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Resumo 
 

A presente pesquisa foi desenvolvida a partir do Projeto Justiça Juvenil Restaurativa 

na Comunidade sob comando 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. Tendo-se como 

objetivo o monitoramento e avaliação da implementação da rotina deste projeto, buscando 

documentar sistematicamente os aspectos-chaves da sua performance e funcionamento, bem 

como a percepção e satisfação do público alvo e os impactos alcançados.  

 A pesquisa foi orientada por uma abordagem sistemática e continuada na coleta de 

informações, propondo-se alcançar a processualidade da experiência no decorrer da execução 

do projeto. Do ponto de vista dos resultados quantitativos, os encontros restaurativos que 

foram realizados repercutiram na experiência social dos sujeitos envolvidos, gerando 

responsabilização e participação oportunizando diálogo e um alto nível de satisfação para os 

participantes. Tais encontros, na medida em que foram sendo registrados em um sistema 

informatizado de documentação dos procedimentos restaurativos (GPR – Guia de 

Procedimentos Restaurativos) permitiram uma análise da pesquisa quanto às situações que 

foram abordadas no âmbito da Justiça Juvenil Restaurativa na comunidade. Esta análise, no 

entanto, é parcial, pois se sabe que muitas situações de encontros realizados não foram 

registradas nestas guias, o que dificulta, pela ausência de sistematização de informações, 

inferirem-se conclusões generalizantes. 
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Foram analisadas 55 situações encaminhadas para os Núcleos de Justiça Juvenil 

Restaurativa registradas na GPR, totalizando 370 registros de pessoas envolvidas direta e 

indiretamente nos procedimentos entre familiares, ofensores, vítimas e demais participantes. É 

relevante o fato de que a maioria dos participantes cadastrados no sistema são vítimas, 

sujeitos usualmente invisíveis nos processos convencionais de justiça juvenil. Através da 

análise documental, verificou-se que as situações que mais mobilizaram a comunidade para 

encaminhamento à JR disseram respeito a violências que ocorrem no ambiente das escolas, 

muitas vezes experienciadas coletivamente. Assim, a JR possibilita a confrontação com 

processos naturalizadores das violências como forma de confirmação da própria humanidade, 

ou seja, do reconhecimento de si e do outro como seres sociais merecedores de respeito. 

 
 
 
 


