humanos. Justiça 
restaurativa. Colonialidade. Neoliberalismo. 
 

ABSTRACT 
This article is part of the Coordinated Thematic Table entitled HUMAN 
RIGHTS, DECONSTRUCTION OF VIOLENCES AND RESTORATIVE JUSTICE: 
itineraries and mishaps for other corporate processes, to be presented 
at the IV International Symposium on Public Policies (IV SINESPP), whose 
objective is to discuss the possibilities of intersection between the 
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critical theory of human rights and the critical approach to Restorative 
Justice, evoking the need to not only reinvent the notion of human 
rights, but also Restorative Justice itself in contexts of inequality, 
particularly in Brazil. In this direction, the universalism and an abstract 
vision of rights that support the Eurocentric creation of human rights 
and the theoretical and methodological frameworks that are at the base 
of Restorative Justice initiatives are questioned. The transition from the 
Restorative Justice that we have towards the Restorative Justice that we 
want challenges the analysis of the coloniality of power and knowledge 
that is present in the process of its institutionalization in our reality. 
 
Keywords: Critical theory of human rights. Restorative Justice. 
Coloniality. Neoliberalism. 

 

1 INTRODUÇÃO: POR UMA TEORIA CRÍTICA DE JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

A Justiça Restaurativa (JR) vem sendo percebida por defensores e ativistas de direitos 

humanos como uma estratégia importante para enfrentar à violência das respostas usuais do 

Estado em relação ao crime e a atos infracionais. Mesmo sendo uma alternativa infinitamente 

preferível à ostensiva tradição retributiva que sustenta o punitivismo e a barbárie do 

encarceramento em massa como política de segurança, é importante que se reconheça: seu 

processo de institucionalização não se dá livre de contradições, visto que não raras vezes 

termina por ser capturada pela lógica do mesmo sistema convencional a que pretenderia se 

opor. 

Considerando esta realidade é que a teoria crítica sobre Justiça Restaurativa pede 

passagem. Uma de suas preocupações refere-se aos efeitos da coexistência da JR, e até mesmo 

sua absorção, em relação ao sistema convencional, atentando para os riscos de, ao fim e ao 

cabo, emprestar legitimidade a sistemas repressivos e a suas estratégias de controle (CUNNEN, 

2015). E, também, a perspectiva crítica sobre a JR coloca em marcha questionamentos simples, 

mas que devem ser feitos para que melhor se distinga a Justiça Restaurativa que temos, 

vislumbrando-se a Justiça Restaurativa que queremos. São questionamentos como os 

propostos por Vaandering (2010) que desafiam visões românticas ou idealizadas a respeito da 

Justiça Restaurativa, quais sejam: de onde surgem as iniciativas de justiça restaurativa (quem 

as promove, quais suas lideranças intelectuais e políticas); a que interesses sua implementação 

serve? e de onde vêm os marcos de referência que fundamentam as iniciativas de justiça 

restaurativa em curso? 
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Tomando a realidade brasileira como mirante privilegiado para o debate sobre a 

pertinência de uma teoria crítica sobre a Justiça Restaurativa, é possível estranhar-se a 

densidade institucional do Poder Judiciário na capilarização junto à rede de políticas sociais das 

práticas restaurativas. Reconhecendo a importância deste movimento na prevenção à 

judicialização de conflitos que sequer deveriam chegar ao Judiciário, ao mesmo tempo, levanta-

se uma preocupação: não seria a Justiça Restaurativa um braço do controle social que se 

expande em direção à comunidade, a serviço da ampliação do poder punitivo do Estado? Não 

estaria o Judiciário colonizando as políticas sociais? 

Também a teoria crítica provoca estranhamentos e possibilidades de deslocamentos em 

relação à transposição teórico-metodológica dos referenciais da Justiça Restaurativa dos países 

do Norte Global para as regiões do Sul Global (BALLESTRIN, 2020). As agências internacionais 

de Direitos Humanos, indutoras da introdução da Justiça Restaurativa no plano mundial, 

alinhadas a um ideal de desenvolvimento claramente a serviço da manutenção da hegemonia 

dos países do centro do capital, em um contexto de desigualdades que somente se aprofunda, 

não estariam propondo uma Justiça Restaurativa universal, compatível com a abstração que 

sustenta a universalidade existente na perspectiva eurocêntrica dos direitos humanos que se 

apresenta como “o” universal? O universalismo na Justiça Restaurativa deveria ser ponto de 

partida, ou ponto de chegada, como propõe Joaquim Herrera Flores (2009) ao questionar a 

(in)pertinência de valores universais irredutíveis na base dos direitos humanos?  

O presente artigo, neste ponto de confluência entre uma teoria crítica da Justiça 

Restaurativa e a teoria crítica dos direitos humano, propõe-se a discutir algumas possibilidades, 

limites e contradições da JR na realidade brasileira, apontando os desafios da (re) invenção da 

Justiça Restaurativa no país, tomando-a como projeto político partícipe da construção de um 

“universalismo de confluência” (FLORES, 2009) em que a desnaturalização dos processos de 

silenciamento sobre o qual se ergue a própria colonialidade do ser, do saber, do poder, seja 

parte e expressão. 

 

2 SOBRE (IN)DEFINIÇÕES DA JUSTIÇA RESTAURATIVA: ISSO NÃO SERIA UMA DEFINIÇÃO? 

 

A complexidade conceitual que cerca a Justiça Restaurativa produz consequências 

bastante singulares – é comum encontrarem-se esforços de definição centrados naquilo que 
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ela não é (não é mediação, não é sobre perdão, não é sobre punição etc.), e, também, ser 

definida por contraste em relação à justiça retributiva (ao invés da ocupar-se com o crime, seu 

foco é no dano, ao invés de buscar culpados, constrói responsabilidades compartilhadas e, ao 

invés de ter a pena como destinação, tem a reparação do dano como principal 

intencionalidade). Assim, quando compreendida em oposição à justiça tradicional a definição 

de JR ocupa-se de um objeto específico (danos e suas consequências), de valores (autonomia e 

responsabilização), e dos processos que a materializam (dialógico) e que envolvem coletivos 

(ofensores, vítimas e comunidades): 

 

Ao contrário da justiça tradicional, que se ocupa predominantemente da 
violação da norma de conduta em si, a justiça restaurativa ocupa-se das 
consequências dos danos produzidos pela infração. Valoriza a autonomia dos 
sujeitos e o diálogo entre eles, criando espaços protegidos para a auto 
expressão e o protagonismo de cada um dos envolvidos e interessados – 
transgressor, vítima, familiares e comunidades – na busca de alternativas de 
responsabilização. (Brancher, 2006, p. 262). 

