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APRESENTAÇÃO 
 

 

A Clínica de Mediação e Facilitação de Diálogos integra o currículo do curso 

de graduação em Direito da FGV DIREITO SP, como uma das clínicas integrantes 

de seu Núcleo de Prática Jurídica. O objetivo buscado é o de permitir o diálogo 

com interlocutores institucionais e comunitários para o desenvolvimento de 

projetos relacionados com meios consensuais e com o aprimoramento da 

comunicação para tratamento de conflitos.   

 

Esses projetos visam fomentar:   

 

a) A compreensão dos conflitos mais comuns em ambientes institucionais e 

comunitários e como os atores lidam com estes;  

b) Possibilidades de apropriação de práticas identificadas com a mediação 

de conflitos, tais como a escuta ativa, formulação de perguntas, 

reformulação de discursos, empatia, busca por soluções criativas;   

c) Intercâmbio de experiências diversas com tratamento de conflitos e 

facilitação de diálogos em diferentes contextos; e  

d) Reflexão sobre o papel do/a profissional de direito e importância do 

diálogo entre este e profissionais de outras áreas no tratamento de 

conflitos.  

 

O grupo realiza esse trabalho ao longo do semestre letivo, com encontros 

semanais, visitas de campo, entrevistas e outras formas de observação 

participativa que objetivam a compreensão do contexto em que o projeto 

estará inserido e seu desenvolvimento de acordo com os objetivos acima 

descritos. 
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POR QUE ESSE DIÁLOGO ENTRE A UNIVERSIDADE E A 

ESCOLA É IMPORTANTE? 
 

 

Assim como em diversas instituições de ensino superior, estamos discutindo na 

FGV como lidar com situações conflituosas, quais são os canais de escuta, quais 

são os limites e as possibilidades de intervenção da instituição e que tipo de 

grupos e estruturas devem ser criadas para acolher e promover o diálogo, a 

diversidade entre todos os membros e membras da comunidade acadêmica. 

Por isso, o objetivo deste projeto foi o de estabelecer um diálogo contínuo entre 

a FGV e escolas, seus alunos, professores e coordenadores, para a melhor 

compreensão de conflitos que ocorrem no ambiente escolar e universitário (ou 

ambientes de ensino) e diferentes formas de lidar com esses conflitos. 

 

Em 2017, os primeiros contatos foram feitos com a E.E. Maria Augusta Saraiva, 

com a qual a Clínica já havia desenvolvido atividades conjuntas, 

especialmente focadas em mediação entre pares (peer mediation). Contudo, 

para ampliar o diálogo proposto, além da E.E. Maria Augusta Saraiva, buscamos 

a Escola Ofélia da Fonseca para sugerir a realização de um projeto com alunos 

do Ensino Médio. Em 2018, voltamos à Maria Augusta Saraiva para novas 

atividades e para estreitamento dessa relação, resultando em um projeto com 

maior sustentabilidade e replicabilidade a longo prazo.  

 

Percebemos que, apesar das inegáveis diferenças entre o nosso contexto 

universitário e a realidade escolar (e mesmo as diferenças entre as escolas), há 

alguns desafios em comum que podem ser explorados, promovendo-se um rico 

intercâmbio para todos os envolvidos.   

 

Partimos de uma compreensão de que, tanto no nosso contexto universitário, 

quanto em uma escola, a interação entre alunos/as, professores/as, 

funcionários/as e familiares dos/as alunos/as se traduz em uma teia de relações 

própria de uma comunidade escolar ou acadêmica. Conflitos entre atores 

dessa teia frequentemente afetam a comunidade, que se envolve e se 

transforma a partir desses conflitos. Cabe a essa comunidade refletir a respeito 

das interações entre seus membros e sobre como aprimorar essa convivência. 
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Nossa proposta foi compartilhar vivências e compreender a dinâmica de outras 

comunidades similares à nossa, o que se mostrou ser um diálogo extremamente 

proveitoso e propício a uma autorreflexão.  

 

Percebemos, também, que tanto a vivência escolar quanto a universitária 

desempenham um papel fundamental na construção da identidade dos alunos 

e alunas e no reconhecimento, por parte destes/as, de suas diferenças em todos 

os sentidos: gênero, orientação sexual, raça, classe social, idade, opinião, 

religião, dentre outros. Esse exercício de reconhecimento pode se traduzir tanto 

na ampliação de horizontes, mas também em atitudes discriminatórias e na 

dificuldade de diálogo.  Tais conflitos não devem ser sufocados - talvez seja mais 

importante a sua eclosão do que a latência de desconfortos e preconceitos - 

mas o aprendizado decorrente da situação conflituosa será decisivo a partir da 

abordagem adotada pelos envolvidos, seus pares e pela instituição. A questão 

que se coloca é como elaborar abordagens mais construtivas e formativas, em 

que todos e todas se sintam, em verdade, como membros/as de uma 

comunidade escolar/acadêmica.  

 

Outro importante ponto de contato é a relação entre alunos/as e seus/suas 

professores e professoras, que mesmo em ambientes em que há um predomínio 

da horizontalidade e de uma relação aberta entre docente e discente, não 

deixa de conter um elemento de poder. O/a professor/a avalia o/a aluno/a e 

pode, se entender pertinente, encaminhá-lo/a à coordenação ou a outras 

instâncias que podem aplicar sanções disciplinares, o que certamente 

influencia as interações entre esses atores e os potenciais conflitos decorrentes. 

Essa dinâmica conflituosa em que há uma relação de poder e um elemento 

punitivo ou disciplinar, ainda que se verifique mais presente no contexto escolar 

do que no universitário, não deixa de reverberar em ambos os cenários, em 

termos de surgimento de situações conflituosas e abordagens para como lidar 

com estas.  

 

A seguir, consolidamos nossas reflexões decorrentes desse diálogo universidade-

escola sobre como utilizar práticas de mediação e de justiça restaurativa nesses 

ambientes. Para tanto, além de uma análise mais aprofundada dessas práticas, 



6 

 

descrevemos algumas experiências com as quais tivemos contato e 

detalhamos o registro da nossa própria experiência na E.E. Maria Augusta 

Saraiva, que tão generosamente abriu suas portas para a realização desse 

intercâmbio. Finalizamos com algumas ideias e propostas, na tentativa de 

contribuir com projetos em curso ou futuros.  
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1. PRÁTICAS RESTAURATIVAS E DE MEDIAÇÃO NO 

CONTEXTO ESCOLAR 
 

 
A mediação e a conciliação de conflitos são práticas que 

estão ganhando maior visibilidade e aderência da 

população na busca por acesso à justiça. A mediação e as 

práticas restaurativas têm assumido papel de alternativa à 

litigância judicial pelo fato de buscarem outros objetivos 

além da “simples” resolução de disputas: tais técnicas 

também se propõem à reparação do dano, ao 

atendimento às necessidades da vítima e da comunidade, ao 

restabelecimento da comunicação entre as partes, a possível preservação de 

relacionamentos, a inclusão social e a pacificação social1.  

 

Esses objetivos só podem ser alcançados porque a mediação e as práticas 

restaurativas, desde sua origem, têm caráter interdisciplinar, valendo-se de 

habilidades oriundas da psicologia, da assistência social, do direito e de outros 

campos do conhecimento. Esse caráter interdisciplinar também permitiu que 

diversas formas para lidar com conflitos fossem trabalhadas, destacando-se, 

dentre elas, a mediação facilitativa, a conciliação, a mediação circular-

narrativa e a mediação transformativa2.  

 

Para explorar a resolução de disputas na escola, teremos como foco, neste 

trabalho, os temas da mediação transformativa e da justiça restaurativa, 

juntamente com a explicação de técnicas, levando em consideração as 

peculiaridades dos conflitos no ambiente escolar. 

 

1.1. O ambiente escolar e seus conflitos 
 

O ambiente escolar é, normalmente, rico em diversidade: circulam na escola 

pessoas de diferentes idades (professores, alunos, funcionários), sexo, origens, 

                                                 
1 TARTUCE, F. Mediação nos Conflitos Civis. São Paulo: Método, 2008. pp. 222 - 230.  
2 Negociação e Modelos de Mediação. In: VASCONCELOS, C. E. Mediação de Conflitos 

e Práticas Restaurativas: modelos, processos ética e aplicações. 2ª edição. São Paulo: 

Editora Método, 2012. PP. 109-128.  
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culturas, etnias e condições socioeconômicas. Neste contexto, o potencial de 

ocorrência de conflitos é muito alto: 

 

“Vários são os fatores que os desencadeiam entre os 

alunos, na convivência escolar: a rivalidade entre grupos; 

as disputas de poder; as discriminações e as intolerâncias 

com as diferenças; a busca de afirmação pessoal; 

resistências às regras; desentendimentos e brigas; bullying; 

conflitos de interesse; namoros; perdas ou danos de bens 

escolares; assédios; uso de espaços e bens; falta de 

processos para a construção de consensos; necessidades 

de mudanças; a busca por novas experiências; reações a 

manifestações de injustiças, entre outras”3. 

