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Resumo 

 

A presente pesquisa teve por objetivo desenvolver um estudo de monitoramento e 

avaliação das práticas de Justiça Juvenil Restaurativa desenvolvidas no âmbito da 

comunidade. Este projeto foi desenvolvido sob liderança do Ministério Público do RS e 

executado pela Associação Cristã de Moços e Centro de Promoção da Criança e do 

Adolescente nas regiões da Restinga, Cruzeiro do Sul, Bom Jesus e Lomba do Pinheiro, no 

período de 2010 a 2011. O estudo investigou as repercussões da aplicação de princípios e 

referenciais teórico-metodológicos da JR, buscando verificar avanços, recuos e as novas 

proposições na qualificação das estratégias de resolução não violenta de conflitos 

desenvolvidas no âmbito das práticas sociais. 

 A pesquisa foi baseada em um conjunto de procedimentos de coleta de dados e 

análise de informações quantitativas e qualitativas, no curso da execução do projeto. Os 

instrumentos utilizados para sistematização foram observação participante, entrevistas, grupos 

focais e análise documental. Do ponto de vista dos resultados qualitativos, observa-se que as 

ações do projeto impactaram na cultura da reprodução e da resistência às violências presentes 

na dinâmica e no cotidiano dos territórios, das instituições e serviços que se envolveram com 

o projeto. A satisfação com a experiência aparece associada à vivência do diálogo e da 

oportunidade de escuta na prevenção de novas situações de violência. Concluí-se que há 

necessidade de ampliação e realinhamento da proposta de formação com a realidade das 

comunidades. A ação da rede dentro do processo fora levantado de forma importante, 
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mostrando-se necessário o enfrentamento da resistência junto a trabalhos tradicionais, 

mobilizando a comunidade ao enfrentamento da violência que perpassa o cotidiano. Os dados 

coletados demonstram a necessidade de repensar a JR dentro das políticas públicas, além de 

apontarem a importância da capacitação de recursos humanos. Foram identificados também 

os efeitos das ações do projeto como a intencionalidade dos participantes de evitar-se a 

judicialização de conflitos envolvendo adolescentes das comunidades. Os resultados apontam 

qualidades associadas ao desenvolvimento de processos sociais como capacitação, 

participação, conciliação, que fortalecem a perspectiva associativa nas relações sociais 

comunitárias e guardam relação com a apropriação da comunidade dos propósitos e 

iniciativas em JR.  

 
 

 


