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Resumo
LUCAS, Rafael Carijó Vellozo. Justiça Restaurativa e impactos no ambiente escolas: evi-
dências do Programa Caxias da Paz. 2022. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Econo-
mia, Administração e Ciências Contábeis de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto, 2022.

As diversas formas de manifestação da violência no contexto escolar são uma fonte de
grande preocupação para membros das comunidades escolares e gestores públicos. A apli-
cação de instrumentos da Justiça Restaurativa nas escolas tem crescido em diversos países,
com o objetivo de apresentar uma abordagem não-retributiva para a resolução de conflitos
e prevenir as ocorrências de violência. Este trabalho apresenta uma avaliação de impacto
do programa restaurativo Caxias da Paz sobre a percepção da violência por parte de
docentes e diretores das escolas do município de Caxias do Sul entre 2013 e 2017. As esti-
mativas geradas pelo modelo matched difference-in-differences indicam ausência de efeito
estatisticamente significativo do programa sobre a percepção de violência escolar de dire-
tores e professores, capturadas por meio de variáveis e indicadores sintéticos construídos
a partir de dados da Prova Brasil.

Palavras-chave: Justiça restaurativa. Violência no contexto escolar.
Diferenças-em-Diferenças com pareamento.



Abstract
LUCAS, Rafael Carijó Vellozo. Restorative Justice’s impacts on the school environment:
evidence from the Caxias da Paz Program. 2022. Dissertation (Master’s Degree) - Facul-
dade de Economia, Administração e Ciências Contábeis de Ribeirão Preto, Universidade
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022.

School violence manifests itself in many forms, constituting a source of great concern
among school communities and policy-makers. In many countries, the use of instruments
inspired by restorative justice philosophy has been on the rise. These interventions aim to
provide a different approach to conflict resolution, setting retributive measures aside, and
to prevent school violence acts. This work provides an impact evaluation of a restorative
program intervention in Caxias do Sul, Brazil, on school violence perception outcomes re-
ported by teachers and school principals between 2013 and 2017. The matched difference-
in-differences estimates indicate no significant causal effects on teachers’ and principals’
perception of school violence, measured by variables and synthetic indexes built from the
Prova Brasil dataset.

Key-words: Restorative justice. School violence. Matched difference-in-differences.
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1 Introdução

A violência pode afetar a vida de crianças e adolescentes matriculados nas escolas
de diversas maneiras. Ocorrências dentro das escolas, no entorno ou mesmo dentro de casa
são potenciais geradores de atrasos no desenvolvimento cognitivo, redução da capacidade
de socialização e do desempenho acadêmico (FOWLER et al., 2009; SAXBE et al., 2018).
No caso brasileiro, há estudos que mostram efeitos negativos de um ambiente escolar
violento sobre diversas medidas educacionais, tais quais: maiores taxas de abandono e
evasão, piores níveis de desempenho dos estudantes e maior rotatividade e faltas dos
docentes e gestores.(SEVERNINI; FIRPO et al., 2009; MONTEIRO; ROCHA, 2017).

A literatura dedicada ao estudo da violência dentro das escolas evidencia uma
míriade de consequências para vítimas e perpetradores. Estudantes que sofreram algum
tipo de agressão na escola têm maior chance de apresentar sinais de depressão, isolamento
social, menor sentimento de pertencimento à escola e maior absenteísmo (JOHNSON,
2009). A gestão de sala de aula também é afetada: o tempo despendido pelos professores
em controlar comportamentos violentos sacrifica a parte da aula destinada à exposição
do conteúdo (GREENE, 2005; FISHER; KETTL, 2003; DEAR, 1995). Não obstante,
os professores de escolas mais violentas sofrem o estresse adicional da resolução desses
conflitos - além do medo pela própria segurança - o que pode explicar a alta rotatividade
de docentes nessas escolas mais vulneráveis (SMITH; SMITH, 2006; INGERSOLL, 2001;
GREENE, 2005).

Do lado dos perpetradores, há evidências de que as medidas tradicionais de punição
- sobretudo suspensões e expulsões - contribuem para o desengajamento desses estudantes
com a escola, agravando os números da transição da escola para o encarceramento (LO-
SEN, 2014). Portanto, educadores e formuladores de política têm procurado novas formas
de resolução de conflitos e atribuição mais ponderada de sanções aos agressores. Assim,
a introdução da Justiça Restaurativa nas escolas tem ganhado apelo em diversos países,
sobretudo naqueles em que as práticas restaurativas já integram esferas como a justiça da
família e vara da infância e juventude (DARLING-HAMMOND et al., 2020).

A Justiça Restaurativa possui ampla literatura teórica, seja na esfera penal ou
escolar. Entretanto, são poucos os trabalhos que fizeram uma análise capaz de identificar
um efeito causal das práticas restaurativas sobre variáveis diversas do ambiente escolar
(DARLING-HAMMOND et al., 2020). No caso brasileiro, não foram encontrados estu-
dos com abordagem econométrica para a avaliação de políticas de Justiça Restaurativa.
Portanto, um dos objetivos deste trabalho é contribuir para a expansão desse ramo da
literatura.
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Uma das experiências mais notáveis da implementação de práticas restaurativas
foi o programa Caxias da Paz, em Caxias do Sul (RS) de 2012 a 2017. A política ofereceu
atendimento a indivíduos apenados, a estudantes e equipes escolares e comunidades em
geral. Cada um desses públicos foi tratado por uma central especializada. Neste trabalho,
o foco da avaliação é a exposição ao trabalho da Central da Infância e Juventude, que
implementou círculos de construção de paz para a resolução de conflitos originados nas
escolas do município. A variável de resultado escolhida visa representar a percepção da
violência escolar pela ótica de professores e diretores de escolas, com base nos questionários
da Prova Brasil de 2013 a 2017.

Um desafio para esta avaliação foi o de contornar um potencial problema de endoge-
neidade. Caso a estratégia de identificação fosse tal que as escolas tratadas fossem somente
aquelas que convocaram ao menos um círculo de paz, haveria risco de simultaneidade: as
escolas mais violentas que poderiam estar demandando mais círculos restaurativos. As-
sim, foram consideradas tratadas todas as escolas de Caxias do Sul e o grupo controle foi
construído com auxílio de técnicas de pareamento com score de propensão. O estimador
principal, matched difference-in-differences, não apresentou resultados significantes para
a exposição à política sobre as diversas métricas de percepção da violência escolar.

Este trabalho está dividido em 6 capítulos, incluindo esta introdução. No capítulo
2, foi feita uma revisão da literatura sobre Justiça Restaurativa: seus princípios e origens,
a implementação nas escolas e, por fim, uma breve descrição sobre o programa que é alvo
da avaliação. No capítulo 3, é discutido o problema de endogeneidade na relação entre
violência escolar e círculos de construção de paz, apresentando uma solução para contornar
essa dificuldade. O capítulo 4 apresenta e caracteriza as bases de dados utilizadas. O
capítulo 5 traz os principais resultados estimados do trabalho. Por fim, no capítulo 6, são
apresentadas as conclusões.
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2 Revisão da literatura e caracterização do
programa Caxias da Paz

2.1 Revisão da Literatura
As relações entre violência e educação têm sido estudadas pela literatura econô-

mica desde, ao menos, (BECKER, 1968). São muitos os trabalhos que apontaram os efeitos
positivos da educação sobre uma menor propensão ao comportamento criminoso na vida
adulta (LOCHNER; MORETTI, 2004; MACHIN; MARIE; VUJIĆ, 2011). Ademais, diver-
sos autores mostram efeitos de intervenções educacionais na redução do comportamento
criminoso (GROSSMAN; TIERNEY, 1998; RODRÍGUEZ-PLANAS, 2012; HELLER et
al., 2013).

A literatura carece de estudos que abordem o sentido contrário da relação entre
violência e resultados educacionais (RUD et al., 2014). Isto é, existe uma lacuna a ser
preenchida na compreensão de como intervenções que afetam o envolvimento de estudantes
em crimes e atos de violência podem impactar resultados educacionais e o clima escolar.
A implementação de programas de justiça restaurativa nas escolas representa uma dessas
iniciativas. Antes de discutir os efeitos identificados na literatura acerca desse tema e
tratar do programa que é alvo da avaliação de impacto deste trabalho, convém fazer uma
breve caracterização da justiça restaurativa como mecanismo de resolução de conflitos.

A definição de justiça restaurativa não é de forma alguma unânime. Há autores
que destacam que ela é muitas vezes descrita a partir de todos os princípios e ações que ela
não representa (PRESSER; VOORHIS, 2002). A justiça restaurativa não é uma expressão
da justiça contemporânea formal, não é centrada no perpetrador e nem visa à promoção
de retribuição. Um dos principais expoentes do campo, Howard Zehr, complementa: a
justiça restaurativa não é resumida a um conjunto de ações, mas de uma coleção bem
definida de valores (ZEHR; BRAITHWAITE, 1995).