 

O conflito no ambiente escolar, todavia, não equivale a um processo 

destrutivo4, visto que as disputas podem ser vistas como uma oportunidade 

construtiva na formação dos cidadãos e dos alunos, especialmente no que diz 

respeito ao contato com perspectivas diversas e construção de uma 

maturidade para a vida adulta. Nesse sentido, "a chave não está na eliminação 

do conflito, mas sim na sua regulação, solução justa e não violenta"5, para que 

não sejam dadas às disputas respostas prejudiciais.  

 

Como a escola é o lugar em que ocorre o primeiro contato de uma criança 

com a convivência em sociedade, e é a responsável pela educação (que 

extrapola as fronteiras da educação formal da sala de aula, de forma a incluir 

a formação da própria pessoa6), é importante que ofereça um ambiente  

propício para a resolução de conflitos e que transmita valores como “o respeito, 

a empatia, a interconexão, a responsabilidade social e a autodisciplina7”. 

 

Para que estes valores sejam transmitidos, é importante sensibilizar e treinar os 

estudantes para uma cultura de diálogo, de escuta e de valorização das 

relações interpessoais. Além disso, é importante que todos os atores do 

ambiente escolar também estejam envolvidos com esses valores, visto que 

                                                 
3 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Diálogos e Mediação de Conflitos nas 

Escolas - guia prático para educadores. DF, 2014. p. 16. 
4 MORGADO, C. E.; OLIVEIRA, I., Mediaça ̃o em contexto escolar: transformar o conflito 

em oportunidade. Exedra 1, Junho/2009, p. 47.  
5 Idem. 
6 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Diálogos e Mediação de Conflitos nas 

Escolas - guia prático para educadores. DF, 2014, p. 11. 
7 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Diálogos e Mediação de Conflitos nas 

Escolas - guia prático para educadores. DF, 2014, p. 9. 
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pouco servirá a capacitação dos alunos se o discurso do corpo docente for 

incoerente com a postura de resolução pacífica dos conflitos8. 

 

Importante destacar também o papel dos grupos de representação escolar e 

os possíveis espaços de diálogo para lidar com as disputas, tais como os 

coletivos, os comitês de diversidade e o grêmio estudantil. Especialmente no 

ambiente escolar, destaca-se a importância do grêmio para reduzir a violência 

na escola, visto que, por ser um grupo de representação do corpo discente e 

por ter que coordenar interesses diversos dos membros da chapa e dos alunos 

representados, estimula a colaboração e a solidariedade na escola. O grêmio, 

ademais, pode contribuir para a formação de jovens ativos e responsáveis, os 

quais assumem papel protagonista para levantar suas demandas e solucionar 

problemas por meio do diálogo e da negociação9. 

 

Diante deste cenário, entendemos que qualquer projeto que vise melhorar a 

maneira pela qual os conflitos são resolvidos na escola deve levar em 

consideração as necessidades específicas de cada ambiente escolar: brigas 

entre o corpo docente e discente; brigas entre alunos; discussões com os 

funcionários; violência; discriminação de gênero e/ou etnia, entre outros.10. Uma 

vez diagnosticada tais necessidades, os projetos podem variar dentro de um 

grande espectro de ações, desde a sensibilização dos alunos e funcionários 

para o conflito e suas consequências até a difusão de habilidades mediadoras 

e restaurativas para lidar com disputas.  

 

Acreditamos que aprender a gerir conflitos pode ajudar a desenvolver a 

comunicação, a tomada de decisão mais consciente e a empatia, além de 

contribuir para a formação da democracia, para a prevenção da violência e 

para a construção de um ambiente saudável na convivência escolar11. 

 

                                                 
8 MORGADO, C.e OLIVEIRA, I., Mediação em contexto escolar: transformar o conflito em 

oportunidade. Exedra 1, Junho/2009, p. 50. 
9CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Diálogos e Mediação de Conflitos nas 

Escolas - guia prático para educadores. DF, 2014, p. 66 
10 MORGADO, C.e OLIVEIRA, I., Mediação em contexto escolar: transformar o conflito 

em oportunidade. Exedra 1, Junho/2009. p. 53. 
11 Idem.  
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1.2. Contexto escolar e universitário: pontos de 

contato e diferenças 
 

 
O contexto escolar foi aquele que adotamos como base para a aplicação das 

técnicas de mediação e práticas restaurativas mencionadas acima. A 

convivência de alunos e alunas de diversas idades, professores e funcionários, a 

existência de uma hierarquia marcada e, em especial, o grande número de 

conflitos diários que são vistos nas escolas, criaram um cenário ideal para refletir 

sobre a aplicabilidade dessas abordagens na prática.  

 

O que observamos, comparando a nossa própria experiência com aquelas de 

outros grupos de estudo, destacando o projeto desenvolvido em 2017 da Clínica 

de Mediação e Facilitação de Diálogos, é que o contexto universitário enfrenta 

muitos dos problemas que buscamos abordar no contexto escolar através das 

técnicas de mediação. 

 

Como mencionado em relação às escolas, a existência de uma hierarquia bem 

marcada, de regras disciplinares e aplicação de punições, tudo em um 

ambiente em que convivem alunos e alunas de diversas idades, diferenças 

geracionais entre estes e seus professores e demais funcionários, dentre outros 

fatores, remontam um ambiente de grande conflituosidade. Neste cenário, a 

adoção de práticas mediadoras ou restaurativas pode ser decisiva para que a 

conflituosidade se traduza em aprendizagem, e não em exclusão.  

 

As competências que a mediação transformativa busca ensinar aos integrantes 

dos conflitos, por exemplo, se encaixam bem tanto no contexto escolar como 

universitário. Uma dessas competências já foi destacada no estudo de nossa 

Clínica realizado em 2017, a empatia. De acordo com o estudo, o 

desenvolvimento da capacidade de ter empatia pelos alunos universitários os 

tornaria escutadores mais ativos e capazes de compreenderem conflitos 

inteiramente alheios à sua realidade, todas estas competências que poderão, 

posteriormente, aplicar nas diversas esferas de sua vida (no trabalho, na família, 

na própria universidade)12. 

 

                                                 
12 Clínica de Mediação e Facilitação de Diálogos. Projeto de Mediação Peer-to-Peer. 

FGV Direito SP. 2017.  
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Da mesma forma, a empatia foi um tema central em nosso estudo no contexto 

escolar, como será abordado em maiores detalhes abaixo. Outro exemplo que 

propõe a mediação transformativa, e que pode ser aplicado tanto no contexto 

escolar como universitário, é a valorização das atitudes positivas dos alunos, e 

não somente penalização de condutas. O que se observa é que a valorização 

cria incentivos muito mais potentes do que a penalização, bem como 

proporciona um ambiente menos conflituoso.  

 

Por último, é importante registrar que existem características da universidade 

que dificultam a aplicação de algumas das técnicas de mediação destacadas 

aqui, no formato que propomos. Em especial, a maior presença das redes 

sociais, que demandam uma aplicação adaptada dessas técnicas, a maior 

resistência dos alunos universitários a se abrirem e se exporem, que dificulta a 

recepção das técnicas, e, por último, a maior dificuldade de incluir grupos 

familiares e a comunidade nas discussões dos conflitos, que impede a 

aplicação de algumas das técnicas mencionadas (como grupos familiares e 

processos circulares). 

 

De qualquer modo, acreditamos que, com pequenas adaptações, as técnicas 

de mediação transformativa mencionadas neste estudo podem ser aplicadas 

tanto ao contexto escolar quanto universitário, contribuindo para o 

desenvolvimento de um ambiente de maior empatia e menor conflituosidade.  

 

 

1.3. Mediação transformativa 
 

A mediação transformativa tem como um dos seus objetivos principais a 

capacitação dos participantes, no sentido de “empoderá-los”, ou seja: fazer 

com que as partes mantenham o controle sobre a mediação, diferindo do 

modelo em que a terceira parte dá a palavra final sobre o conflito13. O segundo 

principal objetivo desse tipo de mediação é o desenvolvimento da empatia 

(reconhecimento), de forma que as partes conheçam e levem em 

consideração as experiências e perspectivas uma da outra14.  

                                                 
13 Negociação e Modelos de Mediação. In: VASCONCELOS, C. E. Mediação de Conflitos 

e Práticas Restaurativas: modelos, processos ética e aplicações. 2ª edição. São Paulo: 

Editora Método, 2012. p. 125.  
14 Ibidem, p. 126.  
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Dessa forma, o papel do mediador é ajudar a florescer tais objetivos durante a 

mediação, com o auxílio de determinadas técnicas, como por exemplo15, 

explicar que a mediação tem um foco maior do que o mero acordo - e que um 

acordo só será firmado se as partes assim desejarem. Ademais, o mediador 

pode exercitar a reflexão (mediador repete o que ele acredita que as partes 

disseram, de forma que elas entendam o que estão dizendo e sentindo); o 

resumo (mediador resume os tópicos conversados pelas partes, de modo que 

estas consigam entender o contexto do que estão discutindo); a realização de 

check-ins (mediador pergunta o que as partes desejam fazer, que caminho 

querem seguir); a não interrupção, por parte do mediador, das partes enquanto 

falam; entre outras. Todas essas técnicas permitem que as partes assumam 

controle da situação e que um canal de comunicação claro seja estabelecido 

entre elas. 

