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Esta comunicação resulta da análise que temos vindo a desenvolver,
na Escola de Criminologia, das experiências de mediação em matéria
penal e, de modo mais lato, do movimento designado por justiça restau-
rativa ou justiça reparadora em que ela se inscreve, e que, um pouco por
todo o mundo ocidental, percorre a criminologia e o sistema de justiça cri-
minal.

Comecemos por enunciar a nossa posição face à mediação em maté-
ria penal e à justiça restaurativa, uma vez que são os vectores dessa posi-
ção que orientam a análise que aqui trazemos. Podemos sintetizá-la em duas
palavras: conhecimento e experimentação. Conhecimento e experimentação
constituem as dimensões de uma posição crítica capaz de fazer face à ati-
tude meramente especulativa que, frequentemente, marca o modo como
pensamos e sentimos o que se nos apresenta como novo. Atitude especu-
lativa que, ora se traduz em inércia, provocada pelo medo do desconhecido
e por vezes disfarçada sob uma atitude pseudocrítica militante, ora na fuga
para a frente, manifesta na adesão impensada àquilo que nos é apresen-
tado como a última moda e que nos leva à importação apressada e acrítica
de experiências realizadas noutros contextos sócio-culturais.

(*) Texto revisto da comunicação apresentada no Colóquio A introdução da media-
ção vítima-agressor no ordenamento jurídico português, realizado em 29de Junho de 2004,
na Faculdade de Direito do Porto.

(**) Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade do Porto.
(***) Assistente da Faculdade de Direito da Universidade do Porto.
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A estas duas posições respondemos com a adopção de uma perspec-
tiva crítica que, se por um lado, tem consciência de que a mediação e a jus-
tiça restaurativa não constituem uma panaceia para todos os males que
afectam o sistema de justiça, nem constituem face a este uma alternativa
(se por alternativa entendermos uma resposta totalmente independente
capaz de o substituir), por outro lado, defende a necessidade de experi-
mentação sistemática aliada à produção de conhecimento científico. Conhe-
cer e experimentar, eis a bússola epistemo-pragmática que nos tem orien-
tado nesta matéria. É esse itinerário norteado que passaremos a descrever,
definindo o que consideramos serem as questões fundamentais de qual-
quer iniciativa nesta matéria. Passamos a designá-lo por momento zero do
conhecimento e momento zero da experimentação.

MOMENTO ZERO DO CONHECIMENTO

A este nível, a primeira coisa a fazer é óbvia: aprender com as expe-
riências dos outros e com o conhecimento sério que já foi produzido nesta
matéria a partir dessas experiências.

Na Escola de Criminologia temos procurado elaborar uma sistema-
tização das experiências em curso um pouco por todo o mundo e em
especial na Europa, quer ao nível da mediação em matéria penal quer ao
nível do movimento mais geral de justiça restaurativa, sobretudo daque-
las que têm sido objecto de avaliação. Não podendo, por limitações
óbvias, apresentar aqui os resultados desse exercício, optamos por abor-
dar, ainda que sucintamente, a experiência belga, e isto por diversas
razões:

a) Em primeiro lugar porque a Bélgica constitui um dos países da
Europa onde a mediação em matéria penal e a justiça restaurativa têm
conhecido maiores desenvolvimentos, sobretudo ao nível qualitativo, com
a implementação de um leque variado de programas, que se distribuem pelas
diferentes fases do processo penal, contemplando ofensas de diferente
natureza e gravidade. Este aspecto faz da Bélgica um dos exemplos da rea-
lização do espírito da Recomendação de 1999 (R(99)19) do Conselho da
Europa a propósito da implementação de programas de mediação em todas
as fases do processo penal, incluindo a fase pós-sentencial. Por essa diver-
sidade, a abordagem do caso belga permite ainda percebermos as princi-
pais orientações ou lógicas, nem sempre concordantes, que estruturam os
programas europeus nesta matéria.
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b) Uma outra razão porque escolhemos a Bélgica deve-se ao facto de
aí nos aparecerem ligados o fazer e o saber, quer na concepção dos pro-
gramas, quer no seu acompanhamento e avaliação. É, obviamente, de
saudar a aliança, ainda rara entre nós, estabelecida entre o conhecimento
científico, através da participação das universidades e centros de investi-
gação, e a acção dos agentes que intervêm nas instituições, dentro e fora
do sistema de justiça.

c) Por fim, o facto de termos tido o privilégio de acompanhar de
mais perto o seu desenvolvimento, a partir da colaboração que há anos
mantemos com o professor Tony Peters da Escola de Criminologia da
Universidade de Louvain (K.U.L.). Este reconhecido especialista tem tra-
balhado connosco na formação pós-graduada que esta Faculdade tem orga-
nizado em matéria de vitimologia e de justiça restaurativa, nomeadamente
no Mestrado em Criminologia.

A EXPERIÊNCIA BELGA

Sem pretendermos fazer uma apresentação exaustiva de todas as ini-
ciativas que na Bélgica se podem reclamar da mediação vítima-ofensor
(que neste país começou em meados dos anos 80, no domínio da delin-
quência juvenil) e, muito menos, da justiça restaurativa, sistematizamos
esta exposição em três eixos, que nos parecem corresponder aos três mode-
los que organizam os programas de intervenção neste país.