 

Portanto, não há uma definição única de Justiça Restaurativa. Considerada como 

práticas, abrange um amplo espectro de atuação podendo ocorrer em vários momentos de 

processos de justiça criminal em geral, e da justiça juvenil em particular (no momento da 

apreensão, durante o processo de conhecimento, depois de definida a sentença, quando de sua 

execução, na transição de regime e quando da reinserção à vida social após a privação de 

liberdade), mas considerando sua intensiva disseminação, localizam-se práticas em várias 

outras esferas da sociedade como escolas, estabelecimentos prisionais, programas de 

atendimento socioeducativo, políticas de proteção social como assistência social e saúde, em 

empresas, em situações de justiça de transição em contextos pós-conflito, entre tantos outros 

campos de aplicação. 

A polissemia que se apresenta nos esforços de conceituar a JR converge em definições 

que a percebem ora como um conjunto de princípios e valores (como democracia, autonomia, 

participação, empatia, responsabilidade, e etc), e também como um movimento que busca 

transformar as formas convencionais como os sistemas de justiça criminal, de justiça juvenil e 

outros processos de resolução de conflito operam com base em pressupostos disciplinadores e 

punitivos. 
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Também encontra-se na literatura a definição de Justiça Restaurativa como um processo 

em que “cada indivíduo terá sua própria perspectiva ou interpretação única sobre qualquer 

situação ou evento e precisam ter a chance de serem ouvidos”; oportuniza-se às pessoas que 

escutem e expressem seus “pensamentos, sentimentos e necessidades”; o foco está no 

“impacto ou efeito do que aconteceu (ou pode acontecer, em situações em que uma 

abordagem restaurativa é usada antes de tomar uma decisão)”; as “pessoas mais afetadas por 

um problema são as que estão em melhor posição para encontrar um caminho a seguir”, e por 

isto, “respondem melhor quando envolvidas na tomada de decisões sobre questões que as 

afetam”; a oportunidade de fala e escuta de uns aos outros supõe “dedicação de tempo para a 

reflexão” objetivando que uma dada situação seja por todos compreendida, “condição 

indispensável para que as pessoas sintam-se capazes de tomar decisões que refletem o respeito 

e empatia de uns pelos outros” (HOPKINS, 2015, p. 24). 

A definição mais frequentemente citada de Justiça Restaurativa é também a baseada na 

ótica do processo, particularmente compreendido como “um processo através do qual todas as 

partes envolvidas em um ato que causou ofensa reúnem-se para decidir coletivamente como 

lidar com as circunstâncias desse ato e suas implicações para o futuro” (MARSHALL, 1996, p. 

21). Esta mesma definição é encontrada fartamente na literatura brasileira. A influência da 

concepção de Justiça Restaurativa desde os países do Norte-Global em direção ao Sul vão 

demarcar uma espécie de colonialidade como marcas de nascença das iniciativas de Justiça 

Restaurativa que passam se fazer presentes na realidade do país no final dos anos 1990, início 

dos anos 2000, pela transposição de repertórios teórico-metodológicos de realidades distantes 

das particularidades econômico, político, culturais e sociais de países periféricos e dependentes 

na ordem do capital, como é o caso do Brasil. 

Na medida em que no contexto nacional as práticas restaurativas se instituem desde 

iniciativas de ativismo judicial, com as primeiras experiências do país mobilizadas pela 

Secretaria da Reforma do Judiciário no ano de 2005 em Porto Alegre, São Paulo e Brasília, o 

feitio judiciário-cêntrico da institucionalização da JR faz transbordar, desde o Judiciário para a 

rede de políticas públicas as noções fundamentais que sustentam estas práticas. Daí a 

relevância dos parâmetros normativos introduzidos pela Resolução 225 do CNJ (2016) que 

aportam como definição de Justiça Restaurativa - “um conjunto ordenado e sistêmico de 

princípios, métodos, técnicas e atividades próprias, que visa à conscientização sobre os fatores 
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relacionais e sociais motivadores de conflitos e violência” (art. 1º). Tais conflitos, que geram 

dano (concreto ou abstrato), devem ser solucionados, segundo a Resolução, da seguinte forma: 

I - com a participação do ofensor, vítima, suas famílias, demais envolvidos no fato, 

representantes da comunidade e um (ou mais) facilitadores restaurativos; II – os facilitadores 

restaurativos deverão coordenar as práticas restaurativas; e III – o foco das práticas 

restaurativas deverá ser 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 de reparação 

do dano e da recomposição do tecido social rompido pelo conflito e as suas implicações para o 

futuro” (art. 1º). Trata-se aqui de uma outra colonialidade, de saber e de poder, que muitos 

autores definem como “from top to bottom”, ou seja, de cima para baixo, cuja coerência não 

raramente é questionada por intelectuais críticos da seara da JR, que advogam por uma Justiça 

Restaurativa de baixo para cima (“from bottom to top”). 

É importante considerar-se que a primazia da noção de Justiça Restaurativa é parte de 

projetos políticos em disputa. Na realidade brasileira, tendo em vista o processo de 

institucionalização - do Norte Global em relação ao Sul Global, e das instituições de controle 

social em direção às políticas sociais – seria indispensável o seguinte questionamento: 

estaríamos diante de indefinições conceituais, ou, em verdade, de uma definição? Aquela que 

corresponde a um ideal abstrato e universal de justiça, cujo compromisso com o combate às 

injustiças nem sempre é o que prevalece. 

 

3 A TEORIA CRÍTICA DOS DIREITOS HUMANOS E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A (RE)INVENÇÃO 

DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

A perspectiva da teoria crítica dos direitos humanos, caudatária da produção intelectual 

de Joaquín Herrera Flores, reivindica a adoção de uma postura periférica como ponto de partida 

do próprio pensamento. Vale dizer, para o autor uma visão que se afaste do centro é aquela 

que permite questionar o pensamento dominante que constrói o que comumente entendemos 

por direitos humanos, essa construção social da modernidade alicerçada em valores liberais 

burgueses que forjaram um universalismo eurocêntrico e uma noção abstrata destes mesmos 

direitos. A crítica, para Herrera Flores, não significa destruir o que foi possível alcançar nos 
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marcos civilizatórios que nos trouxeram até aqui, como as conquistas formais, por exemplo, no 

espectro normativo e que, como garantias fundamentais, estão na base da emancipação 

possível em nossa sociabilidade.  

Mas esta sociabilidade não é neutra, ao contrário, é ínsita à ordem do capital, em relação 

a qual o autor dirige um ponto de vista insurgente. Diz Flores: 

 

Nosotros entendemos los derechos humanos como los procesos y dinámicas sociales, 
política, económicas y culturales que se desarrollan históricamente en estrecha relación 
con la aparición y expansión del modo de producción y de relaciones sociales 
capitalistas. De ahí la impresión que se tiene acerca de sus orígenes occidentales y las 
dificultades que se encuentran otras formas de vida, no dominadas de un modo tan 
absoluto por el capitalismo y sus correspondientes formas de poder, para aceptar la 
categoría de derechos humanos. (FLORES, 2005b, p. 18). 