A premissa fundamental da justiça restaurativa é que um crime é uma violação
ante outras pessoas e relacionamentos dentro de uma comunidade (ZEHR, 2015). Ou seja,
um delito não se resume a uma violação da lei. Assim, a reação adequada à sua ocorrência
é reparar o dano causado pela transgressão, e não apenas punir o responsável. Portanto,
o sistema de justiça deve prover oportunidades para os mais intimamente afetados pelo
crime de reunirem-se para discutir a ocorrência e tentar chegar a um entendimento co-
mum sobre como promover uma reparação adequada (LATIMER; DOWDEN; MUISE,
2005). Os principais elementos da justiça restaurativa são: participação voluntária para
todos os participantes, a sinceridade na fala e o encontro presencial (HOWSE; CANADA,



Capítulo 2. Revisão da literatura e caracterização do programa Caxias da Paz 14

1998). O autor da transgressão deve compreender e aceitar sua responsabilidade pelo
delito, segundo o princípio da responsabilização sem culpabilização (DAMIANI ;HAN-
SEL; QUADROS, 2018), tudo em um espaço seguro sob um arranjo em que seja possível
chegar-se em uma solução coletiva para reparar o dano causado.

Há três modelos de justiça restaurativa que, apesar de preservarem os princípios
destacados acima, diferem em seu modo de operação: Círculos de Construção de Paz
(CCP), conferências comunitárias/familiares e mediações entre vítima e perpetrador. O
programa Caxias da Paz, objeto desta avaliação de impacto, dedicou-se à formação de
CCPs no tratamento de conflitos, portanto, serão discutidos apenas os princípios por
detrás deste modelo de justiça restaurativa.

Os CCPs têm origem nas tradições de círculos de diálogo dos povos nativos da
América do Norte, que visavam às discussões de questões comunitárias de interesse, com
respeito às diferenças e necessidades de cada indivíduo (PRANIS, 2010). A adoção dos
Círculos de Construção de Paz em diversos ambientes da sociedade moderna – sistema
prisional, escolas e até em corporações – demonstra que o modelo com raízes em comu-
nidades pequenas e homogêneas têm preservado seu valor na promoção da restauração
dos relacionamentos e reparação de danos em um contexto social muito mais diverso e
complexo (DAMIANI ;HANSEL; QUADROS, 2018).

Esse modelo de implementação da justiça restaurativa tem início em uma dispo-
sição circular dos participantes, de forma que todos tenham igual oportunidade de expor
suas reflexões (PRANIS, 2010). Todos os participantes possuem a mesma importância
nos Círculos de Construção de Paz, configurando um processo horizontal de comunicação.
Alguns dos elementos centrais dos CCPs são: o bastão de fala, a atuação do facilitador, as
orientações e o processo decisório consensual (DAMIANI ;HANSEL; QUADROS, 2018).
Os facilitadores são indivíduos responsáveis pela manutenção de um ambiente em que os
participantes dos CCPs se sintam seguros para expor suas histórias, preservando o respeito
mútuo e a fala honesta. Os facilitadores devem estimular as reflexões por meio de per-
guntas, mas sem regular o diálogo, buscando manter a qualidade da interação do círculo
(PRANIS, 2010). Esses técnicos são também os principais responsáveis pelas orientações
do grupo: são oportunidades (frequentemente enquadradas nos chamados pré-círculos)
de se estabelecer as condutas esperadas dos participantes nos círculos. Nesse sentido, o
bastão de fala cumpre um importante papel na definição da conduta esperada durante
a realização dos círculos: ele promove a regulação do diálogo, propiciando um ritmo pre-
visto e contribuindo para a escuta e sentimento de empatia com os relatos dos demais
participantes (Pranis, 2010).

A ausência de uma definição fechada para justiça restaurativa e as intervenções
nela inspiradas contribui para a dificuldade de se aferir o impacto dessas iniciativas seja no
contexto penal ou escolar, conforme destaca a meta-análise de Latimer et al. (2005). Ou
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seja, existe um desafio no enquadramento de políticas sob o arcabouço da justiça restaura-
tiva, de forma que não há consenso sobre a inclusão/exclusão de diversas intervenções em
estudos que buscam observar os impactos da justiça restaurativa na reincidência de cri-
mes ou na violência no contexto escolar. Além disso, como será tratado na próxima seção,
são raros os trabalhos que tiveram êxito em capturar o efeito causal de uma intervenção
específica com validade interna satisfatória.

2.2 Justiça Restaurativa nas escolas
A implementação de políticas no âmbito da Justiça Restaurativa nas escolas pode

assumir diversos formatos quanto à abrangência e complexidade da intervenção. As prá-
ticas restaurativas em última instância podem ser classificadas como "add-on"e "whole-
school"(DARLING-HAMMOND et al., 2020). No primeiro caso, os procedimentos restau-
rativos servem de apoio às medidas disciplinares já existentes nas escolas. Um exemplo
típico tem como alvo os estudantes que sofreriam suspensão como consequência de algum
desvio de comportamento dentro da escola: estes indivíduos são encaminhados para cír-
culos restaurativos com intuito de sistematizar uma estratégia para a reparação do dano
causado e evitar sua reicidência (DARLING-HAMMOND et al., 2020).

Entretanto, as intervenções de maior alcance, envolvendo toda a escola, têm ga-
nhado popularidade e têm por objetivo prevenir transgressões e promover o estreitamento
de vínculos entre estudantes, seus pares e equipe escolar, no sentido de favorecer um
melhor clima escolar (DARLING-HAMMOND et al., 2020).

Os defensores da justiça restaurativa nas escolas argumentam que as medidas
disciplinares punitivas estão associadas a diversas consequências negativas para o desen-
volvimento dos estudantes, como a aplicação desigual de sanções com base em raça e
características socioeconômicas (SKIBA et al., 2002); aumento da delinquência juvenil
(PETROSINO; GUCKENBURG; FRONIUS, 2012) e piora nos índices de abandono es-
colar, evasão e taxas de conclusão do ensino médio (BALFANZ; BYRNES; FOX, 2015;
DARLING-HAMMOND et al., 2020). Assim, esses autores defendem as práticas restau-
rativas como alternativa às medidas punitivas de exclusão, como suspensões e políticas
de tolerância zero (expulsões), que estariam correlacionadas com os próprios desvios de
conduta que a abordagem punitiva busca combater.

As sanções aplicadas em um contexto restaurativo podem incluir serviço comuni-
tário, restituição financeira, pedidos de desculpas ou o comprometimento do agressor com
determinada estratégia para mudança de comportamentos específicos, por vezes estimu-
lado por algum incentivo (STINCHCOMB; BAZEMORE; RIESTENBERG, 2006).

Antes de detalhar a literatura voltada para os resultados educacionais atribuídos
à justiça restaurativa, convém apresentar os mecanismos psicológicos e sociais que podem
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explicar mudanças no comportamento dos participantes de procedimentos restaurativos.

Existem diversas teorias nos campos da sociologia e psicologia que fornecem inter-
pretações dos mecanismos capazes de transformar o comportamento juvenil através dos
procedimentos restaurativos (RUD et al., 2014). Uma das correntes principais é a reinte-
grative shame theory (RST) , que enfatiza o papel dos sentimentos de culpa e vergonha
na determinação do comportamento de menores infratores (BRAITHWAITE, 2004; RUD
et al., 2014). Com base em evidências da literatura neuropsicológica de adolescentes, o
controle de impulsos e compreensão das consequências de longo prazo de suas atitudes
ainda não estão plenamente desenvolvidas (PAUS, 2005; RUD et al., 2014). Assim, uma
intervenção com foco nos sentimentos de culpa e vergonha diante de um dano causado
teriam maior tendência a moldar o comportamento juvenil do que aquelas que estressam
consequências de longo prazo.

Uma segunda teoria, que serve de base para intervenções focadas no comporta-
mento violento de forma geral, é a social learning theory (SLT), utilizada no programa
restaurativo holandês Halt (RUD et al., 2014). A SLT defende que o comportamento cri-
minoso é adquirido por meio de aprendizado e observação de condutas violentas, sendo
fortemente determinado por fatores sociais e circunstanciais (BANDURA, 1969). Assim,
intervenções consistentes com a SLT buscam confrontar os infratores com seus delitos,
através de exercícios de reflexão sobre os atos, da contraposição com modelos de bom
comportamento e de treinamento destinado ao controle da raiva e desenvolvimento de
competência social para lidar com conflitos (GOLDSTEIN, 1999).

Ademais, é destacado um potencial mecanismo da justiça restaurativa na melhora
do comportamento dos estudantes: a oportunidade de participação nos procedimentos
restaurativos os tornariam mais propensos a acatar as decisões acordadas nas interven-
ções e nas próprias normas de conduta escolar. Isto é, os estudantes considerariam mais
legítimas as sanções restaurativas por conta de seu formato horizontal de resolução de
conflitos (TYLER, 2006; ZEHR, 2015).