 

Técnica utilizada Exemplos 

 

 

 

Conversa de abertura - 

Contextualização da 

Mediação 

“Hoje realizaremos uma conversa sobre as questões que 

estão causando alguns problemas entre vocês. Antes de 

mais nada, essa conversa vai ajudar vocês a entender as 

suas posições pessoais e da outra parte - o que vocês 

estão sentindo, os diferentes pontos de vista envolvendo a 

questão, e o rumo que vocês querem dar à situação. 

Assim, a solução do problema é um possível resultado da 

conversa, mas não é, necessariamente, o único que 

importa16”. 

 

Reflexão 

“Então o que você está dizendo é que [expor, usando as 

palavras da pessoa, o que a parte disse]”17? 

 

 

Resumo 

“Eu gostaria de retomar os temas que estão sendo 

trabalhados por vocês, para deixar claro os tópicos que 

surgiram18”.  

 

“Enquanto você traz esse ponto, a outra parte traz esta 

outra visão (destaque as diferenças)”. 

                                                 
15 Exemplos retirados de  BUSH, B., FORLGER, J. P. The Promise of Mediation: the 

transformative approach to conflict. Jossey-Bass: São Francisco, 2005. Pp. 131 - 214 
16 BUSH, B., FORLGER, J. P. The Promise of Mediation: the transformative approach to 

conflict. Jossey-Bass: São Francisco, 2005. p. Pp. 134 – 135 e 142. 
17Ibidem, pp. 137 e 143 – 144. 
18 Ibidem, p. 150.  
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Check-in 

“Como vocês estão se sentindo com essa conversa? 

Desejam continuar? Como vocês querem proceder?19” 

Não-interrupção Essa é a mais simples: deixe as partes falarem! 

 

No contexto escolar, a mediação transformativa pode auxiliar não apenas na 

resolução de conflitos, mas também em uma compreensão destes com maior 

amplitude e clareza. Por meio da aplicação das técnicas mencionadas, é 

possível criar um espaço maior e mais receptivo de diálogo, de forma que os 

diversos conflitos presentes neste contexto possam ser comunicados e 

reconhecidos. 

 

Ainda nesse contexto, as técnicas permitem a capacitação dos alunos para 

que adotem, no futuro, atitudes mais empáticas e proativas na solução de 

conflitos. Um exemplo é a aplicação da "peer-to-peer mediation": essa forma 

de mediação transformativa cria espaços em que os próprios alunos podem 

intermediar conflitos entre outros alunos, como mediadores voluntários20.   

 

Em outras palavras, na mediação transformativa o objetivo não é apenas que 

os conflitos pontuais sejam resolvidos, mas que o próprio espaço de 

reconhecimento e solução de conflitos seja transformado, de forma a se tornar 

mais aberto e receptivo, por meio da capacitação e maior autonomia dos 

alunos.  

 

1.4. Práticas restaurativas 

 

As práticas restaurativas de resolução de conflitos têm origem no conceito de 

"justiça restaurativa", que ganhou holofotes na década de 70 como alternativa 

e/ou complemento ao sistema jurídico vigente21. A justiça restaurativa começou 

como um esforço para lidar com crimes patrimoniais de menor potencial 

ofensivo, como uma resposta à justiça retributiva, que buscava apenas à 

                                                 
19 Ibidem, p. 152 e 157.  
20 BENSON, A. J. Peer Mediation: Conflict Resolution in Schools. In: Journal of School 

Psychology, Vol. 31, 1993, pp. 427-430. 
21CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Diálogos e Mediação de Conflitos nas 

Escolas - guia prático para educadores. DF, 2014, p. 21. 
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aplicação da pena àquele que cometeu o ato lesivo22. Todavia, destaca-se 

que os próprios defensores da justiça restaurativa entendem que ela não é uma 

solução para todas as situações e tampouco um substituto ao sistema judicial 

ou à justiça retributiva. Seu campo de aplicação é complementar, visto que 

coloca foco nas relações interpessoais que são afetadas por um conflito, 

podendo ser utilizada para oferecer maior equilíbrio na maneira pela qual uma 

comunidade vivencia a justiça23. 

 

Hoje, as práticas restaurativas são utilizadas em comunidades diversas - não só 

no sistema penal, mas também em universidades, escolas, locais de trabalho e 

outras instituições - para abordar os mais diversos tipos de conflito. Conforme 

explica Howard Zehr, embora o termo "justiça restaurativa" seja utilizado para 

descrever uma variedade de programas, no seu cerne está um conjunto de 

valores e princípios para pensar as ofensas e como resolvê-las24. 

 

Nesse sentido, destaca-se que a justiça restaurativa e, consequentemente as 

práticas restaurativas, têm como premissa a ideia de que um conflito é uma 

violação de pessoas e relacionamentos, envolvendo não só a vítima e o ofensor, 

mas também a comunidade na qual estes estão inseridos25. Por esse motivo, a 

justiça restaurativa entende que o dano gerado é comum a todos, e tanto a 

vítima, o ofensor e a comunidade devem ter suas necessidades atendidas para 

"endireitar as coisas".  

 

Partindo dessas premissas, as práticas restaurativas buscam transformar o dano 

gerado por um conflito em obrigações, de modo a responsabilizar o ofensor. 

Essa responsabilização não se equipara a uma punição, mas tem o objetivo de 

fazer com que o ofensor compreenda as consequências do seu 

comportamento26. A ideia é promover uma sensação de conclusão entre a 

vítima e o ofensor - que devem participar das práticas de modo totalmente 

                                                 
22 ZEHR, H. Justiça Restaurativa. Tradução Tônia Van Acker, 2ª edição, São Paulo: Palas 

Athenas, 2017, p. 12. 
23 ZEHR, H. Justiça Restaurativa. Tradução Tônia Van Acker, 2ª edição, São Paulo: Palas 

Athenas, 2017, p. 25-26. 
24 ZEHR, H. Justiça Restaurativa. Tradução Tônia Van Acker, 2ª edição, São Paulo: Palas 

Athenas, 2017, p. 13. 
25 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Diálogos e Mediação de Conflitos nas 

Escolas - guia prático para educadores. DF, 2014, p. 21. 
26ZEHR, H. Justiça Restaurativa. Tradução Tônia Van Acker, 2ª edição, São Paulo: Palas 

Athenas, 2017, p. 39. 
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voluntário - uma sensação de conclusão e assegurar que estes possam ser 

reinseridos na comunidade27.  

 

Além de tratar do dano, as práticas restaurativas também objetivam entender 

as causas de um conflito e estabelecer metas para preveni-los. Entende-se que 

quem causou uma ofensa deve assumir a responsabilidade de mudar seu 

comportamento, mas em geral este não é capaz de fazê-lo sozinho e, por isso, 

o papel da comunidade é tão importante, visto que iniquidades e condições 

de insegurança são, em parte, causas que podem levar a um conflito, e que 

não dependem apenas do ofensor para mudança28.  

 

No contexto escolar, as práticas restaurativas podem auxiliar na compreensão 

das necessidades das vítimas, dos ofensores e da comunidade-escola, 

propondo-se a tratar os danos causados pelo conflito. Além disso, o contexto 

escolar muitas vezes se assemelha ao sistema retributivo de justiça, por se valer 

de punições disciplinares que são aplicadas àqueles que cometeram o ato 

lesivo. Por buscar atribuir responsabilidade aos ofensores - no sentido de gerar 

obrigações para poder reparar o dano - as práticas restaurativas podem se 

mostrar como um complemento às simples punições disciplinares, visto que 

objetivam aumentar a compreensão do ofensor quanto ao prejuízo gerado e 

engajar toda a comunidade em uma mudança de comportamento. 

 

Dentre as práticas restaurativas, destacam-se os encontros vítima-ofensor, 

grupos familiares e os processos circulares, que podem ser utilizados de maneira 

mesclada29.  

 

Os encontros vítima-ofensor normalmente propõem diálogo entre aqueles 

diretamente afetados pelo conflito e normalmente resultam em um acordo30.  

 

Já os grupos familiares ampliam o rol de participantes para engajar também 

outras pessoas importantes para as partes envolvidas31. Aqui é importante que 

os familiares do ofensor, especialmente, sejam envolvidos, para que auxiliem na 

                                                 
27 Ibidem, p. 54. 
28 Ibidem, p. 46. 
29 ZEHR, H. Justiça Restaurativa. Tradução Tônia Van Acker, 2ª edição, São Paulo: Palas 

Athenas, 2017, p. 62. 
30 Ibidem, p. 66. 
31 Ibidem, p. 66. 
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mudança de comportamento. Importante destacar que o sucesso desses 

grupos depende de um bom gerenciamento - que pode ser feito por um 

facilitador da comunidade - do diálogo e não da promoção da vergonha do 

ofensor32. 