 

A partir desta perspectiva, direitos humanos não são simplesmente o direito a ter 

direitos, mas processos de luta por acesso a condições de vida digna, lutas essas que se 

levantam em razão dos obstáculos que a ordem do capital impõe à igualdade que não seja 

meramente formal. A reinvenção dos direitos humanos seria a que articularia os processos de 

lutas pela proteção da dignidade humana através da garantia de condições materiais de 

produção e reprodução da vida. Contrapondo-se à invenção estreita de direitos humanos 

ancorada nas liberdades negativas, próprias da discursividade liberal, Flores propõe um giro em 

favor da (re)invenção de direitos que se oriente às realidades periféricas, o que tece em seu 

argumento incoporando a crítica à colonialidade e também ao sistema capitalista. A crítica à 

colonialidade supõe compreender que: 

 

há uma lógica colonial que constrói significados de um ideal de dignidade que não se 

separa de um modelo de desenvolvimento cujo centro é ocupado pelos países centrais 

do capital que constroem a narrativa que se propõe universal sobre direitos humanos e, 

em nome de um bem comum abstrato, reforçam dependência, subordinação e opressão 

aos países que orbitam na periferia. (GERSHENSON, CRISTIANO & AREND, 2020, p. 179-

180).  

 

A teoria crítica dos direitos humanos convida à (re)invenção da Justiça Restaurativa ao 

contribuir para o questionamento sobre suas promessas baseadas no universalismo e, a partir 

daí, de materialização de direitos humanos, o que é bastante contraditório especialmente em 

países pós-coloniais, como é o caso do Brasil, cujas desigualdades estão associadas a claras 
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determinações de classe, raça, etnia, gênero, orientação sexual, entre outros marcadores 

sociais, e que se inscrevem nas particularidades de nossa formação sócio-histórica, em que a 

violência do escravismo e o extermínio da população indígena e negra seguem produzindo seus 

efeitos Como ensina Flores (2009), estamos imersos em uma profunda hierarquização da vida 

humana. 

Cunnen (2015) afirma que a reivindicação ao universalismo é um dos problemas a serem 

efrentados em relação à Justiça Restaurativa que temos. Ao problematizar o universalismo que 

está na base dos próprios conceitos de “vítima”, “ofensor”,e “comunidade”, centrais para as 

práticas restaurativas, analisa o quanto sustentam um sistema simplificador, e ao serem 

mobilizados conceitos essencializados e abstratos, desconsideram as condições 

socioeconômicas que estão na base dos processos de criminalização, exclusão e opressão. A 

confrontação do mecanismo de atribuição de significados fixos, em abstração à realidade social, 

movimenta a abordagem crítica sobre Justiça Restaurativa elaborada por Cunnen, a qual se 

alinha à crítica de Flores a uma visão fixa e universal de dignidade forjada por mecanismos 

abstraidores das desigualdades materiais, íncitas ao ideal também universal de direitos 

humanos. 

Nesta mesma direção, pode-se questionar o universalismo que constrói a noção de 

comunidade para a Justiça Restaurativa. Também é Cunnen (2015) que alerta para um ideal 

consensual de comunidade inclusiva, acolhedora, que exigiria o apagamento de antagonismos 

estruturantes das desigualdades, particularmente no que diz respeito à hierarquização social 

com base em classe, raça, gênero e geração, base das profundas contradições da ordem do 

capital. Indo mais além, o autor alerta para o fato de que a Justiça Restaurativa, ao evocar esta 

noção quase que ficcionária de comunidade, ignoraria aquilo ao que pretenderia se opor: 

práticas excludentes de pessoas que estão sem comunidade(s) ou sem o direito à comunidade.  

Não menos importante é a contribuição que a teoria crítica dos direitos humanos 

empresta ao visibilizar o que tende a ser invisibilizado pela Justiça Restaurativa que temos, em 

oposição àquela que queremos, considerando as particularidades de nossa realidade concreta. 

Cunnen (2015) menciona que a popularização da justiça restaurativa em vários cantos do 

mundo, como ocorreu nas últimas décadas no caso brasileiro, se associa à maré montante do 

avanço do modo de governamentalidade neoliberal, onde a desproteção social e a retirada do 

estado em suas responsabilidades com “o social” caminham par e passo com a diminuição da 
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ênfase na consideração da contribuição do contexto social no entendimento sobre o crime e 

nas respostas a ele direcionadas, fortalecendo-se a ênfase na responsabilidade individual, 

familiar e comunitária.  

A (re)invenção da Justiça Restaurativa em uma realidade como a brasileira, marcada por 

massivas violações de direitos, especialmente daqueles que são selecionados pelo sistema de 

justiça criminal, para o quê são determinantes os processos de violência estrutural e de 

violências institucionais, próprias do modo autoritário de agir dos aparelhos repressivos do 

estado, e que, conforme Vincentin et. al. (2012), provoca a necessidade de ter-se em 

consideração até que ponto os processos restaurativos, nesta ordem, podem colocar os sujeitos 

criminalizados em “maior vulnerabilidade”, na medida em que se ampliam o grau de exposição, 

de responsabilização e de compromissos individuais sem a devida reciprocidade no que diz 

respeito às demandas de proteção social interconectadas com o enlace, por exemplo, de 

adolescentes e jovens de famílias vulnerabilizadas, com o mundo do crime (p. 281). A ausência 

de reciprocidade entre responsabilização individual e a responsabilidade das políticas sociais é 

apontada por Vicentin et al. como limites na implementação da JR na realidade do país: 

 

uma das dificuldades nessa implementação, e que fica patente em alguns dos casos 
trabalhados, é a persistência de situações de extrema vulnerabilidade, inclusive no 
tocante à integridade da vida. Mesmo quando a direção adotada nos processos 
restaurativos que observamos é a de ampliar o acesso aos direitos, no momento em que 
cabe ao Estado dar a sua contrapartida, proporcionando as condições de possibilidade 
para a efetivação desses direitos, encontram-se obstáculos à sua concretização (p. 285). 

