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“A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a 
preparação para a vida, é a própria vida” (DEWEY,1933). 
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ELLER, Edson W. A Concepção de Mediação de Conflitos no Ambiente Escolar. 
2019. Dissertação (Mestrado em Educação) Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, São Paulo, 2018. 

RESUMO 

Este estudo visa a identificar a concepção de mediação de conflitos no ambiente escolar. Este 
tema tem uma relação com o processo de aprendizagem, em que o seu campo de atuação 
contribui para o desenvolvimento da sociedade e emancipação dos indivíduos, por intermédio 
de ações democráticas.  
Investigou-se a atuação do professor, bem como sua formação enquanto mediador de conflitos 
no ambiente escolar, aprofundando uma análise bibliográfica e documental acerca do projeto 
Sistema de Proteção Escolar, SPE, de São Paulo, além de apresentar formas de resolução destes 
com vistas a uma proposta dialogal, que leva em consideração os sentimentos e os pontos de 
vista dos envolvidos, bem como promove a cultura da paz. 
Algumas práticas associadas à cultura da paz, chamadas de restaurativas, fornecem 
procedimentos de ações proativas que podem colaborar para uma melhoria na prevenção e na 
resolução positiva de conflitos, contribuindo para o desenvolvimento de boas relações no 
ambiente escolar.  
Investigou-se também, pela análise de documentos pertinentes ao tema, o quanto é importante 
para o professor conhecer técnicas que, por intermédio de ações democráticas, torna-se possível 
realizar a mediação de conflitos, para melhorar as condições do relacionamento entre seus 
pares. 
Fundamentou-se em autores como Michael Apple (1997), Álvaro Chrispino (2013), Jhon 
Dewey (1959), Telma Vinha (2003), entre outros, assim como uma análise do documento 
Diálogos e Mediação de Conflitos nas Escolas (2014), que trouxeram contribuição 
significativa para o desenvolvimento desta pesquisa. 
Objetivou-se também analisar como os professores podem administrar os conflitos 
interpessoais dentro da instituição de ensino e como o processo metodológico de mediação pode 
ser percebido pela equipe escolar, bem como sensibilizar para utilização de ferramentas simples 
em recursos e profundas nas relações de convivência, dando destaque especial ao 
desenvolvimento de valores importantes, tais como o respeito a responsabilidade social e ao 
protagonismo. 
 
Palavras-chave: Mediação, Conflitos, Gestor, Ações Democráticas, Formação. 
 

 

 

 

 



ELLER, Edson W. The Conception of Mediation of Conflicts in the School 
Environment. 2019. Dissertation (Master in Education) Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

ABSTRACT     
 

This study aims to identify the conception of conflict mediation in the school environment. This 
theme has a relationship with the learning process, in which its field of activity contributes to 
the development of society and emancipation of individuals through democratic actions.  
It was investigated the teacher’s performance, as well as his training as a mediator of conflicts 
in the school environment, deepening a bibliographic and documentary analysis about the 
project school protection system, SPE, of São Paulo, besides presenting forms of Resolution of 
these with a view to a dialogical proposal, which takes into account the feelings and views of 
those involved, as well as promotes the culture of peace. 
Some practices associated with the culture of peace, called restoratives, provide proactive action 
procedures that can contribute to an improvement in the prevention and positive resolution of 
conflicts, contributing to the development of good relations in School environment.  
We also investigated the analysis of documents pertinent to the subject, how important it is for 
the teacher to know techniques that, through democratic actions, it becomes possible to perform 
the mediation of conflicts, to improve the conditions of Relationship between their peers. 
It was based on authors such as Michael Apple (1997), Álvaro Chrispino (2013), John Dewey 
(1959), Telma Vinha (2003), among others, as well as an analysis of the document dialogues 
and mediation of conflicts in schools (2014), which brought significant contribution For the 
development of this research. 
The objective was also to analyze how teachers can manage interpersonal conflicts within the 
teaching institution and how the methodological process of mediation can be perceived by the 
school team, as well as sensitizing to the use of Simple tools in resources and deep in 
relationships of coexistence, giving special emphasis to the development of important values, 
such as respect for social responsibility and protagonism. 
  

Keywords: Mediation, Conflicts, Manager, Democratic Actions, Training. 
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INTRODUÇÃO 

 

Vivi na roça com meus três irmãos, e lá vivemos o que se pode chamar de infância! 

Subir em árvores, cuidar dos animais, ajudar nos afazeres de casa, tudo se transformava 

em brincadeira. “Aqueles que brincaram ficam diferentes. Brinquedos são entidades mágicas” 

(ALVES, 1984). 

Lembro-me de tudo isso com aquele sabor de nostalgia, de saudade. Sem lamentar a 

infância com poucos recursos… 

Tive inúmeros amigos, meninos e meninas, brincávamos juntos, dividíamos brinquedos 

e guloseimas e brigávamos muito, mas meia hora depois, ficávamos “de bem”. 

Caí da árvore, arranquei a tampa do polegar, furei o pé com prego enferrujado, briguei 

na rua, toquei campainha e saí correndo, colhi e vendi jabuticabas, fiquei de castigo, apanhei 

de chinelo, de cinto, de vara... 

Brinquei de esconde-esconde, polícia e ladrão, pião, bolinha de gude, rodei pneu. 

Brinquei na terra, no barro, na lama, na areia, coloquei chinelo na enxurrada, fiz e soltei muita 

pipa!  

E aos 15 anos tive a oportunidade de vir a estudar em São Paulo, morar na escola, em 

um seminário e ali, pela primeira vez, senti-me um peixe fora da água, assim como Rubem 

Alves se sentiu um franguinho estranho em um colégio “chique”. 

Ali, longe de casa, fui motivo de chacotas, um menino tímido, que se vestia esquisito e 

que todos “zoavam”: bullying por omissão. 

Os grupos já estavam formados e eu, o menino da roça..., não conseguia me entrosar 

com ninguém...  

Então, me isolei, até que um menino, que talvez tenha passado pelo que passei, 

aproximou-se de mim, ou talvez algum orientador do Colégio tenha pedido a ele. Nunca 

descobri e nunca me importei, pois foi esse amigo que me salvou.  

Confesso que tive medo. Muitas vezes, pensei em voltar para roça e seguir o legado do 

meu pai, mas a minha sede de conhecimento, minha curiosidade e desejo de mudar minha 

história foi mais forte. Não me abati, não deixei o medo paralisar minha busca pelo saber. 

E, assim, aos poucos, fui fazendo parte do grupo, mas nunca me deixei levar pela prática 

da violência, simplesmente fugia diante dessas situações.  
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Hoje penso que cheguei até aqui por tudo o que vivi, os conflitos me fizeram crescer. 

“Digo-lhes: é preciso ter caos dentro de vocês mesmos a fim de dar à luz uma estrela 

dançante. Digo-lhes: você ainda tem caos dentro de você. O preço da fertilidade é ser rico em 

oposições internas. A gente permanece jovem somente enquanto a alma não se espreguiça e 

deseja a paz” (NIETZSCHE, 2005). 

A escolha deste tema, portanto, sempre esteve presente internamente... o que fazer para 

diminuir tanta violência? Se estou dentro do ambiente escolar, promover a paz pela perspectiva 

de mediação de conflitos é meu grande propósito.   

 
Não fiquem pensando no amanhã, se não sabem se ainda estarão vivos nesse dia. 
Tenho horror dessas educações que preparam para a vida. O preparar para a vida 
parece profetizar que ela só vai começar daqui a dez ou vinte anos quando terminar a 
faculdade. 
A vida é hoje. Hoje é o momento de alegria. A felicidade tem de ser hoje. 
Se a escola não for um lugar de alegria e felicidade, ela merece ser destruída, porque 
a coisa mais importante, a única que vale a pena nesta vida é a felicidade. A educação, 
portanto, deve ser voltada para ela (ALVES, 1984). 

 

Em 1996, após concluir o curso de Magistério, iniciei minha trajetória profissional como 

docente da Educação de Jovens e Adultos (EJA), ministrando aula de Alfabetização e 

Informática. Essa e algumas outras ricas experiências levaram-me, no ano de 2005, a ser 

convidado para o cargo de coordenador pedagógico em uma escola privada de Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, na cidade de São Paulo.  

Desde então, percebia que passava grande parte do horário de trabalho resolvendo 

questões de relacionamento interpessoal de conflitos e microviolências que aconteciam no 

ambiente escolar. Sentia que fazia muitas interferências, muitos atendimentos a educadores e 

alunos que se queixavam das atitudes uns com os outros.  

Deparamo-nos com uma rotina da ação docente envolvendo as relações interpessoais 

em conflito, o que comprometia o ambiente escolar como polo de aprendizagem, tornando-o 

comprometido para o desenvolvimento pedagógico. Os episódios que mais ocorriam eram 

situações de violência cotidiana por meio de agressões físicas ou verbais que culminavam sem 

aprendizagem, na proporção do esforço despendido para o ensino. 

A concepção dos educadores sobre os conflitos ocorridos na escola é algo percebido 

como negativo e que deve ser evitado ou punido. Atrasos constantes de alunos, interrupção da 

aula, brigas e comentários inadequados acabavam por transtornar o trabalho dos professores.  

Comumente, percebia-se que em muitos momentos o conflito era negligenciado pelos 
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profissionais da educação, tornando-se corriqueiro e inerente à aula. Isso pode ocorrer, em 

primeira impressão, quando os conflitos aconteciam entre os alunos e não quando ocorriam com 

os adultos. Os conflitos entre os pares normalmente podiam ser vistos como brincadeiras da 

idade. Já, quando ocorriam com o adulto, eram vistos como uma ação de desrespeito.  

Esse ambiente tendia a passar a mensagem de que o respeito é particularmente devido à 

autoridade, que pode inclusive ser confundido com o autoritarismo, e não pertencente a 

qualquer ser humano. 

Em 2013, assumi o cargo de Diretor Geral da mesma instituição, entretanto, os 

obstáculos advindos da minha experiência como coordenador pedagógico permaneciam, uma 

vez que tinha o sentimento de não estar preparado diante dos desafios que surgiam 

cotidianamente e que demandavam muita energia e, na maioria das vezes, sem obtenção de 

resultados concretos. 

Ocorre que, nesse período, desanimado com tantos anos de trabalho sem o retorno 

esperado, sentindo que o processo não evoluía no ritmo que necessitava e, aparentemente, os 

problemas de relacionamento só cresciam, abracei a ideia de estudar os fenômenos que ali 

ocorriam e que me instigaram a estudar a temática da mediação de conflitos, no ambiente 

escolar.  

Desse modo, debrucei-me em uma formação que pudesse me ajudar a enfrentar os 

desafios ora encontrados, de forma a conduzir a gestão, de acordo com os princípios e 

paradigmas presentes no Projeto Político Pedagógico da instituição, e que pudessem ser 

reconhecidos futuramente.  

Concluí o curso de Especialização em Gestão Escolar e Educacional na PUC-SP, para 

compreender e conhecer ferramentas e métodos de comunicação e desenvolvimento humano, 

que poderiam transformar o modo como olhávamos as situações do cotidiano, com o objetivo 

de atingir melhores resultados em várias dimensões do ambiente escolar.  

Buscávamos uma forma de melhorar o modo como nos relacionamos, como lidamos 

com as nossas emoções, como nos comunicamos e atingimos os resultados esperados, no que 

tange à rotina de uma escola.  

Diante desses desafios, comecei a estudar como os conflitos surgiam na instituição e 

como geralmente eram tratados. A hipótese levantada indicava que os conflitos, comumente, 

eram reprimidos e percebidos como algo atitudinal e indisciplinar e não entendidos e 

observados pela origem do problema. 
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Portanto, conduzia-se a situação com o elenco de alternativas disponíveis para a 

compreensão do problema, de forma unilateral, considerando apenas uma perspectiva como 

solução. 

Outro ponto é que a situação problema, quando insistentemente repetida no interior da 

atividade pedagógica, ao ser negligenciada, transformava-se em situação de bullying, violência 

e, dependendo da intensidade e da duração, gerava significativos transtornos ao trabalho do 

professor e, consequentemente, à aprendizagem do aluno. É evidente que esses conflitos 

acarretavam desânimo e desestimulavam o educador no cumprimento de suas atribuições. 

Também se considera a formação da equipe educacional. Os professores apresentavam 

dificuldade em administrar as situações de conflito e sentiam-se despreparados diante dos 

desafios. Administravam os conflitos de três formas: primeiramente, de forma punitiva, quando 

aplicavam o regimento escolar por meio de advertências. Também havia momentos em que o 

professor simplesmente ignorava os conflitos do que certamente decorriam as consequências 

ainda piores. Por último, observava-se a culpabilização da vítima. 

O despreparo dos professores para tratar temáticas acerca do conflito tornava o clima da 

escola cada vez mais deteriorado, posto que era crescente o desinteresse e a desmotivação dos 

alunos, perante os conteúdos escolares propostos e à falta de comprometimento dos professores 

com a aprendizagem. Consequentemente, surgiam as manifestações de violência na instituição.  

Muitos profissionais ainda sentem-se inseguros para atuar com os conflitos e atritos que 

podem ocorrer, pois os cursos de formação para docência dedicam um tempo maior para o 

processo de aprendizagem do conhecimento específico em detrimento das relações, pois 

relegam a um segundo plano a formação para obter dos alunos a postura atitudinal desejada 

também diante do processo de aprendizagem. Como consequência, isso gera um desequilíbrio 

na formação do profissional em educação, daí o não sentir-se preparado para lidar de forma 

segura e estratégica nas situações de conflito. 

Para Dewey (1959b), o pensamento não existe isolado da ação e, nesse sentido, mais do 

que uma preparação para a vida, a escola é um lugar de vida. A problemática relacionada à 

violência, à indisciplina e ao bullying é uma preocupação que pauta o dia a dia das escolas e, 

normalmente, atrai a atenção da comunidade escolar, como sendo uma das grandes dificuldades 

a serem enfrentadas na atualidade, mesmo cientes de que esse fato é particularmente discutido 

nas escolas há décadas. 

É no interior das instituições de ensino regular que se identificam diversos focos de 

conflito gerados, particularmente, pela pressão em que estão inseridas e também pelas 
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diferenças individuais das pessoas que as frequentam.  

Também no ambiente escolar, situações de conflito que geram violências podem ter 

como causa fatores externos ou internos. Os fatores externos podem ser caracterizados por 

condições socioeconômicas, pois a diversificação nas formas de manifestações da violência e 

suas implicações no clima escolar precisam ser analisados a partir do contexto social, político 

e cultural de cada instituição. Como causa interna, estão as diferenças individuais entre aqueles 

que a frequentam.  

Os atos de violência nas escolas se caracterizam como obstáculo substancial à melhoria 

da qualidade da educação básica nacional e se consolida como principal desafio enfrentado 

pelos sistemas educacionais da atualidade. Importante ressaltar que se tem como objetivo, na 

formação dos alunos, dar oportunidade a um aprendizado crítico, reflexivo, em que ele é 

conhecedor de seus deveres e direitos e sabe tomar decisões, assumir responsabilidades, seja 

emocionalmente competente e que esteja preparado para atuar na sociedade e no mercado de 

trabalho, de forma ética, digna, responsável e justa.  

Notadamente observava-se o ato indisciplinar na perspectiva da punição, de forma que 

ele possa ser futuramente evitado ou, em muitos casos, ignorado. Ao refletir sobre isso, entendo 

ser necessário lidar com o conflito mediante soluções criativas, metodológicas e integradas, 

deixando de lado a estratégia de “você está certo ou você errado” para o conceito “como ambos 

podem tirar proveito da situação em questão?”. O objetivo final é proporcionar, assim, 

satisfação mútua às partes discordantes.  

Ao aprofundar os estudos acerca do tema, percebi que os resultados poderiam aparecer 

quando os envolvidos em situações de conflito eram ouvidos e acompanhados por uma terceira 

pessoa, que de fato conhecia técnicas e procedimentos de mediação e conflitos, no ambiente 

escolar. 

O perfil mediador dessa terceira pessoa, favorece, inicialmente, um novo momento de 

interação entre as partes discordantes e envolvidas no conflito. Esse profissional, portanto, é 

um guia para conduzir o diálogo entre as partes que, nesse momento, são as protagonistas na 

busca de uma solução. 

A reflexão sobre a inclusão de processos de mediação de conflitos na escola poderá ser 

percebida como uma solução na busca de resultados positivos.  

A troca de um modelo conflitual, competitivo, presente nas instituições, por um modelo 

reflexivo, cooperativo ou relacional de regulação de conflitos e de interação pessoal e social, 
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traz vantagens à escola, enquanto espaços privilegiados de aprendizagem e de socialização e 

tem forte poder de transformação daqueles que por lá convivem.  

É um lugar para receber e transmitir os valores e os princípios da mediação. Não se 

pretende simplesmente aprender a lidar com conflito na escola, mas, a partir dos conflitos 

gerados, ter oportunidade de favorecer a aquisição de valores e regras pelos alunos de forma a 

que se tornem pessoas mais autônomas e mais éticas. 

Na perspectiva do gestor democrático, em seu trabalho diário com a equipe, depara-se 

frequentemente com esses pequenos conflitos e atos de indisciplina repentinas. Essas 

ocorrências cotidianas, em qualquer escola, exigem uma resposta segura por parte do gestor na 

maneira como ele conduz a situação, a postura que adota diante do problema e à forma de 

relação que procura estabelecer com o grupo em questão. Tudo isso vai contribuir para o 

desenvolvimento sócio emocional da equipe.  