2.2.1 Resultados Educacionais

A literatura teórica sobre justiça restaurativa é abundante, mas o mesmo não
pode ser dito sobre os trabalhos empíricos dedicados à avaliação de seu efeito causal so-
bre resultados escolares (DARLING-HAMMOND et al., 2020). Estudos que utilizaram
intervenções aleatorizadas de treinamento restaurativo de equipes escolares encontraram
reduções significativas no número de dias de suspensões, ocorrências de bullying, melhora
na percepção da violência escolar pelos docentes e estreitamento de vínculos entre estu-
dantes (AUGUSTINE et al., 2018; ACOSTA et al., 2019).1 Entretanto, um estudo que
1 Esses resultados podem ter sido afetados pela contaminação de escolas do grupo de controle, que se

tornariam grupos sub-ótimos de comparação (DARLING-HAMMOND et al., 2020).
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utilizou controle por observáveis, pareando escolas que receberam uma política restaura-
tiva com unidades não-tratadas, não detectou efeitos significativos sobre diversas medidas
de violência escolar e evasão (ANTONIO, 2015). Por fim, um estudo avaliou os efeitos de
um programa restaurativo direcionado a menores infratores na Holanda, que apresentou
impacto positivo na redução da reincidência e no aumento do número médio de anos de
estudo e queda no abandono escolar (RUD et al., 2014).

Em suma, as escassas avaliações de impacto da justiça restaurativa nas escolas,
tanto na modalidade "add-on" quanto "whole-school", lograram resultados educacionais
majoritariamente favoráreis. Contudo, cada um deles está sujeito a problemas de vali-
dade interna intrínsecos à análise de aleatorização e controle somente por características
observáveis (DARLING-HAMMOND et al., 2020). Um último entrave relevante para a
identificação do efeito das intervenções em variáveis educacionais é o horizonte temporal:
os programas de justiça restaurativa podem demorar de 3 a 5 anos para lograr mudan-
ças estruturais que contribuam para a melhora do clima escolar (JR; EVANS; LESTER,
2013). Assim, a duração da intervenção pode não ter sido longa o suficiente ou a própria
disponibilidade de dados em painel com maior dimensão podem explicar impactos nulos.

Assim, o presente trabalho busca acrescentar evidências de impacto causal de um
programa de justiça restaurativa em escala municipal, não somente no nível da escola,
sobre a percepção da violência escolar em Caxias do Sul.

2.3 O Programa Caxias da Paz
A origem do programa municipal de pacificação restaurativa de Caxias do Sul se

deu em 2010, quando a cidade estabeleceu uma parceria com a Escola da Magistratura da
Associação de Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris), no sentido de concretizar o projeto
Justiça para o Século XXI (DAMIANI ;HANSEL; QUADROS, 2018). Em 2012, foi esta-
belecido convênio com a prefeitura para determinação de repasses financeiros necessários
para as formações dos profissionais envolvidos na condução dos círculos de construção
de paz, especialmente os facilitadores, além da criação das principais instituições do pro-
grama: o Núcleo de Justiça Restaurativa e as Centrais da Paz.

O Núcleo de Justiça Restaurativa consiste em um ambiente técnico e de gestão, em
que os esforços de articulação entre as diversas instituições envolvidas no programa Caxias
da Paz são organizados, os recursos humanos são distribuídos às Centrais da Paz e onde
os materiais acadêmicos utilizados na divulgação e execução da política são desenvolvidos
(DAMIANI ;HANSEL; QUADROS, 2018). As Centrais da Paz são as responsáveis pelo
atendimento restaurativo à população e são divididas em três segmentos: Central Judicial,
Central da Infância e Juventude e Central Comunitária. Em 2014, por força da Lei 7.754,
todo o arranjo institucional que vai do Núcleo de Justiça Restaurativa às atribuições das
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Centrais da Paz no atendimento direto à população foi oficialmente regularizado.

No que compete à administração pública, o programa esteve sob a responsabilidade
da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social de Caxias do Sul. Uma
das premissas do programa é o elevado grau de cooperação entre diversos atores relevantes
para trazer os círculos à população. No caso da Central da Infância e Juventude, houve
parcerias com o Ministério Público e a Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente
(DPCA) no fluxo que guia o processo restaurativo. Essa parceria surgiu em 2014 sob a
expectativa de oferecer celeridade aos casos: a ocorrência – tipicamente de menor potencial
ofensivo - trazida à DPCA era encaminhada ao Ministério Público que a classificava como
“caso para justiça restaurativa”. Após esse encaminhamento, uma equipe da Central da
Infância e Juventude dirigia-se ao Ministério Público para dar início a um pré-círculo,
momento em que as partes recebem informações sobre o processo restaurativas e são
convidadas a participar de um CCP (DAMIANI ;HANSEL; QUADROS, 2018).

De forma ampla, os objetivos da Central da Infância e Juventude podem ser re-
sumidos como: oferecer atendimento para resolução de conflitos de forma mais eficaz,
promover a Cultura da Paz e formas autocompositivas2 de resolução de conflitos envol-
vendo o público infanto-juvenil e a construção de espaços seguros para a prática de CCPs
visando ao fortalecimento de vínculos entre as partes envolvidas (DAMIANI ;HANSEL;
QUADROS, 2018). Entretanto, a Central da Infância Juventude busca objetivos mais
concretos tais quais: diminuir os atos infracionais nas escolas, prevenir conflitos no ambi-
ente escolar, diminuir os números da evasão escolar a distorção idade-série dos estudantes
(DAMIANI ;HANSEL; QUADROS, 2018).

2 Entende-se autocompositivo como a resolução de litígio por decisão consensual das partes envolvidas
no mesmo.
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3 Metodologia

A estratégia de identificação do impacto do programa Caxias da Paz sobre as
variáveis de percepção da violência no ambiente escolar e a evasão dos estudantes é con-
sequência da definição das unidades que receberam o tratamento. Nesse sentido, seriam
possíveis dois caminhos. O primeiro é considerar tratada a escola que convocou ao menos
um Círculo de Construção de Paz entre 2014 e 2017. Já no segundo, são consideradas ex-
postas à política todas as escolas públicas do município de Caxias do Sul. Neste capítulo,
será argumentado que a segunda abordagem é a mais adequada para capturar o efeito
causal do programa e mitigar os problemas de endogeneidade que potencialmente recaem
sobre a primeira estratégia.

3.1 Círculos de Construção de Paz como atribuição de tratamento
Conforme visto no Capítulo 2, os Círculos de Construção de Paz representam o

principal instrumento de resolução de conflito da política, tem abrangência em toda escola
e pertence ao grupo de intervenções mais profissionais no âmbito da justiça restaurativa
(MORRISON, 2013). Dada a importância dos CCPs, poderiam ser consideradas tratadas
apenas as escolas que tiveram ocorrências levadas a um CCP ao longo do período de
análise. A equação (3.1) buscaria captar o efeito do programa nas variáveis de percepção
da violência escolar:

𝑉 𝑖𝑜𝑙ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖,𝑡 = 𝛽𝑖 + 𝛽𝑡 + 𝛽𝐶𝐶𝑃𝑖,𝑡 + 𝜖𝑖,𝑡 (3.1)

O modelo acima é uma versão da abordagem canônica de diferenças-em-diferenças,
"two-way fixed effects", um painel com dois períodos e efeitos fixos de indivíduo e tempo,
𝛽𝑖 e 𝛽𝑡 . Um trabalho recente (GOODMAN-BACON, 2021) mostrou que o parâmetro 𝛽

estimado sob essa estrátegia não pode ser interpretado como o efeito médio do programa
sobre os tratados quando há mais de dois períodos para atribuição do status de trata-
mento. O autor demonstrou que essa especificação produz estimativas viesadas quando as
unidades recebem o tratamento em períodos distintos - cujo efeito pode ser heterogêneo
ao longo do tempo.

Muitas políticas não seguem a configuração do modelo canônico de difenrenças-
em-diferenças, com dois períodos delineando todas as unidades tratadas e as de controle -
como foi o caso de trabalhos como o de (CARD; KRUEGER, 1993). No programa Caxias
da Paz, as escolas puderam convocar CCPs entre 2014 e 2017. Assim, se considerarmos
tratadas as escolas a partir do momento em que convocaram um círculo, o grupo de
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unidades tratadas se transformará a cada ano, gerando as dificuldades enfrentadas pela
abordagem two-way fixed effects discutidos. Convém destacar que essa mesma limitação
está presente na estratégia utilizada neste trabalho na identificação do efeito causal do
programa, de forma que a interpretação dos coeficientes precisa ser feita com cautela.