 

Por fim, os processos circulares aumentam intencionalmente a possibilidade 

participação da comunidade, propiciando um diálogo sobre assuntos não 

apenas ligados diretamente ao conflito, mas também sobre as causas que 

possam estar propiciando as violações, as necessidades das vítimas e também 

sobre as normas comunitárias de comportamento33. 

 

Destaca-se que os processos circulares 

podem ser muito úteis no gerenciamento 

de conflitos na escola, visto que muitas 

vezes as disputas envolvem mais de uma 

vítima/ofensor (que não assumem 

exclusivamente uma posição) e uma 

comunidade (que pode variar desde o 

grupo de amigos, os membros da sala de 

aula, a escola toda e até mesmo os membros do bairro onde a instituição se 

localiza). Nesse sentido, o círculo, por ser uma figura geométrica que elimina as 

hierarquias, permite estabelecer maior conexão entre os participantes, explorar 

as diferenças, o intercâmbio de experiências e a reflexão conjunta34.  

 

Os processos circulares podem contar com um facilitador para gerenciar o 

diálogo, com um bastão de fala (objeto que indica a vez de cada um falar 

individualmente, enquanto os outros participantes apenas escutam) e 

incentivar o processo decisório consensual35.  

 

 

Processos Participantes Objetivos 

Encontros  

Vítima-Ofensor 

Vítima e ofensor: aqueles 

diretamente afetados pelo 

Proporcionar o diálogo 

entre a vítima e ofensor. 

                                                 
32 Ibidem, p. 67. 
33 Ibidem, p. 71. 
34 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Diálogos e Mediação de Conflitos nas 

Escolas - guia prático para educadores. DF, 2014, p. 41. 
35 Idem.  
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conflito Pode resultar em acordo 

voluntário para a solução 

do conflito36. 

Grupos Familiares Familiares e/ou pessoas 

importantes para os afetados 

pelo conflito 

Proporcionar a 

oportunidade das partes 

envolvidas no conflito 

expressarem suas visões dos 

fatos e sentimentos em um 

ambiente acolhedor37. O 

apoio da família ajuda a 

empoderar as partes para 

se expressarem e para se 

engajarem na mudança de 

comportamento. 

Processos Circulares Vítima, ofensor, familiares e 

comunidade 

Proporciona a 

oportunidade de engajar a 

comunidade na resolução 

de conflitos, discutindo as 

normas comunitárias e 

outras causas que possam 

estar gerando os conflitos38. 

 

 

 
  

                                                 
36 ZEHR, H. Justiça Restaurativa. Tradução Tônia Van Acker, 2ª edição, São Paulo: Palas 

Athenas, 2017, p. 66. 
37 ZEHR, H. Justiça Restaurativa. Tradução Tônia Van Acker, 2ª edição, São Paulo: Palas 

Athenas, 2017, p. 68. 
38 ZEHR, H. Justiça Restaurativa. Tradução Tônia Van Acker, 2ª edição, São Paulo: Palas 

Athenas, 2017, p. 71. 
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2. EXPERIÊNCIAS COM MEDIAÇÃO ESCOLAR 
 

 

A mediação escolar já é uma realidade em muitas escolas do Brasil, mesmo que 

não seja fruto de um programa especial para isso. Espalhados pelo país estão 

núcleos de orientação para escolas visando propagar o uso da mediação 

como forma de resolução de conflitos39. 

 

Nesse sentido, a prefeitura de Belo Horizonte foi uma das primeiras a criar uma 

estrutura pública de incentivo à boa convivência entre alunos e entre alunos e 

professores. Tratam-se dos chamados "NÓS", ou "Núcleos para Orientação e 

Solução de conflitos escolares", que surgiram a partir do Fórum Permanente do 

Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte. 

 

A iniciativa partiu da percepção de que a escola é um ambiente que abriga 

grande parte das horas do dia de uma criança ou de um jovem. Por este motivo, 

aumenta a possibilidade de que haja conflitos entre aqueles que frequentam 

as aulas, seja na posição de aluno, seja na posição de educador. A meta é de 

alcançar uma convivência democrática a partir da implementação de 

técnicas de mediação40. 

 

A justiça restaurativa, já abordada aqui, é uma das formas que vêm sendo 

adotadas pelas escolas de Belo Horizonte41. A partir de cartilhas e iniciativas mais 

pontuais, os “NÓS” têm se estruturado bem na cidade, dando margem para 

escolas se apropriarem dos aprendizados de forma a colocar em prática no 

ambiente institucional. 

 

                                                 
39 BANDEIRA, Regina. Mediação de conflitos nas escolas em busca da pacificação 

social.  Site institucional do Conselho Nacional de Justiça. Brasília: 2017. Disponível: 

<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85116-mediacao-de-conflitos-nas-escolas-em-

busca-da-pacificacao-socia>. Acesso em: 14 jun. 2018.    
40 MINISTÉRIO PÚBLICO. Ministério Público quer núcleos para orientação e soluções de 

conflitos escolares. Belo Horizonte: 2017. Disponível em: 

<https://www.educacao.mg.gov.br/outros/story/8789-ministerio-publico-quer-nucleos-

para-orientacao-e-solucao-de-conflitos-escolares>. Acesso em: 14 jun. 2018. 
41 Idem. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85116-mediacao-de-conflitos-nas-escolas-em-busca-da-pacificacao-socia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85116-mediacao-de-conflitos-nas-escolas-em-busca-da-pacificacao-socia
https://www.educacao.mg.gov.br/outros/story/8789-ministerio-publico-quer-nucleos-para-orientacao-e-solucao-de-conflitos-escolares
https://www.educacao.mg.gov.br/outros/story/8789-ministerio-publico-quer-nucleos-para-orientacao-e-solucao-de-conflitos-escolares
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Um exemplo mineiro do sucesso da abordagem é o da Escola Municipal 

Oswaldo Cruz, localizada no Jardim América de Belo Horizonte. A escola 

pública oferece aulas aos quatro últimos anos do ensino fundamental, em 

formato de ensino para pré-adolescentes e adolescentes (totalizando 412 

alunos), assim como para jovens e adultos no programa EJA (com 25 alunos)42. 

 

A prática também é adotada em São Paulo, que, apesar de ter tido a primeira 

iniciativa em 2005, só consolidou a mediação escolar na rede pública em 

meados de 2013, no Distrito Federal e no Espírito Santo. Em Vila Velha, município 

deste último, houve mobilização dos servidores públicos formados em 

mediação para capacitar alunos e educadores, de forma a facilitarem o 

diálogo interpartes. Os resultados foram extremamente positivos, tendo mudado 

o comportamento de jovens que, antes envolvidos rotineiramente em brigas, 

agora ajudam a solucionar o conflito43. 

 

Em Santos, litoral de São Paulo, por meio de uma iniciativa da Ouvidoria, 

Transparência e Controle, em conjunto com a Secretaria de Educação, foi 

desenvolvido um projeto chamado “Jovem Ouvidor”. O projeto consiste na 

capacitação de alunos de ensino fundamental das escolas municipais para 

resolver pequenos conflitos e auxiliar na resolução de problemas das escolas44.  

 

Os chamados Alunos Ouvidores atuam ainda, como uma espécie de ponte 

entre as demandas da comunidade escolar e a rede municipal no controle dos 

atos da administração pública que impactam no ambiente escolar e nos bairros 

onde estão essas escolas45. A iniciativa recebeu o primeiro lugar no início de 

2018, na categoria de “Ampliação de Espaços e Canais de Participação 

                                                 
42 BANDEIRA, Regina. Mediação de conflitos nas escolas em busca da pacificação 

social.  Site institucional do Conselho Nacional de Justiça. Brasília: 2017. Disponível: 

<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85116-mediacao-de-conflitos-nas-escolas-em-

busca-da-pacificacao-socia>. Acesso em: 14 jun. 2018. 
43 Idem. 
44 http://www.santos.sp.gov.br/?q=content/mediacao-vira-rotina-nas-escolas-de-

santos 
45 http://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/escola-oswaldo-justo-recebe-primeira-

mediacao-do-projeto-aluno-ouvidor 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85116-mediacao-de-conflitos-nas-escolas-em-busca-da-pacificacao-socia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85116-mediacao-de-conflitos-nas-escolas-em-busca-da-pacificacao-socia
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Social”, no Concurso Boas Práticas da Rede de Ouvidorias, promovido pelo 

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União46. 

 

Há também as iniciativas privadas que buscam incentivar o uso da mediação 

nos conflitos escolares, independentemente de ser a escola pública ou privada. 

É o caso do Programa de Mediação Escolar do Núcleo de Mediação e 

Arbitragem47, que, por meio de mutirões, busca implantar o método da justiça 

restaurativa em escolas municipais, estaduais e particulares.  