Além de situar a questão dos conflitos e dos relacionamentos interpessoais e suas 

influências no clima escolar dentro do contexto educacional brasileiro, com base nos autores 

indicados abaixo e na percepção dos professores e demais atores escolares, coloca-se a seguinte 

questão: Como a mediação de conflitos pode contribuir para melhorar o clima 

organizacional, nas instituições de ensino?  

Para responder à concepção de mediação de conflitos, que expressa o meu problema, 

tem-se como objetivo geral identificar a concepção de mediação de conflitos, no ambiente 

escolar. 

Para alcançar esse objetivo, delimita-se a pesquisa em caracterizar a função social da 

escola na contemporaneidade, identificar teorias e concepções acerca do conflito, seus sintomas 

e causas, posteriormente conhecer a mediação de conflitos à luz da comunicação escolar por 

meio do Sistema de Proteção Escolar, no Estado de São Paulo e, por fim, conceituar a 

dimensão que compõem as competências do professor mediador de conflitos.  

No capítulo 1, pretende-se refletir sobre a função social da escola na 

contemporaneidade, conduzindo para uma análise crítica da relevância de promover estudos, 

no campo das políticas educacionais que visem à implementação e à ampliação de programas, 

como o Sistema de Proteção Escolar (S.P.E.), implantado pela Secretaria de Educação do estado 

de São Paulo, no ano de 2010, objeto de estudo desta dissertação.  

Ao aprofundar a reflexão sobre a função social da escola, muitos autores reforçam a 

ideia de que as instituições de ensino não preparam seus alunos para a realidade social, 
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tampouco motivam as novas gerações para os estudos e tornam-se instituições que alienam.  

Fez-se necessário observar que, na perspectiva cultural, uma das principais funções 

sociais da escola é a de promover o processo de socialização dos mais jovens de acordo com o 

modo de pensar e agir das culturas adultas (GÓMEZ, 2001). Já, em Dewey (1959b), conforme 

dito anteriormente: “a escola não é uma preparação para a vida, mas sim a própria vida”. Nesse 

cenário, a escola necessita construir ou reconstruir os significados inerentes a seu propósito 

social, observando os valores ali presentes.  

A escola está cada vez mais comprometida com um saber científico, abrindo mão do 

saber do cotidiano, reflexivo e ainda enfatizando o pensar no saber pessoal, intrapessoal e no 

processo de autoconhecimento, que vai favorecer um caminhar autônomo do indivíduo. 

No capítulo 2, serão abordadas as teorias e definições acerca dos conflitos, seus sintomas 

e causas, bem como reflete sobre a formação do mediador, enquanto protagonista, na mediação 

de conflitos, sob a luz da gestão escolar democrática. 

Já no capítulo 3, tem-se um estudo acerca da mediação de conflitos no Estado de São 

Paulo que, segundo a Resolução SE 19 (12-02-2010), tem por objetivo proteger as escolas 

estaduais dos fatores de risco, vulnerabilidade e reduzir os casos de violência. É formada por 

intermédio de parcerias entre a Justiça, a Educação, a Comunidade e o Conselho Tutelar. 

A mediação será abordada na perspectiva do diálogo e da cidadania e apoiado por uma 

análise do documento Diálogos e Mediação de Conflitos nas Escolas (2014), elaborado pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público, para a prevenção de situações de risco e de resolução 

de conflitos.  

A pesquisa, com abordagem qualitativa, utilizará a modalidade bibliográfica, 

documental, pertinente ao tema, legislação e documentos exploratórios da política educacional 

vigente acrescida de teses e dissertações, materiais relevantes retirados de livros técnicos e 

publicações de revistas e artigos de ordem científica. Para esta pesquisa, foram analisados, em 

destaque, estudiosos da questão da mediação de conflitos, que fizeram estudos ligados à gestão 

destes no mundo e que trazem importante contribuição.  

Lück (2001), por meio da análise de suas publicações, relata trajetórias de gestão escolar 

democrática e afirma que o conceito de gestão aplicado adequadamente é condição para a 

construção de instituições e práticas educacionais autônomas. 

Apple e Beane (1997), que fazem um levantamento de vivências relativas à formação 

de alunos para uma vida democrática e as escolas, têm um singular papel ao oferecer a estrutura 
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necessária para o futuro de uma sociedade democrática.  

Dewey (1959) traz em seu livro Vida e Educação uma perspectiva sobre as escolas e 

como ela trabalha o ensino dos conteúdos disciplinares de forma abstrata e, comumente, 

desvinculada da vivência e realidade da criança. Dessa forma, vê a educação como um  

importante fator de empoderamento do aluno e cabe ao professor ter a consciência do seu 

compromisso de educar. Aponta-se como um autor importante na construção desta dissertação, 

pois apresenta uma proposta de aprendizagem de caráter natural, contextualizada pela vida do 

aluno e não imposta por intermédio da disciplina e com normas rígidas, o que sugere um perfil 

democrático. Também foi analisada a tese de doutorado de Telma Vinha intitulada Os conflitos 

interpessoais na relação educativa (2003), que procurou apresentar estratégias de mediação 

de conflitos, nas instituições de ensino.  

Conviver não significa que se busca a ausência de conflitos ou ter por objetivo eliminá-

los. O conflito é inevitável à condição humana, “o conflito é o estado natural do homem” 

(MENDEL, 1974, p. 13).  
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1. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA E A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 
 

A Unesco, em 1993, criou a Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 

presidida por Jacques Delors, e foi elaborado um relatório que repercutiu na área da educação 

em todo o mundo: “à Educação cabe fornecer de algum modo os mapas de um mundo complexo 

e constantemente agitado e ao mesmo tempo, a bússola que permite navegar através dele 

(DELORS, 1996)”. 

A educação, assim, é concebida de forma integral, e visa transcender os limites da sala 

de aula, em uma via privilegiada de construção da própria pessoa, das relações entre indivíduos, 

grupos e nações. 

A educação para poder dar resposta ao conjunto de suas missões deve organizar-se em 

torno de quatro aprendizagens fundamentais, que ao longo da vida, tornar-se-ão para cada 

indivíduo os pilares do conhecimento. 

Aprender a conhecer: É quando se torna prazeroso o ato de compreender e 

descobrir ou construir o conhecimento. É o interesse nas informações, libertação da 

ignorância. Com a velocidade em que o conhecimento humano se multiplica, muitas 

vezes, deixa-se de lado essa necessidade de se aprimorar, desinteressando-se pelo 

outro e pelo novo. Desse modo, o aprender a conhecer exercita a atenção, a memória 

e o pensamento crítico. 

Aprender a fazer: É ir além do conhecimento teórico e entrar no saber prático. 

Aprender a fazer exige do ser humano que passe a saber lidar com situações de 

emprego, trabalho em equipe e valores necessários para cada atividade. A escola 

comumente considera as pessoas e suas necessidades para desenvolver a prática 

educativa. 

Aprender a viver com os outros: Essencial à vida humana. É preciso, então, 

aprender a compreender o próximo, desenvolver uma percepção, estar pronto para 

gerenciar crises e participar de projetos comuns. É necessário deixar a manifestação 

da oposição de forma violenta, de lado, e progredir a humanidade. 

Aprender a ser: Desenvolver o pensamento crítico, autônomo, incitar a 

criatividade e elevar o crescimento de conhecimentos, além de ter em mente um 

sentido ético e estético perante a sociedade, isto é, aprender a ser. Não se pode 

negligenciar o potencial de cada indivíduo, é preciso contribuir para o seu total 

desenvolvimento, adquirindo ferramentas que formulam os juízos e valores do ser 
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autônomo, intelectualmente. A diversidade de personalidades é o que pode gerar a 

inovação dentro da sociedade. 

Tendo como base esses pilares, a escola precisa focar-se em ensinar a importância do 

diálogo e da paz, que depende do comprometimento unânime, sincero e sustentado das pessoas.  

As palavras do Diretor Geral da UNESCO, Koïchiro Matsuur, no documento 

Mainstreaming the Culture of Peace, publicado, em 2002, “A construção da cultura da paz 

significa justiça e equidade para todos, como base para se viver em harmonia e sem violência” 

mostram a necessidade e importância de se estar engajado no movimento pela paz, construindo 

uma cultura que permita conjugar atitudes individuais e coletivas em prol do bem-estar dos 

cidadãos e do desenvolvimento humano.  

A ONU, em seu artigo primeiro, define Cultura da Paz:  

 
Uma Cultura de Paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e 
estilos de vida baseados: 
a) No respeito à vida, no fim da violência e na promoção e prática da não violência 
por meio da educação, do diálogo e da cooperação (...) (Artigo 1º, da Declaração da 
ONU sobre uma Cultura de Paz, 1999). 

 

Desenvolver cultura da paz envolve capacitar as crianças, jovens e adultos com a 

compreensão dos princípios e respeito pela liberdade, justiça, democracia, direitos humanos, 

tolerância, igualdade e solidariedade. É uma forma de rejeitar a violência que tem sido parte 

integrante de qualquer sociedade, em seus mais variados contextos.  

A cultura da paz tem por finalidade procurar soluções que advenham de dentro da 

sociedade a partir de sua própria evolução.  

Cabe ressaltar que o conceito da paz não é o contrário da guerra, mas a prática da não 

violência para mediar conflitos, a prática do diálogo na relação entre os indivíduos, a postura 

democrática diante da vida, que implica na dinâmica da cooperação planejada e no movimento 

constante da instalação de justiça. 

Uma cultura de paz pressupõe esforço para modificar o pensamento e a ação das 

pessoas, no sentido de sua efetivação.  

Um importante passo nas escolas é a mediação de conflito, a prevenção da violência 

para reconstruir a paz e a confiança entre os indivíduos.  

A cultura da paz está relacionada aos valores humanos, que devem ser colocados em 

prática, para passar do estado de intenção, para a ação efetiva, transformando-se, 
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concretamente, em atos. 

Atualmente, o desrespeito, as dificuldades de diálogo, as diferenças sociais causam os 

conflitos e a violência, dentro das escolas, e levam à perda dos valores que se traduzem como 

éticos, morais, estéticos e privam a todos das expressões de amor e manifestações de 

acolhimento.  

A mediação de conflitos nas escolas, baseada na cultura da paz é imprescindível para 

que os discentes aprendam a trabalhar com diferentes formas de pensar, de sentir e de agir sem 

se sentirem ameaçados, desrespeitados pelo que é diferente ou pelo que é desconhecido.  

Perceber o outro é entender que diferenças não são desigualdades e o mediador necessita 

buscar uma solução em conjunto para resolver as situações de conflito. Faz-se necessário criar, 

dentro das escolas, formas adequadas para mediar os conflitos que surgem naturalmente, tendo 

em vista a complexidade do convívio entre diferentes pessoas com diferentes culturas e saberes. 

O diálogo e a certeza de que todos merecem ser ouvidos e têm direito a uma opinião – 

ainda que diferente urge ser assegurado pelo mediador. 

Aprende-se, assim, a mudar a perspectiva de que existe uma só resposta para cada 

questão ou um só ponto de vista correto. O mediador pode aplicar as técnicas necessárias para 

desenvolver acordos, que tirem o sistema da disputa, reforçando que é muito mais importante 

criar nova mentalidade nos envolvidos, para que eles próprios possam aprender a retomar para 

si a responsabilidade de resolver seus próprios conflitos.  

Essa postura também pressupõe desaprender hábitos. Dessa forma, acredita-se que a 

violência deva ser desaprendida e substituída gradualmente por outras atitudes mais respeitosas. 

 
1.1 A Educação no Brasil 

 

Objetiva-se aqui relatar de forma resumida sobre as políticas públicas educacionais que 

ocorreram no Brasil, partindo do período jesuítico até os dias atuais.  

Para o relato foi utilizada a indicação de Ney (2008) como forma de classificação da 

sessão.  

Outros autores também versam sobre a História da Educação no Brasil, entretanto, 

podem apresentar formas diferentes enquanto divisão dos períodos históricos, mas a proposta 

aqui apresentada não perde, como recurso didático, sua função, sendo o mais apropriado ao 

propósito: 
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Esta pesquisa enquanto subsídio para conhecimento da evolução das políticas públicas 

na educação brasileira indicam que: 

Jesuítico: Economia fundada na grande propriedade e mão de obra 

escrava. Organização escolar ligada à política colonizadora 

dos portugueses. Apenas uma minoria de donos de terra e 

senhores de engenho podiam ser instruídos, com o interesse de 

formar letrados eruditos e servidores da Igreja Católica. 

Primeiro plano educacional, do Padre Manuel de Nóbrega, 

com intenção de instruir e catequizar os índios. Com a 

expulsão dos jesuítas, desmancha-se essa estrutura, 

introduzindo leigos e o Estado controlando a Educação.  

Pombalino (1760- 1807) e 

Joanino (1808-1821): 

O Marquês de Pombal expulsou os jesuítas das colônias. 

Então, a Coroa nomeou professores e instaurou o sistema de 

disciplinas isoladas. Objetivo de transformar Portugal em 

metrópole capitalista e adaptar o Brasil para isso. O Estado no 

centro do processo educacional, com o ensino público sem a 

interferência da Igreja.  

Com D. João VI, altera-se profundamente o ensino, com cursos 

profissionalizantes de curso superior e militar, com o objetivo 

de preparar para a defesa da Colônia e a construção de uma 

burocracia a serviço do reino. Formaram-se especialistas em 

várias áreas, em uma visão utilitarista e profissional.  

Imperial (1822 – 1889) Na Constituição de 1824, estava previsto um sistema nacional 

de ensino, para o Império instituir escolas primárias, ginásios 

e universidades. Em 1834, a lei transfere a responsabilidade de 

escolas primárias e secundárias às províncias. Sem muita 

organização, nas capitais foram criados os liceus provinciais e 

nas províncias não foi possível a criação de um sistema 

organizado. Assim, o ensino primário foi relegado, enquanto o 

ensino secundário foi repassado à educação privada, o que 

reforçou o caráter classista e acadêmico do ensino, com a 

Educação sendo desprezada à condição de mera ilustração. 

(censo de 1872 – analfabetismo de 64%) 

República Velha (1889- A constituição de 1891 consagrou a descentralização do ensino 
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1930): e os Estados com o direito de criar instituições. A Educação 

ficou à mercê das circunstâncias político-econômicas locais, 

aumentando as desigualdades socioeconômicas e culturais 

entre as regiões do país.  

Início do governo Vargas 

(1930-1937) 

Necessidade de reajustar o Estado às novas necessidades da 

Política e da Economia. A expansão da demanda escolar ocorre 

apenas nos locais onde se intensificaram as relações da 

produção capitalista. Ocorre então a inevitável expansão do 

sistema, mas com o esquema que até então educara as elites, 

sem caráter universal e gratuito. Em 1932, um manifesto contra 

o caráter antidemocrático e discriminatório do sistema 

educacional, propondo uma escola secundária unitária, 

preparatória para o ensino superior. A constituição de 1934 

gera alguns frutos do manifesto, mas seria logo anulada pela 

Constituição de 1937.  

Estado Novo (1937-1945): Retrocesso na Educação, com a retirada da obrigação do 

Estado, atribuindo-lhe caráter suplementar. Aumento da 

diferenciação entre regiões e classes sociais, atendendo aos 

desejos da classe empregadora e da ordem dominante. 

República 

Contemporânea (1946-

1964): 

Constituição de 1946, a União deve definir as diretrizes da 

Educação, mas não é obrigada a proporcioná-la. Retorno à 

aspiração ideológica (concurso para cargos do Magistério, 

aplicação de, ao menos, 10% da receita na Educação, 

regulamentação e aumento dos cursos primários e 

secundários). Devido à demora na criação da LDB/61, não 

houve grande alteração na estrutura do ensino. 

Período Militar (1964-

1985): 

Período pautado pela repressão, privatização do ensino, 

exclusão dos mais pobres da Educação de qualidade. Escolas e 

grêmios estudantis sofrendo controle do governo. Disciplinas 

como Educação Moral e Cívica e OSPB, pautadas pelo Regime 

Militar. Dois pontos importantes: crescimento da demanda 

social de Educação e a reforma do sistema educacional para 

fins de desenvolvimento econômico. Criação do vestibular 

classificatório. 
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Nova República (1985): 

Constituição de 1988. 

Ministério da Educação e 

da Cultura (MEC) na 

organização da estrutura 

educacional. LDB (1996). 

Proposta de Novo Plano Nacional de Educação. A Educação, 

a partir de várias reformas, começa a se impor como assunto 

fundamental para a nação. Porém, ainda, continua com sua 

estrutura antidemocrática e discriminatória, com muito a 

evoluir para proporcionar uma sociedade mais igualitária. 

 
1.2 A Escola Segundo John Dewey 

 

Refletindo sobre Dewey (1959), a mudança, a reconstrução da experiência só é possível 

nas sociedades em constante renovação, sociedades progressivas e democráticas. Assim, as 

transformações na sociedade são fundamentais e a escola tem papel primordial nelas. De que 

forma a escola precisa desempenhar esse papel? A reconstrução pode ocorrer apenas por meio 

da experiência, da prática, logo, a escola necessita estar inserida na vida, na sociedade e não 

isolada em um mundo próprio.  

A própria escola, inclusive, precisa passar pelas transformações, pois a forma como a 

aprendizagem é passada em um determinado período não é mais condizente no período 

seguinte, pois as ideias, o pensamento da sociedade muda e deve mudar e a escola não pode 

ficar alheia a esse processo. Portanto, ela repensa constantemente seus objetivos e seus 

processos, pois está dentro da vida.  

Tem-se o costume de separar, no ambiente escolar, o método e a matéria, sendo o 

método o conjunto de processos para apresentar o conteúdo aos alunos. Na realidade, não há 

separação entre método e matéria, pois o método é o modo pelo qual a matéria se processa e se 

apresenta, formando, pela experiência vivenciada, uma coisa única. 