I — Um primeiro modelo engloba os programas daquilo que, inter-
namente, é designado por mediação penal (designação que, para alguns (1),
é, no mínimo, paradoxal). Em traços gerais, podemos apresentá-la como
a única forma de mediação em matéria penal que goza de um enquadra-
mento legal específico, funcionando dentro do próprio sistema de justiça
penal, junto dos tribunais, e tendo como protagonistas os serviços do
Ministério Público (2).

Com os objectivos de promover uma reacção 1) mais simples e mais
rápida à criminalidade, 2) mais respeitadora do interesse da vítima e 3) mais

Mediação e justiça restaurativa… 97

(1) Ver, por exemplo, Faget, & Wyvekens, 2002.
(2) Para uma descrição do programa e respectiva avaliação, Aertsen, 2000; Peters,

2000, Peters & Aertsen, 1995).
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capaz de restabelecer a confiança do público no sistema de justiça, e após
um período de experimentação de cerca de três anos liderado pelo Minis-
tério Público em sete distritos judiciais, o parlamento belga votou, em 1994,
a lei que regulamenta a mediação e que possibilita o arquivamento do
processo, pelo Ministério Público, mediante certas condições. Esta lei
aplica-se a crimes cometidos por adultos a que corresponderia uma con-
denação a pena de prisão até dois anos. A lei oferece ao Ministério Público
a possibilidade de propor ao arguido, para além do tratamento, o encami-
nhamento para programa de formação, a prestação de serviços à comuni-
dade, ou a reparação dos danos causados à vítima, podendo haver lugar à
mediação entre vítima e ofensor.

Para a aplicação desta última condição, foram criadas três novas fun-
ções ao nível dos serviços do Ministério Público: a) em cada tribunal de
primeira instância foi designado um magistrado responsável pela mediação;
não lhe competindo a intervenção mediadora no momento da execução,
cabe-lhe, no entanto, a selecção dos casos, a supervisão do processo de
mediação e a condução da sessão final; b) “os assistentes de mediação”, téc-
nicos remunerados pelo Ministério da Justiça que, nos tribunais e sob a
alçada do MP, realizam a mediação propriamente dita (comunicam com as
partes, realizam as tarefas preparatórias da mediação, conduzem a media-
ção e acompanham a execução do acordo); c) por fim, em cada tribunal
superior, os “conselheiros de mediação”, criminólogos que têm por função
o acompanhamento dos mediadores, a avaliação das práticas e a elabora-
ção de propostas de políticas em matéria de mediação.

Depois da selecção do caso pelo Ministério Público, os técnicos comu-
nicam com as partes e, se estas consentirem, iniciam o processo de nego-
ciações com vista ao acordo. Nos casos em que há acordo, os seus termos
são comunicados ao Ministério Público para aprovação, e o processo ter-
mina com uma sessão de mediação dirigida pelo magistrado. Esta sessão
pretende confirmar o acordo e conferir-lhe um carácter formal e oficial. De
referir que ofensor e vítima têm direito a ser assistidos por um advogado
e a vítima pode ser representada, não sendo obrigatório que se encontre com
o ofensor, nem sequer que participe na última sessão.

Trata-se de um modelo de mediação que podemos classificar como
“judiciário” ou “oficial” (adoptamos a designação que Faget (2002) usa rela-
tivamente aos programas franceses com características semelhantes), na
medida em que se integra plenamente no próprio processo formal, sendo
conduzido e executado pelos próprios agentes do sistema. Aliás, dentro
desta lógica, podemos ainda encontrar na Bélgica os programas de media-
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ção que funcionam ao nível da polícia. Dirigem-se sobretudo a delitos
menores e procuram chegar, de forma rápida e desformalizada, a um acordo
relativo à compensação financeira da vítima. O Ministério Público apenas
é informado deste.

Que nos dizem as avaliações acerca deste tipo “oficial” de media-
ção? Do ponto de vista quantitativo, parece ser uma experiência bem
sucedida. Claro que, nesta matéria, quando se fala em sucesso é necessário
relativizar: com raras excepções (Nova Zelândia, Áustria…), apesar da
introdução de legislação facilitadora e do reforço de modelos e progra-
mas, a verdade é que o recurso a estas práticas é ainda muito pouco sig-
nificativo quando comparado com os números que traduzem o quotidiano
da justiça formal (Aertsen & Peters, 2003; Aertsen & Willemsens, 2001;
Weitekamp, 2002). Em termos qualitativos, são apontadas vantagens e
desvantagens. Procuraremos salientar as que são estruturalmente mais
relevantes e que, aliás, são comuns às que encontramos em programas de
natureza semelhante que existem noutros países (na Europa, podemos refe-
rir as avaliações dos programas com contornos semelhantes em França,
na Alemanha ou em Inglaterra).