3.2 Endogeneidade
O modelo canônico de diferenças-em-diferenças parte da hipótese de que a escola

que recebeu o tratamento foi aquela que convocou ao menos um Círculo de Construção de
Paz no período de análise. Esta atibuição de tratamento, todavia, é vulnerável a dois tipos
de problemas de endogeneidade: causalidade reversa e omissão de variáveis. No primeiro
caso, há o risco de que a realização dos CCPs seja explicada pelos índices mais elevados
de violência em determinadas escolas. Já o segundo tipo de endogeneidade refere-se a
variáveis associadas à convocação de CCPs mas que estão ausentes no modelo.

O problema de simultaneidade permeia a literatura de economia do crime: di-
versos estudos sobre a relação entre policiamento e ocorrências de crimes abordaram o
problema da determinação simultânea entre essas variávies. É possível dividir os traba-
lhos que procuram contornar o viés de simultaneidade em dois grupos: os que utilizam
variáveis instrumentais e aqueles que exploram variações exógenas no emprego das forças
policiais (MELLO, 2019). O trabalho de (LEVITT, 2002) inaugurou o primeiro grupo:
o autor utilizou eleições municipais e estaduais como instrumento para a presença poli-
cial - por hipótese, as datas dos pleitos impactam a ocorrência de crimes somente por
meio das mudanças sobre a distribuição dos policiais nas ruas. Já os autores (TELLA;
SCHARGRODSKY, 2004) representam a segunda vertente: foi analisada uma variação
exógena na distribuição das forças policiais na Argentina após um ataque terrorista em
Buenos Aires em 1994. Para ambos os ramos da literatura, o impacto do policiamento é
majoritariamente negativo sobre crimes (MELLO, 2019).

A determinação simultânea entre policiamento e crime pode também ter sua con-
traparte na relação entre violência escolar e a realização de CCPs. Isto é, da mesma forma
que é mais provável que uma cidade com índices de violência em alta contratará mais poli-
ciais, uma escola com muitos casos de violência provavelmente irá solicitar a realização de
um CCP, uma vez que a prática restaurativa esteja disponível. Entretanto, ao contrário de
Levitt (1997) e Di Tella e Schargrodsky (2004), não há no contexto de Caxias do Sul uma
variável instrumental ou variação exógena sobre a covariada de interesse que pudessem
contornar esta fonte de endogeneidade.

Por fim, convém destacar algumas das possíveis variáveis omitidas que podem estar
associadas à convocação de círculos nas escolas. As chances de realização de um CCP
diminuiriam se, por exemplo: a equipe escolar estimulasse outras práticas (inspiradas ou
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não na justiça restaurativa) no lugar dos círculos. Esse caso é análogo ao problema de
contaminação do grupo de controle de estudos aleatorizados (DARLING-HAMMOND et
al., 2020). Isto é, o grau de comunicação da rede pública de educação pode estimular
trocas de experiências entre escolas que realizaram círculos e inspirar práticas informais
de resolução de conflitos em outras escolas, que seriam consideradas não tratadas. Existe
também a possibilidade de resistência no âmbito individual: como a adesão ao processo
restaurativo deve sempre ser voluntária, alguns estudantes ou seus pais podem ser mais
propensos a rejeitar a abordagem restaurativa em favor da justiça tradicional.

3.3 Tratamento no nível do município
Com o objetivo de evitar os problemas de endogeneidade sujeitos à especificação

anterior, foram consideradas tratadas todas as escolas públicas de Caxias do Sul de 2014
a 2017, independente da realização de um círculo no período. A estratégia utilizada para
apurar o impacto da política sobre a percepção da violência escolar foi a combinação do
modelo de diferenças-em-diferenças com pareamento, tendo como unidades as escolas.

3.3.1 Percepção da violência nas escolas

As técnicas de pareamento são amplamente utilizadas para a estimação do efeito
causal de intervenções em contextos não experimentais. O objetivo do procedimento é
encontrar um subconjunto de indivíduos não tratados que seja muito semelhante aos
participantes da política em um vetor X de todas características pré-tratamento obser-
váveis (CALIENDO; KOPEINIG, 2008). A primeira condição necessária para a estima-
ção do efeito médio sobre os tratados é chamada hipótese de independência condicional:
𝑌 0 ⊥⊥ 𝐷|𝑋. Isto é, os resultados potenciais dos indivíduos não tratados, 𝑌 0, condicio-
nados em X, são independentes de sua atribuição de tratamento, 𝐷. Assim, o resultado
de um indíviduo no grupo controle torna-se um bom previsor do resultado potencial de
um indivíduo tratado na ausência de tratamento, desde que compartilhem o mesmo ve-
tor X de características observáveis. A segunda hipótese exigida é a de sobreposição (ou
suporte comum): 0 < 𝑃𝑟[𝐷 = 1|𝑋] < 1. Ou seja, é necessário que para cada valor de X
existam indivíduos tratados e não tratados, de forma que seja possível que cada unidade
tratada tenha uma contraparte similar no grupo controle que represente seu contrafactual
(CALIENDO; KOPEINIG, 2008).

Rosebaum e Rubin (1983) mostraram que se a hipótese de independência condicio-
nal vale para o vetor X, então ela também será verdadeira para funções de X. O propensity
score é uma dessas funções: 𝑃 (𝑥) = 𝑃𝑟[𝐷 = 1|𝑋 = 𝑥], ou seja, a probabilidade de par-
ticipar do tratamento condicional em x. Assim, a hipótese de independência condicional
pode ser reescrita em termos do propensity score: 𝑌 0 ⊥⊥ 𝐷|𝑃 (𝑥) (ROSENBAUM; RUBIN,
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1983). A introdução do propensity score conseguiu contornar o problema da dimensão do
vetor X - que tornaria cada vez mais difícil encontrar indivíduos tratados e não tratados
com a mesma característica em cada variável. Além disso, se tornou possível testar a
condição de balanceamento: 𝐷 ⊥⊥ 𝑥|𝑝(𝑥). Isto é, uma vez que a atribuição do tratamento
condicional no propensity score é aleatória, não deve haver diferenças significativas nas
características observáveis de tratados e não tratados.

O método de pareamento a partir do propensity score pode ser combinado com o
arcabouço de diferenças-em-diferenças em contextos de dados em painel ou cortes trans-
versais repetidos (HECKMAN; ICHIMURA; TODD, 1997). Essa combinação permite
flexibilizar as hipóteses subjacentes de ambos os modelos: características não observáveis
(estáveis no tempo) que afetem a atribuição de tratamento dos indivíduos não tratados po-
dem ser acomodadas para respeitar a hipótese de independência condicional (BLUNDELL;
DIAS, 2009). Assim, a primeira hipótese de identificação do modelo matched difference-
in-differences (MDID) dita que a tendência não observada do resultado dos não tratados
é independente do status de tratamento: (𝑢𝑖𝑡1 − 𝑢𝑖𝑡0) ⊥⊥ 𝑑𝑖𝑡1|𝑋𝑖. Assim, o grupo con-
trole apresenta o mesmo comportamento que os tratados apresentariam na ausência de
entratamento entre o período anterior e o posterior à intervenção. No mesmo sentido, a
condição de suporte comum afirma que todos os indivíduos tratados possuem contraparte
comparável no grupo controle antes e depois do tratamento: 𝑃𝑟[𝑑𝑖𝑡1 = 1|𝑋𝑖, 𝑡] < 1.

O estimador MDID para dados longitudinais empregado na estimação do efeito
do programa Caxias da Paz na percepção da violência escolar, seguindo a notação de
Blundell e Dias (2009), está retratado na equação (3.3).

�̂�𝑀𝐷𝐼𝐷,𝐿 =
∑︁
𝑖∈𝑇

⎧⎨⎩[𝑦𝑖𝑡1 − 𝑦𝑖𝑡0 ] −
∑︁
𝑗∈𝐶

𝑤𝑖𝑗[𝑦𝑖𝑡1 − 𝑦𝑖𝑡0 ]

⎫⎬⎭𝑤𝑖 (3.2)

Os indíviduos 𝑖 pertencem ao grupo dos tratados e os 𝑗 compõem o grupo de
controle. O termo 𝑤𝑖𝑗 corresponde ao peso atribuído ao indivíduo de comparação 𝑗 em
relação ao 𝑖 correspondente, com base na distribuição de observáveis sobre os tratados.
A definição desse parâmetro e do peso de reponderação, 𝑤𝑖, dependem do algoritmo
de pareamento utilizado.1 Assim, o estimador de MDID computa a diferença entre dois
termos: a diferença entre os resultados dos tratados antes e depois do tratamento e a
diferença podenderada pré e pós-intervenção das unidades de controle dentro do suporte
comum.