Assim, a escola concentrada em fórmulas e regras para o aprendizado fracassa em seus 

objetivos, pois já está distante da experiência. A escola tem que se preocupar em como repassar 

essa experiência para a vida de seus alunos.  

O aprendizado significa que o aluno vai obter um conhecimento para transformar a sua 

realidade, transformar a si mesmo e suas ações dentro do mundo, devendo ser um processo 

ativo, para que o aluno se sinta, inclusive, animado para o aprendizado. Essa é força propulsora 

e transformadora. Portanto, o aluno que aprende não é aquele que carrega uma quantidade de 

informações, mas sim que adquire o agir, que faz parte da experiência.  

Existem algumas condições para a aprendizagem e, normalmente, as escolas acadêmicas 
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não têm o perfil para fornecer essas condições:  

1 – Só se aprende o que se pratica, ou seja, o aprendizado tem um caráter ativo, 

prático, sem o que será inútil;  

2 – Não basta praticar, é preciso que o faça espontaneamente, de modo consciente, 

para refletir sobre sua transformação no mundo;  

3 – Aprende-se por associação, fazendo a ligação com outros aspectos da realidade, 

da experiência;  

4 – Nunca se aprende uma coisa só, o que é consequência do enunciado anterior, 

pois a associação gera o aperfeiçoamento do saber em níveis, competências 

diferentes;  

5 – Toda aprendizagem tem de ser integrada à vida, ou seja, se aquilo que se aprende 

não está ligado à experiência, à transformação, à mudança na vida, ela é inútil e 

redunda em não aprendizado.  

A teoria de Dewey está ligada a uma aprendizagem de caráter natural, isto é, “a educação 

não como preparação para a vida, mas a educação é a própria vida”, está inserida nela e dela 

não pode se dissociar. Em consequência, a verdadeira Educação existe antes da Escola, pois 

está ligada à experiência e a vida.  

O aprendizado ocorre então de duas formas complementares: aprendendo a se fazer o 

que não sabíamos (motora) ou resolvendo uma situação problema (cognitiva), porém esses dois 

modos estão associados e desse aprendizado decorre um conhecimento em ambos os modos. 

Pode-se perceber isso claramente em exemplos do cotidiano.  

Verifica-se pela experiência que: a) aprender é indispensável à vida, pois ao transformar 

o mundo, o indivíduo adapta-se a ele, a fim de adquirir determinado bem-estar; b) estudar é um 

processo contínuo de esforço; c) aprender é uma atividade criadora, que transforma o ambiente, 

o aprendizado não pode ser estático; d) a aprendizagem tem sua prova na própria situação, não 

em um exame com data marcada e muito menos com o conteúdo decorado, mas a aprendizagem 

é demonstrada no fazer.  

Portanto, a aprendizagem dinâmica é intrínseca à vida, enquanto a aprendizagem 

acadêmica é extrínseca, porque está distante da experiência e da transformação.  

Por meio do aprendizado, o aluno reorganiza sua vida e sua experiência. Porém, como 

isso pode ocorrer no ambiente escolar de modo a se inserir na vida prática? A escola precisa 

reproduzir o que a vida realmente exige do aluno, a partir de um conjunto de aprendizados que 

realmente estimulem o aluno, fornecendo-lhe meios para sua internalização. Nesse processo, o 



 
 

25 
 
 

 
 

professor não necessita ter a função de dono da verdade, mas um condutor, que vai fornecer ao 

aluno a aquisição de conhecimento, útil, capaz de transformar o ambiente.  

Nesse sentido, as ideias de Dewey (visto que, anteriormente, a educação era tratada de 

forma imposta, por intermédio de disciplina e com normas rígidas) começaram a apresentar 

efeitos bem consistentes, pois potencializavam as energias naturais das crianças no 

desenvolvimento de um processo educacional mais próximo de sua realidade. 

 
Educar-se é crescer, não já no sentido puramente fisiológico, mas no sentido 
espiritual, no sentido humano, no sentido de uma vida cada vez mais larga, mais rica 
e mais bela, em um mundo cada vez mais adaptado, mais propício, mais benfazejo 
para o homem (DEWEY, 1959b, p. 17). 
 
A Vida social se perpetua por intermédio da educação. O que a nutrição e a reprodução 
são para a vida fisiológica, a educação é para a vida social (I DEWEY, 1959b, p. 19). 

 

Para Dewey, o aprendizado não é vida completa, mas um processo, um evento em eterna 

transformação e quando um modelo acaba de ser construído já necessita ser retomado, 

analisado, transformado, não para representar a vida, mas para ser a própria vida, que está em 

constante mudança.  

 

1.3 A Função da Escola 

 

É importante destacar que questões ligadas à indisciplina, à violência e ao conflito, 

sobretudo, em escolas públicas, exigem um olhar atento sobre a função social da escola, na 

contemporaneidade, o que ressalta a relevância de estudos no campo das políticas educacionais 

que ampliam a visão acerca da mediação de conflitos, bem como fundamenta a implementação 

de programas governamentais que visam a combater a violência. 

No decorrer da história, foram atribuídos à escola diferentes funções, em seu tempo, 

como socialização do educando, padronização da humanidade, preparação para o mercado de 

trabalho, controle, entre outras.  

John Dewey propõe reflexão sobre a escola, caracterizando-a como um espaço que 

propicia ao estudante a percepção de sua individualidade, que lhe permita a experimentação e 

uma aprendizagem significativa: 

 
As escolas, por sua vez, são também meios organizados intencionalmente para o fim 
expresso de influir moral e mentalmente sobre os seus membros. A Escola que 
podemos e devemos dispor as condições pelas quais a criança venha a crescer em 
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saber, em força e em felicidade (DEWEY, 1959b, p. 24). 
 

Para Young (2007, p. 25), as escolas têm o propósito específico de promover o 

conhecimento. Elas capacitam ou podem capacitar jovens a adquirir conhecimento que, para a 

maioria deles, não podem ser adquiridos em casa ou em comunidade, ou ainda nos locais de 

trabalho. A ideia é de que a escola é primordialmente um agente de transmissão cultural ou de 

conhecimento poderoso. 

Nesse sentido, Feldman (2009) afirma que “se o século XX se caracterizou como o 

século da produção em massa, o século XXI se configura como o século da sociedade do 

conhecimento”. 

Dessa forma, a escola necessita estar preparada para as inúmeras transformações da 

sociedade contemporânea, que, além dos saberes formais, ela é responsável por trazer sentido 

significativo para a formação do indivíduo. 

Feldman (2009) ainda complementa: 

  
 
É fato inegável que o futuro, em termos de desenvolvimento de uma sociedade, está 
fortemente atrelado ao processo educativo no que se refere ao conhecimento, exigindo 
do indivíduo capacidade de selecionar e processar informações, iniciativa e 
criatividade, atributos essenciais no processo de produção moderno (FELDMAN, 
2009, p. 29). 

   

Assim, posto e buscando definir igualmente a função da escola, relacionam-se três 

dimensões: a dimensão Legal, a dimensão Social e a dimensão Política, em que serão 

aprofundadas as considerações em uma perspectiva democrática. 

Quando se olha pela dimensão da escola legal, refere-se à Constituição Federal, à lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), às Diretrizes Curriculares Nacionais, entre outros documentos. O 

Artigo 19 da LDB, especificamente, aborda a classificação das escolas, dividindo-as em duas 

categorias: 

LDB Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas 
seguintes categorias administrativas:  
I – públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas 
pelo poder público;  
II – privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou 
jurídicas de direito privado. 

 

Importante ressaltar que não se desenvolve uma gestão escolar democrática apenas 
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porque existem leis que as qualificam, pois, a democracia ainda é um desafio da gestão. Assim, 

é necessário apoiar uma ação da comunidade nos processos de gestão escolar, pois, para cumprir 

a sua função social, a escola precisa planejar e definir com a comunidade as demandas de curto, 

médio e longo prazos. 

Vieira (2005) comenta sobre a gestão democrática citada no artigo 14 da LDB: 

 

Gestão democrática do ensino público na Educação Básica aos sistemas de ensino 
oferece ampla autonomia às unidades federadas para definirem em sintonia com suas 
especificidades formas de operacionalização da gestão, com a participação dos 
profissionais da educação envolvidos e de toda a comunidade escolar e local 
(VIEIRA, 2005, p. 172). 

 

Os fundamentos básicos da gestão democrática apresentam-se, na escola por intermédio: 

da constituição e atuação do Conselho escolar; na elaboração do Projeto Político Pedagógico 

(PPP), de modo coletivo e participativo; na prestação de contas; na avaliação institucional da 

escola, de seus professores, dos dirigentes, dos estudantes e entre outros fundamentos. 

Não é recomendável olhar para a escola e defini-la como referência única, como se todas 

tivessem a mesma missão, ou função legal, mas sim, enxergá-la dentro de um contexto que lhe 

atribui algumas particularidades. Dessa forma, há uma diversidade de escolas com suas 

diferentes funções dentro da sociedade. 

Existem, então, duas categorias fundamentais de escolas previstas na LDB: as escolas 

públicas e as privadas e cada uma delas com uma função social específica e definida pelo nível 

de ensino a que se destina, ou seja, a escola de Educação Infantil tem sua função social definida, 

já as escolas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio terão outras, porém articuladas de 

modo a dar continuidade ao processo anterior. 

Ainda no aspecto social, pode-se defini-la sob o enfoque de outros segmentos de acordo 

como o seu tempo: Liberal ou Progressista. Entretanto, não serão abordados esses aspectos. 

Quando se olha para a escola em suas características curriculares e pedagógicas, toda 

sua estrutura está voltada para a função educativa que a escola exerce na sociedade. 

Dewey (1959) apoiava a ideia de que a educação deveria basear-se na prática, ou seja, 

aprender fazendo por intermédio de uma abordagem da solução de problemas, uma vez que 

encoraja as crianças a serem imaginativas em ambos os níveis, tornando-as protagonistas nas 

mais variadas aplicações da atividade humana: “Eu me educo através de minhas experiências 

vividas inteligentemente” (DEWEY, 1959b, p. 17). 
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Sacristán (1999) e Gómez (2001) tecem interessantes fundamentos sobre a função social 

da escola, quando comentam e amplificam as ideias de Dewey. Segundo eles, a função social 

da escola é de socialização dos estudantes e tem duas funções básicas: incorporação do jovem 

no mercado de trabalho e a segunda é a formação do aluno enquanto cidadão para a vida pública.  

 

1.4 Escola Democrática, Violência e Mediação 

 

A escola democrática é aquela que promove o diálogo e cuja disciplina é fruto de uma 

ação horizontal, em oposição à escola convencional, acadêmica, que é caracterizada pela 

verticalidade e cuja autoridade é exercida autocrática e autoritariamente. 

Para Dewey, que defende a aprendizagem significativa, mais ativa, sintonizada com a 

construção da democracia e com a missão de preparar para a vida, em A Escola e o Progresso 

Social escreve: 

 
Quando a escola for capaz de levar as crianças a exercitarem a participação em uma 
comunidade tão reduzida quanto a própria escola, de impregnar nelas ao altruísmo e 
de dar a elas instrumentos de uma autonomia efetiva, teremos a melhor garantia de 
que a sociedade em seu todo será digna admirável e harmoniosa (DEWEY, 1959 p. 
43). 

 

Percebe-se que o pensamento de Dewey reflete, sobretudo, o pensamento liberal e a luta 

pela formação da democracia americana, pois o aprendizado se dava quando ideias eram 

compartilhadas e isso só é possível em espaços escolares que não impõem barreiras à livre 

expressão do pensamento e, desse modo, não acreditava na escola estruturada, em que cabia ao 

aluno receber passivamente o conhecimento. 

A democracia, em essência, como fundamento de princípio, envolve a convivência entre 

sujeitos que se afirmam como tal. A educação só se faz se ela for democrática. Se a criança só 

aprende se ela quiser, então tem-se que propiciar condições para que ela queira. Isso é uma ação 

democrática e dialógica, sem o que se corre o risco de a criança não querer. 

 
As escolas passam a constituir um mundo dentro do mundo, uma sociedade dentro da 
sociedade. Isto no melhor dos casos, que, no pior, elas se tornam simplesmente 
livrescas, atulhando a cabeça da criança de coisas inúteis e estúpidas, não relacionadas 
com a vida nem com a própria realidade (DEWEY, 1959b, p. 20). 

 

O papel da escola é propiciar condições para que o aluno aprenda, apresentando a cultura 
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para que ele se aproprie dela.  

 
Que se esqueça na escola a sua função substitutiva e, ao invés de educação, se esteja 
aí a obrigar a criança a deveres insípidos e contraproducentes. Que a escola, 
deslembrada de sua função, se torne um fim em si mesma fornecendo aos alunos um 
material de instrução que é da escola, mas não da vida (DEWEY, 1959b, p. 20). 

 

A relação entre o educador e o educando precisa ser obrigatoriamente de respeito à 

subjetividade do aluno e o aluno, como sujeito, respeitando a subjetividade do professor e para 

isso, precisa-se que exista a participação ativa de todos os envolvidos. Dessa forma, as reuniões 

de pais e os conselhos de classe têm que pautar a relação democrática. 

Escola democrática tem como princípios a transparência, o respeito à diversidade que 

estão diretamente ligados à ideia de qualidade educacional. Qualidade esta que conduz à ideia 

de escola boa para todos, que tenha e forneça significado para as pessoas. 

Na gestão democrática há de se ter compreensão da administração escolar como 

atividade meio e reunião de esforços coletivos para o implemento dos fins da educação, assim 

como a compreensão do princípio de que a educação é um processo de emancipação humana. 

O Projeto Político Pedagógico tem de ser elaborado por intermédio de construção 

coletiva para promover o fortalecimento do conselho escolar, pois, se os profissionais não 

atuam na elaboração ou revisão do projeto pedagógico da escola, ele poderá até ter um viés 

amplamente pedagógico, entretanto, no que se refere a político, não abordará nada. Justamente 

a participação dos profissionais, em conjunto com a participação da comunidade local escolar, 

na forma de conselhos, é que assegura o viés político pedagógico. 

Segundo Apple (1997), para que haja uma gestão escolar democrática, é necessário um 

conjunto de pressupostos socioeducativos e de princípios orientadores que devem ser 

observados: 

1. Liberdade de aprender e de ensinar respeitando a pluralidade de modelos e de métodos. 
2. Democracia na participação de todos os interessados no processo educativo e na vida 
escolar. 

3. Responsabilização dos órgãos individuais ou coletivos pelos seus atos e decisões. 
4. Inserção da comunidade no desenvolvimento conjunto de projetos educativos culturais. 

Nesse sentido, há de se ter como alvo uma mudança contínua e sistemática para buscar 

e aplicar esses conceitos com base sustentável e solidificada, como se refere Lück (2001): “A 

institucionalização da democracia, associada ao aprimoramento da eficiência e da qualidade da 

educação pública, tem sido uma força poderosa a estimular o processo de mudanças na forma 
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de gerir escolas no Brasil” (LÜCK, 2001, p.15). 

Desse modo, à medida que há uma participação ativa na gestão democrática da escola, 

pois todos exercem valores inegavelmente políticos, como a identificação dos problemas, a 

discussão das possíveis soluções, por meio da argumentação, tendo como alvo o consenso, a 

implementação das decisões e o asseguramento de que elas serão cumpridas na sua totalidade. 

Como não há hierarquia na gestão escolar democrática, a responsabilidade de decidir e 

fazer cumprir é compartilhada por todos, fazendo com que os alunos ganhem maturidade e 

aprendam um novo modo de se organizar. Esse aprendizado será mantido inclusive fora do 

ambiente escolar, permitindo aos alunos o pleno exercício da cidadania, de forma consciente e 

mais ativa na sociedade. Lück (2001) reforça: 

 
No meio a ataques gerais à educação, temos de manter viva a longa tradição da 
reforma educacional democrática que desempenhou o papel importantíssimo de fazer 
de muitas escolas lugares cheios de vitalidade e força para aqueles que a frequentam 
(LÜCK, 2001, p. 11). 

 

Visto que as decisões são tomadas coletivamente, por meio de reuniões e encontros 

visando a soluções consensuais, a possibilidade de conflitos negativos entre professores, alunos 

e funcionários será muito menor, uma vez que na gestão democrática, todos têm a oportunidade 

de expor seu ponto de vista propondo melhorias, e qualquer ação implementada faz-se 

necessária passar pela aprovação coletiva. Lück (2001), comentando Dewey, diz: 

 

 
Admitimos o que Dewey e outros chamaram de “fé democrática”, a crença 
fundamental de que a democracia tem um significado poderoso, que pode dar certo e 
que é necessária se quisermos manter a liberdade e a dignidade humana em nossa vida 
social (LÜCK, 2001, p.16). 

 

Em uma perspectiva maior, a educação possibilita a transmissão dessas técnicas, para 

revitalizar nos indivíduos a capacidade de aperfeiçoar o que foi internalizado, com o objetivo 

final de formação do ser humano.  

Esse aspecto é relevante para que o indivíduo possa compreender e articular as 

transformações sociais e culturais necessárias à sua humanização. Para isso, a escola 

proporciona um local de investigação, diálogo e reflexão, uma vez que é por meio da reflexão 

e do diálogo que surgem respostas aos problemas. 

Feldman (2006), em seu artigo “Formação de Professores e Cotidiano Escolar” cita “O 
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que caracteriza uma escola é sua forma particular de existir. A forma da escola é dada por um 

fluxo de interações entre pessoas”. 