 

Como é possível perceber, a implantação da mediação escolar em diversas 

instituições de ensino – e em diferentes regiões do país – é uma realidade que 

está crescendo a cada vez mais. Felizmente, é uma técnica que pode ter as 

mais diversas adaptações para alcançar a repercussão que se busca. 

 

Um exemplo de adaptação do método em dinâmicas acessíveis aos alunos e 

mesmo aos professores foi o projeto envolvendo alunos da FGV Direito SP e a 

Escola Estadual Maria Augusta Saraiva, como veremos a seguir. 

 

 

  

                                                 
46 http://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/ouvidoria-de-santos-recebe-premio-no-rio-

de-janeiro 
47 http://www.numear.com.br/programa-mediacao-escolar 
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3. A EXPERIÊNCIA NA ESCOLA MARIA AUGUSTA 

SARAIVA 
 

 

3.1. Um pouco sobre a Escola Estadual Maria Augusta 

Saraiva 
 

 
A Escola Estadual Maria Augusta Saraiva teve sua fundação em 1900 pelo 

professor Joaquim Luiz de Brito, que na época fora designado pelo prefeito para 

criar e dirigir o “Grupo Escolar da Bella Vista”. O local escolhido para o Grupo 

Escolar pertencia a sociedade Beneficente Italiana que cedeu gentilmente o 

espaço para a população do bairro. Na época, a estruturação da escola foi 

feita em conjunto com a educadora americana Miss Márcia P. Browne que 

liderou a reforma do ensino primário empreendida por Prudente de Morais em 

1890. O nome da escola foi mudado por meio da Lei 8.469, em 04 de dezembro 

de 1964, para E.E.P.G. Drª Maria Augusta Saraiva em homenagem a sua 

belíssima trajetória de vida dessa professora48.  

 

Maria Augusta Saraiva cursou a faculdade de Direito, do Largo de São 

Francisco, mas abandonou a carreira para seguir o magistério, que sempre lhe 

despertou grande paixão. Sendo assim, matriculou-se na Escola Normal da 

Praça Instituto de Educação “Caetano de Campos” onde adquiriu a formação 

necessária e, por meio de provas e títulos ingressou no quadro do Ensino primário 

oficial do estado. Em reconhecimento pelas suas excelsas qualidades de 

educadora e jurista, o Governo do Estado imortalizou o seu nome consagrando-

a como Patrona do estabelecimento de Ensino do Bairro da Bela Vista, que há 

de sempre titular-se justa e merecida homenagem, pelos seus incontáveis 

méritos49.  

                                                 
48 Retirado do site da escola. Disponível em: 

http://eedrmariaaugustasaraiva.blogspot.com/2008/10/histrico-da-escola.html 
49 Retirado do site da Escola. Disponível em: 

http://eedrmariaaugustasaraiva.blogspot.com/2008/10/quem-foi-maria-augusta-

saraiva.html 
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No séc. XIX e início do séc. XX o bairro da Bela Vista era composto por imigrantes 

do sul da Itália, os calabreses, que se instalaram na região e se dedicaram, 

sobretudo, ao comércio e a gastronomia. Não à toa, o “Grupo Escolar da Bella 

Vista” foi durante muito tempo uma das escolas modelo da cidade de São 

Paulo. Cenário esse completamente diferente do encontrado pelo grupo em 

2018. Hoje, o bairro é composto por uma população diversa, advinda de vários 

estados brasileiros. Após 118 anos de história, a escola continua 

desempenhando um papel de destaque na região, sendo imprescindível para 

o desenvolvimento do bairro. 

 
 

3.2. Conhecendo melhor a escola e definindo 

objetivos 
 

 
Antes de iniciar o processo de criação das dinâmicas, o grupo foi duas vezes à 

Maria Augusta com o propósito de conhecer o ambiente da escola e as 

principais demandas dos alunos e do corpo docente.  

 

A primeira reunião foi entre o grupo da Clínica de Mediação e a coordenadora 

do Ensino Fundamental II.  

 

A reunião com a coordenadora foi de extrema importância para o grupo 

conseguir entender o contexto geral da escola, das famílias e da comunidade 

da Bela Vista. Ao compreender de forma mais aprofundada a realidade do 

público-alvo do projeto, foi possível escolher de forma mais assertiva as 

atividades que deveriam ser desenvolvidas. 

 

A reunião seguinte ocorreu entre alguns membros da Clínica de Mediação, três 

professores, uma coordenadora e cerca de sete membros do Grêmio50.  

 

                                                 
50 Todos os estudantes do Grêmio com quem conversamos eram do Ensino 

Fundamental II, ou seja, tinham entre 11-14 anos.  
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Para iniciar a conversa, uma das alunas da FGV perguntou às crianças o que 

elas achavam que era mediação. Dois estudantes pensaram que tinha algo a 

ver com medieval ou medicina, enquanto os demais respondiam a mesma 

coisa que o colega anterior ou diziam que não sabiam. Logo após foi explicado 

às crianças o que, de fato, é a mediação e qual era o objetivo do grupo em 

realizar atividades sobre o assunto na escola e, principalmente, com o Grêmio.  

 

Depois que os estudantes concordaram em participar do projeto, começaram 

a contar quais eram os principais conflitos que tinham na escola. Mencionaram 

alguns conflitos que envolvessem redes sociais, brigas físicas e, em especial, 

“bagunça” na sala de aula, indicando uma tensão relacional entre alunos e 

professores. Foi unânime que a conversa é excessiva e que atrapalha o 

aprendizado, sendo que até estudantes que contribuem para a bagunça 

reconheceram que prejudicam a turma. Uma professora relatou que sempre 

tenta contar aos alunos como se sente quando é desrespeitada, mas que esta 

técnica não está surtindo efeito, já que os alunos continuam bagunçando 

porque ela é muito "boazinha".  

 

Um método elogiado pelos alunos era o qual o professor faz uma régua na lousa 

com os números de 1 a 9 e, de acordo com a bagunça, vai riscando um dos 

números. Os riscos no número 1 ou 2 significam que a turma está sendo avisada 

que a bagunça está aumentando. Quando o número 3 é riscado significa que 

a turma será punida, ou seja, receberá mais lição de casa. Conforme os 

números aumentam, mais lição de casa o grupo recebe. Apesar de punir a 

turma inteira e não só o estudante que está causando o tumulto, esta foi a 

técnica que os alunos consideraram que funciona, enquanto a baseada na 

conversa e exposição de sentimentos não, já que a professora é "boazinha".  

 

Na tentativa de individualizar a conduta dos alunos, foi explicado que são 

realizadas assembleias. Em suma, as crianças escrevem, anonimamente, em um 

papel o nome de quem está atrapalhando a aula, e os nomes são lidos pelo 

professor na sala de aula. As audiências, no entanto, têm vários problemas, mas 

um dos identificados pelas crianças é que muitas vezes os nomes escritos no 

papel não são daqueles que realmente bagunçam, mas dos que "deduraram" 
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o colega na assembleia anterior. Desta forma, muitas vezes o aluno punido pela 

audiência sequer fez alguma coisa errada.  

 

A segunda reunião foi importante porque foi o nosso primeiro contato com os 

alunos e alunas da E.E. Maria Augusta, permitindo uma visão mais ampla sobre 

os conflitos da escola. 

 

Com esta segunda conversa foi possível identificar um dos pontos a serem 

trabalhados: a bagunça na sala de aula e a discussão entre a culpa individual 

e a responsabilidade coletiva em situações como essa.  

 

Partindo dessas percepções, as oficinas foram criadas em dois encontros, cada 

um com cerca de 2h de duração. O desafio sugerido pela coordenação da 

escola ao nosso grupo foi que mobilizássemos as crianças e adolescentes para 

pudessem aprender e ensinar práticas de mediação à comunidade escolar. Ao 

mesmo tempo, a atividade tinha que ser divertida para que o público não se 

entediasse. Ao final, o objetivo era que as crianças do Grêmio, por terem grande 

influência entre os demais estudantes, pudessem utilizar e transmitir das técnicas 

ensinadas, para poder solucionar possíveis conflitos. 

 

Antes de iniciar o processo criativo, o grupo estabeleceu que queria trabalhar 

algumas práticas de mediação, não capacitar as crianças para que elas se 

tornassem mediadoras. Ainda, foi estabelecido que seriam ensinadas práticas 

de escuta, empatia, forma de colocar sua opinião, endereçamento e recepção 

de críticas construtivas, dentre outros. Após o estabelecimento destes objetivos 

gerais, as dinâmicas foram desenvolvidas por brainstorm, sendo que o maior 

desafio foi tentar criar dinâmicas que se relacionassem entre si. 

 

3.3. Preparando e aplicando as dinâmicas na Escola 

Maria Augusta Saraiva 
 

 

As oficinas na Escola Maria Augusta Saraiva foram desenvolvidas em dois dias 

diferentes, com um intervalo de uma semana. A ideia de dividir a prática em 
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etapas veio do desejo de aprofundá-la junto com os alunos e do tempo 

necessário para estabelecer uma interação significativa com eles. 