 

Já em 2012 Cunnen denunciava a “lógica do império” produzindo seus efeitos na 

proliferação das iniciativas de JR em um contexto de globalização. Vale dizer, de acordo com o 

autor, a emergência e efervecência da JR coincidiu com o desenvolvmento e enraizamento do 

neoliberalismo. Nesta linha de raciocínio, Cunnen (2012) analisa que o declíneo do estado de 

bem-estar social nos países do centro, aquele que nunca ocorreu por aqui, provoca alteração 

nas respostas ao crime – substituem-se aquelas mais voltadas para a reabilitação, alinhadas 

com a proteção social, por aquelas com enfase na lei e na ordem. Em um contexto de 

privatizações de serviços e políticas, de crescimento das deseigualdades economicas e sociais, 

dos renovados temores em relação aos indesejáveis (CASARA, 2021), como minorias étnicas, 

religiosas e raciais, o modo de funcionamento do sistema de justiça criminal foi afetado.  
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Neste cenário de desenvolvimento de demandas por estratégias autoritárias da lei e da 

ordem é que Cunnen (2012) considera que a JR passa a ocupar um papel importente no 

intercambio do mercado mundializado no que se refere ao contole do crime. Isto porque a JR é 

atravessada por contradições – ao mesmo tempo em que promete uma abordagem mais 

socialmente responsiva e emancipatória da justiça criminal e da pena, é, também, uma 

abordagem que se encaixa em valores que predominam nas políticas mais punitivas da lei e da 

ordem, isto é, ela está em consonância com, e reproduz, alguns dos principais valores culturais 

que sustentam uma abordagem neoliberal para o controle do crime. 

A colonialidade atuando através das políticas de justiça criminal como parte da lógica do 

império, tal como denuncia Cunnen (2012), não é algo novo. Mas, o que temos no presente é 

uma universalização das estratégias de controle do crime que são construídas em torno dos 

princípios neoliberais e que incluem a justiça restaurativa. Uma ordem mundializada operando 

na defesa dos interesses do capital internacional e os tipos particulares de sistema de justiça 

que os estados neoliberais privilegiam, transbordam para as concepções ocidentais dominantes 

de justiça restaurativa e se infiltram no Sul-Global. 

 

CONCLUSÕES 

 

A articulação da teoria crítica dos direitos humanos à teoria crítica sobre Justiça 

Restaurativa convoca à (re)invenção dos direitos humanos e da própria Justiça Restaurativa em 

contextos como o brasileiro, de desenvolvimento periférico e dependente em relação aos 

países do Norte Global. A contribuição intelectual de Joaquin Herrera Flores inclina a análise 

dos direitos humanos a uma crítica ao ideal de homem e de mundo europeu sobre o qual se 

constituiu a noção mesma de humano, de dignidade e, portanto, de direitos humanos. Esta 

construção social carrega uma pretensão de universalidade que não se antagonizou à barbárie 

do processo colonial, assentado na escravização e o extermínio de populações tidas como 

descartáveis frente ao modelo de desenvolvimento de expansão infinita do capital. Aliás, Flores 

nos convida a compreender o projeto cultural que sustenta a reprodução e naturalização dos 

efeitos que essa barbárie seguem produzindo no tempo presente, razão pela qual forja um 

conceito de direitos humanos que se quer antagônico a qualquer pretensão de universalização 

com base em abordagens a-históricas e abstratas que são altamente funcionais à reprodução 
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dos interesses de acumulação. A visão eurocêntrica dos direitos humanos é funcional à 

reprodução dos interesses de acumulação do capital e de naturalização desta ordem como algo 

imutável e insuperável, como ensina Flores.  

A superação desta perspectiva exige situar o pensamento na periferia, fazendo a crítica 

em relação de mecanismos travestidos como direitos mas que, em verdade, são funcionais aos 

interesses dos detentores do poder econômico e só fazem banalizar injustiças, dando sequência 

a um projeto de dominação que, mesmo encerradas as experiências históricas e geo-políticas 

coloniais, se reapresenta como colonialidade do poder e do saber, do que não escapa à Justiça 

Restaurativa em sua funcionalidade a este mesmo projeto. E nunca é demais lembrar: a 

neoliberalização do mundo foi acompanhada da neoliberalização das penalidades e isto tem 

repercussões deletérias em boas ideias, como as representadas pela Justiça Restaurativa, 

inclusive com seu potencial de reduzir o dano dos usuais mecanismos de controle social.  

Nunca é demais lembrar: a Justiça Restaurativa não está imune à lógica da colonialidade. 

Por isto que descolonizar a Justiça Restaurativa que temos em direção à construção da Justiça 

Restaurativa que queremos implica adensar a capacidade de crítica às possibilidades e limites 

da transposição de marcos teórico-metodológicos de realidades do centro do capital para o 

contexto brasileiro. Significa questionar o modelo de institucionalização que no Brasil traduz a 

colonialidade desde o Sistema de Justiça em direção às políticas públicas. Mais ainda, significa 

levar em conta até que ponto não temos subsumido as práticas de Justiça Restaurativa à lógica 

retributiva, mesmo na pretensão de combatê-la. 

Para descolonizar a justiça restaurativa, é preciso avaliar as implicações da colonização 

sobre o sistema de justiça e as pessoas que serve. Isso requer um esforço ativo para encontrar 

definições de trabalho relevantes de descolonização, a fim de promovê-la no contexto da justiça 

restaurativa e na vida cotidiana da população. 
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MESA TEMÁTICA COORDENADA 7 
DIREITOS HUMANOS, DESCONSTRUÇÃO DE VIOLÊNCIAS E JUSTIÇA RESTAURATIVA: itinerários e percalços para 

outros processos societários

 

AS IDENTIDADES DE RAÇA E GÊNERO NO ENFRENTAMENTO DO 
TRABALHO INFANTIL DOMÉSTICO DE MENINAS 

 

RACE AND GENDER IDENTITIES IN ADDRESSING GIRLS' DOMESTIC CHILD LABOR 
 

Carla Cecília Serrão Silva1 
 

RESUMO  
Abordagem em torno da repercussão de classe, gênero e raça como 
alicerces da exploração do trabalho doméstico de meninas em casas de 
terceiros. A perspectiva assumida no discorrer do texto é a de que 
qualquer ação voltada ao enfrentamento do trabalho doméstico de 
meninas deve pressupor questionamentos sobre tais condicionantes 
por entender que a superação da condição de exploração a que são 
submetidas exige mudanças nas estruturas subjetivas da sociedade. 
Indica-se a insuficiência de um aparato legal conformado 
institucionalmente, ensejando a desconstrução de padrões de 
pensamento e organização alheios aos grupos racializados e 
subordinados. 
 
Palavras-chave: Gênero; Identidade; Raça; Trabalho infantil. 
 

ABSTRACT 
This work’s approach engages on the repercussion of class, gender and 
race as factors on the exploitation of girls' domestic work in third-party 
homes. The perspective here assumed is that any action aiming to 
confront child labor abuse must presuppose certain questionings that 
surround the factors conditioning those situations of child labor abuse 
for it is understood that the overcoming of such exploratory situation 
demands changes in the structures of Society. It is therefore indicated 
that a legal, institutionally conformed apparatus is insufficient for the 
deconstruction of thought patterns and organizations alienated to the 
racialized and subordinated groups. 
 