É verdade que o facto de serem programas que funcionam no próprio
quadro do sistema de justiça, conduzidos por agentes internos, faz com que
as resistências institucionais sejam menores (estão, por exemplo, menos
dependente da boa vontade dos magistrados, no que se refere ao enca-
minhamento de casos, do que os programas da iniciativa de associações
privadas). Por outro lado, o conhecimento que os agentes têm do sistema
proporciona-lhes maior capacidade estratégica na resolução das dificuldades
surgidas no processo. Estas vantagens, no entanto, não podem impe-
dir-nos de perguntar se existirá, no coração deste modelo, uma lógica
verdadeiramente distinta da lógica da justiça convencional. Estaremos,
neste caso, perante um modelo de justiça distinto dos modelos retributivo
e reabilitador?

Os resultados da avaliação destas práticas mostram que elas estão
ainda muito centradas no delinquente (3) e, consequentemente, numa pers-
pectiva reabilitadora ou punitiva (Aertsen, 2000). A reparação da vítima
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(3) Esta centração no delinquente é também um dos resultados da avaliação dos
programas de mediação que existem no âmbito da delinquência juvenil. Estes programas
são organizados pelas instituições locais de protecção da juventude, que aderem a uma
perspectiva mais reabilitadora do delinquente do que reparadora.
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só se aplica em metade dos casos e geralmente faz-se acompanhar de
outras condições. Apesar de em 90% dos casos haver cumprimento do
acordo, existem dados que apontam para uma insatisfação ao nível do pro-
cesso: talvez pelo número elevado de casos e pela pressão inerente ao
próprio sistema, o processo de mediação reveste-se de um carácter mar-
cadamente administrativo e estandardizado, afastando-se da ideia de um pro-
cesso de comunicação, na densidade conceptual e desenvolvimental que o
caracterizam. Verifica-se que a reparação tem sobretudo um carácter
material e, mais propriamente, financeiro. A isto não será alheio o facto
de ser raro o encontro face a face entre vítima e ofensor. Mesmo na
última sessão, o mais frequente é a vítima não estar presente, fazendo-se
representar. Constatou-se ainda que esta sessão assume frequentemente
um carácter moralista, assemelhando-se a um mini-julgamento. Para além
disso, nem sempre as condições impostas pelo magistrado estão em con-
formidade com o resultado do trabalho de mediação realizado pelo media-
dor com a vítima e o ofensor.

II — O segundo modelo inscreve-se numa lógica diferente. É, geral-
mente, designado por mediação com fins reparadores. Tal designação
denuncia já a principal preocupação que presidiu à sua concepção: afirmar
uma abordagem reparadora face à centração da justiça formal no delin-
quente, na sua punição ou na sua reabilitação (4).

Este modelo teve início em 1993, com um projecto-piloto de investi-
gação-acção concebido e desenvolvido por investigadores da Universidade
de Louvain (K.U.L) em parceria com o Ministério Público e com uma
associação privada de apoio social de justiça Esta última dispunha de um
centro de apoio à vítima e de um serviço de apoio a delinquentes. Este pro-
jecto dirige-se exclusivamente a delinquentes adultos e a crimes, de uma
certa gravidade, contra as pessoas. De salientar que apenas são contem-
plados casos em que o Ministério Público já tenha decidido acusar. Pro-
cura-se, assim, aplicar a mediação a situações diferentes daquelas que
tradicionalmente são objecto da maioria dos programas (a pequena crimi-
nalidade cometida por menores) e avaliar o efeito da mediação no processo
de decisão, determinando em que medida o sistema convencional é sus-
ceptível de ser orientado para estabelecer como um dos seus objectivos a
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(4) Para a descrição do programa e respectiva avaliação: (Aertsen, 2000; Peters,
2000; Peters & Aertsen, 1995).
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reparação e a resposta às necessidades da vítima. Pretende-se dar à vítima
a oportunidade de ser reparada dos danos materiais e não materiais sofri-
dos, fornecer ao autor do delito a ocasião de se reabilitar junto da vítima
e oferecer à justiça penal a possibilidade de invocar uma solução negociada.
O projecto-piloto teve a duração de três anos, ao fim dos quais (em 1996)
foi transformado em serviço municipal financiado pelo Ministério da Jus-
tiça. Pouco tempo depois, foi alargado ao resto do país.

O que, em termos de enquadramento e de estrutura, o diferencia do
anterior modelo é o facto de a mediação funcionar de modo indepen-
dente do sistema judiciário, ainda que em estreita ligação com os servi-
ços do Ministério Público. O magistrado incumbido de estabelecer a
ligação com o projecto selecciona, com os mediadores e com os investi-
gadores, os dossiers a examinar, mediante condições preestabelecidas (5).
Quando um processo é seleccionado, o procurador contacta, por carta, a
vítima e o delinquente, propondo-lhes a participação no processo de
mediação. Posteriormente, o mediador estabelece novo contacto, dando
início ao processo propriamente dito de pré-mediação ou de preparação para
a mediação (esclarece-os sobre o processo de mediação, recolhe as suas
versões do que aconteceu, ouve-os sobre as suas necessidades e expecta-
tivas e, caso aceitem, prepara os termos do acordo). Não há, nesta fase,
contactos directos entre vítima e ofensor — é o mediador quem comunica
as questões e as expectativas recíprocas, que podem, posteriormente, ser
objecto de reformulação ou de reajustamento. Este processo de mediação
indirecta pode resultar, só por si, em acordo ou evoluir no sentido de
um encontro entre vítima e ofensor (cerca de 28% dos casos ocorridos
entre 1993 e 1997). Em 50% dos casos, a mediação resulta num contrato
escrito, onde são formulados os termos da reparação acordada e as con-
dições da sua execução. Este documento é assinado pelas partes e enviado
ao Ministério Público que o junta ao processo. No caso de não haver
acordo, o Ministério Público é disso informado, por escrito, sem mais
explicações.