 

Em linhas gerais, o grupo foi muito bem acolhido pela Escola Maria Augusta 

Saraiva: pela coordenação, pelos professores e pelos alunos. Os estudantes 

mostraram-se empolgados e engajados com as atividades propostas, talvez até 

por elas se diferenciarem do modelo tradicional da sala de aula. Nos dois dias, 

participaram ativamente, com atenção e interesse. Evidente que houve 

momentos de distração e agitação com os alunos, mas isso já era esperado em 

virtude da faixa etária dos meninos e meninas. 

 

Primeiro dia - 17/05 

Responsabilidade & Contribuição 

 

 

No primeiro dia de dinâmicas, o objetivo era introduzi-los à mediação ainda de 

forma ampla, pensando em atitudes mediadoras. Para tanto, denominamos a 

prática de “Responsabilidade e Contribuição”. Tivemos como mote uma gama 

de atitudes pessoais, buscando levar os alunos a refletir sobre cada uma delas 

e sobre como canalizá-las para solucionar conflitos na escola. Assim, as 

dinâmicas preocuparam-se em traçar o percurso do individual ao coletivo: 

como eu percebo as minhas atitudes e como posso contribuir para o grupo a 

partir disso? 

 

Isso em mente, começamos a visita retomando alguns pontos que haviam sido 

discutidos na primeira reunião com o grêmio (até porque a maior parte dos 

alunos presentes no dia 17/05 não esteve na reunião, sendo em sua maioria 

representantes de sala), explicando o que é conflito, o que é mediação e qual 

sua finalidade e importância num ambiente conflituoso. Feita esta conversa 

inicial, partimos para a primeira dinâmica, a qual chamamos de “mapa-

estrela”.  
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DINÂMICA MAPA-ESTRELA 

 

A estrutura do mapa-estrela segue a lógica de uma régua, ou um termômetro, 

em que a escala vai do centro para as extremidades do mapa, conforme 

indicam os sinais de - e +.  

Na reta de cada atitude, o aluno 

deveria marcar com um ponto 

sua autopercepção sobre a 

recorrência com que age desta 

forma. Assim, quanto mais 

recorrente a atitude, mais 

próximo do + o ponto marcado 

pelo aluno, e vice-versa. Depois 

que todas as retas tivessem um 

ponto marcado, os alunos 

deveriam ligá-los para descobrir o 

formato de seu mapa-estrela. 

 

A seleção dessas atitudes se deu 

em função de se contemplar 

uma variedade de diferentes 

atitudes relevantes da solução de 

conflitos, muitas aparentemente contraditórias, porém, em verdade, 

complementares. 

 

No início da atividade, a turma estava um pouco agitada. Foi um desafio 

acalmá-los e fazer com que prestassem atenção às instruções da atividade; 

mas, uma vez instruídos, o engajamento foi grande. Terminada a atividade, os 

alunos se surpreenderam com aquilo que era justamente o objetivo da 

dinâmica: a diversidade entre os formatos das estrelas. 

 

 

Tempo estimado: 17 minutos (contando com explicação e reflexão de encerramento) 

 

Materiais: Folhas com o modelo de mapa-estrela e canetas 
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A finalidade da atividade era fazê-los refletir sobre suas atitudes e perceber que 

seu “mapa pessoal” é único e irrepetível; portanto, que não há “certo” e 

“errado”, “bom” e “ruim” - apenas um conjunto de práticas e atitudes que, a 

depender de como são combinadas e canalizadas pelo indivíduo, podem 

ajudar tanto na prevenção quanto na resolução de conflitos, ou até 

eventualmente contribuir para que eles aconteçam. 

 

Assim, na breve reflexão que se seguiu à dinâmica, insistimos na relativização de 

cada atitude para localizá-la no contexto específico de um caso concreto. 

Reforçamos a importância de (i) conscientizar-se das próprias atitudes e (ii) 

aprender a desenvolvê-las de forma a contribuir para a convivência em 

comunidade. Não se trata, pois, de “falar” ou “escutar” em absoluto, por 

exemplo, mas de entender quando e em que medida cada uma dessas 

posturas pode colaborar para dirimir conflitos em determinada coletividade. 

 

Pensando então no contexto relacional dessas atitudes e dos conflitos, 

construímos uma segunda dinâmica: a teia de barbante.  

 

DINÂMICA DA TEIA DE BARBANTE 

 

Antes de efetivamente dar início à dinâmica, procuramos esclarecer o que 

significa falar em “conflito”. Explicamos que um conflito é basicamente uma 

tensão entre duas ou mais pessoas, não necessariamente briga física ou 

xingamento. O caráter mais amplo dessa definição permite incluir outras 

situações “difíceis”, que causam incômodo e desgastam a convivência entre 

pessoas. Tratamos de exemplos que a primeira reunião com o grêmio e a 

coordenação suscitaram, como um colega que não concorda com o outro 

 

Tempo estimado: 36 minutos (contando com explicação e reflexão de encerramento) 

Material:  Um rolo de barbante para cada grupo 

Indica-se que a atividade seja realizada em grupos de 10 a 20 pessoas. 
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numa reunião do grêmio ou as bagunças na 

sala de aula, e como isso afeta os professores.  

 

Separamos os alunos em dois grupos de 

aproximadamente 20 alunos cada e, em 

roda, entregamos um rolo de barbante para 

que um passasse aleatoriamente para o 

outro, segurando uma ponta, depois de narrar 

uma experiência de conflito vivida no 

ambiente escolar. A ideia era ilustrar, por meio 

da simbologia da teia, que os conflitos 

dificilmente vêm isolados, e que a bagunça ou o descontrole da sala de aula 

e/ou do pátio não raro vem de uma combinação de múltiplos conflitos entre os 

alunos. Ao final, os alunos teriam de desfazer a teia sem dar nó no barbante. 

 

O engajamento dos alunos foi, novamente, bastante positivo nesta etapa, tanto 

na fala, quanto na escuta. Na verdade, a experiência toda evidencia a 

necessidade que esses alunos têm de se expressar, de serem ouvidos, de 

transgredir a lógica tradicional da sala de aula e criar um ambiente de escuta 

e importância ao que eles têm a dizer. 

 

Além disso, muitas das narrativas tratavam de conflitos entre amigos. Uma 

questão bastante forte foi a dificuldade em pedir desculpas e em desculpar. 

Muitos contaram casos de brigas por ciúmes ou “brincadeiras” mais ofensivas - 

inclusive envolvendo questões identitárias, como identidade de gênero - que 

levaram as partes a cortarem relações por determinado período, às vezes curto, 

por outras indeterminado. Alguns alunos expressaram até mesmo uma tristeza 

face aos relacionamentos rompidos. Em muitos casos, os alunos relatavam 

falhas de comunicação que teriam levado ao conflito, como não saber o 

motivo da briga, não ser escutado pelo outro, dentre outros.  Também houve 

relatos sobre brigas físicas.  

 

No momento de desfazer a teia, os alunos rapidamente encontraram uma boa 

estratégia. Primeiro, perceberam que, para desconstruí-la, seria necessário que 

cada pessoa soltasse a ponta do barbante, na ordem reversa da construção 
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da teia, enquanto a pessoa seguinte enrolava o fio de volta. Segundo, notaram 

a importância de agir com calma para evitar que o fio se embolasse e 

produzisse novos nós. Ainda, as sugestões dadas por cada integrante da roda 

foram recebidas de ouvidos abertos pelo restante do grupo, o que contribuiu 

para, de fato, unir os alunos em torno de um objetivo comum. 

 

Quando conversamos a respeito do exercício, surpreendeu também ver a 

consciência dos alunos sobre a relevância de cada estratégia no cumprimento 

da tarefa. A metáfora da teia fez sentido para eles e exemplificou bem a 

afirmação de que, assim como o conflito é resultado de múltiplas atitudes 

individuais no espaço coletivo, sua resolução também deve ser. Eles 

perceberam que um indivíduo só não dá conta de desfazer a teia, mas que é 

preciso que todos contribuam e se escutem para resolver os conflitos com mais 

eficiência. Repararam, também, que tampouco ajuda abster-se, pois se todos 

soltassem o barbante, a teia continuaria existindo. Uma colocação feita por um 

aluno que chamou a atenção da equipe foi: “a gente tinha que escutar as 

sugestões dos outros para não criar novos conflitos na tentativa de resolver esses 

que já existem”. Isso mostra como a importância do espírito cooperativo fora 

internalizado pelos alunos em relação à responsabilidade de cada um sobre o 

bem da comunidade. 

DINÂMICA DA TABELA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

Por fim, seguimos para a terceira dinâmica, em grupos menores (de 8 a 9 

alunos). Entregamos uma tabela de três colunas para que eles preenchessem. 

As colunas seguiam uma ordem lógica cujo fundamento era reforçar a 

transição “do individual ao coletivo”, pensando no mote “responsabilidade e 

contribuição”, dentro da escola. 