Keywords: Gender; Identity; Race and Child Labor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Orbitam em torno das relações que sustentam o trabalho doméstico questões fundantes 

e explicativas da profunda desigualdade social e da divisão sexual do trabalho, sustentada desde 

os primórdios da colonização brasileira. No bojo dessa problemática uma expressão das 

frequentes violações dos direitos humanos de crianças e adolescentes se desenha por meio da 

exploração do trabalho de meninas como domésticas. Em razão disso, o trabalho infantil 

doméstico integra a lista das piores formas de trabalho infantil, instituída no Brasil pelo Decreto 

nº 6.481/2008, que regulamenta a Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho. 

É uma prática que persiste na invisibilidade, na banalização do assujeitamento e na tolerância 

com a exploração de pessoas caracterizadas pela inferioridade constituída a partir de uma 

cultura de apartação e marginalidade herdeiras da escravidão colonial. 

O fato de integrar essa lista revela o grau de complexidade que envolve a atividade, o 

comprometimento que ela traz para a vida das meninas inseridas nesse campo de trabalho, bem 

como a dificuldade para erradicá-la, uma vez que pressupõe o fim da pobreza e de todas as 

privações que dela advém. 

Em setembro de 2015, representantes dos 193 Estados-membros da ONU se reuniram 

em Nova York e reconheceram que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e 

dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável 

para o desenvolvimento sustentável. Desse encontro surgiu o documento intitulado 

“Transformando o nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” no qual 

os países se comprometeram a tomar medidas de impacto para promover o desenvolvimento 

sustentável nos próximos 15 anos. A Agenda 2030 é um plano de ação no qual estão definidos 

17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – os ODS –, e 169 metas voltadas à promoção da 

justiça, da paz e da segurança para todas as pessoas do planeta, por meio da erradicação da 

pobreza, da redução das desigualdades e dos efeitos das mudanças climáticas. 

No conjunto de pessoas a quem se destinam as transformações previstas nos objetivos 

e metas dos ODS estão crianças e adolescentes de todo o planeta, percebidos como prioridade 

nas ações de caráter econômico e social voltadas ao desenvolvimento, posto que os impactos 

dessas ações poderão promover a superação das variadas expressões de violação de direitos 
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que lhes afetam, como: desigualdade social, mortalidade infantil, ausência de serviços de 

creche, gravidez na adolescência, casamento infantil, trabalho infantil e violências. 

No contexto brasileiro, de acordo com os dados divulgados pelo “Cenário da Infância e 

Adolescência no Brasil em 2021” a população de crianças e adolescentes atingiu o número de 

69,8 milhões na faixa etária de 0 a 17 anos2. Este número ao mesmo tempo que revela um 

grande volume de pessoas – 33% de toda a população brasileira –, revela a dimensão da urgente 

responsabilidade de garantir o que pressupõe o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA3, 

ao reconhecer e formalizar um conjunto de direitos fundamentais devidos a crianças e 

adolescentes brasileiros. Direitos que, para sua efetivação, dependem de ações robustas e 

contínuas do poder público e da sociedade em geral, a fim de que não existam parênteses no 

acesso a eles. 

Em sentido oposto ao aparato legal que assegura direitos não são poucas as 

adversidades que afetam crianças e adolescentes no Brasil. Dados apresentados no relatório 

“Síntese de Indicadores Sociais – 2019”, divulgado pelo IBGE, demonstram que, no ano de 2018, 

47,8% do total de crianças e adolescentes brasileiros de 0 a 14 anos foram afetados pela 

pobreza ou pela extrema pobreza. Nesse percentual, 9,7 milhões encontravam-se em situação 

de pobreza, pertencentes a famílias com renda per capita mensal de mais de um quarto até 

meio salário-mínimo e 9,1 milhões vivendo em situação de extrema pobreza, em famílias com 

renda per capita mensal inferior ou igual a um quarto de salário-mínimo. 

Nas famílias formadas por responsável sem cônjuge e com crianças e adolescentes de 

até 14 anos, 54% estavam abaixo da linha da pobreza. Quando a responsabilidade pela família 

recai sobre a mulher e essa mulher é preta ou parda, o percentual sobre para 63%. Dessa forma, 

estão dadas todas as condições favoráveis ao estabelecimento das violências, das explorações, 

do assujeitamento e da cooptação para atividades ilícitas em suas mais variadas versões. 

Do exposto, é possível perceber que a pobreza no Brasil tem uma identidade racial que 

pode ser apontada como um indicador para análise das condições de vida de alguns grupos 

humanos na sociedade brasileira. Os segmentos populacionais mais afetados pela pobreza e 

 
2 Cenário da infância – Estratificação da população estimada pelo IBGE segundo faixas etárias, divulgada em: 
https://observatoriocrianca.org.br/cenario-infancia/temas/populacao/1048-estratificacao-da-populacao-
estimada-pelo-ibge-segundo-faixas-etarias?filters=1,1626. Acesso em: 15 de abril 2022) 
3 Lei 8.069/1990 – o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é o marco legal e regulatório dos direitos humanos 
de crianças e adolescentes brasileiras. 
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extrema pobreza são, exatamente, aqueles que historicamente estiveram apartados do 

reconhecimento de suas humanidades e, portanto, de quaisquer de direitos. 

 

2. A COLONIZAÇÃO BRASILEIRA E AS IDENTIDADES RACIALIZADAS 

 

O fenômeno da colonização brasileira caracterizado pela invasão europeia, pela 

dominação dos nativos, pela escravização de índios e negros atrelada à subjugação para 

exploração da força de trabalho desses povos fundou, segundo Santos (2002), a superioridade 

branca em detrimento do reconhecimento da multiplicidade de povos e identidades. Disso 

resulta que a sujeição passa a ser justificada em razão de uma suposta hierarquia das raças, 

teorizada por biólogos e antropólogos do século XVIII.  

Essas elaborações estabeleceram identidades reguladas por impressões conservadoras, 

segregadoras e bastante limitadas do que é o humano. Esforçaram-se por reduzir a humanidade 

a um conjunto de caracteres físicos que diferenciassem as pessoas, edificando a noção de raça. 

Uma pauta que há séculos é abordada sob diferentes perspectivas, por vezes com intuito de 

superá-las, em outras de justificá-las, colocando os sujeitos dessa história em campos opostos 

ainda hoje, séculos mais tarde. 

A superação do imaginário coletivo segregador tornou-se um desafio em tempos tão 

difíceis, marcados pelo esfacelamento de direitos e pela expressão pública de intolerância, que 

tem se tornado frequente. A pauta se amplia a cada dia e passa a contemplar inúmeros 

desdobramentos das questões de raça, de gênero e de classe, os quais estão recheados de 

“Polarização violenta; políticas de identidade opressivas; discurso pós-verdade; menos 

igualdade e menos liberdade, mas mais rotulação e preconceito: este é o aspecto do nosso 

mundo.” (RAKKAH, 2020) Assim, a terra e seus habitantes enfrentam condições desafiadoras 

de existência, decorrentes de uma crise profunda no interior do capitalismo contemporâneo, 

que no dizer de Rakkah (2020), revelou que a democracia liberal equivale a um manto 

extremamente fino. 