Na avaliação qualitativa realizada, constata-se que a maior parte das
vítimas concordam em participar no processo. Um dos aspectos que mais
parece concorrer para esta reacção é a forma como a proposta é feita: a mis-
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(5) São, por exemplo, excluídos os casos em que o delinquente nega os factos ou
em que vítima e delinquente são próximos, uma vez que se considerou que estes últimos
exigiam uma abordagem especial.
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siva personalizada, dirigida pelo procurador, e o facto de este tomar a ini-
ciativa parecem ser determinantes. Este contacto é sentido pela vítima
como muito positivo, introduzindo alterações no modo como ela perspec-
tiva o sistema de justiça. Por seu lado, a atitude de disponibilidade do
mediador devolve-lhe o reconhecimento que pode transformá-la de objecto
em sujeito do processo: também ela pode desempenhar um processo activo
na tomada de decisões. Interrogadas sobre os motivos da adesão à media-
ção, as vítimas referem sobretudo a oportunidade de poderem confrontar
o delinquente com as suas responsabilidades, na expectativa de um efeito
positivo no comportamento futuro deste e no pagamento da indemniza-
ção. Depois de concluído o processo, e mesmo quando não há acordo
escrito, as partes exprimem normalmente a sua satisfação, relevando a
possibilidade que lhes foi proporcionada de comunicarem, de a vítima
poder ver respondidas algumas questões relativas aos factos, de poderem
avaliar as consequências do acto e de exprimirem sentimentos.

A avaliação do impacto na decisão judicial mostra que os juízes
tomam em consideração o processo de mediação quando há acordo escrito.
Nestes casos, a participação na mediação funciona como circunstância ate-
nuante na determinação da pena, resultando, por exemplo, na aplicação
de uma mediada alternativa à pena de prisão (Aertsen, 2000).

III — Finalmente, e embora num quadro mais abrangente do que a
mediação, não podemos deixar de referir as iniciativas restaurativas que têm
lugar na fase pós-sentencial e em contexto penitenciário.

Na lógica subjacente de que as necessidades do delinquente não são
incompatíveis com a satisfação das necessidades das vítimas, e assumindo
desde logo que a reinserção social daquele passa pelo reconhecimento des-
tas e pela aceitação das suas responsabilidades para com elas, procura-se
corrigir aquilo que parece evidente para quem conhecer minimamente o dia
a dia das prisões e o que é o acompanhamento de reclusos: a quase total
ausência da vítima e de uma preocupação consistente com a sua reparação.
Mesmo quando há lugar a indemnização, a sensibilização do delinquente
para o seu cumprimento não é assumida como prioridade pelo sistema,
acabando por não ter um carácter minimamente sistemático. Mas este
desinvestimento relativamente à vítima tem como correlativo o desinves-
timento em relação às próprias necessidades do delinquente. Como afir-
mam Neys & Peters (1996), não é apenas a vítima que é desapropriada do
seu conflito pela própria lógica de funcionamento do sistema de justiça con-
vencional — o delinquente também o é. Uma desapropriação que se tra-
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duz na sua desresponsabilização. De que modo? Quando alguém é acusado
de um crime aquilo que se lhe pede é que se defenda. Tem de se defen-
der para escapar a uma condenação e em particular à prisão. Só que este
processo não cessa com a condenação. Ao contrário do que se esperaria,
e do que a associação prisão-expiação deixa supor, a reclusão não favorece
o encontro do indivíduo com o seu acto. Pelo contrário, durante a reclu-
são o que se lhe pede é que olhe para o futuro, que esqueça o passado; em
suma, que esqueça o crime e cuide da sua reinserção. Em nenhum
momento se favorece a tomada de consciência das consequências do crime,
do impacto do mesmo sobre a vítima e, muito menos, a assunção das suas
responsabilidades para com ela. Deste modo, o próprio indivíduo torna-se
estranho ao seu próprio acto, que nunca chegou verdadeiramente a interio-
rizar. Muitas vezes o acto só é lembrado quando, por altura de uma apre-
ciação para liberdade condicional, os profissionais voltam a ler o acórdão
e dão conta do desfasamento entre a imagem do bom recluso, ou pelo
menos do recluso conforme às normas institucionais, e do delinquente que
praticou actos de tão grande violência. É também por isso que muitos
libertados sentem que a pena não acabou com a saída da prisão. Talvez
não seja por acaso que a maior parte dos homicidas que se suicidam o
fazem após a saída da prisão (ibid.). Como se esta os tivesse protegido de
si próprios e do confronto com o seu acto. Esquece-se que também o
delinquente pode precisar de gerir a culpa e o medo, pode necessitar de
apoio para ultrapassar as circunstâncias e os conflitos subjacentes ao acto,
pode clamar por uma oportunidade de acção correctora.

