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RESUMO: O presente resumo busca explicitar e problematizar algumas características que 

marcam a formação profissional dos operadores do Direito dentro do sistema tradicional de 

resolução de conflitos e a maneira como esse campo reproduz e aplica o saber construído nas 

Universidades. Inicialmente, descrevemos a formação dos operadores do Direito nas 

Instituições de Ensino brasileiras, a qual – notadamente – é belicosa e fundada no sistema 

contraditório, no qual impera a disputa e a cultura jurídica da litigiosidade, já que leva ao 

infinito da discordância. A forma como o ensino jurídico é ministrado em nossas Faculdades 

de Direito prepara os alunos, em regra, para uma resolução tradicional de conflitos por um juiz, 

o que faz com que os conflitos sejam deslocados, quase que em sua inteireza para o Poder 

Judiciário, a ponto de serem criados órgãos jurisdicionais para julgar as “pequenas causas” não 

resolvidas pelas partes. Partindo da premissa de que a verdade judiciária nem sempre soluciona 

o conflito e, por vezes, o devolve à sociedade escamoteado por meio de decisões que o acirram 

sob a forma de execução do julgado, busca-se compreender o redirecionamento do conflito 

como algo que possa ser tomado de forma natural, explicitado e consensualizado entre os 

envolvidos, sem que se perquira quem será o ganhador ou o perdedor. Analisadas tais questões, 

a reflexão se volta para a evolução do “acesso a direitos”, tendo por escopo sua máxima 

efetividade, ainda que para isso o conflito seja resolvido fora da jurisdição compulsória ou 

litigiosa. A nossa problemática passa a focar o debate a partir de outra perspectiva de 

administração e solução de conflito, em que este é visto como acontecimento natural, próprio 

da divergência de interesses que ocorre em qualquer sociedade, considerando o empoderamento 

dos indivíduos para explicitar e resolver suas próprias querelas. Assim, a análise do confronto  

entre a resolução tradicional  dos conflitos e a adoção dos meios alternativos de resolução das 

controvérsias, como a mediação, a conciliação, a arbitragem, a Justiça Restaurativa, dentre 

outros, vai desbordar o discurso da morosidade, do alto custo do Poder Judiciário e da falta de 

previsibilidade das decisões para colocar em xeque as categorias de cidadania na representação 

estrutural da sociedade brasileira e compreender o cidadão como alguém capaz de resolver 

pacificamente os seus próprios conflitos sem a tutela obrigatória do Estado. A crescente 

utilização dos meios alternativos de solução de conflitos vai exigir, portanto, uma nova 

dinâmica de formação jurídica dos operadores do Direito, para que se possa multiplicar 

profissionais que atuem cooperativamente e assumam seu papel no restabelecimento da 

comunicação a partir do empoderamento dos indivíduos e da construção de consensos.    
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