A escola, sobretudo, a pública, é concebida como importante espaço que possibilita o 

desenvolvimento do pensamento crítico, dentro da sociedade contemporânea e fornece 

caminhos para que o aluno busque, com autonomia, mais conhecimento. É o lugar de 

socialização de crianças, adolescentes e de disseminação social e cultural. Entretanto, é preciso 

considerar alguns aspectos sociais e a realidade vivida pelos estudantes brasileiros nas escolas. 

Educadores com formação inadequada, salas de aula sem condições mínimas de 

utilização, cursos de formação desconectados da realidade dos estudantes, salários abaixo da 

média do mercado, currículos impostos, entre tantos outros problemas que podemos citar, 

contribuem diretamente para a crise educacional e, portanto, deve-se buscar a compreensão da 

origem dessa problemática e refletir de onde ela surge.  

 
Em geral, [a educação] designa-se com esse termo transmissão e o aprendizado das 
técnicas culturais, que são as técnicas de uso, de produção, de comportamento, 
mediante as quais um grupo de homens é capaz de satisfazer suas necessidades, 
proteger-se contra a hostilidade do ambiente físico e biológico e de trabalhar em 
conjunto, de modo mais ou menos ordenado e pacífico. As modalidades ou formas de 
realizar ou garantir essa transmissão chama-se educação (ABBAGNANO, 2000, p. 
305-306). 

 

Outros autores comumente relatam que algumas escolas não preparam seu discente para 

a sociedade na qual ele está inserido, pois a forma de como e do que está aprendendo pode ter 

como consequência aliená-lo. Pode-se dizer também que, além de não motivar o aluno diante 

dos desafios que encontrará, é dotada de poucas iniciativas que a caracterizem como um local 

que se reduziu, para a reprodução de conteúdo. 

Entende-se que a escola é um segmento que atua em todos os aspectos sociais como 

uma força de aproximação do estudante para uma realidade, que o colocará em sua trilha de 

aprendizagem, além de ter uma função estratégica no contexto econômico, cultural, social e 

político. 

Destaca-se que as estruturas de ensino que formataram a organização escolar foram 

erguidas com base na sociedade industrial no início do século XX e que alimentava a concepção 

de que a escolarização abriria oportunidades igualitárias de ascensão econômica e social. 

A comunidade dentro da sociedade atribui autoridade para a escola, que escolheu como 

ponto central, para disseminar seus valores e costumes. Assim, tem a função social de organizar 
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e ampliar os conhecimentos acumulados historicamente e compartilhados por uma determinada 

sociedade, além de promover a socialização da cultura, respondendo pela formação inicial do 

sujeito e permitindo seu protagonismo frente ao mundo.  

Nessa direção, pode-se afirmar que a educação forma os sujeitos na perspectiva de se 

tornarem agentes de defesa e de proteção dos valores e da cultura, cidadãos críticos e atuantes, 

promotores do diálogo, da solidariedade, do respeito mútuo, da tolerância e da autonomia.  

Também não se pode deixar de observar que o conceito de família, em momentos de 

mudança, passou a atribuir para a escola algumas funções que, social e historicamente, eram de 

sua responsabilidade e com isso trouxe, para dentro dos muros escolares, mudanças 

significativas no perfil do aluno. Entretanto, a instituição não estava preparada, pois, da forma 

em que foi originalmente estruturada, somente conseguia atender estudantes dentro de um 

determinado padrão e perfil ideal de aprendizagem.  

Assim, com ingresso de mais alunos na escola, ocorreu o que Chrispino (2013), em seu 

livro A Mediação de Conflito Escolar chama de Massificação, ou seja, houve uma demanda 

crescente de alunos do Ensino Fundamental, com acesso à educação, o que de certa forma 

desestabilizou a presente estrutura educacional no Brasil. 

Portanto, com a entrada de mais alunos nas escolas, estas assumem alguns papéis antes 

designados à família, e a estrutura educacional não conseguiu acompanhar essas mudanças.  

Chrispino (2013, p. 11) justifica a afirmação, “está criado o campo do conflito”, porque 

a escola em função de suas limitações e dificuldades para se ajustar à realidade contemporânea, 

mantendo seu formato, ignora o alunado heterogêneo, com necessidades pessoais de 

aprendizagem. 

Notadamente, tem-se falado sobre a violência escolar e os inúmeros desafios pelos quais 

a escola contemporânea vem passando. Os educadores, assim como os demais atores da 

educação, deparam-se diariamente com um ambiente antes pensado como um local de estrita 

aprendizagem, mas que, na prática, não se reduz ao inicialmente proposto, tornando-se um 

espaço de propagação de violência, microviolência e de conflitos sistêmicos. 

A mídia, quase diariamente, expõe situações que envolvem professores e alunos a 

condições de risco e insegurança. Dessa forma, acredita-se que a violência no ambiente escolar, 

seja ela física ou psicológica, abre espaço para o debate social dessas questões. 

Muitos outros autores concordam que as situações de violência e também de conflito 

emergem da falta de diálogo, no espaço escolar e, com isso, o processo de mediação passa a ser 
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um caminho inequívoco a ser trilhado. 

Viacardi (1999) apud Chrispino complementa que: 

 
A Violência da escola realiza, de algum modo, um estranho retrocesso, estranho dado 
que a violência e, por definição, a negação da palavra e do diálogo, sendo 
precisamente, o que deveria permanecer fora da escola. Retrocesso em relação à 
capacidade do sistema educativo de se ampliar cumprindo com sua função de 
transmissão de valores e de conhecimento de uma geração à outra (CHRISPINO, 
2013, p. 11). 

 

Gómez (2010), por intermédio de seu artigo “Violências escolares: implicações para a 

gestão e o currículo”, faz uma interessante narrativa sobre a violência no ambiente escolar, na 

qual contribui com um aspecto sociológico: 

 
A escola é autora, vítima e palco de violência. É autora quando pratica a exclusão 
social por meio de processos mais ou menos sutis, semelhantes a armadilhas, para 
uma parte dos alunos, produzindo e reproduzindo a exclusão social. É vítima, quando 
seus gestores e docentes são hostilizados, em parte como reflexo da violência que ela 
produz... é palco de violência quando no seu ambiente se desenrolam conflitos entre 
os seus membros, e quando se torna também lugar de aprendizagem de violências 
(GÓMEZ, 2010, p. 98). 

 

Sem a intenção de culpabilizar a escola pelos problemas de violência social e de conflito, 

pode-se responsabilizá-la pela falta de contrapartida que deveria oferecer para combater essa 

situação. 

Chrispino (2013) apresenta em seu livro Mediação de Conflito Escolar um resumo de 

um estudo realizado pela Fundação SM e a OEI – Organização dos Estados Iberoamericanos 

(2008) sobre a qualidade da educação, na ótica do professor de educação básica, que conclui: 

 
A maioria dos professores acredita que nos três últimos anos aumentaram os conflitos 
nas escolas. A convivência na família também se deteriorou. A maioria dos 
entrevistados opina que deveriam ser mais duros com os alunos problemáticos. Quase 
70% dos docentes acreditam que a direção deve tomar decisão de expulsar alunos 
envolvidos em conflitos (CHRISPINO, 2013,  p. 41). 

 

Pelo contexto apresentado, fica evidente a amplitude do problema de que a família forma 

os pilares de seu caráter, servindo de orientação para sua trajetória, se desestruturou e a escola 

não conseguiu ainda se organizar para essa nova realidade. 

Os professores, por sua vez, à imagem do que sempre se praticou, sinalizam que 

estudantes problemáticos devem ser expulsos, o que caracteriza um movimento que atribui a 
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culpa ao aluno ou a família. 

Vale ressaltar que o ideal não é atribuir culpa sobre um ou outro setor, mas sim encontrar 

caminhos que garantam a proliferação da não violência e que sinalizem algumas de suas causas, 

de modo a permitir sua redução por meio da cultura de paz. 

Segundo Chrispino (2009): 

 
A Cultura de paz é definida como um conjunto de valores, atitudes, tradições, 
comportamentos e estilos de vida baseados no respeito pleno à vida e na promoção 
dos direitos humanos e das liberdades fundamentais propiciando o fomento de paz 
entre as pessoas, os grupos e as nações (CHRISPINO, 2009, p.43). 

 

Ressalta-se que a escola é um dos pilares de estruturação da democracia e nesse aspecto 

precisam ser articulados os processos democráticos, objetivando-os aos valores sociais, 

culturais e econômicos, pois é necessário se organizar para enfrentar situações de indisciplina 

e de conflitos, que podem culminar em violência. 

Diversos acontecimentos que ganharam repercussão nacional, como o de Goiânia, em 

que um aluno supostamente colocou fogo na escola e tragicamente algumas pessoas morreram, 

ou no Rio de Janeiro, onde um aluno agrediu com socos uma professora, entre tantos outros que 

poderiam ser citados, são reflexos de uma sociedade violenta, mas resultam de conflitos 

depositários, consequentemente, dentro da própria escola e que deveriam ser percebidos 

antecipadamente, a fim de não só evitar essas situações trágicas, como também gerar condições 

de antecipar possíveis situações de risco.  

Para que isso seja possível, é necessário investir na capacitação dos professores, gestores 

e alunos sob a perspectiva da mediação de conflitos com vista a uma transformação do ambiente 

escolar e, consequentemente, preventiva.  

Urge a necessidade de que gestores, professores e demais agentes escolares sejam 

engajados e preparados para lidar, tanto no ensino, quanto na avaliação ou nas relações com 

esse novo aluno de forma a se instrumentalizar para perceber o conflito antes do seu 

estabelecimento e preparados para mediá-lo antes do seu surgimento com foco na violência. 

Chrispino (2013) complementa: “A mediação de conflito seria semelhante à figura de 

uma “terceira pessoa” que é capaz de entender os dois lados conflitados e conduzir a discussão 

para que percebam um o entendimento do outro” (CHRISPINO, 2013, p. 45). 

Ainda citando Chrispino: 
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Governantes e educadores devem estar atentos para o fato de que o conflito não é 
inimigo da “ordem” que sempre imperou na escola. O conflito é o resultado dos 
diferentes e das diferenças que hoje já podem conviver no espaço escolar. Logo 
devemos aprender a lidar com essa situação irreversível, antecipando decisões a fim 
de que, quando o problema surgir mais fortemente, estejamos aptos a lidar com ele 
(CHRISPINO, 2013, p. 45). 

 

Na escola democrática, observa-se geralmente a responsabilidade da comunidade, pois 

cada indivíduo é responsável por si e pelos demais, dando direitos e deveres iguais a todos. 

Acreditar que um membro da sociedade pode resolver os conflitos que surgem tanto em 

uma esfera individual quanto de forma coletiva permite a reflexão e análise de situações e 

políticas, assim como a preocupação com o próprio bem-estar do outro, nos remete à 

democracia e a uma mudança significativa em todo o sistema educacional. Tornar-se 

democrática é formar cidadãos autônomos e empoderados, capazes de protagonizar seu real 

papel na sociedade. 

A democracia tem que ser incorporada na vivência de cada um, no dia a dia, oportunizar 

experiências de vida e, para tal, a escola tem o papel precioso de transformar a sociedade.  

Assim exposto, a vida em comunidade é permeada por desafios e a democracia é o 

caminho que permite estruturar simultaneamente os nossos conflitos internos, como os dos 

outros membros e a estruturação de um mediador do processo que permita um sentido 

integrador. 

Sendo o conflito um elemento da produção de conhecimento que favorece elaborar um 

pensamento crítico e autocrítico, passa a ser o fundamento e a dinâmica de uma comunidade 

democrática. As resoluções que serão construídas a partir dessa visão passam a estruturar 

práticas acolhedoras na comunidade. 

Em uma cultura de conflito, diferentes ações dialogais têm seu lugar com o objetivo de 

transpor o viés desintegrador, favorecendo os objetivos dos envolvidos.  

A responsabilidade da mediação dos conflitos realizada em consonância com os 

conceitos democráticos passa a ser responsabilidade da comunidade como um todo e não apenas 

dos educadores e membros escolares. A postura do sujeito envolvido na mediação dos conflitos 

passa a requerer os movimentos de compreensão, elaboração e ação sobre o conflito, em busca 

de uma solução coletiva.  
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2. A MEDIAÇÃO NO UNIVERSO ESCOLAR 
 

Chrispino (2002), Matias (2008), Muszkat (2008) já escreveram ou ao menos fizeram 

menção sobre o diálogo e a mediação de conflitos no ambiente escolar, o que mostra a 

relevância do assunto. Citam ainda que a ausência do professor mediador gera vertentes tais 

como a violência, o desrespeito às diferenças, intolerância e vários conflitos sociais. 

Segundo Sposito (2001, p. 88), o conflito, a discussão de ideias divergentes, ao contrário 

do que parece, é benéfico para a escola, pois ele será gerido pela mediação e provocará a 

compreensão do outro e a instalação de ações benéficas a todo o ambiente. Assim, os conflitos 

ocorrem dentro da sociedade e consequentemente dentro da escola, que representa o círculo 

social menor, mas devem ser mediados, para se chegar a uma síntese que evite o confronto, a 

submissão e o autoritarismo. 

A mediação em vários setores da sociedade tem, em cada um deles, objetivos e 

procedimentos diferentes. Porém, não se pode imaginar que a mediação seja uma solução para 

todos os males, que ela sozinha resolva todos os problemas de conflito existentes na escola.  

A escola tem um caráter antagônico, pois ao mesmo tempo em que é espaço da 

manutenção e da importância de uma ordem social, é espaço para a transformação do mesmo 

modelo social, possuindo, por esses dois aspectos, a obrigação de controlar e mediar seus 

conflitos, preparando as pessoas para uma sociedade mais harmônica, porquanto dialógica.  

As escolas têm vivências e culturas diferentes, o que significa que as formas de 

mediação variam de uma instituição para outra, sendo necessário analisar qual forma de 

mediação terá melhores resultados para a estrutura escolar específica.  

É indispensável que haja a relação entre o tipo de mediação escolhido e a dinâmica do 

ambiente escolar. Portanto, deve-se analisar as relações aluno – professor, estabelecendo qual 

é a função do professor na sala de aula e de que forma ele se relaciona com o aluno, diretor-

professor, qual proximidade existe entre os dois entes na estrutura escolar, escola-

comunidade, a escola não é um mundo isolado extrínseco, mas tem relação direta com a 

comunidade, gerando e recebendo influência, processos de avaliação, quais técnicas são 

usadas na escola para julgar a competência do aluno, a disciplina dentro da escola (quais são 

as punições e como as “más ações” são evitadas e geridas dentro da escola) e a comunicação 

dentro da escola como o corpo escolar se comunica no cotidiano. 

Segundo Muszkat (2008), os primeiros programas de mediação ocorreram nos Estados 

Unidos há mais de cinquenta anos, no início da década de 1970, existindo alguns deles que 
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serviram de referência, como em São Francisco, em 1982.  

Desde aquela época, foram desenvolvidos vários programas de mediação em diversos 

países do mundo, com bons resultados. E na década de 1980, o sucesso das atividades do 

programa de mediação comunitária foi levado para a escola, com o objetivo de ensinar os 

estudantes a mediarem os conflitos com os seus colegas. 

Na cultura brasileira, embora ainda exista o paradigma do ganhar-perder, pode-se dizer 

que a mediação surgiu como um método inovador para a resolução desse conflito. 

A mediação caminha no sentido oposto à do conflito judicial, que estabelece um 

ganhador e um perdedor. A mediação pode ser entendida como um método de solução, de 

conflitos no qual as partes envolvidas recebem a intervenção de um terceiro, o mediador, que 

contribui, por meio da reabertura do diálogo, as possibilidades inventivas para a solução da 

disputa, em que ambas as partes fiquem satisfeitas. 

Dessa forma, a mediação é um método de solução de disputas, flexível e não vinculador, 

pelo qual um terceiro, neutro, facilita o diálogo entre as partes para ajudá-las a chegar a um 

acordo (HIGHTON; ÁLVAREZ, 1999).  

Ao contrário da arbitragem, não é o mediador quem decidirá ou trará a solução, mas 

sim, as próprias partes chegarão a ela. Uma de suas particularidades é a ampliação das 

discussões tradicionais para chegar a um acordo. 

Folger & Bush abordam, em suas obras (1996, 1999), o potencial e os efeitos 

transformativos do conflito. 

 
O mediador deve encadear as ideias para que os envolvidos tomem as decisões. 
Algumas das características do mediador são: não julgar, acreditar nas competências 
e nos motivos das partes, responder de forma apropriada no que se refere às emoções, 
facilitar e investigar a insegurança entre as partes, estar totalmente presente no 
conflito, explorando o passado e trazendo seu valor para o presente (FOLGER; 
BUSH, 1996 p. 181) 

 

Enfim, entender a interferência como um ponto a ser resolvido, em que todos se sintam 

satisfeitos. Dessa forma, os mediadores transformativos sentem-se satisfeitos com seu ofício, 

por ajudarem as partes a reagir e resolver.  

Os autores advogam que o conflito é parte integrante da vida e capaz de gerar 

transformações e que o processo de mediação revela uma capacidade própria de mudança nas 

pessoas e promove um crescimento ao auxiliá-las em situações difíceis, tais como as 
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decorrentes de um conflito. 

Segundo Schnitman (1999, p. 106):  

 
Os conflitos são inerentes à vida humana, pois as pessoas são diferentes, possuem 
descrições pessoais e particulares de sua realidade e, por conseguinte, expõem pontos 
de vista distintos, muitas vezes colidentes. A forma de dispor tais conflitos mostra-se 
como questão fundamental quando se pensa em estabelecer harmonia nas relações 
cotidianas. Pode-se dizer que os conflitos ocorrem quando ao menos duas partes 
independentes percebem seus objetivos como incompatíveis; por conseguinte, 
descobrem a necessidade de interferência de outra parte para alcançar suas metas.  