A este nível, a Bélgica conta com dois programas:
a) O programa que, de forma sistemática, introduziu a justiça res-

taurativa nas prisões tem por objectivo a tomada de consciência, por parte
do recluso e, em especial, pelos agentes do próprio sistema prisional, da
necessidade de reparação da vítima. Trata-se de um programa de âmbito
nacional iniciado em 2000, depois de ter funcionado a título experimental
em seis prisões, durante três anos. Actualmente, existe em cada prisão
belga um conselheiro em justiça restaurativa a quem compete promover as
condições para o desenvolvimento de uma cultura restaurativa, isto é, de
uma cultura que se centre nas necessidades da vítima e na sua reparação.
Trata-se, antes de mais, de sensibilizar os próprios agentes do sistema e de
promover acções quotidianas e sistemáticas de informação e de sensibili-
zação dos reclusos relativamente às suas responsabilidades para com a
vítima, designadamente quanto ao pagamento da indemnização. Procura-se,
ainda, informar as vítimas dos seus direitos e dar-lhes conhecimento do
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envolvimento efectivo do sistema na promoção das condições necessárias
à sua reparação.

b) Finalmente, um projecto-piloto recente, desenvolvido em três pri-
sões, que visa disponibilizar aos detidos que o desejem um serviço de
mediação com a vítima. Dirige-se a pessoas condenadas por crimes gra-
ves, normalmente de carácter violento.

MOMENTO ZERO DA EXPERIMENTAÇÃO

A Faculdade de Direito da Universidade do Porto, através da Escola
de Criminologia, está, neste momento, envolvida, juntamente com o DIAP
do Porto, no estudo das condições que poderão permitir o desenvolvi-
mento de um projecto conjunto de mediação em matéria penal. Sendo
ainda prematuro adiantar muito mais sobre o projecto em concreto, apre-
sentaremos algumas das linhas que têm orientado a nossa reflexão a pro-
pósito da sua concepção.

Do conhecimento das experiências desenvolvidas noutros países e das
análises que sobre elas têm sido produzidas e que nos mostram que existe
em muitas delas um pobre planeamento, uma aplicação não sistemática e
uma avaliação incipiente e pouco credível, concluímos que qualquer expe-
riência nesta matéria deverá obedecer a quatro requisitos incontornáveis
e interdependentes: 1) uma definição clara e operacional dos objectivos;
2) a utilização de um método consistente com o que se pretende atingir;
3) a realização de opções teóricas explícitas e consistentes; 4) a neces-
sidade de uma avaliação rigorosa e cientificamente sustentada.

1. Objectivos

Esta exigência decorre, em primeiro lugar, da consciência de que os
termos mediação e justiça restaurativa constituem noções de tal modo
vastas e vagas que é possível incluir nelas quase tudo e o seu contrário.
Reagir de modo socialmente visível às infracções menores, apoiar a vítima,
reconhecer as suas necessidades e o direito que tem a ser reparada, reconhe-
cer a necessidade de responsabilizar o delinquente e o direito que lhe é
devido à reintegração social, restabelecer a paz social, aplacar o senti-
mento de insegurança das vítimas e da sociedade em geral, restabelecer a
confiança do público no sistema de justiça penal, humanizando-o e tor-
nando-o mais flexível, mas também mais eficaz, constituem objectivos
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susceptíveis de serem classificados como restaurativos e que, no entanto,
podem servir orientações opostas e dificilmente conciliáveis (Aertsen
& Peters, 2003; Johnstone, 2002; Mary, 2001). Temos, neste ponto, de dar
razão aos críticos quando afirmam que o poder de sedução e a expansão
deste movimento se, por um lado, podem ser explicados pelo seu carácter
versátil e flexível (pode funcionar em qualquer fase do processo de justiça
criminal formal, pode adequar-se a crimes de natureza e gravidade muito
diferentes (6) e as suas regras adaptam-se facilmente a diferentes culturas),
por outro lado, devem-se também à ambivalência traduzida habitualmente
pela fórmula “agradar a gregos e a troianos”. Perspectivas diversas de
justiça criminal, ideologias e interesses muito diferentes e até contraditó-
rios podem ser servidos por este movimento: pode, por exemplo, agradar
aos que acusam o Estado de permissividade relativamente à delinquência
e reclamam respostas mais duras face ao delinquente e maior protecção da
vítima, e aos que exigem maior atenção aos direitos do delinquente, que
consideram insuficientemente salvaguardados pelo sistema formal. Não
podemos esquecer que, se é verdade que o movimento tem actualmente
como lema dominante, pelo menos ao nível teórico, a reparação da vítima,
tendo conhecido um forte impulso com o desenvolvimento da vitimologia,
as primeiras formas de justiça restaurativa, surgidas nos anos 70, foram em
grande medida da iniciativa de agentes do sistema formal que procura-
vam, em primeiro lugar, novas formas de trabalhar com o delinquente na
promoção da sua reinserção.