No Brasil, problemas velhos e novos se avolumam ante as incertezas do futuro mais 

imediato que acreditemos poder alcançar. Desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 
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95/20164, o orçamento público anual limita gastos com políticas essenciais, como educação, 

saúde e assistência social, aprofundando as desigualdades sociais já existentes. Em 2020, tem-

se o espetaculoso descaso do Governo Federal em relação à pandemia do Covid-19, que se 

alastrou pelo país causando mortes, sofrimento, sufocamento do sistema público de saúde e 

ampliação do desemprego, da pobreza e da miséria. 

Neste mesmo Brasil, em passado recente, a escravidão criou estruturas favoráveis ao 

quadro atual por meio de decisões políticas e jurídicas que condenaram os “diferentes” – índios 

e negros –, em nome de interesses econômicos, a condições de vida precárias e desumanas 

(ALMEIDA, 2019; BARROS, 2019; COSTA, 2010; SCHWARCZ, 1993; SILVA, 2017). Foi, 

exatamente, a peculiaridade da formação da sociedade brasileira que facilitou a internalização 

de uma moral racista, segregadora e violenta que marginaliza pessoas às quais nunca foi 

concedido o respeito e o reconhecimento de suas humanidades.  

Em um esforço para descrever o percurso das ideias que naturalizaram a inferioridade 

do povo negro, Santos (2002, p.21) destaca o que para ela se apresenta como um “enigma”, 

produzido pelo Iluminismo ao defender a tolerância e os direitos dos ‘homens’, ao mesmo 

tempo em que os delimita ao ‘homem europeu’, desprezando todos os diferentes desse novo 

conceito. Mbembe (2020,?), afirma que desde então a diferença se tornou um problema 

político e cultural que engendrou o colonialismo e o racismo, fazendo crer que uns eram 

superiores a outros. Com base em tais afirmações é possível concluir que o contato entre 

diferentes povos, pelos processos de colonização, estruturou as bases históricas, políticas e 

culturais que instituíram as classificações hierarquizadas de pessoas que, por sua vez, 

delinearam as diferenças – carregadas de ideologias –, e criaram condições de vida recheadas 

de injustiças, para os seres humanos julgados diferentes (ALMEIDA, 2019; SCHWARCZ, 1993).  

Essas condições, apesar de serem reproduzidas sistematicamente, não são imutáveis. A 

superação delas pressupõe movimentos que permitam reconhecer que existem, que são 

ideológicas, que sustentam relações de poder e de privilégios e que banalizam o desrespeito, a 

exploração e a violência expressas pelo racismo e pelo sexismo. 

 
4 Fruto da PEC 55, a Emenda Constitucional nº 95/2016 “Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá outras providências.” Instituiu na esfera dos orçamentos da União (Fiscal 
e da Seguridade), um Novo Regime Fiscal que congela por um período de 20 anos os gastos com políticas públicas 
como educação e saúde. (Diário Oficial da União, nº 241, 16 de dezembro de 2016) Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=2&data=16/12/2016. Acesso em: 18 
de maio de 2020. 
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Esse é o desafio que considero de maior monta quando se considera o enfrentamento 

do trabalho infantil doméstico gerado dentro das condições da divisão de classe, do racismo e 

do sexismo se espraiando silenciosamente, capturando meninas negras, pobres, segregadas, 

exploradas, com autoestima baixa e escolarização precária para trabalhar em casa de terceiros, 

sem nenhum acesso a proteção que lhes é destinada legalmente. 

O trabalho infantil doméstico de meninas é o espelhamento das questões de classe, de 

gênero e de raça, presentes na realidade de parte da infância e adolescência brasileiras, apesar 

das lutas tenazes desenvolvidas por setores da sociedade civil organizada, instituições públicas 

do executivo, órgãos do judiciário, organismos internacionais e outros, para eliminar o trabalho 

infantil em todas as suas expressões. Ocorre que o próprio reconhecimento do trabalho infantil 

como violação de direitos ainda não é uma realidade amplamente difundida no país, por razões 

que estão ligadas à contextura da sociedade brasileira e à forma como a infância foi percebida 

em boa parte da história. 

O caso brasileiro não difere do restante do mundo. Aqui, a construção social da infância 

é também produto dos olhares dos adultos – com seus valores, perspectivas, interesses e 

princípios (ARIÈS, 2006; PRIORE, 2010; STEARNS, 2006). Dessa maneira, não seria possível que 

a construção da noção de infância estivesse desvinculada das condições hierárquicas e desiguais 

que sustentam a sociedade por tantos séculos. Neste país, a infância pobre foi constituída a 

partir de um lugar de submissão ao poder dos adultos, atravessada pela violência da escravidão 

indígena e negra. Dito isto, se pode concluir que a escrita da história da infância brasileira não 

pode ser feita sob uma única perspectiva.  

Para a crianças e adolescentes negras e indígenas as consequências dessa história ainda 

não foram superadas, elas sustentam as imagens convencionalmente atribuídas aos povos 

racializados. 

Schwarcz (2019) afirma que o Brasil formou um sistema desigual marcado pelo 

monopólio da renda e do poder por um grupo muito pequeno, em detrimento da maioria 

absoluta que não tem o reconhecimento do direito de ir e vir, como expressão de liberdade, do 

direito ao trabalho e à remuneração dignos, dentre outros. Afirma, ainda, que a desigualdade 

é um fenômeno enraizado na sociedade brasileira e facilmente identificado em razão dos baixos 

investimentos nas áreas sociais.  
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A herança colonial deixada para o país é um abismo social profundo, que sustenta uma 

variedade de expressões da desigualdade social, tais como: 

 

a desigualdade econômica e de renda, a desigualdade de oportunidades, a 
desigualdade racial, a desigualdade regional, a desigualdade de gênero, a 
desigualdade de geração, e a desigualdade social, presente nos diferentes acessos à 
saúde, à educação, à moradia, ao transporte e ao lazer. (SCHWARCZ, 2019, p.126). 

 

Desigualdade social e concentração de renda são pilares de uma estrutura de produção 

que favoreceu sobremaneira os senhores de terras, os industriais e outros expoentes de 

capitalistas no país, em detrimento da classe trabalhadora. Dessas condições resultaram 

abismos que se avolumam à medida que não são enfrentadas questões fundantes para a 

superação de problemas que sustentam as desigualdades sociais.  

É fácil, portanto, deduzir que a ampliação dos abismos sociais e o crescente 

empobrecimento de grande parte da população abrem precedentes para o estabelecimento de 

condições que definem funções e atividades específicas na sociedade brasileira, historicamente 

ocupadas pelas pessoas racializadas, que também são pobres, como o trabalho doméstico. 

