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RESUMO
Antes de iniciar essa pesquisa, foi necessário que um ponto de vista fosse adotado, que se mostra presente em toda a
argumentação do trabalho. O real objetivo é permitir que haja uma visualização do contexto citado, isto é, do caráter
homofóbico  social  em seu  aspecto  mais  agressivo,  nos  crimes  e  preconceitos.  A partir  daí,  é  indicada  a  Justiça
Restaurativa como possível solução para conflitos das partes envolvidas, mais efetiva em crimes de menor potencial
ofensivo.  A  metodologia  utilizada  envolve  pesquisas  de  campo  envolvendo  um  questionário  discutindo  práticas
restaurativas  e  homofobia.  Um  questionário  de  quinze  perguntas  objetivas  e  uma  discursiva,  aplicado  no  Centro
Universitário de Maringá utilizando amostras de turmas de cursos aleatórios, para verificar, se possível, um padrão de
comportamento que a pesquisa aborda.
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1 INTRODUÇÃO

É fato que a homofobia existe no Brasil e no mundo. Todavia, o Poder Judiciário vem tomando
iniciativas  a  favor  das  vítimas  desse  preconceito  enraizado  na  cultura  e  nos  valores  sociais.
Seguindo o mesmo caminho, A justiça restaurativa surge como uma nova possibilidade de resolução
de conflitos, que alcança as partes envolvidas em atos infracionais de menor potencial ofensivo. Sua
intenção é dar uma oportunidade as partes de discutirem seus problemas e pensamentos, buscando
a resolução e reparação do conflito, e nesse caso, conflitos que surgem a partir  do preconceito
contra a comunidade LGBT. A terminologia da Justiça Restaurativa segundo a Organização das
Nações Unidas (ONU) é descrita na Resolução 2002/12 (Resolução 2002), significando qualquer
programa que use processos restaurativos e objetive atingir resultados restaurativos.

A Justiça Restaurativa é uma maneira pacífica de resolver  os conflitos,  seguindo o certo
raciocínio.  O delito deve ser  discutido com foco no fato,  de maneira facultativa e envolvendo o
indivíduo num compromisso de buscar o conflito e resolvê-lo de forma que as partes se entendam,
baseado  no  sentimento  de  empatia.  A  prática  restaurativa  pode  ser  empregada  em  variadas
situações, e nas instituições em geral, conforme é citado pelo autor João Marques Lázaro.

Para que a prática restaurativa seja eficaz, é necessário compromisso leal e mútuo, para que
seja possível reconhecer o problema. O preconceito existente em relação a homoafetividade, possui
consigo uma bagagem histórica. Mas por quê há tanto preconceito no Brasil? A Fundação Perseu
Abramo,  em parceria  com a  Rosa  Luxemburg  Stiftung, desenvolveram uma  pesquisa  intitulada
Diversidade  Sexual  e  Homofobia  no  Brasil,  Intolerância  e  respeito  às  diferenças  sexuais,  para
compreender este fenômeno.

Foram utilizados artigos de Maria Berenice Dias, Ex-Desembargadora do Tribunal de Justiça-
RS, especialista em Direito Homoafetivo e Direito das Famílias, que explicita o descaso do Poder
Judiciário e a omissão da Constituição em relação a discriminação sexual ou identidade sexual.

A partir da ciência que os autores nos disponibilizaram em relação a Justiça Restaurativa,
crimes de discriminação sexual e estudos sociais,  a pesquisa busca tentar uma conscientização
voluntária  a  respeito  dessa  prática  não  somente  júridica,  mas  resolutiva,  e  do  entendimento  a
respeito do problema social relacionado ao preconceito.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa de campo envolve um questionário com dezesseis perguntas totais, sendo quinze
objetivas, e uma discursiva, abordando práticas restaurativas para resolver conflitos relacionados ao
preconceito sexual. A pesquisa no Centro Universitário de Maringá, direcionada a alunos de cursos
aleatórios, sendo a amostragem os primeiros e últimos anos destes, foi realizada em sala de aula,
respondida facultativamente pelos alunos dispostos a participarem dela.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esperava-se desde o início da pesquisa despertar um sentimento de empatia em relação ao
próximo, quebrando barreiras discriminatórias a partir da prática restaurativa, além de contribuir e
propagar a prática dela. E com o questionário, foi possível também identificar certos preconceitos
encontrados no quadro social atual, e dar luz a um caminho socialmente aceito, contrariando os
problemas que vieram a ser indicados pelo projeto.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a pesquisa, foi  possível  indicar certos comportamentos que induzem ao preconceito
sexual que estão inseridos no contexto social, e para tanto, propor a prática da Justiça Restaurativa
para crimes de menor potencial ofensivo que tenham como característica a discriminação sexual ou
identidade de gênero.

Anteriormente dito, a Justiça Restaurativa é facultativa para as partes que queiram solucionar
o conflito de forma que haja um entendimento mútuo, que não gere mágoas. Portanto, para que seja
eficaz, os indivíduos devem assumir um compromisso entre si baseado na empatia para que esse
conflito seja solucionado e compreendido.

É importante ter em mente que o resultado atingido não é tido como regra, e sim como base
de  estudos,  facilitando  o  entendimento  do  fenômeno,  não  solucionando-o,  sendo  necessário
alterações externas que o trabalho não inclui.
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