Mas quando dizemos objectivos claros e operacionalizáveis, quere-
mos também significar objectivos susceptíveis de serem avaliados, medi-
dos. Disso falaremos quando tratarmos da avaliação.

2. O método e o enquadramento teórico

Por aquilo que acabámos de dizer, facilmente se compreenderá que o
estabelecimento de objectivos consistentes e a definição do método capaz
de os atingir têm de decorrer de uma perspectiva compreensiva e crítica
sobre estes novos modos de fazer justiça. As novas práticas de justiça
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(6) Se é verdade que se restringiu inicialmente à delinquência juvenil de menor
gravidade e com forte pendor patrimonial, existem hoje programas que se dirigem já a
ofensas mais graves, como o roubo, o homicídio, a tentativa de homicídio, a violência
doméstica ou sexual…
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restaurativa e, especialmente a mediação, nas suas diferentes formas, que
extravasam o domínio da justiça penal e se estendem aos vários domínios
do viver em comum e, em particular, da vida urbana (a chamada media-
ção social), podem relevar de lógicas ou de racionalidades muito diferen-
tes e até contraditórias. Passamos a referir algumas delas.

1) Podemos reconhecer-lhes, desde logo, uma orientação ética que nos
remete para a realização da ideia de ”agir comunicacional” e de ética da
comunicação que encontramos na perspectiva filosófica de Habermas e
que se tem traduzido na ideia de realização de uma justiça negociada em
contraposição a uma justiça vertical e autoritária (Agra, 2004). Uma jus-
tiça dialógica que procura devolver o conflito aos seus actores, em espe-
cial à vítima e ao delinquente, através de um exercício de reconstrução da
situação-problema a partir dos pontos de vista dos implicados, de recons-
trução destes enquanto sujeitos de direito, da reconstrução do próprio judi-
ciário enquanto espaço de intersubjectividade e ainda do laço social que-
brado pela ofensa.

Encontramos ainda uma ética da responsabilidade que envolve não
só o delinquente, mas a vítima e a comunidade, perspectivados não ape-
nas como actores do seu drama particular e singular, mas também enquanto
actores sociais.

2) Mas reconhecemos também uma orientação que dispensa a dimen-
são ética e que se vem inscrever numa estratégia de gestão administrativa
dos conflitos e do controlo social. Orientação que podemos designar por
tecnocrática (Agra, 2004). A mediação e, de modo mais geral, a justiça
dita restaurativa ou reparadora procura ser, pelo menos assim foi conce-
bida, uma forma alternativa de conceber o crime e a reacção social ao crime
e não apenas um conjunto de técnicas que visam reproduzir de forma
mais ágil e mais económica a lógica da justiça penal convencional. Sabe-
mos, no entanto, que nem sempre tem sido entendida assim. São exem-
plo disso os programas que se servem da designação de “restaurativos” para
atingirem os objectivos da justiça formal sem as garantias devidas às víti-
mas e aos ofensores. Os perigos desta engenharia da mediação são já evi-
dentes, designadamente nos países em que estas práticas se instalaram
sob a forma de um novo mercado unicamente inspirado pela razão ins-
trumental (ibid.; Aertsen, 2000; Crawford, & Newburn, 2002; Faget &
Wyvekens, 2002). É isso que nos dizem as avaliações de alguns dos pro-
gramas, designadamente daqueles que se inscrevem no modelo de media-
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ção penal que, na descrição da experiência belga, designámos como
“mediação oficial”. Esta orientação traduz-se frequentemente em práticas
“autoritárias”, para usar a expressão de Martin Wright (2000), já que são
iniciativas lideradas pelas autoridades formais (Ministério Público, polícia
ou probation…) que tendem a determinar as decisões mais importantes
segundo a própria lógica do sistema formal (7). Tendem a centrar-se no
delinquente, na sua punição ou reabilitação, adoptando geralmente uma fór-
mula restrita e mecânica de reparação, que muitas vezes se reduz à mera
reparação material (ibid.; Aertsen & Peters, 2003). Trata-se de uma lógica
mais preocupada com o resultado, ou melhor, com a obtenção rápida do
acordo, do que com o processo, ou seja, com a criação de condições para
uma comunicação verdadeira entre as partes, que requer preparação e
tempo (ibid.). Escusado será dizer que estas condições não encorajam o
encontro entre vítima e ofensor, quando não o desincentivam deliberada-
mente. Não havendo encontro, a reparação simbólica, que é, para muitas
vítimas, o elemento mais importante, é dificultada, sobretudo se o processo
inibe também a expressão de sentimentos em favor do avanço rápido para
uma resolução. Efectivamente, parece haver, em determinados progra-
mas (8), uma pressão exercida sobre as vítimas para que aceitem a media-
ção ou o acordo quando elas não estão dispostas ou preparadas para isso.
Há toda uma retórica do consenso que pode funcionar como uma pres-
são susceptível de provocar aos reticentes um verdadeiro sentimento de
culpa.