Um fato que resulta desse processo é que no decorrer de um longo período da história 

do Brasil milhões de crianças e adolescentes foram gradativamente inseridas nas cadeias 

produtiva e reprodutiva, de forma que isso se tornasse uma prática usual até os dias atuais. No 

entanto, convém ressaltar, que a mesma história que lhes imputou essa condição produziu uma 

dinâmica social que contribuiu, e ainda contribui, para a ocorrência de alterações expressivas 

dessa configuração, por meio de movimentos e lutas em prol do reconhecimento da 

humanidade e dos direitos de todas as crianças e adolescentes, indistintamente. 

Cabe destacar que, embora o trabalho infantil perdure, atualmente o Estado brasileiro 

é signatário de várias pactuações voltadas ao enfrentamento e erradicação de todas as formas 

de trabalho que envolvam crianças e adolescentes. Nesse sentido, no que tange ao 

reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e de políticas públicas, o 

Brasil constituiu um aparato legal bastante avançado, fruto da adesão a normativas 

internacionais, conjugado à mobilização e luta dos movimentos em defesa dos direitos de 

crianças e adolescentes. 

A história do trabalho infantil no Brasil, tem como ponto de partida a escravidão colonial 

instituída como sistema produtivo, alicerçado na dominação e exploração do trabalho dos 
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povos originários e de pessoas sequestradas em terras africanas e escravizadas no território 

brasileiro. 

Algumas das ações e decisões políticas, econômicas e jurídicas, que erigiram estruturas 

determinantes para a construção do paradigma hegemônico da classe dominante, 

desumanizam e inferiorizam as pessoas racializadas e ainda hoje – a despeito da legislação 

proibitiva –, justificam a utilização do trabalho de crianças e adolescentes. 

 

2.1 O lugar do racismo na construção das identidades excludentes 

 

A forma como a história do país foi edificada produziu pensamentos, concepções e 

valores arraigados em preconceito racial, desigualdades sociais, desrespeitos, indiferenças, 

discriminações e violências, mantenedores de práticas comumente toleradas na vida cotidiana, 

como a exploração do trabalho de meninas e meninos pobres em todos em diferentes pontos 

do mundo.  

Silvio Almeida (2019, p.32), abordando a questão do racismo, afirma que este 

 

é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se 
manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em 
desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual 
pertençam.  

 

Esse racismo, que discrimina, inferioriza e exclui, se fixou como um elemento 

estruturante da sociedade brasileira mantendo mulheres, homens e crianças não-brancos em 

uma permanente situação de segregação da qual não conseguirão sair se o racismo não for 

aniquilado. 

No dizer de Wiervioka (2007, p.30), em uma sociedade na qual o racismo se constitui 

como “propriedade estrutural”, presente em todos os mecanismos cotidianos, a existência de 

um “círculo vicioso” assegura a reprodução quase automática da discriminação racial no que 

tange à moradia, à educação, à saúde, à segurança, ao mundo do trabalho e a diversas outras 

áreas.  

A raça – articulada à ideia de cor da pele –, colabora com a construção de estereótipos 

e identificações negativas das populações racializadas e lhes reserva um lugar no qual as 

desigualdades sociais estão profunda e permanentemente presentes, resultando em condições 
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de vida humilhantes, degradantes, violentas, exploratórias e de difícil superação. Em tais 

condições a raça representa um fator de diferenciação e qualificação, que estabelece as pessoas 

que terão respeito e acesso a direitos e as que não terão.  

Achille Mbembe (2013, p. 57), declara que a raça se tornou algo que, simultaneamente, 

resulta e reafirma a ideia global de irredutibilidade das diferenças sociais, reduzindo seres 

humanos a indivíduos sem humanidade, portanto sem cidadania. Essa é uma das marcas do 

racismo na sociedade brasileira. 

Além das dificuldades materiais, oriundas da condição racializada que lhes foi imposta, 

a pobreza que afeta milhões de famílias brasileiras produz nessas pessoas um sentimento de 

inferioridade e incapacidade que, conforme trata Guimarães (1995), as dispõe a situações de 

subordinação e dependência típicas de uma sociedade escravocrata, discriminatória e 

preconceituosa que naturaliza desigualdades e assujeita seres humanos.  

Nessa perspectiva, Lélia Gonzalez (2020, p.42) traduz com propriedade a deterioração 

de quaisquer chances de a população negra adentrar o mundo do trabalho que não seja na 

condição de massa marginal – mergulhada na fome e na pobreza –, em atividades 

desvalorizadas, como a prestação de serviços domésticos que coloca as mulheres negras em 

uma situação de sujeição e dependência das famílias de classe média branca, o que reforça a 

internalização da diferença como aspecto de inferioridade e subordinação. 

A possibilidade de superação do olhar pesaroso que meninas negras têm sobre si 

mesmas, produto de identidades nocivas sobre a mulher negra trabalhadora doméstica, 

confronta permanentemente as identidades de classe, gênero e raça como entraves 

determinantes para o enfrentamento do trabalho infantil doméstico de meninas em casa de 

terceiros, dado que as três categorias atravessam as relações políticas, econômicas e sociais 

neste país socialmente desigual, racializado e sexista desde as suas origens. 

Esse atravessamento cria o que Silvio Almeida (2019b, p.54) define como um imaginário 

gerador de narrativas socialmente unificadoras, constituído por elaborações próprias da 

formação da sociedade brasileira, que sustentam “fraturas como a divisão de classes, o racismo 

e o sexismo”. Essas fraturas, replicadas institucionalmente, contribuem para o estabelecimento 

das desigualdades, ao mesmo tempo que reforçam a definição de papeis e lugares a serem 

ocupados por determinadas pessoas, como recurso de opressão e dominação.  
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O argumento central desse debate é de que o trabalho infantil doméstico de meninas é 

uma atividade que persiste na contemporaneidade como uma das piores formas de trabalho a 

que estão submetidas crianças e adolescentes, de difícil enfrentamento e eliminação, porque 

está entranhado e naturalizado socialmente, a partir de uma identidade cunhada em aspectos 

econômicos e socioculturais5, que o destina a pessoas consideradas inferiores desde os tempos 

da formação da sociedade brasileira, quando desenvolvido por meninas e mulheres indígenas 

e negras escravizadas e reforçado pela cultura patriarcal e machista que atribui as tarefas 

domésticas às mulheres.  

No século XXI, temos no universo das crianças e adolescentes trabalhadoras, as meninas 

negras e pobres assumindo a dianteira do trabalho infantil doméstico, representando mais de 

90% do total de casos. 