 

A mediação se faz necessário para que se compreenda a importância da obediência às 

leis, à disciplina e ao respeito por outras ideologias e individualidades dentro de sala de aula, 

pois o conflito não pode ser resolvido pela opressão, mas pela compreensão e empatia. A 

mediação tem o poder de transformar diferenças em aprendizado mundial, de eliminar conflitos, 

por estar aberto e apto a tratar os antagonismos, que geram violência e intolerância. 

Assim, uma pessoa com formação específica para tal, que esteja disponível a ouvir e 

mediar duas posições distintas, fazendo com que um possa compreender e enxergar o outro, 

encontrando uma solução agradável a ambos, pode desempenhar essa função dentro do 

ambiente escolar. Conforme dito, isso pode ocorrer de diversas maneiras, devendo a escola 

analisar qual delas está mais ligada às características e objetivos da escola. Seguem abaixo 

algumas formas: 

1. Programa curricular: usar a mediação, o tratamento de conflitos como uma 

disciplina escolar. 

2. Mediação por pares: é o modo mais utilizado, em que duas partes conflitantes 

são mediadas por um professor, funcionário ou até mesmo por outro estudante, para 

chegarem a um consenso. 

3. Enfoque da aula pacífica: não usar a mediação como uma disciplina específica, 

mas um conjunto de “combinados” e normas de convivência em sala de aula. 

4. Enfoque da escola pacífica: usar um conjunto de normas e “combinados” não 

para uma aula ou sala, mas para a escola como um todo, para a relação saudável 

entre os estudantes. 

Deve-se ter em mente que quando a mediação é um processo recorrente nas escolas é 

fundamental para a boa relação entre os alunos, para a compreensão das diferenças e para a 

formação dos cidadãos, elas obtêm importantes resultados.  
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Porém, ter o cuidado para não generalizar e utilizar a mesma forma de mediação para 

todos os conflitos, sendo necessária, assim, uma análise da escola em relação às formas de 

mediação a serem utilizadas e em que condições. 

 

2.1 Definição de Mediação de Conflito 

 

Muitos autores buscam definir o termo mediação de conflito como uma intervenção de 

uma terceira parte que ajuda os intervenientes a buscarem um acordo no decorrer de uma 

situação conflituosa: 

 
O conflito é o nosso companheiro de jornada mais próximo. É parte integrante da vida 
e da atividade social. O conflito se origina da diferença de interesses, de desejos e 
aspirações. Percebe-se que não existe aqui a noção estrita de erro e de acerto, mas de 
posições que são defendidas frente a outras, diferentes (CHRISPINO; CHRISPINO, 
2002, p. 30-31). 

 

Garston e Wellman (1997) citam a questão do interesse e de objetivos fundamentados 

em necessidades que têm sua origem na competição e, assim, conclui que: 

 
Conflito é uma situação em que pessoas interdependentes satisfazem suas 
necessidades e seus interesses de formas diferentes e experimentam a interferência 
uns dos outros na busca de seus objetivos. Ele se origina da competição por recursos 
percebidos como limitados: água, ar, terra, alimento, tempo, riqueza, poder 
(GARSTON; WELLMAN, 1999, p. 185). 

 

Dessa forma, conflito é um percurso que se inicia quando as pessoas sentem-se 

prejudicadas por outras ou grupos, interferindo em seus interesses ou convicções. 

Owens ainda cita que o “conflito é uma parte normal da vida organizacional”, pois as 

pessoas têm ideias diferentes sobre a resolução de processos e continua quando afirma que o 

conflito “não é bom ou mau em si mesmo” (OWENS, 2004, p. 328). 

Muszkat, em seu livro Guia Prático de Mediação de Conflitos, traz uma definição que 

caracteriza a mediação como um saber: “A mediação de conflitos se concebe como um saber 

comprometida com a epistemologia contemporânea de perspectiva ecológica1 e construtivista 

aplicável a todo e qualquer campo da vida humana” (MUSZKAT, 2013, p. 33). 

Corroborando com Muszkat (2013), não é uma prática do senso comum, pois, mesmo 

                                                             

1 Diz respeito a construção dos significados contextualizados segundo valores locais. 
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sabedor de que mediar conflitos entre pessoas é algo comum e historicamente empregado, a 

abordagem deste trabalho tratará como um saber: “A mediação implica um saber, uma 

episteme, resultante de vários outros saberes, cujo transversalidade2 fornecerá o instrumental 

para uma prática que pressupõe a planificação e aplicação de uma série de passos ordenados no 

tempo” (MUSZKAT, 2013, p. 33). 

A mediação de conflitos tem como uma de suas finalidades encontrar acordos entre 

pessoas em litígio por meio da transformação da dinâmica adversarial. Consoante a isso, Warat 

(2001) comenta que: 

 
A mediação seria uma proposta transformadora do conflito porque não busca a sua 
decisão por um terceiro, mas, sim, a sua resolução pelas próprias partes, que recebem 
auxílio do mediador para administrá-lo. A mediação não se preocupa com o litígio, 
ou seja, com a verdade formal contida nos autos. Tampouco, tem como única 
finalidade a obtenção de um acordo (WARAT, 2001, p 198.). 

 

Muszkat (2013) ressalta ainda que: “Para que o mediador saiba lidar com situações desse 

tipo espera-se que ele receba uma formação que lhe forneça conhecimentos de inúmeras áreas 

do saber, tais como: psicologia, direito, sociologia, filosofia e teoria da comunicação” 

(MUSZKAT, 2013, p. 35). 

Analisando a mediação de conflitos, percebe-se a aplicação da democracia. Conforme 

Muszkat, “democracia como forma de horizontalizar as relações humanas, de desconstruir as 

diferenças”, ou seja, cria espaço para acolher as diferenças, princípio primordial da mediação 

de conflitos, cabendo ao mediador não conceituar os acontecimentos. 

Pode-se esperar que haja diferentes opiniões e interpretações acerca do mesmo conflito. 

Uma divergência percebida pela diferença de conceito ou pelo valor atribuído que se dá ao 

mesmo ato leva os atores educacionais a reagirem de forma diferente à mesma ação. Nessa 

perspectiva Muszkat comenta: “O respeito à ecologia social é condição para a prática da 

mediação, o que nos obriga a levar em conta os aspectos relativos à singularidade dos sujeitos, 

suas formas de comunicação, seu estatuto social e cultural” (MUSZKAT, 2013, p. 40). 

Assim, é comum que profissionais das mais distintas áreas de atuação sintam-se 

confiantes a supor que conhecem relativamente bem a ocorrência e que indicam a melhor 

solução para ela. Esse tipo de interferência pode resultar em encaminhamentos diferentes, 

                                                             

2 Trânsito entre os vários saberes que gera um tipo de conhecimento em rede que permite tratar 
a realidade como múltipla, como uma espécie de síntese interdisciplinar. 
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sobretudo, ao desrespeito ao universo social da pessoa. 

 

2.2 Competências Profissionais e Formação do Mediador de Conflitos  

 

Hoje em dia, discute-se sobre o formar profissionais mediadores. Outra preocupação é 

a escolha de quem desempenhará esse papel na escola. 

Na perspectiva básica, a palavra competência indica alguém qualificado para 

desempenhar alguma tarefa ou atividade. É um substantivo que vem do latim competere, que 

significa uma aptidão para realizar uma função e é também sinônimo de cultura, conhecimento 

e jurisdição. Já competência profissional, em um contexto empresarial, atribui qualidade a um 

indivíduo para executar uma determinada função. 

Segundo Rodrigues (1999), competência está associada à qualidade de quem é capaz de 

apreciar e resolver determinado assunto, ou realizar determinada tarefa. Na prática, a 

competência diz respeito à aptidão, habilidade e capacidade de solucionar problemas. A 

competência pressupõe uma ação que agrega valor diante de novas situações.  

As interações humanas estão sempre em movimento, portanto, a competência de um 

profissional não pode ser avaliada apenas por seu conhecimento específico. 

A competência não é só um conhecimento adquirido. Possuir conhecimento e 

habilidades genéricas não significa ser competente. As competências não são asseguradas 

apenas por diplomas ou por condições inatas, visto que são construídas ao longo da vida do 

trabalhador e formadas com base na aprendizagem em ambientes formais e informais.  

 
Tenho a convicção de que para mediar não basta possuir habilidades e técnicas 
específicas, é preciso dominar a difícil tarefa de se integrar emocionalmente com os 
outros. Auto se designar mediador ignorando esse fato significa um mau começo. 
Mediar é uma “arte” (e como tal, reclama o homem por inteiro) de conduzir um 
procedimento carregado de intensidades (RODRIGUES, 1999, p. 3). 

 

Mediar um conflito pressupõe intervir de maneira estruturada e não adversária, na qual 

deve existir uma terceira pessoa, no caso o mediador, que precisa ser aceito por todos os 

envolvidos, para ajudar no processo de resolução em que todos possam sair satisfeitos. 

A ausência de julgamento é fundamental para mediar e resolver conflitos. O mediador 

não decide, mas dá poder aos envolvidos para que se sintam seguros e consequentemente 

despertem para soluções mais assertivas.  
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Uma das principais funções do mediador é possibilitar o canal do diálogo, ou seja, fazer 

com que todos os envolvidos aprendam a ouvir o outro em sua essência, para que percebam 

formas de resolver a situação e que todos fiquem satisfeitos.  

Mediar conflitos é resolver os desentendimentos, respeitando as diferenças, sem 

derrubar o outro, mas ao contrário, ser um facilitador. 

Os conflitos não são apenas entre os alunos, mas envolvem toda a comunidade, como 

pais, docentes, administração, coordenação. Pode-se perceber que entre os alunos e professores 

a relação de poder que permeia os contatos potencializa os conflitos. 

Tais situações normalmente são ignoradas ou evitadas com punição, ou ainda 

encaminhadas a um serviço de orientação que pode não estar capacitado para tratar o conflito 

existente, o que resulta, assim, em conflitos maiores.  

Bacellar (2003) diz que são raras as instituições escolares que têm uma pessoa 

capacitada para dar sugestões aos alunos, juntamente com sua família e professores, ou procurar 

resolver e prevenir as diferenças entre eles.  

Ao mediador cabe ter a formação em áreas que hoje são consideradas interdisciplinares, 

porque são conhecimentos que pertencem atualmente a profissões distintas. Talvez no futuro 

deixará de ser interdisciplinar sob o efeito da escuta ativa, das reflexões e sobre as experiências 

pessoais e interpessoais.  

Ainda, segundo Bacellar (2003), o mediador deve desenvolver a escuta, a calma, o 

interesse e respeito pelos envolvidos aliada à empatia. 

Zimerman e Osorio (1997), Avila (2002) e Vezzulla (2006) referem-se à empatia como 

essencial a um mediador, ou seja, identificar e compreender os sentimentos e interesses do 

outro, de forma sensível, tendo compaixão e percepção acerca do estado destes. 

É característica do mediador de conflitos ter conhecimento em diversas áreas, a fim de 

integrar os diversos conhecimentos para que possa atuar. Seu perfil é a imparcialidade, 

neutralidade, escuta diferenciada, comunicação funcional no processo de mediação, 

confidencialidade, ética, interesse nas pessoas e habilidade para negociação de novas 

possibilidades de resolução de conflitos, promovendo, assim, confiança e credibilidade no 

exercício de seu papel. 

O mediador não responde à questão que envolve a disputa, pois essa tarefa pertence às 

partes.  
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O que é mais importante em mediar é ser um facilitador da comunicação e não defensor 

de técnicas que um terceiro sugere e forçar um acordo, sem o devido conhecimento do conflito. 

O mediador desenvolve uma série de habilidades devido à função facilitadora. Em 

primeiro lugar, ser um profissional independente, atuando colaborativamente com o propósito 

de ajudar os envolvidos a encontrar soluções justas. 

A compreensão emocional e a sintonia com as partes é primordial para encorajar e para 

encontrar soluções aceitáveis para todos. 

Dessa forma, todos os envolvidos compreendem que não estão disputando, mas são 

parceiros na solução de um mesmo conflito. A escuta atenta, a comunicação e a promoção do 

reconhecimento recíproco são fundamentais nesse processo. 

Segundo La Taille (1996), há uma carência individual ou coletiva de se lidar com os 

conflitos, inclusive há uma tendência de chamar um mediador para ajudar na resolução, pois o 

conflito muitas vezes não se limita aos envolvidos. Os conflitos, quando não resolvidos, tendem 

a gerar violência. 

Desse modo, é necessário destacar a importância da formação do mediador de conflitos. 

Parte-se do pressuposto básico de que o professor detém o papel essencial na construção 

de processos de aprendizagem e, em consequência, de novos saberes. Seu papel também se 

destaca, pois necessita adaptar-se às diferentes linguagens e propiciar oportunidades para 

condições que vão além das educativas, transcendendo a sala de aula e os muros da escola. O 

conhecimento descentraliza-se e flui, havendo um encontro democrático, afetivo e efetivo em 

que os dois, professor e aluno, aprendem juntos. 

La Taille relata que: “A formação docente é hoje compreendida como um processo 

permanente de desenvolvimento profissional: estudos, atualizações, discussões e trocas de 

experiências” (LA TAILLE, 1996, p. 5). 

Feldman (apud PIBID-PUC, 2009) diz que formar professores é buscar os significados 

do que é ser professor nestes tempos: “Professor: sujeito que professa concepções, saberes, 

valores, atitudes, compartilha relações junto com o outro elabora a interpretação e 

reinterpretação de sentidos da existência humana e do mundo” (FELDMAN, 2009, p. 71). 

Nesse contexto, falar do professor é discorrer sobre o humano. É necessário ter não 

somente objetivos, mas a intencionalidade para instigar o discente a buscar o conhecimento, 

capacitá-lo para reflexões, despertar a vontade de aprender a aprender e a fazer conexões 

buscando a construção autônoma e crítica do conhecimento por parte do aluno. 
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O processo de formação do professor caminha com a criação de ações constantes e 

coletivas entre as práticas didático – pedagógicas, curriculares, culturais, de gestão e as 

condições vivenciadas pelo professor. Nesse contexto, percebe-se a necessidade em elevar a 

formação do professor para que ele se forme antes como pessoa e que assim consiga perceber 

a sua responsabilidade no seu desenvolvimento e no dos demais atores da educação e da escola, 

sem deixar de lado a articulação entre o pensamento e a ação educativa. 

 
Entendemos que o conceito de formação está associado ao conceito de 
desenvolvimento pessoal e a um trabalho em que as pessoas devem “se 
conhecer”, para que possam, em situações de ensino, assumir-se como 
“ensinantes”. Desta forma similar, encontramos no processo de ação o modo 
de ensinar e as atividades do aprender, o aluno e o professor (NOFFS, 2008,     
p. 71; apud PIBID-PUC, p. 26). 
 

O professor não necessita ser o detentor de todo conhecimento necessário à prática 

docente, estando à frente do conhecimento, também não deve ficar atrás. Ele se posiciona no 

meio da travessia, no processo e se preocupa com uma escola ativa, por meio de um ambiente 

inovador e educador.  

O fazer pedagógico não depende da autoridade do professor. Esta será entendida no 

sentido de competência, de desempenho, de saber fazer bem aquilo que lhe compete, no 

exercício da docência. Vista por esse ângulo, a autoridade é uma dimensão ética da competência 

docente (RIOS, 1995). 

A autoridade do professor é, antes de mais nada, definida no projeto político pedagógico 

da instituição e hierarquicamente, devido à sua função social definida no sistema de organização 

do ensino. Por isso, há, na relação professor-aluno, tal como observa Furlani (1995), uma 

relação de poder institucionalizado, que se efetiva na organização escolar.  

Na natureza institucional da autoridade, tanto o professor quanto o aluno participam, 

interagindo com outros parceiros e com estes entram em conflito, independentemente de serem 

democráticas ou autoritárias, em um contexto em que se apresentam convenções, normas e 

instituições preexistentes. Contudo, a autora esclarece: 

 
A natureza hierárquica, institucional, no entanto, não configura que a relação 
de autoridade se esgote nessa natureza. Empenhar-se em acreditar que 
recebemos o poder apenas de cima, além de ser um erro, em nosso entender é 
também uma licença para exercer formas de tirania ou de autoritarismo 
(FURLANI, 1995, p. 33). 
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A autoridade que o professor coloca a serviço da formação de seus alunos é um 

compromisso que ele assume em relação ao aluno diante da verdade e de si mesmo, conforme 

Gadotti (1975). Essa autoridade se fundamenta no compromisso com o ato de educar para a 

autonomia. 

Esse compromisso significa também, na opinião de Aranha (1989), que a autoridade do 

professor não está nem na sua função, nem na sua pessoa, mas na competência e empenho 

profissionais, que os faz caminhar com o aluno, na busca de objetivos comuns.  

Esse processo engloba o respeito ao pluralismo de ideias, às divergências, às diferenças 

individuais e, por isso mesmo, à inevitabilidade do conflito. 

O processo educativo é para Saviani (1993) passagem da desigualdade à igualdade. Na 

opinião do referido autor, só é possível considerar o processo educativo em seu conjunto como 

democrático, distinguindo-se a democracia como possibilidade no ponto de partida e como 

realidade no ponto de chegada.  

Então, é possível dizer que, por sua competência, o professor implementa os 

procedimentos necessários, articulando a educação com a prática social global, para transformar 

essa possibilidade em realidade. Ou pode-se, também, dizer que, desse modo, a autoridade do 

professor vai ensejando ao aluno a passagem de dependência à autonomia.  

