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“Os desafios da convivência humana na sociedade contemporânea 
estimulam um chamamento cada vez maior para que se estabeleça 
um compromisso cívico de esperanças e iniciativas por um mundo 
mais humano e menos violento. Nesta direção, a educação escolar 
ressurge em sua missão socializadora, como um espaço 
privilegiado deste resgate ético. Num contexto de tanta evolução 
tecnológica, o retorno à dimensão das relações humanas 
reaparece como essencial e a educação escolar se coloca como 
possibilidade de totalização do sujeito com suas potencialidades, 
valores e atitudes. ” 

(Guará,2013) 
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RESUMO 

 

A questão dos conflitos na escola, sobretudo os casos de indisciplina na sala de aula, 

demandamuma nova compreensão e sugerem a necessidade de ações inovadoras 

das escolas e dos professores. Tais eventos conflitos pressionam o sistema de ensino 

a oferecer soluções mais estruturadas, visando garantir a aprendizagem dos alunos e 

a prevenção de comportamentos de desrespeito e intolerância entre os adolescentes 

e destes com seus professores. O Sistema Estadual de Ensino de São Paulo criou um 

programaProfessor Mediador Escolar e Comunitário – PMEC – como resposta 

institucional para diminuir os conflitos e atender os casos de indisciplina, tais como a 

depredação e as brigas no ambiente escolar. Neste estudo, buscou-seanalisar os 

documentos oficiais do Programa Professor Mediador Escolar e Comunitário do 

Sistema de Proteção Escolar e, adotando-se uma metodologia de natureza qualitativa, 

a pesquisade campo analisou os casos encaminhados aos docentes mediadores de 

três escolas da Diretoria de Ensino Sul do Município de São Paulo. Os professores 

responderam a um questionário, em que os eventos de indisciplina e o 

encaminhamento disciplinar dado aos casos foram registrados, o que permitiu a 

verificação dos tipos de conflitos mais recorrentes, bem como dos registros formais 

no Livro de Ocorrências de cada escola. Também foram entrevistadosos professores 

mediadores das três escolas. As informações colhidas permitiram analisar os casos, 

evidenciando suas características, as possibilidades de introdução de novas atitudes 

dos professores e ações da escola, bem como a constatação de que os eventos 

informados não envolviam o adolescente que cumpre medidas socioeducativas. Os 

resultados obtidos indicam que, para a diminuição da taxa de conflitos, os professores 

deveriam ser apoiados e formados, para que passem a ter uma conduta diferente em 

sua relação educativa com os discentes. Observou-se ainda que o professor mediador 

poderia potencializar sua intervenção com projetos pedagógicos de orientação geral 

ou em grupos e realizar o acompanhamento dos casos em que há reiteração de 

comportamentos de indisciplina escolar. 

Palavras-chave: conflitos na escola - professor mediador – indisciplina escolar - 

adolescentes em conflito com a lei.     
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ABSTRACT 

Issues of conflicts in schools, mainly indiscipline facts in classrooms, demand a new 

understanding and suggest the need for innovative actions of schools and teachers. 

Such conflicts press the educational system to offer more structured solutions, aiming 

to ensure student learning and to prevent disrespectful and intolerant behavior among 

adolescents and from them towards their teachers. The São Paulo State Educational 

System created a School and Community Mediator Teacher Program – PMEC – as an 

institutional response to reduce conflicts and to address indiscipline facts, such as 

vandalism and fights at school. This work sought to examine the School and 

Community Mediator Teacher Program official documents of the School Protection 

System and, adopting a qualitative methodology, the field research analyzed the 

conflicts led to the mediator teachers of three schools from the São Paulo City South 

Educational Board. Teachers filled out a questionnaire in which they registered the 

disruptive events and the disciplinary treatment given to them, which allowed the types 

of the recurrent conflicts, as well as the school occurrence book formal records, 

verification. There were also interviews with the mediator teachers of the three schools. 