 

 

Tempo estimado: 30 minutos (contando com explicação e reflexão de encerramento) 

Materiais: Cartolinas com o modelo da tabela e canetas 

Indica-se que a atividade seja realizada em grupos PEQUENOS de 8 a 10 pessoas. 
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A primeira coluna questionava como os conflitos eram resolvidos na escola; a 

segunda, como os alunos gostariam que essa resolução acontecesse; a 

terceira, como cada um deles poderia contribuir para que passassem da 

primeira para a segunda coluna. 

 

Neste momento, os alunos já estavam bem mais concentrados e preencheram 

a tabela com atenção e sinceridade, todos juntos. A percepção geral foi de 

que os conflitos eram resolvidos com muita agressividade (fosse por parte dos 

alunos, com atitudes orgulhosas e combativas, fosse por parte da 

coordenação, com sanções mais punitivistas) e que os alunos gostariam de ver 

mais diálogo e paciência. Pensando em se “desarmar” de posturas agressivas, 

sugeriram (i) que houvesse mais consideração com a fala dos outros, (ii) que as 

pessoas se desculpassem e desculpassem mais; (iii) que expressassem seus 

sentimentos e percepções uns aos outros 

 

Terminada esta dinâmica, reunimos todos em um grande grupo para fazer um 

breve fechamento das atividades, buscando conectá-las, e prepará-los para 

as dinâmicas da semana seguinte. De forma geral, o primeiro dia foi 

extremamente positivo e enriquecedor para os alunos e para os membros da 

Clínica. Houve atenção e engajamento e um rápido entendimento das 

propostas e de suas conclusões. 

 

 

Segundo dia - 24/05 

Técnicas & Legado 

 

A segunda etapa da experiência na Escola Maria Augusta Saraiva aconteceu 

na semana subsequente, dia 24/05, e contou com o mote “técnicas e legado”. 

Basicamente, se nas primeiras dinâmicas o objetivo era introduzir os alunos à 

importância da mediação no contexto de seus conflitos escolares, o intuito 

desta vez era ensinar estratégias mais precisas e específicas para ajudar tanto 

na resolução quanto na prevenção de conflitos. Foi o que chamamos de 

“técnicas”. A ideia de “legado” representa o desejo de nossa equipe de que  

essas técnicas e práticas fossem replicadas nas atitudes dos alunos e na 

comunidade da escola. 

 



31 

 

Chegando à Escola Maria Augusta Saraiva, reunimos os mesmos participantes 

da atividade no dia 17/05 e retomamos brevemente o aprendizado que ficara 

para eles: reconhecimento de atitudes individuais e reflexão acerca de como 

as adotar para contribuir com a convivência do coletivo. Explicamos, então, 

que o segundo dia de dinâmicas teria como foco a exposição de algumas 

grandes técnicas para solucionar conflitos diversos. 

 

Nos dividimos em 4 grupos, de 8 a 10 alunos cada. Ao contrário do primeiro dia, 

todas as atividades do segundo se deram em função desses grupos menores, 

para viabilizar e otimizar suas etapas no tempo e maximizar o aproveitamento 

de cada uma delas por parte dos alunos. 

DINÂMICA DO BASTÃO DE FALA 

 

A primeira dinâmica consiste no que denominamos 

“bastão de fala”. Trata-se de um objeto - usamos, por 

exemplo, um “tsuru” - que atribui à pessoa que o detém o 

poder da palavra e coloca os demais em posição de 

ouvintes atentos, respeitosos e silenciosos. Em outras 

palavras, só fala quem tem o bastão. Ainda, em se 

tratando de um exercício de abertura e exposição 

individual, dando ênfase à experiência subjetiva de cada um, insistimos para o 

uso da primeira pessoa “eu” na fala dos alunos. Assim, a instrução era que 

respondessem a duas perguntas pessoais sobre como os conflitos da realidade 

escolar os afetavam; como eles sentiam e vivenciavam essa experiência e qual 

sua forma de lidar com ela. 

 

Cada grupo dentre os 4 respondeu a 2 perguntas diferente, de tal sorte que 

todas as perguntas tocavam, em alguma medida, em assuntos como empatia, 

 

Tempo estimado: 28 minutos (contando com explicação e reflexão de encerramento) 

Material: um objeto que sirva de bastão de fala (usamos origamis de “tsurus”) 

Indica-se que a atividade seja realizada em grupos PEQUENOS de 8 A 10 pessoas. 
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senso de justiça e não-culpabilização do outro. Focamos o discurso no 

argumento de que expressar os próprios sentimentos e percepções (ou seja, 

endereçar o conflito pela lente do Eu e não pela culpabilização do Outro) é um 

passo necessário para estabelecer o diálogo na resolução de um conflito e 

evitar que ele se intensifique. 

 

 
 

No relato dos alunos em um dos grupos, dois grandes pontos chamaram a 

atenção: (i) senso de empatia frente aos conflitos envolvendo colegas mais 

próximos e indiferença com relação aos conflitos envolvendo colegas mais 

distantes; e (ii) sentimento de orgulho e relutância em desculpar um amigo 

quando se desentendem (muito embora a separação cause dor). 

 

Com relação à regra do bastão de fala em si, foi positivamente respeitada pelos 

participantes. Talvez pelo carisma do bastão em si - um “tsuru” de origami - os 

alunos se apegaram à lógica, a ponto de inclusive chamarem a atenção uns 

dos outros quando notavam desrespeito ou desatenção à norma de silêncio no 

momento da fala de um colega. 

 

 

Escolher 2 situações para cada grupo:  

   “Como eu me sinto quando... 

 

    GRUPO 1: 

...eu vejo alguém fazendo bullying com um colega? (empatia) 

...o professor aplica uma punição para a sala toda? (senso de justiça) 

 

    GRUPO 2: 

...eu ouço uma fofoca sobre um colega meu? (empatia) 

...a coordenação vem dar uma bronca na sala toda? (senso de justiça) 

   

    GRUPO 3: 

...a sala está bagunçada e o professor fica chateado? (empatia) 

...eu vejo que alguém tirou nota baixa? (empatia) 

 

    GRUPO 4: 

...um(a) amigo(a) para de falar comigo? (culpa x responsabilidade) 

...eu vejo dois colegas meus brigando? (empatia)  

 

Ao final de cada fala, fazer uma paráfrase do que o(a) aluno(a) disse: "Então você se 

sente…?” 
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Outro ponto utilizado, para além dessa lógica e da regra de narrar o conflito por 

uma perspectiva “eu” não acusatória, foi a técnica de paráfrase, a qual 

adotamos indiretamente no exercício. Ao final da fala de cada integrante do 

grupo, o membro da Clínica por ele responsável ficara incumbido de 

parafrasear o que havia sido dito de forma a unificar o entendimento da fala 

por todos. 

 

Depois que as duas rodadas de perguntas foram respondidas, evidenciamos 

essa técnica como estratégia para mediar conflitos e explicamos suas 3 

funções: (i) o mediador certificar-se de que todos entenderam a fala (inclusive 

ele próprio), evitando mal entendidos; (ii) permitir que uma parte escute melhor 

a fala da outra; e (iii) permitir que cada um que falou se escute por um terceiro 

(o mediador). Reiteramos a importância de parafrasear os discursos numa 

sessão de mediação como forma de manter-se equidistante deles e evitar 

maiores desgastes, levando ao empoderamento e reconhecimento de cada 

fala. 

 

DINÂMICA DOS COMENTÁRIOS CONSTRUTIVOS 

 

Passamos, então, para a segunda dinâmica do dia, à qual demos o nome de 

“comentários construtivos”. O objetivo aqui era ensinar aos alunos formas de 

endereçar críticas que os ajudassem a melhorar e que, de fato, contribuíssem 

para uma melhor convivência na comunidade da escola. Um ponto 

interessante foi a conexão deste mote com a primeira atividade do primeiro dia, 

“mapa-estrela”, na qual uma das atitudes elencadas era “aceito críticas”. Esta 

conexão, ainda, surgiu na fala de uma aluna ao final do primeiro dia, indicando 

já ser uma questão comum a eles e, de alguma forma, integrada aos seus 

conflitos. 

 

Tempo estimado: 30 minutos (contando com explicação e reflexão de encerramento) 

Material: Cartolinas com o modelo da tabela e canetas 

Indica-se que a atividade seja realizada em grupos PEQUENOS de 8 A 10 pessoas. 
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Começamos a dinâmica discutindo em grupo a diferença entre crítica 

construtiva e crítica destrutiva. Partindo das próprias palavras “construir” e 

“destruir”, rapidamente chegamos à conclusão de que a crítica construtiva é 

aquela edificante, que nos ajuda a melhorar e tem como intenção uma 

vontade de ajudar, ao passo que a crítica destrutiva seria meramente um 

desapreço ou desvalor que se faz à atitude de alguém, sem efetivamente 

indicar como a pessoa poderia melhorar. Ressaltamos, ainda, a importância de 

se entender “crítica” como comentário, não como antônimo de “elogio”. 