A propósito da experiência francesa, Faget (2002) constata, não sem
ironia, que os programas de mediação executados por mediadores sem
formação específica (o que acontece nos projectos que correspondem à
mediação formal, que designa também por modelo judiciário, e a que cor-
respondem cerca de dois terços das práticas desenvolvidas naquele país),
têm uma taxa de “sucesso” mais elevada (emprega mesmo o qualificativo
de espectacular) do que os projectos conduzidos por técnicos com for-
mação específica. Junta-se a isto o facto de a análise dos programas do
modelo judiciário revelar um tempo de tratamento dos casos muito curto
e com frequência limitado a um único encontro. O paradoxo é explicado
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(7) Por exemplo, vítima e ofensor acordam uma forma de reparação que depois o
tribunal não aceita porque entende que não respeita o critério de proporcionalidade definido.

(8) Um dos tipos de programas mais visados por estas críticas são os family group
conferences.
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pelos procedimentos empregues: quanto menor é a formação, mais directi-
vas tendem a ser as práticas, quanto maior a competência, maior o res-
peito pelos princípios filosóficos e éticos da mediação (ibid.; Dünkel, 1999).
Claro que a escolha do perfil dos formadores revela, desde logo, opções estra-
tégicas que diferem nos dois modelos. É claro também que este exemplo
nos coloca de sobreaviso relativamente aos pressupostos da avaliação, desde
logo sobre o que deve ser entendido por sucesso.

Um outro perigo desta orientação tecnocrática é a subversão da lógica
que presidiu à emergência deste novo paradigma: se é verdade que a
emergência da justiça restaurativa e da mediação está indissociavelmente
ligada ao movimento de desjudiciarização e à crise do Estado social,
verifica-se que certas práticas, quando avaliadas, deixam pelo menos a sus-
peita do contrário, isto é, da sua inscrição numa lógica securitária de
extensão do controlo social formal (Braithwaite, 2002; Faget & Wyvekens,
2002; Mary, 2001). Este é, obviamente, um aspecto muito difícil de ava-
liar. Braithwaite (2002), por exemplo, considera que este efeito tende
sobretudo a ocorrer em programas que dependem da polícia (ou seja,
quando é esta que faz a selecção das situações para mediação). Esta ten-
deria a encaminhar casos relativamente aos quais não haveria lugar a
qualquer intervenção, o que, por sua vez, incentiva os programas de jus-
tiça restaurativa a exibirem um lado “duro” capaz de agradar à polícia.
Algumas das análises de programas franceses, belgas e alemães, sobretudo
daqueles que são conduzidos no próprio interior do sistema de justiça
criminal e com forte dependência deste, vão neste sentido. A mediação
em matéria penal inscrever-se-ia não só no reavivar da reacção social à
pequena delinquência, motivado pela escalada do sentimento de insegu-
rança e pela correlativa incapacidade do Estado para assegurar eficaz-
mente a protecção dos cidadãos, mas também na preocupação com a pre-
venção e gestão dos riscos. O dado que mais parece revelar esta lógica
é a constatação de que, em muitos casos, a mediação não é tanto uma alter-
nativa às penas tradicionais, designadamente à prisão, quanto uma alter-
nativa ao simples arquivamento.

3) Finalmente, podemos ainda encontrar uma orientação que consti-
tui uma espécie de reinvenção clássica da justiça com as suas implica-
ções comunitárias (Agra, 2004). O apelo à ideia de comunidade marca,
ainda que de modo desigual (surge algo mitigada na Europa mas nem por
isso menos presente enquanto ideal orientador), a generalidade dos dis-
cursos (as práticas, em menor grau) da mediação e da justiça restaurativa
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e constitui um dos seus aspectos mais discutidos e menos consensuais.
Uma das críticas mais ouvidas refere-se à desadequação deste retorno da
ideia de comunidade ao tipo de sociedade que é a nossa, urbana, com
uma dinâmica marcada pela erosão dos laços de sociabilidade tradicional,
individualistas e anónimas (9). Consideramos que não é este o principal
problema do ideal comunitário, e isto porque a visão de que nas socieda-
des desenvolvidas reina o anonimato e o individualismo extremos é redu-
tora. Ainda que de uma natureza diferente, também nas grandes metrópoles
existem redes de suporte susceptíveis de serem mobilizadas e co-respon-
sabilizadas neste processo. Como dizem McCold & Wachtel (1996, ct.
Johnstone, 2002) “community is not a place”, ou seja, a comunidade não
tem de corresponder a nenhuma entidade física ou geográfica particular.