A equação (3.4) representa a estimação por diferenças-em-diferenças do efeito do
programa sobre as diversas medidas de percepção da violência no contexto escolar, utili-
zando a base de dados após o pareamento. Ou seja, equivale ao modelo geral MDID, mas
1 O algoritmo de pareamento empregado foi o do vizinho mais próximo. Os detalhes acerca dos parâ-

metros utilizados e sua justificativa estão no Capítulo 5
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explicita os parâmetros de interesse da avaliação: 𝛽2 e 𝛽3 são os coeficientes da interação
entre a presença do tratamento (a escola pertencer à rede pública no município de Caxias
do Sul) com as dummies de ano.

𝑉 𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑎𝑥𝑖𝑎𝑠 + 𝛽2𝐼2015 + 𝛽3𝐼2017 + 𝛽4𝑑2015 + 𝛽5𝑑2017 + 𝜖𝑖,𝑡 (3.3)
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4 Dados

A avaliação do impacto do programa Caxias da Paz sobre a percepção da violência
nas escolas serviu-se dos questionários contextuais da Avaliação Nacional do Rendimento
Escolar (Anresc), mais comumente referida como Prova Brasil. A série utilizada conta com
três períodos: 2013, antes da implementação do programa nas escolas sul-caxienses, e nos
anos de 2015 e 2017. Dois dos quatro questionários foram utilizados, o de gestores e o de
professores, de onde foram extraídas dez perguntas acerca do testemunho de ocorrências
diversas de violência na escola (Tabela 1).

Tabela 1 – Questionário Prova Brasil (diretores e professores): violência escolar

Violência Explícita

Agressão verbal ou física de alunos a professores ou a funcionários da escola.
Agressão verbal ou física de alunos a outros alunos da escola.
Você foi vítima de atentado à vida.
Você foi vítima de roubo (com uso de violência).

Violência Velada

Você foi ameaçado por algum aluno.
Você foi vítima de furto (sem uso de violência).
Alunos frequentaram as suas aulas sob efeito de bebida alcoólica.
Alunos frequentaram as suas aulas sob efeito de drogas ilícitas.
Alunos frequentaram as suas aulas portando arma branca (facas, canivetes etc.).
Alunos frequentaram as suas aulas portando arma de fogo.

Existem diversas formas de classificar atos de violência, uma das quais é centrada
na natureza da agressão (psicológica, física ou sexual) (BUVINIC; MORRISON; SHIF-
TER, 1999). As perguntas feitas aos docentes e gestores nos questionários da Prova Brasil
explicitam a presença ou ausência de um envolvimento físico do agressor (como na dis-
tinção entre furto e roubo). Assim, as questões foram agrupadas segundo dois tipos de
violência: velada e explícita.

Os índices de violência, utilizados como variáveis dependentes da equação (3), fo-
ram construídos por intermédio da análise de componentes principais para cada tipo de
violência. Neste método de análise multivariada, o objetivo é a redução da dimensão de
uma base de dados com variáveis correlacionadas, gerando combinações lineares indepen-
dentes que expliquem a maior parte da variabilidade dos dados (MANLY; ALBERTO,
2016). A construção dos índices de percepção de violência extraídos das respostas dos ges-
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tores foi feita a partir de uma extensão desse método, a análise de componentes principais
logísticos. Essa técnica é utilizada para a redução de dimensão de uma base de dados com
variáveis binárias - já que há um único gestor respondente por escola. Após a geração dos
três índices (violência velada, explícita e geral), os mesmos foram normalizados em uma
escala crescente de percepção de violência de 0 a 1.

A Figura 1 resume a comparação dos índices gerais de percepção da violência de
gestores e professores de Caxias do Sul ante os demais municípios gaúchos. O gráfico
superior traz as séries dos índices construídos pelas respostas dos professores e o inferior
trata dos gestores. Em ambos os casos, as escolas de Caxias do Sul são percebidas como
menos violentas que as do restante do estado em todo o período. Entretanto, entre 2015 e
2017, as escolas tratadas apresentaram reversão na tendência de queda (mais expressiva
no caso dos diretores).

Figura 1 – Evolução da percepção de violência (professores)

Convém destacar que o testemunho dos diretores destoa do relato da média dos
professores, os primeiros enxergam patamares mais elevados de violência nas escolas. A
Figura 2 evidencia esse contraste.
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Figura 2 – Distribuição do Índice de Violência Geral de docentes e gestores (2013)

O escore de propensão utilizado no pareamento das escolas de Caxias do Sul e
do restante do Rio Grande do Sul foi calculado condicionado em um vetor de variáveis
referentes ao período anterior ao tratamento, 2013. O detalhamento desse conjunto de
dados está no capítulo 5, já que a seleção e balanceamento de características observáveis
são partes cruciais para a execução do matching.

Um terceiro conjunto de dados foi obtido junto ao Instituto de Pesquisas Econômi-
cas e Sociais da Universidade de Caxias do Sul, sede da Central da Infância e Juventude
do programa Caxias da Paz. As informações trazidas nas Tabelas 2 e 3 caracterizam a
implementação do principal instrumento do programa, os Círculos de Construção de Paz.
Entretanto, a função desses dados é somente descritiva, já que não é possível empregá-los
nas estimações sem incorrer nos problemas de endogeneidade discutidos no capítulo 3.
Dessa forma, exercícios como a estimação de efeitos heterogêneos sobre os tratados não
podem ser conduzidos com base nas variáveis detalhadas nestas duas tabelas.

A Tabela 2 resume as principais variáveis associadas à realização dos círculos
de paz. Em todo o período, a grande maioria das escolas do município não tiveram ao
menos um círculo restaurativo. Aquelas que os convocaram tiveram a presença mojoritária
de técnicos - como os facilitadores treinados pelo Núcleo de Justiça Restaurativa - e
observaram altas taxas de acordo entre as partes ao fim do processo. Os acordos são
vistos como um indicador de sucesso do processo restaurativo, na medida em que os
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envolvidos chegam a um consentimento sobre suas responsabilidades na restauração do
dano e evitam a abertura de um processo judicial.

Tabela 2 – Variáveis associadas à realização de Círculos de Construção de Paz

2014 2015 2016 2017
Escolas CCP 29 46 45 30
Escolas Não-CCP 125 108 109 124
Média de CCPs por escola 1,65 2,41 2,53 3,7
Média de Pré-Círculos 1,73 1,67 1,9 2,04
Presença de Técnicos 68,8% 79% 69% 72,9%
Total de Círculos 48 111 114 111
% Acordo 77,1% 77% 47,6% 60%
Fonte: Universidade de Caxias do Sul, elaboração própria.

A Tabela 3 elenca os tipos de ocorrência que motivaram a convocação de círcu-
los restaurativos nas escolas. É importante destacar que algumas das transgressões mais
frequentes, como Ameaça, Lesão Corporal e Vias de Fato, possuem correspondência em
ao menos uma das perguntas do questionário da Prova Brasil que compõem os índices
de violência explícita e velada. Embora muitas das tipificações presentes na Tabela 3
possam apresentar sobreposição entre si ou ainda terem uma definição muito abrangente
(como Fortalecimento de Vínculos), essa figura evidencia que o instrumento de resolução
de conflitos foi aplicado sobre as mais diversas formas de violência nas escolas.

Tabela 3 – Convocação de Círculos restaurativos conforme motivo da ocorrência

2014 2015 2016 2017
Ameaça 18% 15% 11% 13%
Lesão Corporal 43% 38% 23% 10%
Vias de Fato 9% 19% 8% 4%
Conflitos Familiares 2% 1% - -
Dano 4% 1% 2% 2%
Desacato 2% 1% 2% -
Outros crimes 7% - - -
Injúria - 4% 2% -
Medidas acerca da escola - 1% - -
Turmas com problemas disciplinares - 1% - -
Conflito na escola - 4% 2% 6%
Conflito entre a equipe diretiva - - 2% -
Drogas - - 2% -
Contravenções - - 2% -
Fortalecimento de vínculos 13% 11% 45% 50%
Furto - - - 2%
Bullying - - - 2%
Sensibilização - - - 6%
Regras de convivência - - - 2%
Fonte: Universidade de Caxias do Sul, elaboração própria.
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Por fim, a Tabela 4 ilustra a correlação entre os índices de percepção da violência
escolar, tanto para professores como diretores, e a realização de círculos restaurativos.
Os coeficientes que relacionam a realização de um CCP aos tipos de violência relatados
por professores e gestores são todos negativos - exceto para o índice de violência geral
dos diretores. Entretanto, nenhum desses coeficientes apresenta significância estatística.
Portanto, a relação entre a percepção da violência e a convocação de círculos restaurativos
não pode ser determinada diretamente.