The information gathered allowed us to analyze the conflicts, highlighting their 

features, the possibilities of introducing new attitudes for the teachers and new actions 

for the schools, as well as certifying that the registered events did not involve the 

teenager in educational measures. The obtained results indicate that, to reduce the 

conflict rates at school, it is necessary to support and train teachers to have a different 

approach in their educational relationship with students. We also noted that the 

mediator teachers could enhance their intervention with educational projects in general 

guidelines or in groups and follow up cases in which there is reiteration of school 

indiscipline behaviors. 

Keywords: Conflicts in schools. Mediator Teachers. Indiscipline in schools. 

Adolescents in conflict with the law. 
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RESUMEN 

Los temas de conflictos en la escuela, en particular los casos de indisciplina en el aula 

exigen una nueva comprensión y sugieren la necesidad de acciones innovadoras de 

las escuelas y los maestros. Tales eventos ejercer presión sobre el sistema educativo 

para ofrecer soluciones más estructuradas para asegurar el aprendizaje de los 

estudiantes y prevenir el comportamiento de falta de respeto y la intolerancia entre los 

adolescentes y las personas con sus maestros. El Sistema de Educación del Estado 

de São Paulo creó un programa Mediador Maestro de Escuela y Comunidad - CEIP 

como una respuesta institucional para reducir los conflictos y casos de direcciones de 

indisciplina, como el vandalismo y peleas en la escuela. En este estudio hemos tratado 

de examinar los documentos oficiales de la escuela del profesor mediador Programa 

y Comunitario del Sistema de Protección Escolar y la adopción de una metodología 

cualitativa, investigación de campo analizó los casos contemplados mediadores 

profesores de las tres escuelas de la Junta de Educación al sur de São Paulo. Los 

maestros completaron un cuestionario en el que se registran los eventos disruptivos y 

el tratamiento dado a los casos de disciplina, lo que permitió la verificación de los tipos 

de la mayoría de los conflictos recurrentes, así como la verificación de los registros 

oficiales en la aparición del libro de cada escuela. También se entrevistó a mediadores 

profesores de las tres escuelas. La información recogida nos permitió analizar los 

casos que destacan sus características, las posibilidades de introducir nuevas 

actitudes de los docentes y las acciones de la escuela, así como el hecho de que los 

hechos denunciados no implicaban el adolescente que cumple con las medidas 

educativas. Los resultados indican que, para reducir la tasa de colisiones, los 

profesores deben ser apoyados y entrenados en su formación, por lo que empiezan a 

tener un enfoque diferente en sus relaciones educativas con los estudiantes. También 

se observó que el facilitador podría mejorar su intervención con proyectos educativos 

de directrices generales o en grupos y dar seguimiento a los casos en que hay 

reiteración de conductas de indisciplina escolar. 

Palabras clave: conflictos en la escuela - facilitador - indisciplina conflicto 

adolescentes escolar - con la ley. 
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I. INTRODUÇÃO 

Este estudo objetivou analisar os conflitos que ocorrem nas escolas dentro 

de salas de aulas, encaminhados ao Professor Mediador Escolar e Comunitário – 

PMEC. Foram, então, coletados relatos desse tipo ocorrências em três escolas 

estaduais localizadas na região sul da cidade de São Paulo. 

Uma importante motivação para este trabalho são as experiências na área 

de educação vivenciadas por este pesquisador, atuando como professor da rede 

pública, e o desejo de dar uma contribuição social que possa, de alguma forma, 

auxiliar estudos futuros ou complementares à vasta bibliografia sobre esse tema. É 

também uma tentativa de colaboração para a construção de saberes pedagógicos que 

possam ser entendidos e compreendidos pelos interessados no tema. 

Na sala dos professores, é bastante comum a referência a guerra de 

papéis, balbúrdias, xingamentos entre alunos, uso do celular durante as aulas, não 

realização de tarefas de sala ou lição de casa, esquecimento de material (livros, 

apostilas, cadernos), entrada atrasada nas salas de aula ou reiterados atrasos na 

primeira aula, entre outros relatos.      

A escolha do tema de pesquisa nasceu, portanto, da observação do 

cotidiano em dezoito anos de docência, em que houve relatos das ocorrências em 

salas de aula, contadas pelos colegas professores, muitas das quais eram levadas ao 

Professor Mediador Escolar e Comunitário – PMEC –, desde que a escola passou a 

contar com essa função de professor educador. 