Segundo Delors (1998), “é mais bem-sucedido o professor que associa cognição e afeto, 

formação e informação, liberdade e autoridade”. 

 

2.3 Princípios e Objetivos da Mediação  

 

No processo de resolução de conflitos, normalmente se utiliza o respeito à norma, ou 

seja, pela obediência ao adulto ou pelo medo de ser punido e de ser descoberto. Quando a 

criança cresce, os castigos e recompensas perdem a força e, por consequência, a pessoa não se 

sente mais obrigada a cumprir a regra.  

Por outro lado, alguns professores tentam evitar o conflito ou resolver pelos seus alunos, 

considerando os embates prejudiciais. É necessário mudar essa visão em relação ao conflito na 

escola. 

Como já citado, devemos verificar que o conflito ocorre no ambiente escolar, porque é 

baseado em relações interpessoais. Assim, tanto o adulto como a criança não podem evitar a 

relação interpessoal no ambiente escolar, queiram ou não. Além disso, os conflitos não são só 
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inevitáveis, como podem ser usados como propulsores do aprendizado social.  

Os conflitos interpessoais então não são antinaturais ou anomalias, mas sempre 

ocorrerão e fazem parte das relações humanas. Assim, a paz não significa ausência de conflitos, 

mas saber tratá-los de forma adequada e construtiva. 

Segundo a teoria de Piaget (1994), os conflitos devem ser usados para o aprendizado de 

valores e regras e a ausência deles é sinal de relação unilateral, em que apenas um dos lados 

detém o poder e a autoridade. Naturalmente, uma escola construtivista, que incentiva a relação 

interpessoal, vai ter mais casos de conflito, porém ele tem lugar central na teoria construtivista. 

A partir do conflito, desencadeiam-se dois processos: de assimilação e acomodação. A 

partir do conflito, o grupo assimila uma nova regra, uma nova realidade, e se acomoda sobre 

ela, até que um novo conflito surja e seja construída uma nova realidade.  

Os conflitos têm papel relevante dentro do desenvolvimento no ambiente escolar, pois 

as pessoas envolvidas são motivadas a refletir sobre os valores em que estão inseridas e 

restabelecer o respeito e a reciprocidade. 

Assim, uma resolução de conflito considerada positiva gera o equilíbrio entre as partes 

e consegue compreender as regras do grupo. Piaget (1994) enfatiza o papel dos conflitos 

interpessoais, na formação do indivíduo, para fazê-lo respeitar valores e outros pontos de vista, 

eliminando a concepção egocêntrica.  

Para ele, a discussão ocorre para formar uma relação de respeito mútuo, em que o sujeito 

não tem de simplesmente obedecer a regras, mas formar relações de reciprocidade e respeito. 

Isso ocorre apenas a partir de uma reflexão em relação às origens do conflito, e forma a justiça 

e a compreensão do outro. 

Além de oferecer um exemplo pessoal, o mediador deve mostrar ao aluno a importância 

da regra, que ela é necessária para o desenvolvimento do grupo. Além disso, deve oferecer uma 

sensação de bem-estar, desempenhando seu papel e fazendo com que os alunos resolvam seus 

conflitos e cheguem a um estado de cooperação e respeito mútuo. 

A importância da integração não significa ter grupos de alunos uniformes e 

homogêneos. Muito pelo contrário, o respeito mútuo prevalece apenas na compreensão e no 

respeito à diversidade, pois apenas assim, pode-se diminuir a violência, a agressão e a 

compreensão de que pessoas com ideias diferentes devem ter os mesmos espaços e direitos. 

Isso se aprende no ambiente escolar. 

Logo, a educação tem como ênfase não a resolução do conflito em si, mas o seu processo 
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de forma que cheguem a um acordo justo e reconheçam o outro e a si mesmos. 

Portanto, o conflito é uma ocasião digna de aprendizagem, sendo necessário que o 

professor o utilize como forma de expor a questão de pontos de vista diversos e como estes 

devem ser respeitados. Em uma ação conjunta, buscar soluções para esses conflitos que tragam 

o bem-estar a todos. Assim, percebe-se que os impasses, na verdade, não devem ser evitados, 

mas administrados de forma madura, devendo-se planejar, refletir da melhor forma sobre sua 

resolução. 

É necessário, também, para isso, que o professor tenha controle de suas reações, o que 

não significa que ele não possa sentir que deva ser indiferente, mas sim que saiba lidar com 

esses sentimentos, evitando que interfiram na resolução.  

A manifestação saudável dos sentimentos é legítima e aconselhável, auxilia inclusive a 

relação entre membros do grupo. Assim, o professor não tem que tomar medidas intempestivas, 

ao mesmo tempo em que não precisa tentar resolver o problema de imediato, sabendo que os 

envolvidos ou até ele mesmo não estão no controle de suas emoções. É necessário racionalidade 

para obter reais soluções sobre os conflitos. É preferível adiar a ação a obter reações impulsivas, 

que vão apenas piorar a situação. 

Faz-se necessário ter em mente também que o mediador não é parte do conflito, este não 

pertence a ele. Não tomar partido de um dos membros ou determinar sozinho a solução do 

problema. O mediador precisa ser o ente que vai conduzir as pessoas a compreender um ao 

outro e resolverem o conflito. Deve apresentar o problema, fazer os alunos refletirem sobre ele, 

estimulando a troca de ideias e a busca de soluções. Logo, não se concentrar no fim, na 

resolução, mas no processo para chegar à cooperação entre os interessados. 

Muitas vezes, os professores acreditam ser necessário tomar soluções rápidas, imediatas, 

aceitando qualquer resolução, mas para efetivamente resolver o conflito e para que os alunos 

possam compreender o outro e se desenvolver como indivíduos, frequentemente a resolução 

demora até chegar a algo mais próximo do ideal construtivo. Com isso, os alunos tomam 

consciência dos motivos pelos quais estão em conflito. Além disso, a sanção passa a ser 

desnecessária, pois o objetivo da resolução é gerar a compreensão, que é instrumento para esse 

processo. Muitas vezes, a reparação pode ter um efeito melhor, pois se percebe que, de forma 

espontânea, o aluno compreende o que fez e adquire um novo conhecimento, na sua relação 

com o grupo. 

Incentivar os alunos a resolver problemas significa que eles devem sozinhos descobrir 

as formas de evitar a punição. O professor, como mediador, com eles, deve chegar à 
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compreensão do conflito. Porém, o mesmo não vale para regras combinadas, que ocorrem ante 

o conflito, como forma de constituir o respeito entre alunos e entre alunos e professores em sala 

de aula.  

Porém, ainda assim, alguns professores dão aos alunos a incumbência de decidir a 

punição, pois é mais cômodo. O professor não quer “ser ruim” sozinho, o que inclusive gera 

maior incompreensão e desconforto do aluno envolvido.  

Uma regra na escola não pode eliminar princípios negociáveis, pois dizem respeito à 

dinâmica da classe. Cabe ao professor demonstrar que escuta as sugestões, ajuda a perceber as 

melhores opções para que todos juntos possam chegar a uma forma justa de compensação 

construtiva. Quando se faz necessária a sanção, o professor define, mostra por que os conflitos 

devem ser resolvidos e acordados conjuntamente. 

Não se tem como propósito buscar uma resolução boa ou má, mas favorecer a troca de 

pontos de vista e a reflexão. A função do professor é mediar, levar os alunos às soluções e a ter 

suas próprias opiniões. O professor, além disso, não pode isolar os envolvidos no conflito, seja 

em conjunto ou individualmente. 

Em situações de conflito, deve-se evitar julgamentos sobre o aluno, concentrando-se em 

expressar e analisar o que as pessoas envolvidas estão vivendo ou sentindo, bem como evitar 

que o professor apresente uma solução imediata. Os alunos têm de buscar a resolução do 

problema, para sua formação como indivíduos, e se o adulto determina a solução ou dá sermões, 

retira-se do aluno a oportunidade de pensar sobre a situação e aprender com ela, deixando de 

ser o sujeito da ação: “A mediação induz atitudes de tolerância, responsabilidade e iniciativa 

individual que podem contribuir para uma nova ordem social” (CHRISPINO, 2007). 

Muitas vezes, inclusive, a intervenção do adulto faz com que o aluno queira esconder o 

problema/conflito. Então, com os próprios discentes chegando à solução, não se pode dizer que 

o adulto foi parcial e é mais fácil chegar a um ponto que satisfaça ambas as partes. A resolução 

pode inclusive ser adiada e depois de algum tempo o adulto pode fazer uma proposta, sugerir 

uma solução. Assim, os alunos começam a compreender e a respeitar a visão do outro, 

percebendo que pessoas com ideias diferentes não são necessariamente inimigos. 

Quando o professor permite que o aluno resolva suas questões, mostra que ele é capaz, 

que ele confia nele. O problema é que, muitas vezes, o professor não confia na capacidade de o 

aluno resolver questões como essa, temendo possíveis erros deste. Primeiramente, o erro faz 

parte do caminho, é indispensável no processo de desenvolvimento do aluno para compreensão 

do outro. Além disso, passam a ser muito mais conscientes e competentes do que se imagina. 
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Portanto, evitando que os alunos errem, muitas vezes, o adulto impede que aprendam. 

Em muitas escolas, os problemas, as causas das discussões se repetem e isso ocorre 

porque o adulto e os alunos não aprendem com os erros, não conseguem desenvolver por si 

mesmos uma solução eficaz para o conflito, preferindo buscar, em vez disso, um culpado, o que 

simplesmente não resolve a questão, não desenvolve neles a visão de mundo.  

O momento em que o erro passa a ser destrutivo é quando gera reações violentas, 

agressivas, que estão longe do aprendizado pelo conflito, sendo então necessário o uso de 

regras, para a resolução das discussões e para a relação entre os alunos. 

Os adultos, geralmente, têm dificuldade para fazer com que os alunos entendam o 

problema, pois não conseguem compreender os sentimentos, as impressões que estão 

envolvidas no problema, o que é necessário para que compreendam as consequências de seus 

atos. O adulto, mesmo mantendo certo distanciamento, deve tentar compreender o que o aluno 

está sentindo, o que está pensando no momento.  

Assim, dizer que o conflito não pertence ao professor não significa largar o problema, 

ser impassível, ignorar a situação, significa que, como já visto, um mediador não deve se 

envolver diretamente, tomando partido de um ou outro, mas levar os envolvidos a compreender 

o que ocorreu e como podem chegar à visão do outro. Quando uma questão é mal resolvida, ela 

gera, em pouco tempo, uma nova discussão, sobre o mesmo assunto.  

Os alunos e professores devem tentar mostrar o que sentem para solucionar o problema. 

Deve-se diferenciar o “mediador” do “negociador”. Enquanto o “negociador” tenta 

chegar a uma situação que é mais favorável para um, o “mediador” faz os alunos chegarem 

juntos a um ponto, uma solução que seja eficiente para ambos, da melhor maneira possível e 

que ambos compreendam os erros e consequências de seus atos. Precisa-se de um professor-

mediador, não um negociador. A resolução positiva gera o equilíbrio e a compreensão entre as 

partes. 

Ter em mente também não reprimir sentimentos, reações tempestuosas e violentas, pois 

não existem sentimentos bons ou ruins, porque eles precisam ser compreendidos, analisados, 

visto que todos têm uma gama de sentimentos, sendo muitas vezes complexos e contraditórios.  

Fazer o aluno compreender que o problema não está no que sente, mas como reage a 

partir desse sentimento. Quando o professor conduz o aluno a expressar de forma construtiva o 

que sente, ele consegue compreender melhor o que outros sentem e o que ele próprio está 

sentindo.  
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O aluno tem o direito de sentir o que sente, mas precisa fazê-lo de forma não agressiva 

e inadequada. Quando há uma resistência em relação aos sentimentos do aluno, gera-se também 

uma resistência dele em mostrá-los de forma adequada. Se faz necessário, então, auxiliá-lo para 

que consiga trabalhar seus sentimentos de forma construtiva, gerando uma autocompreensão. 

Então, o professor precisa intervir, mostrando o problema de forma a fazer o aluno 

entender e verbalizar seus sentimentos, ajudando a escutar uns aos outros. Porém, se os esforços 

do educador estão se mostrando insuficientes, ele pode intervir para separar os alunos até que 

eles tenham controle de suas emoções, para que consigam analisar melhor o conflito e chegar 

a uma solução. Da mesma forma, o enfoque nos sentimentos e não na punição ocorre quando 

há problema do educador com o educando.  

 
[...] os seres humanos estão sujeitos aos sentimentos positivos e negativos resultantes 
de uma fala, de um comportamento, de uma ação ou reação. As emoções positivas 
trazem sentimentos bons e confortáveis de alegria e tranquilidade por exemplo. As 
emoções negativas, por outro lado, estimulam sentimentos de angústia, medo e rancor 
(SALES, 2016, p. 6-7).   

 

O professor, como mediador, ajuda, de forma objetiva, o aluno a compreender e mostrar 

seus sentimentos, de forma que ele possa aprender sobre os processos de interação interpessoal. 

Não se deve criar um dualismo entre ação e sentimento, mas, pelo contrário, demonstrar que 

uma coisa leva à outra. A compreensão dos sentimentos e ações gera novas formas de agir e 

sentir em relação ao outro, respectivamente. 

Um procedimento comum, não só no ambiente escolar, é o adulto falar pelo estudante, 

mas não é recomendável, pois o adulto não está deixando o aluno falar por si mesmo, o que 

prejudica o seu desenvolvimento para mostrar suas ideias e seus sentimentos. Portanto, o 

professor não deve falar pelo aluno, mas apoiá-lo, estimulando-o a se expressar. 

Assim, os conflitos físicos são evitados e são resolvidas as questões que as tornarão mais 

conscientes do outro e farão com que eles expressem melhor o que sentem. Para isso, o adulto 

também necessita ser objetivo, definir claramente o objetivo do diálogo e, no caso de sanção, 

porque ela foi aplicada. 

Então, o conflito é normal na interação escolar e se concentra em que as pessoas não 

evitem o conflito, mas saibam entrar em um consenso, enxergando os direitos e espaços do 

outro. Ao mesmo tempo em que a criança é ativa nesse processo, ela aprende também a 

demonstrar seus objetivos e sentimentos de forma equilibrada. 

Vinha (2003) comenta que o conflito é inerente à condição humana e reflete a 
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divergência de posições e de interesses que surgem a partir da necessidade de diálogo e da busca 

do consenso ou de um acordo comum. 

O convívio escolar e social é marcado pela divergência de interesses; não é possível 

pensar em relações escolares e sociais sem conflitos, entretanto, deve-se refletir sobre o conflito 

como uma oportunidade para a construção do diálogo e da cooperação. Ele pode gerar 

problemas se o impasse conflitivo permanecer e a situação se prolongar, porém pode significar 

oportunidade, se forem criadas opções de resolução por intermédio da mediação. 

 

 
Precisamos ensinar às nossas crianças e jovens o gerenciamento positivo dos 
conflitos, pequenos ou grandes, que surgem nas relações de convivência. Elas são 
importantes ferramentas para a cultura de paz e para a prevenção da violência, pois 
elas são centradas no diálogo e no encontro (BRASIL, 2014). 

 

A simples convivência humana implica em uma pluralidade de interesses, necessidades 

e vontades, significando uma potencialidade constante para os conflitos. Por isso, se 

gerenciados com eficiência, eles podem levar à restauração das relações e à colaboração; caso 

contrário, podem levar ao desajuste nas relações interpessoais e até mesmo à violência. 

Todos na escola devem estar preparados para o enfrentamento da heterogeneidade, das 

diferenças e das tensões próprias da convivência escolar, que muitas vezes podem gerar 

dissenso, desarmonia e até desordem. A escola também é responsável por formar valores e 

desenvolver habilidades e competências para a convivência social e se preparar para mediar os 

conflitos que nela ocorrem.  

 
Professores e alunos dão valores diferentes à mesma ação e reagem diferentemente ao 
mesmo ato: isso é conflito. Como a escola está acostumada historicamente a lidar com 
um tipo padrão de aluno, ela apresenta a regra e requer dos alunos enquadramento 
automático. Quanto mais diversificado for o perfil dos alunos (e dos professores), 
maior será a possibilidade de conflito ou de diferença de opinião (CHRISPINO, 
2007). 

 

De qualquer modo, até mesmo quando os conflitos tomam rumos indesejáveis, eles 

podem refletir aspectos positivos e são excelentes oportunidades de aprendizagem e de 

crescimento individual e coletivo, desde que devidamente bem mediados, possibilitando a 

melhoria na qualidade dos relacionamentos pessoais e sociais. Os conflitos ocorridos dentro da 

escola, se bem conduzidos, podem ser estruturados para o fortalecimento dos vínculos sociais. 

Segundo Sales (2010), a mediação está baseada em quatro objetivos: 
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1. Solução dos conflitos 

2. Prevenção da má administração de conflitos   
3. Inclusão social  
4. Paz social  

O principal objetivo é a solução do conflito e para que isso aconteça, o mediador precisa 

ser capacitado e competente para entendê-lo, iniciando o trabalho de facilitar a ação do diálogo 

entre as partes.   

O segundo objetivo é a prevenção do conflito. Quando se estabelece uma relação de 

confiança mútua e se reconhece um ponto de convergência para a solução da situação, havendo 

consenso das partes, com certeza, outra porta se abrirá e a mediação alcançará seu segundo 

objetivo, a prevenção de novos conflitos (SALES, 2010).  

A atuação preventiva é de extrema importância para que se estabeleçam melhores 

relacionamentos e, por consequência, qualidade esperada na educação. 