Tabela 4 – Correlação entre índices de violência e realização de Círculos de Construção
de Paz

Exp. Velada Geral CCP Exp. Velada Geral
Diretor Diretor Diretor Prof Prof Prof

Exp. Diretor 1.00
Velada Diretor -0.20 1.00
Geral Diretor -0.20 0.96 1.00
CCP 0.05 -0.21 -0.22 1.00
Exp. Prof -0.21 0.24 0.24 -0.06 1.00
Velada Prof 0.04 -0.19 -0.21 -0.04 -0.21 1.00
Geral Prof -0.22 0.28 0.27 -0.07 0.99 -0.27 1.00
Fonte: UCS e Inep, elaboração própria.
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5 Resultados

5.1 Percepção da violência escolar pelos docentes
A estimação do efeito causal do programa Caxias da Paz sobre os índices de per-

cepção da violência escolar tem como primeira etapa o cálculo do propensity score com
base nas características observáveis selecionadas. As estimativas do logit para o cômputo
do propensity score estão na Tabela A.1. As variáveis utilizadas na construção da amostra
pareada estão resumidas na Tabela 5

Tabela 5 – Média das variáveis utilizadas no logit - Caxias do Sul e RS em 2013

Rio Grande do Sul Caxias do Sul
Laboratório de Ciências 0.58 0.29
Quadra Esportiva 0.79 0.90
Biblioteca 0.92 0.99
Número de Salas 11.83 11.90
Abandono Total Ensino Fundamental 0.99 1.33
Reprovação Total Ensino Fundamental 9.54 9.35
Regularidade Docente 3.58 2.95
Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 20.68 17.33
Adequação docente (nível 1) 58.69 53.99
Número de Matrículas 157.86 238.99
Índice de Violência Geral 0.542 0.512
Fonte: Censo Escolar, SAEB. Elaboração própria.

As cinco primeiras variáveis dizem respeito à proporção média de escolas que pos-
suem equipamentos de infraestrutura relevantes para o desenvolvimento das atividades
escolares, além do tipo de localização (Rural ou Urbana) e o número de matrículas. Em
seguida, estão as médias, em pontos percentuais, de abandono para os anos iniciais e finais
Ensino Fundamental, retiradas das bases de resultados educacionais no Inep.1 Na sequên-
cia, foram incluídas três medidas relevantes da gestão escolar: os índices de Complexidade
da Gestão (ICG), Regularidade Docente (IRD) e Adequação docente. Por fim, o vetor de
observáveis incluiu a taxa de distorção idade-série no Ensino Fundamental.

A seleção das variáveis que integram a estimação do propensity score é uma etapa
sensível do processo de pareamento. Por um lado, é necessário um número suficientemente
grande de variáveis que determinem simultaneamente o tratamento e o produto para que
a hipótese de independência condicional seja verificada. Em contrapartida, o risco de a
condição de suporte comum ser violada é crescente com o acúmulo de covariadas no vetor
1 As informações referentes ao Ensino Médio não foram incluídas por conta da ausência significativa de

dados para esta etapa.
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X. Além disso, a omissão de variáveis relevantes para a determinação do tratamento e
produto podem aumentar muito o viés das estimações (HECKMAN; ICHIMURA; TODD,
1997). Nesse sentido, as variáveis expostas na Tabela 5 compõem o vetor de observáveis
relevantes para respeitar a hipótese de independência condicional e, ao mesmo tempo,
preservam a maior região de suporte comum entre tratamento e controle. Além disso, a
inclusão do índice geral de percepção da violência como regressor do logit teve a finalidade
de verificar a hipótese de tendência paralela pré-tratamento.

Conforme a breve exposição no capítulo 3, a amostra gerada no processo de pa-
reamento depende do algoritmo empregado e de seus parâmetros. A Figura 3 ilustra a
sobreposição da densidade do propensity score entre as escolas de Caxias do Sul e do
restante do Rio Grande do Sul antes e depois do pareamento. O primeiro gráfico exclui o
índice geral de violência do vetor de covariadas por trás do propensity score; já o segundo
gráfico conta com essa característica.

Figura 3 – Densidade do propensity score: antes e depois do pareamento

Um passo adicional para verificar a qualidade do pareamento é a comparação do
pseudo-R2 obtido no logit com toda a amostra (utilizado no cálculo do propensity score)
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com o do logit que utiliza apenas a base pareada para estimar a atribuição do tratamento.
Se o processo de matching foi bem conduzido, o pseudo-r2 deve cair consideravelmente
sob a amostra pareada (CALIENDO; KOPEINIG, 2008). Isto é, as covariadas passam a
ter menos poder de determinação do status de tratamento, já que a base pareada é similar
nestas características. A Tabela 6 evidencia que esse foi o caso: o poder de explicação das
covariadas sobre a atribuição de tratamento reduziu muito após o pareamento.

Tabela 6 – Pseudo-R2

Pseudo-R2 Antes do Pareamento Após o Pareamento
Amostra sem Índice de Violência 0,255 0,019
Amostra com Índice de Violência 0,262 0,011
Fonte: Censo Escolar, SAEB. Elaboração própria.

Antes da discussão sobre os resultados da estimação do modelo de diferenças-em-
diferenças pareado, é necessário avaliar o balanceamento das variáveis entre os grupos
de tratamento e controle após o pareamento. Não deve haver diferença significante das
médias dos dois grupos se o controle por observáveis foi bem executado. Conforme as
evidências resumidas na Tabela 7, a diferença das médias entre tratados e não-tratados
não é estatisticamente diferente de zero.

Tabela 7 – Diferença de médias das variáveis explicativas após o matching

Rio Grande do Sul Caxias do Sul p-valor
Laboratório de Ciências 0.335 0.306 0.624
Quadra Esportiva 0.963 0.908 0.094
Biblioteca 0.988 0.990 0.882
Número de Salas 12.280 12.092 0.762
Abandono Total Ensino Fundamental 1.196 1.212 0.934
Reprovação Total Ensino Fundamental 9.247 9.592 0.663
Regularidade Docente 3.039 3.026 0.816
Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 17.545 17.348 0.825
Adequação docente (nível 1) 54.969 54.042 0.587
Número de Matrículas 235.604 247.673 0.696
Índice de Violência Geral 0.463 0.469 0.835
Fonte: Censo Escolar, SAEB. Elaboração própria.

A amostra é constituída por um painel balanceado com 90 escolas do grupo tratado
em cada ano e 137 escolas não-tratadas similares em características observáveis anterio-
res ao início do programa Caxias da Paz. Portanto, no procedimento de pareamento foi
permitido o uso de mais de uma observação do grupo de controle como par para cada
escola tratada, porém limitado a uma razão de 2 para 1. As regressões desta seção uti-
lizaram a amostra que contém o índice geral de violência pré-tratamento no processo de
pareamento.
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Os resultados reunidos na Tabela 8 indicam que não há efeito significante de uma
escola ter sido exposta à política de justiça restaurativa sobre os três índices de percep-
ção de violência relatados pelos professores. Em conformidade com essas estimativas, as
regressões do modelo de diferenças-em-diferenças sem a realização do procedimento de
pareamento também não encontram impacto causal do programa (Tabela B.1).

Tabela 8 – Modelo de diferenças em diferenças pareado: efeito da Justiça Restaurativa
sobre os tipos de violência sob percepção dos docentes

Variável Dependente:
Violência Geral Violência Explícita Violência Velada

(1) (2) (3)
Ano 2015 −0.000 0.070** −0.010

(0.024) (0.035) (0.015)

Tratado 0.035 −0.044 0.026
(0.027) (0.039) (0.017)

Ano 2017 −0.000 0.092*** 0.009
(0.024) (0.035) (0.015)

Tratado X Ano 2015 0.000 −0.052 0.018
(0.038) (0.056) (0.024)

Tratado X Ano 2017 0.000 −0.003 −0.019
(0.038) (0.056) (0.024)

Constante 0.452*** 0.361*** 0.073***

(0.017) (0.025) (0.010)

Observations 687 681 681
R2 0.007 0.028 0.014
Adjusted R2 −0.0001 0.021 0.006
Residual Std. Error 0.201 (df = 681) 0.291 (df = 675) 0.123 (df = 675)
F Statistic 0.989 (df = 5; 681) 3.892*** (df = 5; 675) 1.861* (df = 5; 675)

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Conforme discutido no Capítulo 4, o programa Caxias da Paz instaurou círculos
restaurativos para ocorrências específicas tanto de violência explícita como velada. Assim,
é importante a avaliação sobre as perguntas isoladas do questionário que compõem os
índices de violência. A Tabela ?? reúne as estimativas sobre o efeito da exposição ao
programa sobre as ocorrências de violência explícita. Os resultados indicam ausência de
impacto estatisticamente significante para cada tipo de agressão explícita.
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Tabela 9 – Modelo de diferenças-em-diferenças pareado: efeito da Justiça Restaurativa
sobre medidas de violência explícita sob a percepção dos docentes

Variável Dependente:
Agressão Agressão Atentado Roubo

Funcionários entre pares à vida
(1) (2) (3) (4)

Ano 2015 −0.072* −0.075* −0.006 0.006
(0.042) (0.038) (0.007) (0.007)

Tratado 0.057 0.019 −0.004 −0.003
(0.048) (0.043) (0.008) (0.008)

Ano 2017 −0.100** −0.091** −0.007 −0.002
(0.042) (0.038) (0.007) (0.007)

Tratado X Ano 2015 0.040 0.085 0.010 −0.001
(0.067) (0.061) (0.011) (0.012)

Tratado X Ano 2017 0.012 0.003 0.019* 0.018
(0.067) (0.061) (0.011) (0.012)

Constante 0.558*** 0.765*** 0.012** 0.006
(0.030) (0.027) (0.005) (0.005)

Observations 685 685 685 685
R2 0.023 0.022 0.007 0.007
Adjusted R2 0.016 0.015 −0.0001 −0.0002
Residual Std. Error (df = 679) 0.352 0.317 0.058 0.061
F Statistic (df = 5; 679) 3.216*** 3.091*** 0.980 0.971

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Assim, como no caso das ocorrências tipificadas como violência explícita, as trans-
gressões enquadradas como violência velada não tiveram diferença significativa entre os
grupos controle e tratamento pareados, como mostra a Tabela B.2.