Neste trabalho, inicialmente, procurou-se apresentar a questão dos 

conflitos na escola em consulta à produção acadêmica recente sobre o tema e 

analisaras respostas no sistema de ensino, especialmente pelo Programa Professor 
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Mediador Escolar e Comunitário do Governo do Estado de São Paulo (PMEC), por 

sua proposição e implementação. Na pesquisa de campo, foram estudados os 

conflitos em três escolas públicas estaduais que contam com a presença do Professor 

Mediador na Diretoria Regional Sul 3 da Cidade de São Paulo. 

A perspectiva que embasa o projeto PMEC é a de que ele pode colaborar 

para a transformação do aluno em um melhor cidadão, não apenas em sua vida 

estudantil, mas pessoal, para que haja diminuição dos relatos de violência e 

indisciplina no interior da escola e, sobretudo, fomentar o êxito do processo 

pedagógico educacional (ensino-aprendizagem). Certamente, o professor é também 

um mediador na gestão da sala de aula, mas as dificuldades nessa tarefa e o aumento 

da violência dentro e no entorno da escola provocaram a criação de uma função 

específica de apoio ao professor e à gestão escolar. 

O objetivo para esta pesquisa considerou que, no interior de uma escola e 

especialmente na sala de aula, há inúmeros conflitos que surgem de forma 

espontânea por motivos banais que poderiam ter solução mais rápida, evitando-se 

seu agravamento e a transferência da resolução ao professor mediador.  

O Governo do Estado de São Paulo criou a figura do Professor Mediador 

de conflitos1, cuja finalidade é evitar que os conflitos já existentes ou que surgirem no 

interior da escola cresçam de forma a se tornarem insustentáveis e prejudiciais ao 

êxito do processo pedagógico. O professor mediador é considerado um importante 

aliado da gestão pedagógica, podendo contribuir para a criação de um novo olhar para 

a indisciplina e a crise de valores humanos que hoje se notam tanto na escola quanto 

                                                         
1O PMEC é a função em comissão proveniente de designação (nomeação), ou seja, uma função pública, em que o 

docente deverá estar cadastrado numa diretoria regional de ensino e ter passado por um processo seletivo 

promovido e articulado por um dirigente regional de ensino. Esse processo de credenciamento obedece a um 

período estipulado em edital. 
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em seu entorno. Porém, acredita-se que há muito a ser feito na ação educacional do 

professor mediador e na própria sala de aula para a prevenção e resolução de 

conflitos. 

Em perspectiva mais ampla, estudiosos na área jurídica, operadores do 

Direito e outros especialistas multidisciplinares, atestam que a mediação de conflitos 

e a arbitragem, como um recurso novo, ainda em experimentação no âmbito da 

justiça, podem ter outras aplicações, sendo a escola um dos locais onde se tem 

procurado utilizar a mediação como método de resolução de conflitos. 

A vivência diária deste pesquisador como professor em escolas públicas 

indica que, no contexto escolar, os conflitos protagonizados por alunos com seus 

pares e com docentes são atribuídos pelos professores à falta de responsabilidade, 

“egoísmo, crueldade dos alunos”[sic] e à falta de valores humanos intrínsecos na vida 

do educando. Por outro lado, os alunos justificam tais atitudes falando do tratamento 

autoritário dos professores, das aulas sem qualidade, ou mesmo do “desequilíbrio e 

despreparo”[sic]2 dos professores. O resultado de tais posturas é uma série de 

acusações recíprocas marcadas de incoerências de ambos os lados, despertando na 

sociedade uma imagem negativa dos alunos e indignação social frente à disciplina 

punitiva em relação às questões disciplinares e os atos legais por parte dos alunos. 

O programa Professor Mediador Escolar e Comunitário – PMEC –, criado 

pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, nasceu a partir dessas 

demandas e dos recorrentes casos de conflitos na escola que exigiam uma resposta 

institucional desta. O programa se inspira no Programa de Justiça Restaurativa –

                                                         
2 Informação colhida em conversas informais na sala de professores e com os alunos em sala de aula. 
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Resolução 2012/12 da ONU (Organização das Nações Unidas) – que traz os 

princípios orientadores para os países que queiram adotar esse modelo de justiça.  