 

Depois, solicitamos que cada aluno pensasse e recontasse, usando o bastão de 

fala, um exemplo de cada tipo de crítica que recebera. Dentre os relatos, 

destaca-se um que percebeu na mesma crítica aspectos destrutivos e 

construtivos. O aluno disse ter sido repreendido pela professora em razão da má 

qualidade de sua caligrafia, mas disse que buscou melhorar desde então e que 

hoje tem uma das letras mais bonitas da classe. Na verdade, praticamente 

todos os alunos fizeram relatos de críticas que foram feitas por membros da 

escola, muito dificilmente da família. Além disso, muitos exemplificaram com 

situações mais relacionadas à aparência física do que a atitudes propriamente 

ditas. Ao final, para insistir na ideia de falar em primeira pessoa e desconstruir o 

tom acusatório, pedimos que os alunos dissessem como se sentiram ao receber 

essas críticas. 

 

A etapa seguinte, e última, 

era uma forma de concretizar 

e consolidar a importância 

das críticas construtivas. Os 

alunos receberiam cada um, 

com registro de todos os 

colegas de grupo, um papel 

respondendo às seguintes 

perguntas: “eu gostei quando 

você…” e “eu gostaria de ter 

visto mais…”. Ensinamos essas duas fórmulas-feedback como mecanismos de 
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críticas construtivas: que não magoassem e ainda ajudassem a pessoa a 

melhorar suas atitudes. 

 

Nesse momento da dinâmica, os alunos já se mostravam cansados. Muitos se 

distraíam no celular, ou conversando. Além disso, muitos deles não se 

conheciam tão bem porque, sendo de séries diferentes, não conviviam da sala 

de aula. Isso dificultou um pouco os comentários, por mais que tenhamos 

insistido que os alunos avaliassem a postura do colega na dinâmica do dia, caso 

não fosse possível fazê-lo sobre o comportamento na escola num geral. Ainda, 

alguns alunos pareceram resistentes à ideia de fazer críticas, não obstante 

tivessem entendido o propósito do comentário construtivo. 

 

Ainda assim, a dinâmica funcionou, e a maior parte dos comentários positivos 

enfatizava a participação e engajamento nas atividades propostas por nós, ao 

passo que o “eu gostaria de ter visto mais…” reforçava a abstenção daqueles 

que falaram menos e que, na visão dos colegas, poderiam ter se envolvido mais. 

Algumas exceções apontaram como atitudes positivas comportamentos ou 

valores como lealdade aos amigos, generosidade, escuta e esforço. 

 

Feitos todos os comentários, colocamos em envelopes e entregamos para seu 

destinatário junto com uma bala como forma de simbolizar que o 

comentário/crítica construtiva não deve ser visto como insulto, mas como um 

presente; pois representa um desejo de melhora com relação às nossas atitudes. 

 

Ao final, reforçamos mais uma vez a importância de partir o comentário do “eu” 

e de direcioná-lo não para características, mas para atitudes, considerando 

que são mais fáceis de serem mudadas. 

 

Planejávamos fechar as atividades dos dois dias com um encerramento geral, 

mas faltou tempo, de modo que os alunos logo se despediram e saíram para 

seu horário de lanche. 

 

De todo modo, a experiência foi extremamente positiva e enriquecedora, 

gerando um ambiente de troca e aprendizagem mútuas, respeito, fala, escuta 
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e, acima de tudo, vontade de efetivamente garantir um espaço de 

convivência melhor e mais harmoniosa. 

 

Basicamente, todas as dinâmicas correram bem, funcionaram conforme o 

esperado - inclusive superando algumas expectativas dos membros da Clínica 

- e provocaram importantes reflexões sobre o sentido de estudarmos mediação 

na formação jurídica e dialogarmos com o contexto escolar. 

 

3.5. Socialização da atividade 
 

Após nossa ida à Escola Estadual Maria Augusta Saraiva, uma das professoras 

que participou de todo o processo de aplicação das oficinas reuniu um grupo 

de alunos e alunas para que estes aplicassem as dinâmicas com outros colegas. 

Ela relata como foi a experiência:  

A atividade de socialização do projeto sobre mediação desenvolvido em nossa 

escola, funcionou como uma experiência inicial para que possamos construir 

uma proposta de trabalho relacionada ao tema que envolva toda a 

comunidade.  

 

Nesse sentido, observei principalmente como os alunos/as compreenderam as 

reflexões trazidas nos encontros, isto é, como foram afetados por elas e, por 

outro lado, como organizariam esse aprendizado para compartilhá-lo com 

outros/as.  
 

A atividade de socialização foi realizada com cerca de 30 alunos do 7º ano C 

e foram coordenadas por seis alunos: três alunas da própria sala e o restante do 

grêmio estudantil. Vale registrar que não houve um grande preparo para a 

realização da atividade, pois elas ocorreram nos dias subsequentes aos 

encontros de formação. Conversamos por acerca de 20 minutos antes das 

atividades para repassar a sequência e questões a serem abordadas em cada 

momento da proposta e fiz um roteiro resumido para cada dupla. Ou seja, os 

alunos/as se sentiram seguros com o aprendizado que tiveram no momento da 

formação.  

 

Foram realizadas todas as atividades. Fiquei apenas como observadora e fiz 

intervenções bem pontuais, privilegiando mais a escuta. Ao final fizemos uma 

conversa de avaliação, em que fiz as seguintes perguntas aos alunos que 

organizaram a atividade: como vocês se sentiram socializando a atividade? 

Tiveram alguma dificuldade? Quais foram os principais aprendizados que vocês 

tiveram com o projeto?  
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Sobre a primeira questão, disseram “bem, porque além de estarmos passando 

adiante o que aprendemos, ouvimos os alunos e suas histórias, percebemos que 

alguns possuem grande facilidade em falar e principalmente ouvir. A atividade 

também ajudou os alunos a abrirem suas mentes”.  

 

Relataram como dificuldades, o fato de que alguns interrompiam ou 

conversavam enquanto outra pessoa falava. Em relação aos aprendizados 

destacaram “ter paciência, empatia, aprender a escutar as pessoas e ter fala”, 

além de compreender que “a conversa é um fator importante que nos ajuda 

muito no dia a dia”. Em relação aos alunos/as do 7ºC, fizemos uma roda de 

conversa ao final e aqueles que se manifestaram enfatizaram a importância das 

questões trazidas para pensarem e atuarem de outra forma em conflitos. Ou 

seja, foi possível ter acesso a outras maneiras de responder a tais situações.  

 

Em suma, para um primeiro momento, considero que a socialização foi bastante 

exitosa. Como horizonte, a ideia é reunir todos/as os envolvidos para 

construirmos uma proposta de socialização coletivamente, levando em conta 

o acúmulo gerado nas duas experiências. Espero que possamos nos apropriar 

dessa abertura e, a partir dela, criarmos um novo vocabulário que favoreça a 

construção de respostas mais bonitas, capazes de afirmar a potência do 

convívio"' 
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REFLEXÕES PARA O FUTURO 
 

 

 

Nesse diálogo proposto entre universidade e escola, refletimos sobre o papel da 

mediação e das práticas restaurativas, não como soluções para todos os 

problemas, mas como formas de lidar importantes questões para as relações 

interpessoais, como a expressão de sentimentos, noções de empatia e 

responsabilidade, criação de um ambiente "acolhedor" para a resolução de 

conflitos.  

 

Também pensamos sobre a importância de aprender a lidar com conflitos na 

escola: este é um ambiente propício aos conflitos (diversidade de encontros), 

em que é necessário preservar as relações entre alunos, professores e 

funcionários que têm convívio diário/intenso/constante. 

 

Partimos da compreensão de que, principalmente nesse ambiente, ideia de 

que o conflito em si não é um "problema" - a chave está na maneira pela qual 

eles são abordados: pode ser, em verdade, uma oportunidade de aprendizado.  

 

Esse aprendizado ocorre quando os alunos são colocados como protagonistas 

na resolução de seus conflitos. Refletir sobre suas atitudes, ter escuta e empatia 

com o outro, respeitar a sua fala e o lugar de que esta sai e se sentir também 

escutado, são elementos fundamentais para esse protagonismo e autonomia.  

 

Exercida adequadamente a individualidade – as vezes tão suprimida em 

contextos institucionais – fica mais fácil atuar em coletivo e se reconhecer 

membro de uma comunidade. Essas dinâmicas, aparentemente tão pontuais, 

podem ser importantes gatilhos para a abertura de processos mais inclusivos e 

participativos, que fortalecem a teia comunitária.  

 

Por fim, apesar de sentirmos que o objetivo todo foi contribuir com a construção 

de práticas mais construtivas para lidar com conflitos no ambiente escolar, 

sentimos que a troca foi, sem dúvida, o principal aprendizado. Talvez a 

experiência formativa mais singular seja para aqueles que idealizam, preparam 
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e aplicam as dinâmicas (tanto os alunos da Clínica quanto os da escola que 

irão socializar as atividades), mais até do que para os que dela participam. Não 

há aprendizado maior do que este.  
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