5.2 Percepção da violência escolar pelos diretores
A percepção da violência escolar por parte dos diretores que responderam aos

questionários da Prova Brasil representa o último grupo de variáveis de resultado deste
trabalho. Assim como na análise da violência escolar pela ótica dos docentes, as estimativas
desta seção tiveram como etapa inicial a seleção de variáveis empregadas no pareamento.
Com exceção do índice geral de percepção da violência dos gestores de 2013, as demais



Capítulo 5. Resultados 34

características observáveis são as mesmas que figuraram na Tabela 5. O balanceamento
de covariadas entre tratados e grupo controle após o pareamento foi confirmado através
de um teste de diferença de médias (Tabela A.3), bem como foi observada forte queda no
Pseudo-R2 com a amostra pareada (de 0,296 para 0,013).

A Tabela 10 revela que o modelo de diferenças-em-diferenças combinado com o
pareamento não aponta um impacto do programa de justiça restaurativa sobre os índices
de violência formado a partir da percepção dos diretores das escolas. A estimação com a
amostra não pareada segue a mesma linha, não havendo índicios de efeito significativo do
programa (Tabela B.5).

Tabela 10 – Modelo de diferenças-em-diferenças pareado: efeito da Justiça Restaurativa
sobre medidas de violência sob a percepção dos diretores

Dependent variable:
Violência Geral Violência Explícita Violência Velada

(1) (2) (3)
Ano 2015 0.000 −0.034 −0.006

(0.028) (0.023) (0.038)

Tratado −0.022 0.013 −0.036
(0.030) (0.026) (0.042)

Ano 2017 0.000 −0.018 −0.005
(0.028) (0.023) (0.038)

Tratado X Ano 2015 −0.000 0.007 −0.099*

(0.043) (0.036) (0.059)

Tratado X Ano 2017 −0.000 −0.005 −0.046
(0.043) (0.036) (0.059)

Constante 0.771*** 0.873*** 0.820***

(0.019) (0.016) (0.027)

Observations 468 468 468
R2 0.003 0.009 0.037
Adjusted R2 −0.007 −0.002 0.026
Residual Std. Error (df = 462) 0.187 0.157 0.258
F Statistic (df = 5; 462) 0.306 0.799 3.507***

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

A ausência de impacto da exposição à política de retratada neste capítulo não
deve levar à conclusão de que o programa não foi capaz de influenciar as ocorrências
efetivas de violência nas escolas e tampouco que a Justiça Restaurativa de forma geral
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não é capaz de transformar o clima escolar. Diversos fatores podem estar por trás dos
resultados apresentados neste trabalho. Primeiro, conforme os dados fornecidos pela Cen-
tral da Infância e Juventude (Universidade de Caxias do Sul), a realização de Círculos
de Construção de Paz restringiu-se a cerca de um terço das escolas do município durante
a vigência do programa. Embora todas escolas tenham sido consideradas tratadas como
meio de evitar problemas de endogeneidade da análise, os círculos restaurativos repre-
sentam o principal instrumento da intervenção, de forma que a baixa adesão das escolas
pode ter limitado o efeito das práticas restaurativas. Mesmo que consideremos que todas
as escolas de Caxias do Sul estavam expostas ao programa, no sentido de que poderiam
usar das práticas de justiça restaurativa se assim desejassem, é possível que o processo
de mudança cultural e de práticas para lidar com a violência em âmbito escolar demore
mais tempo para efetivamente ocorrer.

Outro fator importante é que apresença de endogeneidade nos impede de testar
o efeito da adoção em si dos princípios da justiça restaurativa. Idealmente, gostaríamos
de testar se a efetiva realização de círculos restaurativos causou uma melhoria do clima
escolar e redução da violência. No entanto, conforme discutido no capítulo 3, as escolas
mais violentas podem ser as que mais realizaram círculos.

Ademais, a percepção da violência nas escolas pelos docentes e gestores pode não
ter sido bem capturada pelas perguntas dos questionários da Prova Brasil. A equipe escolar
é questionada quanto ao conhecimento da ocorrência de transgressões no ano de referência.
Caso as questões tratassem da dinâmica da percepção da segurança na escola, as respostas
poderiam ser diferentes apesar das ocorrências naquele ano. Por fim, outro fator que pode
ter contribuído para a ausência de impacto nas regressões vem da duração do programa:
os últimos círculos restaurativos foram realizados em 2017. Essa descontinuidade pode ter
impedido o enraizamento dos príncipios restaurativos, que seria capaz de transformar o
clima escolar como um todo (JR; EVANS; LESTER, 2013).
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6 Conclusão

O objetivo deste trabalho foi apresentar evidências empíricas dos efeitos da intro-
dução de práticas inspiradas na justiça restaurativa nas escolas de Caxias do Sul (RS)
sobre a percepção da violência escolar. Os resultados indicam que a exposição à política
não logrou impacto estatisticamente significante em todas as especificações.

As avaliações de impacto sobre programas de justiça restaurativa no ambiente
escolar são escassas: a maioria dos estudos quantitativos são de natureza correlacional
(DARLING-HAMMOND et al., 2020). Na revisão da literatura, foram encontrados três
trabalhos que exploraram intervenções restaurativas aleatorizadas, além de um estudo que
calculou o efeito causal de um estimador de matching. Em geral, apesar das intervenções
diferirem no alcance dentro da escola ("add-on e "whole-school") e na localização, os
resultados favorecem a tese de que as práticas restaurativas são capazes de melhorar
o clima escolar. Assim, este trabalho buscou contribuir para esse ramo da literatura,
com uma estratégia de identicação para o efeito causal de uma experiência de justiça
restaurativa no Brasil, que ainda não havia sido alvo de um estudo empírico.

As especificações principais deste trabalho combinaram o pareamento de escolas
tratadas e não tratadas com base na proximidade do propensity score e o modelo de
diferenças-em-diferenças. Os resultados obtidos indicam ausência de efeito significativo
da exposição ao tratamento sobre as variáveis relativas à violência percebida pela equipe
escolar. As estimativas do modelo de diferenças-em-diferenças pareado, com ou sem o
controle para a tendência prévia de violência, não indicaram impacto sobre os índices
de violência (geral, explícita e velada) nem sobre as ocorrências isoladas conforme as
perguntas do questionário da Prova Brasil.

A ausência de significância dos coeficientes gerados pelas especificações principais
deste trabalho pode ser consequência de fatores como: a baixa adesão das escolas de Caxias
do Sul à utilização dos círculos restaurativos, o teor mais imediatista do questionário de
violência da Prova Brasil e a descontinuidade do programa. A principal limitação desta
avaliação de impacto diz respeito ao problema de endogeneidade - escolas mais violentas
podem ser as que mais realizaram círculos -, que impediu que o efeito da adoção efetiva
das práticas restaurativas fosse diretamente testado. Consequentemente, diversos efeitos
heterogêneos sobre os tratados - como a intensidade do uso de círculos de construção de
paz, sua taxa de acordos entre as partes ou ainda a motivo para a convocação da solução
restaurativa - não puderam ser estimados.