As ações do Professor Mediador se inscrevem no âmbito das práticas 

restaurativas, pois constituem uma aplicação que utiliza a base filosófica e os 

instrumentos técnicos da proposta e visam oferecer uma nova alternativa para o 

enfrentamento da violência e a criação de uma cultura de não-violência na resolução 

de conflitos, sem o recurso à judicialização dos conflitos. 

A questão dos conflitos na escola vem sendo objeto de muitas pesquisas, 

algumas delas realizadas no âmbito do Mestrado Profissional Adolescente em Conflito 

com a Lei (Lima,2012; Castro e Silva,2012; Rodrigues,2012; Araújo e Silva,2012; 

Lacerda,2012;), abordando aspectos que evidenciam diferentes faces da questão da 

indisciplina e das possibilidades de mediação no contexto escolar. Os estudos podem 

provocar a busca de alternativas e incentivar os acadêmicos a ampliar as pesquisas 

nesses temas. 

Frente à complexidade da questão, percebe-se que a escola tem sempre o 

desafio de refletir sobre o tema e, ao mesmo tempo, aplicar estratégias e abordagens 

no seu dia a dia. Por outro lado, se os conflitos resultam na busca pelas soluções do 

professor mediador, procuramos verificar que tipo de solução tem sido mais adotada 

por esses professores e pela escola.  

Interessou também verificar se os conflitos na escola envolvem 

adolescentes em conflito com a lei e qual seria a dimensão da participação deles em 

tais conflitos. No entanto, ainda que essa intenção inicial estivesse desenhada, os 

dados, como veremos neste estudo, foram suficientes apenas para verificar que esses 

adolescentes não estão, de fato, inseridos na escola. 
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Procurou-se, nesta investigação, conhecer como está estruturado o 

Programa Mediador Escolar e Comunitário do Governo do Estado de São Paulo e sua 

implementação, consultando as produções acadêmicas que apresentam e avaliam o 

programa. Nesse sentido, tornou-se importante verificar como as pesquisas e 

publicações têm abordado a temática sobre o encaminhamento dos conflitos pela via 

do professor mediador escolar e comunitário. 

Considerando a focalização da pesquisa em escolas da Diretoria de Ensino 

Sul 3, apresentaram-se dados dessa região, onde foram colhidas informações para 

conhecer mais diretamente a implantação do PMEC na região, tanto em dados 

quantitativos, como qualitativos. Na pesquisa empírica, foram coletados os casos mais 

recorrentes em relatos dos professores das disciplinas escolares, focalizando 

especialmente as ocorrências em salas de aula que necessitaram da intervenção do 

Professor Mediador Escolar e Comunitário (PMEC) e, também, os registros do Livro 

de Ocorrências de cada escola. 

Entende-se que os conflitos que chegam até o professor mediador e que 

ocorrem no contexto da gestão da sala de aula provocam o professor para que, nesse 

espaço, possa exercitar com os alunos comportamentos democráticos formando 

cidadãos participativos no processo de aprendizagem em diferentes componentes 

curriculares que contribuem para sua formação escolar. Além de estar seguro do 

conteúdo de sua disciplina, o professor poderá estabelecer com os seus alunos um 

contrato de relacionamento sintonizado com o regulamento da escola e comprometido 

com o respeito ao outro e com as regras de convivência e de aprendizagem, visando 

diminuir os conflitos e ocorrências disciplinares. 
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Capítulo 1. Direitos Humanos, conflitos e indisciplina na escola 

 

“O desafio é compreender o que são semelhanças e diferenças, como 
combinam entre si, como se relacionam e como se completam. ” 

Lino de Macedo 

 

1.1.  A inspiração nos direitos humanos 

A existência de condutas indisciplinares na escola por meio dos discentes 

que nela estão nos remete inicialmente à discussão dos direitos humanos, uma vez 

que em seu processo de desenvolvimento, todo aluno, com sua singularidade, deve 

ter oportunidade para desenvolver plenamente suas qualidades, sua inteligência, suas 

aptidões, atitudes e conhecimentos que permitam sua comunhão com todos os outros 

seres humanos. Os abalos que ocorrem em sala de aula em suas diferentes variações 

são sinais de alerta que podem indicar para gestores e professores a necessidade de 

discuti-los à luz dos direitos humanos e minimizar eventuais prejuízos intelectuais, 

emocionais e sociais aos alunos envolvidos, à classe e ao grupo de alunos da escola 

como um todo. 

