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Resumo 

 

A pesquisa em questão objetiva analisar como o Sistema de Justiça da Infância e 

Juventude vem respondendo aos conflitos escolares que se judicializam. Para isso, buscar-se-á 

identificar as particularidades das situações de conflitos escolares que são levadas ao Sistema 

de Justiça da Infância e Juventude; evidenciar qual o tratamento judicial é dado às situações 

de tais conflitos; verificar se estão sendo aplicadas medidas socioeducativas a estas situações; 

conhecer os meios de autocomposição de conflitos que porventura estejam sendo utilizados 

em resposta a estas situações. 

O estudo, de natureza qualitativa, tem como cenário o atendimento inicial do Juizado 

da Infância e Juventude. As técnicas para a coleta de dados são a pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa documental (de Processos Judiciais e de informações registradas nos sistemas 

informatizados sobre a situação processual de adolescentes).  

A pesquisa aponta para a significativa presença, no Sistema de Justiça Juvenil, do 

fenômeno da judicialização dos conflitos escolares, o que denuncia a precariedade de políticas 

públicas que possam lidar com as questões conflituosas de forma preventiva, além de 

apresentar como consequência decorrentes processos de exclusão, refletindo em evasão e 

abandono escolar (AVILA, 2013). 

Como importante estratégia de prevenção e enfrentamento de conflitos ocorridos 

dentro do universo escolar, é necessário destacar que o desenvolvimento de práticas 

restaurativas vem como uma alternativa eficaz. Através dessas práticas, os envolvidos são 

estimulados a lidar com as consequências, através do diálogo e de uma visão construtiva de 

futuro, dando-lhes autonomia (AGUINSKY, 2013). Tais práticas contribuem para afastar a 

aplicação de medidas socioeducativas. 
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