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RESUMO

Trata-se de pesquisa em andamento realizada por bolsistas de iniciação científica. O objeto de estudo são os conflitos escolares: disputas surgidas 
no ou a partir do ambiente da escola, envolvendo alunos, professores, gestores, pais e a comunidade como um todo. Interessa compreender 
como são administrados e as circunstâncias que os levam a ultrapassar os muros da escola para se transformarem em demandas cíveis e/ou 
criminais complexas e potencialmente graves, bem como analisar o emprego de formas consensuais de solução desses conflitos. Em termos 
metodológicos, a investigação se utiliza de dados coletados em revisão bibliográfica associada a estudo de casos, entrevistas e observações. O 
projeto de pesquisa foi previamente submetido e recebeu parecer favorável de Comitê de Ética em Pesquisa. Observações realizadas até o 
momento sugerem que meios alternativos de solução de conflitos, como a mediação e a conciliação, são pouco acionados nesses casos, os quais 
acabam sendo judicializados em vez de serem enfrentados precocemente, de forma inclusiva. Observamos que os dirigentes das escolas tendem a 
optar pela não interferência, o que subtrai a oportunidade de um tratamento extrajudicial e pedagógico do conflito. Percebemos que, a depender 
do caso e da forma como são tratados pelos envolvidos, além de darem origem a ações judiciais, não é raro que conflitos escolares sejam 
também objeto de atenção dos Conselhos Tutelares (há dois em Petrópolis) e da chamada Ronda Escolar (Guarda Civil). A relevância da pesquisa 
pode ser constatada na medida em que autores que tratam do tema (no campo da educação e da psicologia) vêm apontando para uma crescente 
judicialização de conflitos escolares. Isso é inquietante porque estes envolvem, em geral, situações simples e de baixo potencial ofensivo que 
comportariam abordagens educativas. O emprego de formas consensuais como a mediação (Lei 13.140/2015), poderia ser estimulado. Por outro 
lado, quando o caso é submetido ao sistema de justiça isso pode resultar em consequências para os estudantes e suas famílias, como o 
pagamento de indenizações e a imposição de medidas socioeducativas. Sem mencionar que, segundo teoria bastante aceita no campo da 
administração de conflitos, estes tendem ao agravamento conforme os envolvidos se afastam do momento inicial, configurando a chamada 
espiral do conflito. Daí porque uma adequada abordagem dos mesmos, ainda no espaço escolar, parece mais adequada. Sobre o desenvolvimento 
da pesquisa, a identificação e seleção dos casos foi inicialmente realizada por meio da observação direta em escolas do município e visitas aos 
Conselhos Tutelares. Atualmente, realizamos levantamento no site do TJERJ por meio de seu sistema de pesquisa de jurisprudência. No trabalho 
de campo, já foram entrevistados dois conselheiros, uma ex-estagiária de um dos Conselhos, duas diretoras de escolas públicas e uma diretora de 
escola particular, duas alunas da rede pública, uma estagiária de psicologia e uma psicóloga do Fórum. Uma das dificuldades encontradas no 
campo foi a pequena abertura das diretoras para a pesquisa, pois parecem recear a exposição da instituição quando se fala na existência de 
conflitos. No aspecto sociológico, um achado interessante da pesquisa foi que alguns dos sujeitos envolvidos nesses conflitos são denominados 
alunos “problemas”, pois têm dificuldade de se ajustar aos padrões e regras postas. É uma categoria do campo que tem aparecido de forma 
recorrente nas falas dos entrevistados. Ao mesmo tempo em que tal rótulo se presta a justificar o insucesso de alguns estudantes, pode também 
determinar como um conflito é administrado: de forma mais leve ou mais grave, como o acionamento da Ronda Escolar e do Conselho Tutelar, às 
vezes empregados para intimidar os estudantes e mantê-los sob controle. Como uma conclusão parcial, as escolas não são identificadas como 
instâncias solucionadoras de conflitos, o que poderia ser repensado, sobretudo em vista da Lei 13.140/2015).
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