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RESUMO

Trata-se de pesquisa empírica desenvolvida por meio do estudo de casos de emprego da mediação no tratamento de conflitos escolares, em 
Petrópolis. Pretende-se observar e compreender as formas como esses conflitos são administrados, seja na escola, ou, mais recentemente, no 
contexto do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa, regido pela Lei Municipal 7.532 de 17 de agosto de 2017. O projeto vem ao 
encontro de uma demanda social de prevenção dos conflitos nas suas diferentes formas e, no caso, estímulo a uma cultura de paz nas escolas. Os 
conflitos escolares parecem encaixar-se no contexto de relações continuadas, em que se recomenda o uso da mediação ao invés da judicilização. 
O conceito de relação continuada diz respeito aos casos concretos em que, após a solução do conflito específico em que se vêm envolvidas, as 
partes necessitam continuar se relacionando, como acontece entre vizinhos, entre pais separados com filhos, ou, no caso deste projeto, entre 
estudantes de uma mesma escola. Diante da conhecida “crise do Judiciário”, importa pensar e desenvolver outras vias alternativas de 
administração de disputas, como por exemplo a mediação, que somente há pouco tempo veio a ser regulamentada no Brasil. Vale dizer que a 
mediação vem ganhando cada vez mais espaço no cenário jurídico nacional. “A metodologia eleita para o desenvolvimento da pesquisa é a 
etnografia, cujo objetivo principal é a observação, a descrição detalhada e a interpretação dos fenômenos jurídicos observados”. Trata-se de um 
método de pesquisa inovador para a área do direito, mais familiarizada com a revisão bibliográfica. Ante à necessidade de limitar o escopo da 
pesquisa, estamos restritos a conflitos que são identificados como originários em escolas públicas e particulares na cidade de Petrópolis e seu 
entorno. Acredita-se que essa análise poderá contribuir para a formação de diagnósticos e a tomada de decisões sobre essa questão sócio-
jurídica tão relevante e que implica, em última análise, em incentivo para adoção de métodos consensuais, preferencialmente extrajudiciais, para 
os conflitos escolares, com ênfase para a mediação.
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