 

A pesquisa do FNPETI, realizada com base nos dados da Pnad de 2014, assinala que 
dos oito grupos de atividades levantados, apenas dois têm predominância de meninas: 
Serviços domésticos, formado por 94,1% de mão de obra feminina, e Serviços da 
Administração pública, educação, saúde, serviços sociais, coletivos e pessoais, com 
65,6%. [...] 62,7% de todo o trabalho infantil era desempenhado por negros/as [...], e 
que, destes, a maior concentração estava no grupo dos Serviços Domésticos, com 
73,5%. [...] Ou seja, o trabalho infantil doméstico tem perfil definido, majoritariamente 
formado por meninas, negras e pobres. [...] Outra questão importante levantada pela 
pesquisa das cadeias produtivas é que daqueles/as trabalhadores/as em atividade em 
2014, 58,9% se ocupavam também dos afazeres domésticos. O grupo de atividades no 
qual essa ocupação foi maior era formado pelos serviços domésticos, com 83,1% de 
trabalhadores/as (145.265). Assim, é possível aferir que as meninas, além de 
trabalharem como domésticas, cuidam de suas casas. Somando-se a escola, elas 
exercem tripla jornada, entre trabalho, afazeres domésticos e estudo. Ao se analisar 
anos anteriores é possível verificar a persistência do fenômeno. [...] Em 2013, 94,2% 
do total de crianças e adolescentes inseridos nesse tipo de ocupação era formado por 
meninas [...] 73,4% negras/os (156.793); 80,2% residiam em zona urbana (171.233); 
80% estudavam (170,8 mil); 81,2% ainda se ocupavam dos afazeres domésticos; maior 
concentração na faixa de 16 e 17 anos; rendimento médio mensal estimado em R$ 
236,00, o equivalente a 34,8% do salário-mínimo do período. [...] Ou seja, se o trabalho 
infantil já tem a pobreza como um determinante, na atividade doméstica essa 
determinação é ainda maior. (FNPETI, 2017, p.33-35) Grifos meus. 

 

Pesquisa realizada pela PLAN Brasil, intitulada “Por ser menina no Brasil – crescendo 

entre direitos e violências”, aponta alguns elementos explicativos da condição de permanência 

 
5 No prefácio do livro “Armadilha da identidade: raça e classe nos dias de hoje”, Silvio Almeida (2019a), descreve a 
identidade com algo objetivamente ligado à materialidade do mundo. Pessoas não brancas são pensadas através 
da identidade, ainda que nela não pensem. A identidade é uma ideologia, no sentido althusseriano – uma relação 
imaginária, transformada em práticas. “Existe nas relações concretas e se manifesta na prática de indivíduos 
‘assujeitados’ (tornados negros, brancos, homens, mulheres, trabalhadores, trabalhadoras etc.) Ilustro o exposto 
com uma clássica frase de Simone de Beauvoir, “Ninguém nasce mulher, torna-se mulher”.  
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do trabalho infantil doméstico no país. 

 

É no seio doméstico que começa a desigualdade de gênero [...]. A distribuição dos 
afazeres domésticos entre irmãs e irmãos mostra isso claramente. Ainda segundo a 
pesquisa da PLAN, enquanto 81,4% das meninas arrumam sua própria cama, 76,8% 
lavam louça e 65,6% limpam a casa, apenas 11,6% dos seus irmãos ajeita a cama, 
12,5% são responsáveis pela louca e uma parcela diminuta de 11,4% é quem arruma a 
casa. ‘Simplesmente por ela ser menina, ela é tratada como responsável pelas tarefas 
domésticas, o que tira delas parte de sua infância quanto ao direito de brincar, estudar 
e não assumir responsabilidades em substituição dos adultos.’ (PLAN International 
Brasil, 2013, p. 10). 

 

Portanto, não é possível entender os problemas que acometem essas meninas como se 

esses problemas fossem generalidades. Há uma necessidade imperiosa de que raça e classe, 

assim como renda e outros elementos sejam considerados imperativos para elucidar a 

multiplicidade de experiências peculiares que abarcam a condição feminina.  

Essa compreensão comporta perfeitamente as análises relacionadas ao trabalho infantil 

doméstico, sua invisibilidade, sua naturalização e a dificuldade de combatê-lo. A dificuldade se 

faz concreta não apenas porque as meninas trabalhadoras estão dentro de espaços privados. 

Existem elementos subjacentes que exprimem a conivência com essa prática delituosa, ao 

mesmo tempo em que denotam o julgamento de que esse é um mal menor diante de causas 

mais importantes a serem enfrentadas. 

 

CONCLUSÃO 

 

A resistência para compreender a problemática do trabalho infantil doméstico é 

reveladora do quanto a nossa sociedade ainda é conservadora, segregadora, sexista, racista e 

colonizada. Portanto, as ações de enfrentamento do trabalho infantil doméstico não podem ser 

desenvolvidas sem que tenham como propósito a transgressão dos limites do pensar e o 

estabelecimento de uma forma de intervenção social radicalmente transformadora, apartada 

da tradição e do hábito. Nas palavras de Achille Mbembe (2014), faz-se necessária uma 

descolonização interior como via de superação da banalidade do desrespeito, da exploração e 

da violência expressas, por exemplo, nas práticas sexistas e racistas presentes no trabalho 

infantil doméstico de meninas.  
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A educação ainda parece figurar como o modo transgressor mais acessível às pessoas 

que anseiam por transformação e autodeterminação. Embora essa pareça uma afirmação 

simplista, não há essa pretensão, haja vista que o exercício de pensar é um motor para a 

elaboração de questionamentos e busca por respostas, “[...] o lugar onde se unem visões de 

teoria e prática. O cerne do pensamento crítico é o anseio por saber – por compreender o 

funcionamento da vida.”, como assevera Bell Hooks (2020, ?).  

Aos olhos de Bell Hooks (2017, p.239), carecemos de uma educação que possibilite “[...] 

refletir a consciência de perspectivas intelectuais que criticam a dominação, que enfatizam uma 

compreensão da política da diferença, da raça, da classe social, do gênero [...]”, mesmo em 

espaços convencionais. A autora lembra que a pluralidade do termo carecer não exclui, 

absolutamente, a urgente necessidade de tornar singular essa mesma reflexão e avaliar em que 

momento o Eu – indivíduo – é agente de dominação e em que momento sucumbe em razão 

dos efeitos gerados por essa mesma dominação no Eu – assujeitado. 

A recusa das identidades é apenas um dos caminhos para a transposição do problema 

representado por elas, como é o caso do trabalho infantil doméstico de meninas para si e para 

suas famílias. À medida que ele deixa de ser encarado como “ajuda” às famílias empobrecidas, 

em favor de uma leitura honesta na qual prevaleça o reconhecimento da exploração que a ele 

está vinculada, pode ser que deixe também de ser interpretado como condição natural, como 

identidade, para meninas negras e pobres. 
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