O terceiro e quarto objetivos advêm dos anteriores e estão pautados na inclusão social, 

pois, quando se transfere às partes a responsabilidade da decisão dos próprios conflitos, surge 

um novo paradigma de aprendizagem: a compreensão dos direitos e deveres. 

A participação social e a valorização da cidadania estabelecem uma convivência 

harmoniosa. 

Conforme Sales (2010), os princípios da mediação podem variar de acordo com as 

partes: Liberdade das partes, que devem se tornar conscientes do que significa a mediação, 

sem se sentirem ameaçadas ou coagidas; Não competitividade, ficar claro que na mediação 

não se pode incentivar a competição, mas sim a cooperação, para que ambas as partes sejam 

beneficiadas e ambas fiquem satisfeitas;  Poder de decisão das partes, a decisão de como o 

conflito será solucionado tem que ser apenas relativa aos envolvidos, pois somente eles que 

vivenciam o conflito são responsáveis por um possível acordo. Cabe ao mediador apenas 

facilitar o diálogo, não lhe compete o poder de decisão; Participação de terceiro imparcial, o 

mediador deve dar a todos o mesmo tratamento sem privilegiar nenhuma das partes, falar no 

mesmo tom de voz, ter um tratamento cordial com todos; Competência do mediador, o 

mediador precisa possuir características que o qualifiquem a desempenhar esse papel, ser 

diligente, cuidadoso e prudente com o fim de assegurar a qualidade do processo e do resultado; 

Informalidade no processo, não existem regras rígidas e não há uma forma única 

predeterminada; Confidencialidade no processo, é fundamental que o mediador não revele a 

outras pessoas o que está sendo discutido no processo, pois este deve ser sigiloso e ético e agir 
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como protetor do processo de mediação, garantindo sua integridade. Para um diálogo franco e 

justo, a boa-fé é um traço marcante para quem deseja ser um mediador.  

 
A igualdade nas condições de diálogo é fundamental, para evitar à manipulação, o que 
resultaria em um acordo frágil com possibilidade de ser descumprido. Os mediadores 
devem capacitar-se continuamente para que se atualizem e adquiram novos 
conhecimentos e assim possam garantir a realização da mediação de forma confiável 
(SALES, 2010, p.19).    

 

A mediação escolar possibilita uma grande melhora na consciência individual e social, 

desenvolve a comunicação, a escuta e a empatia, fatores importantes nas habilidades humanas, 

que podem melhorar a capacidade de analisar e resolver os conflitos e compreender melhor as 

adversidades e desafios da vida.  

Os professores, por sua vez, melhoram a sua capacidade de compreender os conflitos, 

de resolver os problemas relacionados com o trabalho, no ambiente escolar, que também pode 

ser beneficiado, pois a comunidade educativa pode aprender a gerir os conflitos de um modo 

mais eficiente. 

A mediação também tem um caráter pedagógico e contribui com a difusão da cultura de 

paz, da não violência, é uma forma de agir poderosa, no sentido de estimular o desenvolvimento 

cognitivo e afetivo dos educandos. Atitudes de cooperação, solução de conflitos e solidariedade, 

aprendidos na escola, podem ser transcendidas.  

Segundo Paulo Freire: “Quando o processo de troca de saberes e experiências entre diferentes 

sujeitos não ocorre em situações de igualdade, em que ambos têm o direito de ouvir e ser 

ouvidos, não existe comunicação” (FREIRE, 1999, p. 11). 

Ainda, de acordo com Paulo Freire: 

 
A comunicação é fator de vida, de mais vida. Continuamente estamos em 
diálogo com o mundo, com os outros e nesse processo, nos criamos e 
recriamos. Dessa forma, a dialeticidade não pode ser reduzida a um simples 
método ou estratégia educativa, já́ que é uma exigência da natureza 
humana (FREIRE, 1999, p. 11). 

 

2.4 Encaminhamentos e Soluções da Mediação de Conflitos  

 

Faz-se necessário definir que PODER, no sentido construtivo, pode ser algo que se 

constrói e se opera em uma relação entre pessoas que favorece o seu empoderamento, já no 
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sentido autoritário, pode ter força ou capacidade de mover algo para o desempoderamento do 

outro.  

Desse modo, precisa-se entender as estratégias do poder: nunca exterior ao sujeito; 

pressupõe uma interioridade; é interdependente; é relacional; gerador de força oposta e seu 

discurso se reforça pela repetição. 

É importante enxergar o poder como estratégia de comunicação, em que o mediador 

evita deter-se em quem é o dono do poder, mas verifica como os poderes se expressam entre as 

partes, para fazer uma intervenção.  

 
Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem. E 
interpreta a partir de onde os pés pisam.  
Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário 
saber como são seus olhos e qual é sua visão de mundo. Isso faz da leitura sempre 
uma releitura.  
A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer 
o lugar social de quem olha. Vale dizer: como alguém vive, com quem convive, que 
experiências tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da 
vida e da morte e que esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma 
interpretação.  
Sendo assim, fica evidente que cada leitor é co-autor. Porque cada um lê e relê com 
os olhos que tem. Porque compreende e interpreta a partir do mundo em que habita 
(BOFF, 1998). 

 

Conforme publicação do Conselho Nacional do Ministério Público, (CNMP) Diálogos da 

Mediação de Conflitos (2014) O mediador deverá sempre:   

• Tomar a dinâmica de poder como estratégia; 

• Avaliá-la com muita atenção, livre de preconceito ou reducionismos; 

• Ajudar as partes a perceber que ambas controlam recursos; 

• Neutralizar, equilibrar e confrontar diretamente o poder e sua forma de comunicação 
sem desconsiderar seu próprio poder como mediador; 

• Considerar que as diferentes partes nunca têm o poder absoluto, do contrário, não 
haverá conflito.  

Outro aspecto é a imparcialidade. No sentido de não privilegiar nenhuma das partes, é 

esperar que o mediador não se envolva emocionalmente na disputa com qualquer uma das 

partes, para conduzir a negociação de forma imparcial. 

Considerando a impossibilidade de exercer a imparcialidade, o que se pode esperar do 

mediador é que aprenda a ter consciência de suas reações, de seus envolvimentos e utilize suas 

percepções de forma ética a serviço da participação mútua das partes. 
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Um bom mediador deve ser capaz de aceitar a diversidade, garantindo a 
equidade, a redistribuição de poderes, a legitimação das partes e o respeito ao 
Estatuto sociocultural dos sujeitos. Sendo assim o mediador nunca será neutro 
(BOFF, 1998, p.78). 

 

O conflito intrapessoal é a situação na qual há pelo menos duas necessidades 

simultâneas em que a satisfação da primeira implica a insatisfação da segunda, impelindo a 

ação da pessoa para direções diferentes, acarretando desconforto. 

O conflito interpessoal é resultado de ausência de concordância no sistema de interação 

entre as pessoas. Começam a surgir pontos de vista, interesses, opiniões diferentes em relação 

aos mesmos problemas que naquela etapa de relacionamento representa um perigo para a 

interação saudável. 

Conflitos interinstitucionais surgem dentro da escola por divergências de opiniões, 

assim como os conflitos intrainstitucionais surgem fora da escola, mas repercutem dentro da 

escola. 

Diante dos conflitos, encontram-se diferentes reações: 

• Pode-se evitá-lo, nunca abordando o problema de frente; 

• Usar a força, ameaçando, impondo medo e, consequentemente, o poder; 

• Buscar recurso em uma autoridade superior. 

O apelo à mútua colaboração é o ideal, em que todos sentam, conversam e decidem 

juntos, com ou sem a presença do mediador. 

Também é importante lembrar que a linguagem é um dos principais fatores geradores e 

mantenedores de conflitos, portanto, tem-se a comunicação/diálogo, que se dirige em busca da 

resolução de conflitos, enquanto a dificuldade em comunicação é mais propensa a gerar os 

conflitos. 

Abaixo, alguns tipos de mediação que estão diretamente ligados à busca da resolução 

na perspectiva dialogal:  

Modelo tradicional: o mediador é o facilitador de uma comunicação pensada de 

forma linear, de um conflito construído sobre uma relação de causa e efeito.  

Modelo transformativo: tem como foco promover a transformação de caráter, que 

denominam crescimento moral, por meio da revalorização e reconhecimento das 

pessoas.  

Modelo interdisciplinar: Define o encaminhamento dos casos. Busca uma boa 
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negociação para uma satisfação mútua.  

Diante de outros métodos de mediação, há: 

Negociação: conversa e busca de um acordo entre si.  

Conciliação: harmonização. 

Arbitragem: ouvir e acatar a decisão de outro 

Método integrativo: permite aos sujeitos resolver suas questões de maneira 

inclusiva e justa.  

Nesse método existe o espaço para a emoção, o desabafo. É realizada uma entrevista  

com cada uma das partes do conflito. O mediador deve ser capaz de fazer circular a raiva e o 

mal-estar, assim como contê-los quando preciso, sem ser repressor ou emitir juízos de valor; 

promover o esvaziamento das emoções mais fortes com vistas a facilitar o primeiro encontro 

em conjunto. Esclarecer o que esperar da mediação, tal como vantagens, papel do mediador, 

regras do jogo, tempo para reunião, celulares desligados, cada parte espera a sua vez para falar 

e não usar a violência. Deixar explícita a possibilidade de um acordo, mas que dependerá das 

partes em conflito. 

Conforme publicação do Conselho Nacional do Ministério Público, (CNMP) Diálogos 

da Mediação de Conflitos (2014) é recomendável máximo de 1h30min em cada sessão, para 

evitar esgotamento dos temas, repetições e desgastes, assegurando a aplicação das informações 

do quadro abaixo: 

 

Linguagem próxima das partes, 
mais formal ou informal 

A redação de um resumo, que seja conferido e 
legitimado pelas partes e retomado no início de um novo 
encontro 

Fazer tantos caucus3 quanto 
forem necessários até que as 
partes estejam preparadas para se 
encontrar 

Que as partes falem na primeira pessoa do singular: “Eu 
acho que...”, “Eu sinto”, “Eu gostaria” 

Um clima amistoso Que as partes expressem sua opinião diante de um novo 
tema: “E você, o que pensa disso?” 

Que as pessoas sintam-se 
legitimadas 

Que tudo o que foi dito seja compreendido plenamente 
por todos, eliminando ruídos na comunicação, 
ambiguidade, mal-entendidos por conta de diferenças 

                                                             

3 Caucus, palavra empregada para designar encontros individuais ocorridos nas tribos indígenas da 
América do Norte, é uma das técnicas amplamente utilizadas na mediação de conflitos como forma de 
contribuir com a resolução dos litígios. 
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culturais 

Que as partes se escutem Explicitar os sentidos da comunicação não verbal quando 
for útil para esclarecer algum comportamento 

Que não haja saltos de um tema 
para outro 

Que haja boa comunicação entre todos 

Que não haja manipulações Que não se retorne sempre ao passado, mas se enfatize o 
futuro 

Que haja pontos de interesse e 
necessidades comuns  

Preservação do sigilo segundo a vontade das partes 

 Diálogos da Mediação de Conflitos (2014) 

Os conflitos precisam ser equacionados em problemas separados das partes: “Uma das 

partes fez algo questionável, mas ela não é o erro; ela é o sujeito que cometeu o erro – e, como 

tal, tem a possibilidade de acertar ou errar. Também pode corrigir, reparar o que foi cometido 

por meio de um gesto, uma expressão de reconhecimento ou um pedido de desculpas, até, quem 

sabe, as duas partes possam corrigi-lo juntas”. 

Conflito: atitude persecutória de alguns alunos em relação a um colega de classe. 

Problema: discriminação e intolerância com as diferenças.  

 

Mostrar que o conflito ocorre porque 
somos diferentes uns dos outros 

Repetir o que está sendo dito, enfatizando aspectos 
relevantes (parafrasear): “Isso significa que você não 
pretende mais fazer tal coisa?” 

Valorizar os aspectos positivos da 
situação 

Espelhar o que foi dito; repetir salientando a emoção 
presente: “Você está querendo dizer que está 
assustado?” 

Lembrar que o conflito pode ser uma 
oportunidade para mudanças 
positivas nas relações 

Resumir as ideias: “O que vocês estão sugerindo é...” 
 

Desfazer mal-entendidos Validar, sempre que possível, o esforço das pessoas, no 
intuito de revelar sua autoestima e seu protagonismo: 
“Estou percebendo seu esforço para que isso...” 

Ajudar a desconstruir as narrativas 
iniciais, carregadas de 
ressentimentos e equívocos 
(posições fechadas e defensivas) 

Atentar para possíveis revelações de interesses ou 
necessidades que possam facilitar acordos 

Provocar novos pontos de vista 
 

Levar as partes a se concentrarem no problema, e não 
em si mesmas 

Ajudar as pessoas a se colocarem no 
lugar do outro: “O que você faria 
nesse caso?”; “O que você acha que 
ele(a) pensa disso?” 

Ajudar a conceber inúmeras alternativas para a situação 

Diálogos da Mediação de Conflitos (2014) 



 
 

58 
 
 

 
 

Esgotadas as discussões a respeito do problema, estabelecidas novas bases de 

relacionamento, um clima de cooperação poderá permitir a elaboração de propostas para um 

acordo. 

Exercício de brainstorming (tempestade de ideias): sugestões e propostas de acordo, de 

caráter aberto, livre, passíveis de serem colocadas em prática e avaliadas pelas partes quanto a 

sua eficácia. 

Quando as partes chegam a um acordo, recomenda-se que seja elaborado um texto pelo 

mediador, em conjunto com as partes, e assinado por todos. 

O mediador poderá fazer o acompanhamento do caso, se as partes manifestarem 

interesse, e auxiliar na implantação das decisões tomadas. 

No ambiente escolar, a equipe escolar tem de fazer esse acompanhamento. 

Após a etapa da escuta das emoções, reconhecimento das posições (pontos de vista, 

opiniões), visão geral da situação, identificação de possibilidades e dificuldades, o mediador 

precisa traçar um roteiro para suas próximas ações: 

 

•       Quem será o primeiro a falar? 

•       Quem participará da mediação? Em que ordem? 

•       Quais os padrões de comunicação utilizados? 

•       Chegar a um acordo é o único objetivo dessa mediação? 

•       Quantos acordos deverão ser obtidos? 

•       Qual o método estratégico que melhor se adapta ao caso (negociação, 

conciliação, arbitragem, integrativo)? 

•       Quantas pessoas estão envolvidas no conflito? 

•       Quantas mais pessoas devem ser convidadas? 

•       O mediador vai se comunicar com as partes em conjunto ou separadamente? 

•       É necessário chamar alguém de fora (co-mediador ou consultor) para alguma 

área específica do problema? 

 

Existem nos conflitos as queixas e para estas pode não haver solução, mas para um 

problema pode haver várias soluções.  

Não interessa ao mediador saber com quem está a razão, e sim solucionar o problema. 

As queixas precisam se transformar em problemas na etapa seguinte. 
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3. O SISTEMA DE PROTEÇÃO ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 
Ações para o enfrentamento de situações de conflito: o caso do Estado de São Paulo 

 
Quando alguém nos escuta com atenção, abstendo-se de julgamentos, críticas e 
opiniões, pode despertar em nós algo surpreendentemente novo, capaz de transformar 
uma situação aparentemente impossível numa nova possibilidade, despertando nossa 
disposição e coragem de negociar possíveis interesses e necessidades (Muszkat, 2005, 
p. 93). 

 

A mediação de conflitos no estado de São Paulo foi desenvolvida por meio de parcerias 

entre a Justiça, a Educação, a Comunidade e o Conselho Tutelar, por pessoas que atuavam 

diretamente com o público-alvo. 

A mediação de conflitos implantada tem como principal objetivo proteger as escolas 

estaduais dos fatores de risco, vulnerabilidade, e para reduzir os casos de violência.  

A medida foi implantada por intermédio da atribuição de Professor Mediador, que tem 

como principal função adotar práticas restaurativas dialogais e de mediação de conflitos no 

ambiente escolar. 

Historicamente, pode-se afirmar que as ações voltadas e necessárias para a resolução de 

violência e conflito na escola devem inicialmente ser pautadas nas ações de incentivo à 

participação da comunidade com que se pretendiam desenvolver ações, como o Projeto 

Prevenção também se Ensina e o Programa Escola da Família.  

Em um segundo momento, as ações objetivavam criar uma atmosfera de pertencimento 

da comunidade escolar por intermédio de movimentos para combater o uso de drogas ilícitas, 

consumo de bebidas alcoólicas, bem como a depredação do patrimônio público. 

Essas restritas ações forneceram elementos importantes para a criação do Programa 

SPE.  

O Sistema de Proteção Escolar no Estado de São Paulo foi criado em 2010 e instituído 

pela Resolução SE 19, de 12-2-2010, considerando que: 

 
- o exercício do direito público subjetivo do aluno à educação deve-se efetivar em 
ambiente escolar democrático, tolerante, pacífico e seguro; 
- é responsabilidade da Administração Pública zelar pela integridade física dos alunos 
e servidores nos estabelecimentos da rede estadual de ensino, assim como pela 
conservação e proteção do patrimônio escolar; 
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- as escolas devem promover modelos de convivência pacífica e democrática, assim 
como práticas efetivas de resolução de conflitos, com respeito à diversidade e ao 
pluralismo de ideias. 
Resolve: 
Art. 1º – Fica instituído o Sistema de Proteção Escolar, que coordenará o planejamento 
e a execução de ações destinadas à prevenção, mediação e resolução de conflitos no 
ambiente escolar, com o objetivo de proteger a integridade física e patrimonial de 
alunos, funcionários e servidores, assim como dos equipamentos e mobiliários que 
integram a rede estadual de ensino, além da divulgação do conhecimento de técnicas 
de Defesa Civil para proteção da comunidade escolar. 

