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RESUMO: O projeto tem por escopo analisar e discutir a aplicação da Justiça Restaurativa na 
Escola Estadual Professor Bernardo Caro, localizada no município de Campinas/SP, como 
meio garantidor do direito à educação das crianças que lá estudam. O desenvolvimento consistiu 
em observar o programa da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEESP) e o 
“Sistema de Proteção Escolar” (SPE), que foi aplicado através da figura do professor mediador 
escolar e comunitário (PMEC) como meio de combater a violência escolar e evitar a 
“judicialização” imediata de toda espécie de conflito, através de mecanismos emancipatórios e 
democráticos que almejam a resolução de conflitos por métodos alternativos e compositivos. 
Propôs-se compreender a percepção dos docentes acerca da violência escolar, bem como das 
atribuições do professor mediador que lá atuava. Foram analisadas leis e bibliografias 
relacionadas ao tema, sendo ainda feito um levantamento de dados estatísticos acerca dos 
índices de violência dentro dos estabelecimentos de ensino. Na escola investigada verificou-se 
que 39% dos professores entrevistados, não sabiam da existência do programa lá implementado. 
No entanto, ainda que 61% dos docentes afirmassem saber no que consistia a Justiça 
Restaurativa, quase a totalidade dos entrevistados respondeu equivocadamente a pergunta que 
lhes indagava acerca das definições deste método. No mais, pretendeu-se observar os reflexos 
que o ambiente externo causa dentro do estabelecimento de ensino, ou seja, o modo pelo qual 
a comunidade influenciava na indisciplina e nos índices de violência escolar.  Notou-se que o 
absenteísmo e a apatia dos professores e funcionários já faz parte da estrutura escolar, 
impedindo que o método implantado seja bem sucedido, eis que não se pode atribuir a um único 
profissional as expectativas de um projeto que proponha a solução dos conflitos existentes 
naquele ambiente. Diante disso, com a finalidade de tutelar os direitos básicos destas crianças, 
o presente projeto buscou o combate à “normose”, patologia de indivíduos que se veem 
adaptados a um contexto mórbido e corrupto, e realimentam, involuntariamente, o sistema 
enfermo, mantendo o status quo. Além da violência, constatou-se ainda que os maiores 
problemas das escolas públicas brasileiras estão fundados na indisciplina dos alunos, 
desestruturação/ausência familiar, lotação das salas de aula, além dos problemas latentes da 
falta de investimentos e a desvalorização da profissão. O projeto evidenciou a necessidade da 
criação de espaço autônomo onde os conflitos sejam discutidos e resolvidos dentro das escolas 
e também em conjunto com a comunidade escolar, onde a punição não é sinônimo de vingança 
e nem produz um mal ainda maior do que aquele já ocasionado pelo indivíduo infrator, 
retirando-se a sensação de impunidade existente na comunidade. Aponta-se o modelo 
restaurativo como uma forma de resolução de conflitos diversa do modelo penal convencional, 
a fim de que se preserve os direitos humanos, sendo que, num esforço interligado à educação, 
diminui-se a violência escolar, melhorando-se a qualidade das escolas públicas brasileiras, 
sendo ainda possível a diminuição de fatores determinantes do crime. 
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