Portanto, diante do conjunto limitado de estudos que buscam estabelecer causa-
lidade entre as práticas restaurativas e o clima escolar, torna-se evidente que ainda há
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muito potencial de pesquisa na área, que representa uma abordagem para a resolução
de conflitos cada vez mais popular entre os profissionais de educação, na busca por um
ambiente escolar mais seguro.
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APÊNDICE A – Tabelas Auxiliares:
Pareamento

Figura A.1 – Densidade do propensity score: antes e depois do pareamento (diretores)
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Tabela A.1 – Estimação do Propensity Score: sem controle para Índice de Violência Geral
(professores)

Dependent variable:
Tratado

Laboratório de Ciências −1.136***

(0.298)

Quadra Esportiva 0.702**

(0.330)

Biblioteca 1.533**

(0.600)

Número de Salas −0.029
(0.026)

Zona Rural −2.268***

(0.543)

Abandono Total Ensino Fundamental 0.285***

(0.045)

Reprovação Total Ensino Fundamental 0.023
(0.021)

Índice de Complexidade da Gestão (nível 2) 11.417
(463.943)

Regularidade Docente −1.871***

(0.224)

Distorção Idade-Série Ensino Fundamental −0.118***

(0.019)

Adequação docente (nível 1) −0.015**

(0.007)

Número de Matrículas 0.003***

(0.001)

Constante −8.138
(463.944)

Observations 4,037
Log Likelihood −378.772
Akaike Inf. Crit. 791.544

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
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Tabela A.2 – Estimação do Propensity Score com Índice de Violência Geral (Diretores)

Variável Dependente:
Tratado

Laboratório de Ciências −1.056***

(0.355)

Quadra de Esportiva 0.866**

(0.436)

Biblioteca 2.046**

(1.025)

Número de Salas de Aula −0.026
(0.032)

Zona Rural −1.995*

(1.038)

Abandono Total Ensino Fundamental 0.207**

(0.081)

Reprovação Total Ensino Fundamental −0.015
(0.028)

Índice de Complexidade da Gestão (nível 2) 10.501
(755.318)

Regularidade Docente −2.385***

(0.301)

Distorção Idade-Série Ensino Fundamental −0.114***

(0.024)

Adequação Docente (nível 1) −0.010
(0.009)

Matrículas Totais 0.003***

(0.001)

Violência Geral −1.223**

(0.612)

Constant −5.477
(755.319)

Observations 2,353
Log Likelihood −240.808
Akaike Inf. Crit. 517.616

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
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APÊNDICE B – Estimações Auxiliares

Tabela B.1 – Efeito da Justiça Restaurativa sobre os índices de violência (docentes) amos-
tra sem pareamento

Variável Dependente:
Violência Geral Violência Explícita Violência Velada

(1) (2) (3)
Ano 2015 0.028*** 0.042*** 0.002

(0.006) (0.009) (0.003)

Tratado −0.031 −0.036 0.020
(0.024) (0.032) (0.013)

Ano 2017 0.065*** 0.095*** 0.003
(0.006) (0.008) (0.003)

Tratado X Ano 2015 −0.035 −0.047 0.012
(0.034) (0.046) (0.018)

Tratado X Ano 2017 −0.030 −0.033 0.027
(0.031) (0.041) (0.017)

Constante 0.543*** 0.369*** 0.074***

(0.004) (0.006) (0.002)

Observations 11,203 11,224 11,228
R2 0.014 0.016 0.003
Adjusted R2 0.014 0.016 0.002
Residual Std. Error 0.241 (df = 11197) 0.325 (df = 11218) 0.132 (df = 11222)
F Statistic 32.911*** (df = 5; 11197) 36.973*** (df = 5; 11218) 5.682*** (df = 5; 11222)

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
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Tabela B.2 – Modelo de diferenças-em-diferenças pareado: efeito da Justiça Restaurativa
sobre medidas de violência velada sob a percepção dos docentes

Variável dependente:
Ameaça Furto Álcool Drogas Armas Armas

brancas de fogo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ano 2015 −0.047** −0.006 −0.005 0.006 0.002 −0.003
(0.024) (0.019) (0.016) (0.027) (0.021) (0.005)

Tratado 0.020 −0.010 0.018 0.029 0.048** −0.002
(0.027) (0.021) (0.018) (0.030) (0.023) (0.005)

Ano 2017 −0.040* −0.008 0.034** 0.027 0.019 −0.004
(0.024) (0.019) (0.016) (0.027) (0.021) (0.005)

Tratado X Ano 2015 0.017 0.030 0.012 0.035 −0.003 0.010
(0.037) (0.030) (0.025) (0.042) (0.033) (0.007)

Tratado X Ano 2017 0.013 0.044 −0.024 −0.047 −0.034 0.006
(0.038) (0.030) (0.025) (0.042) (0.033) (0.007)

Constante 0.109*** 0.053*** 0.026** 0.102*** 0.044*** 0.006*

(0.017) (0.013) (0.011) (0.019) (0.015) (0.003)

Observations 685 685 685 685 685 685
R2 0.014 0.006 0.013 0.010 0.013 0.005
Adjusted R2 0.007 −0.001 0.006 0.003 0.005 −0.002
Residual Std. Error (df = 679) 0.196 0.157 0.132 0.221 0.172 0.039
F Statistic (df = 5; 679) 1.934* 0.850 1.837 1.372 1.727 0.704

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01



APÊNDICE B. Estimações Auxiliares 48

Tabela B.3 – Diferenças-em-Diferenças sem pareamento: ocorrências de violência explícita
(diretores)

Dependent variable:
Agressão Agressão Atentado Roubo

Funcionários entre pares à vida
(1) (2) (3) (4)

Ano 2015 −0.017 −0.025** −0.0002 0.006*

(0.013) (0.011) (0.004) (0.004)

Tratado 0.193*** 0.114** −0.009 −0.002
(0.055) (0.046) (0.017) (0.015)

Ano 2017 −0.082*** −0.073*** 0.004 0.002
(0.012) (0.010) (0.004) (0.003)

Tratado X Ano 2015 −0.012 −0.0003 0.007 −0.019
(0.074) (0.061) (0.023) (0.020)

Tratado X Ano 2017 −0.118* 0.007 −0.008 0.003
(0.072) (0.059) (0.022) (0.019)

Constante 0.634*** 0.824*** 0.022*** 0.015***

(0.010) (0.008) (0.003) (0.003)

Observations 9,507 9,514 9,514 9,521
R2 0.009 0.008 0.0003 0.001
Adjusted R2 0.009 0.008 −0.0002 0.00003
Residual Std. Error 0.488 (df = 9501) 0.406 (df = 9508) 0.150 (df = 9508)0.129 (df = 9515)
F Statistic 17.557*** (df = 5; 9501)15.929*** (df = 5; 9508)0.591 (df = 5; 9508)1.053 (df = 5; 9515)

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
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Tabela B.4 – Diferenças-em-Diferenças sem pareamento: ocorrências de violência velada
(diretores)

Variável Dependente:
Ameaça Furto Álcool Drogas Armas Armas

brancas de fogo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ano 2015 −0.0003 0.004 −0.003 0.057*** 0.016 0.003
(0.008) (0.008) (0.009) (0.012) (0.011) (0.004)

Tratado 0.114*** −0.003 0.024 0.062 0.168*** −0.030*

(0.035) (0.032) (0.039) (0.049) (0.046) (0.018)

Ano 2017 −0.009 −0.010 0.026*** 0.022** −0.012 −0.011***

(0.008) (0.007) (0.009) (0.011) (0.010) (0.004)

Tratado X Ano 2015 −0.068 −0.004 0.067 0.183*** 0.040 0.045*

(0.046) (0.042) (0.052) (0.065) (0.061) (0.024)

Tratado X Ano 2017 −0.086* −0.017 0.054 0.118* −0.037 0.028
(0.045) (0.041) (0.050) (0.064) (0.059) (0.024)

Constante 0.108*** 0.089*** 0.124*** 0.222*** 0.202*** 0.030***

(0.006) (0.006) (0.007) (0.009) (0.008) (0.003)

Observations 9,526 9,521 9,517 9,512 9,521 9,516
R2 0.002 0.001 0.003 0.009 0.007 0.002
Adjusted R2 0.001 0.00002 0.003 0.008 0.006 0.001
Residual Std. Error 0.308 0.281 0.343 0.434 0.404 0.160
F Statistic 3.373*** 1.047 5.825*** 16.795*** 12.542*** 3.745***
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Tabela B.5 – Efeito sobre índices de violência (diretores) - sem pareamento

Dependent variable:
Violência Geral Violência Explícita Violência Velada

(1) (2) (3)
Ano 2015 −0.011** −0.010** −0.018***

(0.005) (0.005) (0.007)

Tratado −0.057** 0.039* −0.077***

(0.023) (0.021) (0.028)

Ano 2017 −0.006 −0.040*** −0.017***

(0.005) (0.005) (0.006)

Tratado X Ano 2015 −0.056* 0.003 −0.065*

(0.030) (0.028) (0.037)

Tratado X Ano 2017 −0.003 0.029 −0.004
(0.029) (0.027) (0.036)

Constante 0.798*** 0.846*** 0.843***

(0.004) (0.004) (0.005)

Observations 9,737 9,737 9,737
R2 0.006 0.011 0.007
Adjusted R2 0.005 0.010 0.006
Residual Std. Error (df = 9731) 0.199 0.187 0.246
F Statistic (df = 5; 9731) 11.156*** 21.459*** 12.989***

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
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