 

A aplicação do Sistema de Proteção escolar dá-se em várias esferas: 
1. PROJETO PROFESSOR MEDIADOR ESCOLAR E COMUNITÁRIO, que atua nas 

ações de resolução de conflitos nas escolas e encaminhamentos à rede de proteção, 
quando necessário; 

2. A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA (VE), com instalação e manutenção de câmeras, 
alarme e sistema de gravação de imagens a fim de proteger o patrimônio público;  

3. O Sistema de REGISTRO das OCORRÊNCIAS ESCOLARES (ROE) consiste em 
uma ferramenta de gestão que permite subsidiar, a partir dos dados produzidos pelas 
escolas, o planejamento das ações da Secretaria tanto no nível central, como nos níveis 
regional e local; 

4. PARCERIA COM A SEGURANÇA PÚBLICA; 
5. REPRESENTAÇÃO EM CONSELHOS.  

 

Considera-se para efeito desta pesquisa somente o item 1, Projeto professor mediador escolar e 
comunitário. 

Buscava-se propagar a cultura de resolução de conflitos por meio da mediação entre os 

envolvidos 

Para o Ministério Público do Estado de São Paulo,  

 
... a instituição do Professor Mediador é uma ação de política pública que atende ao 
estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional”. Ressaltou ainda 
que "a mediação surge como forma alternativa de resolução dos conflitos, onde o 
mediador, figura imparcial, atua com o propósito de estimular para que as partes 
cheguem a um acordo mutuamente, contribuindo para novas formas de cooperação, 
solidariedade, confiança e reorientação das relações sociais (Notícias do Ministério 
Público do Estado de São Paulo, 10/10/2017). 

 

O projeto tem como objetivo: 
1. Implantar a ação mediadora em todas as escolas  
2. Minimizar os conflitos escolares 
3. Disseminar a cultura de paz e de respeito  

4. Expandir a mediação dos conflitos para a comunidade 
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5. Incorporar a cultura de responsabilização 

6. Melhorar o clima escolar 
7. Desenvolver habilidades socioemocionais 

Para cumprir os objetivos subsidiados por pesquisas que indicavam as escolas altamente 

vulneráveis, sob sua jurisdição, deveriam comunicar aos Supervisores de Ensino, que 

acompanham essas escolas e aos seus respectivos diretores, no que se refere: 

As escolas indicadas devem encaminhar um ofício à Diretoria de Ensino contendo um plano 
básico de intervenção, criado a partir das suas necessidades, conforme artigo 9° da Resolução 41, de 
22/9/2017. 

O projeto de Mediação é encaminhado à Diretoria de Ensino após o Planejamento 

Escolar, pois esse é o momento em que toda equipe avalia as ações escolares e discute os seus 

resultados e necessidades. A equipe SPEC faz um ajuste no artigo 9° da Resolução 41, de 

22/9/2017. 

A Diretoria de Ensino abre um credenciamento para os professores que desejam candidatar-se 
a Professor Mediador nas escolas indicadas pela SEE.  

Os Gestores Regionais de cada Diretoria de Ensino passam a avaliar os candidatos e a organizar 
uma classificação entre eles, considerando as características e habilidades descritas no artigo 3° da 
Resolução 41, de 22/09/2017.  

A atribuição de aulas dos Professores Mediadores em 2018 ocorre no mesmo período 

que dos demais docentes. 

Os Gestores Regionais divulgam as videoconferências e videoaulas sobre temas relacionados à 

resolução de conflitos, contidas no Boletim CGEB de 10/10/2017, para todas as escolas. 
Os Gestores Regionais passaram aos vice-diretores, com os Professores Mediadores e os Vice-

diretores do Programa Escola da Família, para participarem das ações de formação realizadas na 
Diretoria de Ensino, para que eles possam familiarizar-se com os temas e ações a serem desenvolvidas 
nas suas respectivas escolas. 

Todos os vice-diretores serão inscritos no curso EaD “Introdução à Mediação Escolar e 
Comunitária”, que será oferecido pela Escola de Formação dos Professores – EFAP, no início de 2018. 

O Sistema de Proteção Escolar enviará pautas de formação para os Gestores Regionais, a fim 

de subsidiar os 5 encontros anuais com os responsáveis pelas ações de mediação na escola. 

Há uma crescente demanda para realizar o combate da violência no ambiente escolar, 

tendo a agressão física entre alunos e entre professores como a mais presente. Percebe-se uma 

redução significativa do SPE e, consequentemente, do professor mediador na escola, tornando 

o projeto limitado, pois houve uma significativa redução e ainda atribuiu ao cargo do vice-
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diretor escolar essa nova função, sem considerar que esse cargo já está com uma demanda 

sobrecarregada com tantas outras atribuições.  

Ainda assim há uma postura de apenas permitir a ocupação dessa função para servidores 

que estão sem aulas, reduzindo assim consideravelmente o universo dos possíveis candidatos e 

limitando o perfil do mediador. Em razão disso, há uma significativa percepção do aumento da 

violência na escola, como pode ser observado constantemente nas mídias jornalísticas 

estaduais. 

Assim exposto, uma nova resolução, 41/2017 e 42/2017, pretende aumentar em até 

100% o número de professores mediadores nas escolas, entretanto, percebe-se que, mesmo com 

esse incremento, não haverá cobertura para todo o universo escolar, pois é mantida a mesma 

proposta de limitar o perfil de possíveis candidatos, reduzindo a escolha entre os que não estão 

em regência e ainda é mantida a função nas mãos do vice-diretor da Escola. 

Ainda de acordo com a resolução 41/2017, o módulo de professor mediador de cada 

escola fica condicionado ao cruzamento de “índice de vulnerabilidade social”, com os registros 

feitos no tal Registro de Ocorrências Escolares, que dificulta saber a que veio e para que serve, 

visto que as escolas dificilmente têm as respostas dos registros feitos. Ou seja: corre-se o risco 

de tudo ficar como antes ou piorar. A violência, por conta dos conflitos internos na escola 

continuará sua escala de crescimento e o número de mediadores de conflito continuará 

diminuindo.  

Vale considerar que o Estado vem investindo constantemente em formação e 

qualificação dos mediadores por intermédio de cursos, palestras e materiais diversificados, o 

que denota que, apesar dos erros de implantação, há acertos que merecem ser destacados, pois 

se podem perceber alguns avanços significativos que a mediação de conflitos representou na 

gestão de conflitos no contexto escolar.  

É possível perceber também que a mediação pautada em princípios restaurativos mostra-

se como uma possibilidade de contribuir para uma educação para a cidadania, comprometida 

com a formação de sujeitos de direitos capazes de assumir suas responsabilidades na sociedade, 

sobretudo, em práticas democráticas. 

A pretensão do Programa de Mediação de Conflito é indicar alternativas para 

compreender melhor como os professores vêm enfrentando os conflitos na escola, visto que 

ainda estão construindo sua identidade, tentando se adaptar e se espelhar em experiências bem-

sucedidas de outros mediadores. Ainda não se sentem preparados, pois não têm uma visão clara 

de sua função e se sentem impacientes em não conseguirem demonstrar o trabalho devido ao 
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projeto ser de médio e longo prazo. 

A escola hoje enfrenta os mais diversos tipos de conflitos e, nesse sentido, percebe-se 

que os profissionais, mesmo não tendo a formação necessária para enfrentar os problemas, estão 

dispostos a atuar corretamente, mas necessitam do apoio de todos da comunidade escolar, 

inclusive da família. 

Os professores mediadores expressam que a maior dificuldade é estabelecer a confiança 

dos alunos, e mesmo saindo de suas atribuições não se sentem apoiados pelos pais, pela 

sociedade e pelos próprios colegas de trabalho que não exercem essa função. 

As escolas que adotam PMEC atribuem a função de mediadores, analisando o perfil 

desejado para tal, independentemente de sua formação. 

Em relação ao Professor Mediador Escolar e Comunitário (PMEC), o que atrai mais a 

atenção é a ausência de uma identidade dos profissionais atuantes. Percebe-se uma insegurança 

quanto à sua atuação e função específica no espaço escolar, inclusive muitos acabam realizando 

funções dissociadas do propósito, como ajudar nos serviços de substituição de professores, nos 

serviços de inspetoria, distanciando-se de suas atribuições. 

Em uma análise mais específica, constata-se que existe uma ação dos PMEC que vai se 

constituindo com base na força de vontade de cada um, ou seja, quando não encontram o apoio 

necessário na escola, buscam meios para ajudar por intermédio de estudos complementares, 

buscando apoio em outros setores da comunidade escolar. 

Há de ser relatar também que é comum as substituições dos PMECs, pois são atores 

transitórios, que estão atuando sem estabilidade, ocasionando, assim, uma falta de continuidade 

ao programa de mediação, o que o torna ineficaz, pois uma das premissas para trabalhar 

diversos problemas educacionais está alicerçada no acompanhamento dos casos de forma 

sistemática e presente, dando feedback e apontando caminhos. 

O PMEC consegue atuar e resolver muitos conflitos, pois está preparado para ouvir, 

orientar e dar os encaminhamentos necessários aos alunos e professores da instituição. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A proposta desta análise foi apresentar a mediação de conflitos utilizados pelos gestores, 

professores e demais atores em ambiente escolar, de modo a contribuir para uma melhora 

significativa dos conflitos escolares que levam ao baixo rendimento do aluno, violência e 

desmotivação dos professores.  

Ao refletir sobre essa temática, não tem-se como pretensão apresentar um texto 

conclusivo, pois a cada reflexão surgem outras a serem respondidas.  

Em ambiente escolar, ao lidar com os conflitos, entendemos a mediação como um 

método de solução, de conflitos no qual as partes envolvidas recebem a intervenção de um 

terceiro, o mediador, que contribui, por meio da reabertura do diálogo, as possibilidades 

inventivas para a solução da disputa, em que ambas as partes fiquem satisfeitas. 

Dessa forma, a mediação é um método de solução de disputas, flexível e não vinculador, 

pelo qual um terceiro, neutro, facilita o diálogo entre as partes para ajudá-las a chegar a um 

acordo (HIGHTON; ÁLVAREZ, 1999).  

Ao contrário da arbitragem, não é o mediador quem decidirá ou trará a solução, mas 

sim, as próprias partes chegarão a ela. Uma de suas particularidades é a ampliação das 

discussões tradicionais para chegar a um acordo. 

Como se está sempre em contato com pessoas com objetivos, personalidades e forma 

de enxergar o mundo de maneira diversa, isso significa uma potencialidade constante para os 

conflitos. Se se gerencia com eficiência os problemas, pode-se levar à restauração das relações 

e à colaboração efetiva. 

Enquanto os conflitos malconduzidos podem levar ao desajuste nas relações 

interpessoais e até mesmo à violência, quando mediados por profissionais capacitados, tendem 

a trazer resultados que favorecem o crescimento do indivíduo. 

A mediação de conflitos é apresentada como um novo saber que pretende responder à 

necessidade da sociedade para o desenvolvimento de uma cultura para a paz. 

Pela mediação, buscam-se formas mais eficientes de abordar os conflitos com o intuito 

de melhorar o mundo em que se vive e resgatar o protagonismo dos envolvidos em situações 

de conflito. 

Construir em ambiente escolar uma cultura de paz e de cooperação, com base na 

mediação de conflitos, é um desafio sistemático e permanente, que faz parte da rotina de 
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trabalho escolar, local ideal para que as crianças e jovens desenvolvam concretamente o 

aprendizado dos valores e atitudes essenciais da convivência. 

O grande desafio escolar é proporcionar um ambiente de trabalho integrador e 

construtivo, aplicando princípios de mediação de conflito, a favor de uma melhor qualidade de 

ensino e aprendizagem, que atenda às necessidades da comunidade escolar e que desperte em 

seus alunos a vontade de aprender.  

Os conflitos são inerentes aos seres humanos. Dessa forma, cabe ao professor mediador 

a capacidade de trabalhá-la em tempo, antes de seu fortalecimento. A capacidade de administrar 

conflitos é uma das suas mais importantes características e está engajada com seu papel 

democrático. O ideal seria o controle da situação, propiciando a ambas as partes envolvidas o 

convívio pacífico, sem o desgaste que poderia vir a acontecer.  

Portanto, acredita-se que uma escola que coloca em prática seu projeto político 

pedagógico dentro da perspectiva participativa e democrática é uma escola em que seus 

integrantes têm vontade de participar, permanecer e se sentem seguros em desfrutar do convívio 

dos parceiros. 

Uma escola onde as atividades que envolvem pais e alunos tenham o propósito de 

discutir mudanças significativas para o processo ensino-aprendizagem e não para se discutir 

somente punição para alunos e a aplicação de medidas disciplinares destes, pois é preciso que 

os pais percebam a capacidade dos filhos em resolver as situações conflituosas na escola e neles 

expresse sua confiança.  

Desse modo, certifica-se que a mediação de conflitos contribui para o desenvolvimento 

emocional e social, além de melhorar a qualidade das relações no ambiente escolar e, 

consequentemente, fora dele, na perspectiva de que o conflito pode ser positivo, quando permite 

uma mudança na postura dos envolvidos e abertura para o diálogo e na construção de uma 

comunidade mais participativa e envolvida na escola.   

A unidade escolar, por sua vez, deve preparar os indivíduos para a vida social complexa 

por meio do desenvolvimento de ações e competências exigidas pelo contexto social, que se 

coloquem diante de uma busca de igualdade dentro da diversidade muitas vezes existente. Essa 

prática requer uma proposta pedagógica compreensiva do ser humano em sua totalidade, em 

suas múltiplas relações, dimensões e saberes.  

Sabe-se que uma série de problemas sociais interfere diretamente no desempenho 

pedagógico da escola, dentre eles, destaca-se o conflito. Precisa-se que todos os seus 
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representantes sejam da comunidade, do alunado ou professores, somando esforços, para que 

mudanças efetivas possam ser concretizadas e aplicadas, tendo como busca constante uma boa 

prática pedagógica, com vistas a uma formação integral do aluno e que estimule a interação, a 

cooperação entre todos os protagonistas da educação, para assim, construir um currículo 

organizado e capaz de conduzi-lo à mudança de atitude pelo domínio do conhecimento e 

habilidades compatíveis com as demandas sociais atuais.  

Dessa forma, pode-se considerar que os conflitos, mesmo em condições mais graves, se 

faz necessário vê-los como oportunidades de mudanças e de crescimento pessoal, bem como 

caracterizar que somente por intermédio de uma gestão democrática é possível aplicar 

estratégias de mediação de conflitos com vistas a alcançar essa mudança.  

Portanto, pela mediação, buscam-se formas mais eficientes de abordar e trabalhar os 

conflitos com o intuito de melhorar o ambiente escolar, mundo em que se vive e resgatar a 

participação dos envolvidos em situações de conflito. 

A falta e entendimento das normas e do estabelecimento de critérios internos de valores 

são alguns motivos dos conflitos relacionados aos alunos. Distúrbios familiares, distorções de 

valores e de autoestima e a própria fase da adolescência são fatores que contribuem na 

ocorrência desta. 

A violência física nas escolas é caracterizada por brigas, agressões, invasões, 

depredações, conflitos, agressões verbais, entre os vários atores do ambiente escolar: discentes, 

docentes, funcionários, pais e gestores. 

A gestão democrática em educação reconhece a urgência  de unir forças no que se 

referem às mudanças estruturais e de procedimentos com ênfase no aperfeiçoamento escolar, 

por meio de um Projeto pedagógico compromissado com a promoção de educação, em que se 

prioriza a necessidade de uma sociedade moderna e justa.   

A Gestão participativa envolve as conquistas e competências do prazer em aprender, de 

pensar e conviver. Tais conquistas são o fundamento para que a escola seja um espaço social, 

um lugar de aprendizagem no processo de reequilíbrio, na construção da emancipação humana. 

Com essas conquistas, uma educação competente no espaço sociopolítico escolar e suas 

novas exigências sócio-emocionais são essenciais para a contribuição da qualificação dos 

profissionais, para construírem direitos, deveres, pensamento e aprendizagem. Assim, o 

professor no ato educativo tem que garantir a convivência pacífica em sala de aula fazendo com 

que o aluno entenda por si só que devem chegar a um acordo contribuindo para novas formas 



 
 

67 
 
 

 
 

de relações sociais.  

Considerando que a educação das crianças e dos jovens deve ser compartilhada – escola, 

família, comunidade e certos de que as medidas tradicionais (gradeamento, vigilância e 

policiamento) são inadequados, pois, é necessário que a escola repense práticas educacionais 

que “olhem e reflitam como está a aprendizagem e o desenvolvimento dos seus alunos.  

À medida que esse olhar se modifica, a compreensão da realidade se transforma, o aluno 

percebe que suas atitudes não procedem, consequentemente, agirá de outra forma no contexto 

escolar, possibilitando um universo de oportunidades e descobertas.  

Estes estudos indicaram que o ambiente escolar e em especial o professor mediador de 

conflitos tenham um posicionamento claro da base teórica e abordagem educativa para que 

possam exercer a mediação e serem coerentes com eles. 

Considera-se que o PMEC é uma função ainda recente e percebe-se como ponto 

principal que o professor que assume essa responsabilidade amplia sua identidade como 

docente, contribuindo com a mudança na estrutura da escola para desempenhar seu papel, 

arriscando-se na construção de práticas e experiências bem-sucedidas a partir da vivência como 

mediador. 

O conceito de mediação e suas implicações estudadas e discutidas nesta pesquisa 

fortaleceram a construção e transformação de uma escola que se pretende mais justa e 

convergente à gestão democrática e à formação cidadã de todos os seus agentes. 
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