O perigo da ideia de comunidade parece-nos existir quando ela implica
a aceitação da ideia nostálgica de um retorno ao passado, como se este fosse
o paraíso perdido, conduzindo-nos à imitação de formas de justiça incom-
patíveis com a nossa ideia de justiça, de liberdade, de democracia e de direi-
tos fundamentais. A proposta de que a comunidade deve liderar e decidir
o que deve ser feito a propósito de um dado acontecimento é altamente pro-
blemática. É que as comunidades, mesmo as mais pequenas, não são
homogéneas e pacíficas — elas têm a sua estrutura hierárquica, os seus con-
flitos de interesse e desigualdades, os seus preconceitos e rivalidades. Por
outro lado, este retorno da auto-regulação pode traduzir uma orientação par-
ticularmente preocupante porquanto nos faria recuar a montante do direito
moderno e colocar em questão um adquirido fundamental da nossa herança
moderna — o da separação entre direito e moral. Seria favorecer o retorno
a formas de justiça pré-modernas em que os princípios de justiça cedem em
nome da partilha colectiva de uma concepção de bem. Esta preocupação
é partilhada por vários teóricos deste movimento (p.e. Ashworth, 2002;
Braithwaite, 2002; ou Walgrave, 2000 e 2002…). Estes autores conside-
ram que estas iniciativas não podem dispensar as virtudes do estatismo
liberal — os direitos, a justiça procedimental, a protecção dos mais vul-
neráveis contra o domínio dos mais fortes — e afirmam a necessidade de
criar mecanismos legais de enquadramento e de regulação destas práticas,
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(9) O envolvimento da comunidade nas práticas restaurativas constitui um tema de
debate recorrente entre os teóricos e críticos da justiça restaurativa, que procuram, desde
logo, definir o significado da noção de comunidade nas sociedades ocidentais contempo-
râneas (p.e., Braithwaite, 2002; Faget, 2000; Johnstone, 2002).
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designadamente a definição da sua posição no seio do processo penal
(Aertsen & Peters, 2003). Concordamos, aliás, com Walgrave quando
chama a atenção para que uma concepção minimalista de justiça restaurativa,
isto é, uma concepção que exclui qualquer intervenção do Estado num
processo que se pretende manter informal e puramente comunitário, acaba
por fixar a justiça restaurativa a um lugar perfeitamente marginal relati-
vamente ao sistema formal e, portanto, sem qualquer efeito sobre este,
sem qualquer capacidade para o transformar efectivamente.

3. Avaliação

A avaliação dos efeitos destas novas práticas e o controlo de qualidade
dos seus processos constitui uma das exigências maiores e, ao mesmo
tempo, uma das principais fragilidades de boa parte das iniciativas que
têm sido realizadas nesta matéria. Não é possível alongarmo-nos sobre isto,
mas aqui, como noutros domínios da intervenção social e política, verifi-
camos uma tendência para confundir a avaliação rigorosa e científica com
dois exercícios de natureza bem diferente: com um exercício de ausculta-
ção que podemos classificar de “impressionista” — julgamos pelas impres-
sões —, ou, então, com uma avaliação administrativa. Por isso deparamos
com programas cuja “avaliação” se limita à recolha de indicadores mera-
mente subjectivos e vagos, como os níveis de satisfação dos diversos inter-
venientes, por pouco consensual ou ambígua que seja a interpretação do seu
significado, ou então que se limita a contar o número de processos entra-
dos, a percentagem dos acordos celebrados e pouco mais.

Ora, é necessário perceber em quê, como e porquê a mediação e os
esquemas de justiça restaurativa constituem uma evolução face aos pro-
cedimentos da justiça convencional. A resposta a estas questões passa,
essencialmente, por duas exigências: desde logo, como atrás referimos,
pela definição de objectivos claros e operacionalizáveis, isto é, susceptíveis
de serem medidos, e pela concepção e desenvolvimento de um dispositivo
metodológico e instrumental que permita a avaliação sistemática destes
programas, das suas práticas e resultados, contemplando as dimensões
estrutural e processual. Precisamos de saber mais sobre os resultados des-
tes programas a curto, médio e longo prazo, contemplando os diferentes
níveis implicados, desde o individual ao macrossocial. Mas isso não sig-
nifica que tenhamos a ilusão de poder avaliar (como algumas vozes cép-
ticas e críticas destes movimentos exigem) o impacto destes programas
na reincidência, como se apenas desse modo se pudesse provar a sua uti-
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lidade por comparação com os efeitos da justiça convencional. Aliás, esta
exigência parte de um pressuposto falso: que o impacto da justiça formal
nas taxas de reincidência já foi estabelecido. Se é verdade que a redução
das taxas de reincidência constitui uma ambição de qualquer política cri-
minal e, portanto, também um objectivo da justiça restaurativa, a sua ava-
liação coloca questões metodológicas de tal modo complexas que ainda não
foram satisfatoriamente resolvidas. Entendemos ainda que, ao nível estru-
tural, a avaliação não pode ficar-se pelo mero aspecto instrumental da
mediação. Nela existe toda uma dimensão simbólica que precisa de ser tida
em conta, dimensão essa que tem de contemplar o plano da relação inter-
subjectiva, mas também a relação do indivíduo à lei, ao justo e às insti-
tuições. Este nível de análise exige métodos qualitativos, bem mais exi-
gentes do que os habitualmente usados.

Finalmente, consideramos que qualquer experiência nesta matéria deve
contemplar, no processo de avaliação, uma componente de análise e refle-
xão que interrogue e integre os dados recolhidos numa visão filosófica
acerca dos princípios e objectivos da Justiça Penal.
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