A perspectiva dos direitos humanos visa o tratamento igualitário e pode-se 

recorrer a eles, quando algum direito foi violado, em especial, quando há uma situação 

de desigualdade, opressão ou discriminação de pessoas ou grupos. Assim é, também, 

quando o direito à educação de qualidade não é ofertado adequadamente ou quando 

acontece algum evento intra-escolares humilhe uma pessoa, seja ela um aluno ou 

membro da equipe de docentes e gestores, ou que cause algum prejuízo emocional, 

intelectual ou moral a alguém. 
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A conhecida expressão “direitos humanos” é uma forma abreviada de 

mencionar os direitos fundamentais da pessoa humana e o reconhecimento de sua 

dignidade. Nesse sentido, sabe-se que Direitos Humanos 

[...] são direitos que possuímos não porque o Estado assim decidiu, através 

de suas leis, ou porque nós mesmos assim o fizemos, por intermédio dos 
nossos acordos. Direitos humanos, por mais pleonástico que isso possa 
parecer, são direitos que possuímos pelo simples fato de que somos 
humanos (RABENHORST, p.16, 2008). 

Assim, os direitos humanos correspondem às necessidades essenciais da 

pessoa humana que podem garantir sua vida com dignidade, já que esta é um direito 

humano fundamental das pessoas que convivem num grupo, organização ou 

sociedade.  

Os direitos humanos consolidam importantes conquistas sociais, tais como 

a garantia de atendimento de saúde e à educação e ainda os direitos de pessoas com 

demandas especiais, como as portadoras de deficiência, os idosos, as mulheres 

vítimas de violência doméstica, entre outros. 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – PNEDH – (BRASIL, 

2006), que vem sendo atualizado desde 2003, e o Programa Nacional de Direitos 

Humanos – PNDH 3 – (BRASIL, 2010) estão em sintonia com as regulações 

internacionais na área.  Em 2012 foram estabelecidas as Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos (Parecer nº 8 CNE/CP/2012 e a Resolução nº 01 

CNE/CP/2012) que levaram estados e municípios a elaborarem seus planos 

específicos nessa área. 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (BRASIL, p.25, 2007) 

em sua introdução assim situa a educação: 

[...] sendo a educação um meio privilegiado na promoção dos direitos 

humanos, cabe priorizar a formação de agentes públicos e sociais para atuar 
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no campo formal e não-formal, abrangendo os sistemas de educação, saúde, 
comunicação e informação, justiça e segurança, mídia, entre outros. 
Desse modo, a educação é compreendida como um direito em si mesmo e 
um meio indispensável para o acesso a outros direitos. A educação ganha, 
portanto, mais importância quando direcionada ao pleno desenvolvimento 
humano e às suas potencialidades, valorizando o respeito aos grupos 
socialmente excluídos. Essa concepção de educação busca efetivar a 
cidadania plena para a construção de conhecimentos, o desenvolvimento de 
valores, atitudes e comportamentos, além da defesa socioambiental e da 
justiça social. 

Em versão anterior desse plano (USP, p.2, 2003) e na perspectiva de criar 

uma nova “cultura universal dos direitos humanos”, o plano propunha que a educação 

de se dedique: 

• ao fortalecimento do respeito aos direitos e liberdades fundamentais do ser 
humano; 
• ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e senso de 
dignidade; 
• à prática da tolerância, do respeito à diversidade de gênero e cultura, da 
amizade entre todas as nações, povos indígenas e grupos raciais, étnicos, 
religiosos e linguísticos; 
• à possibilidade de todas as pessoas participarem efetivamente de uma 
sociedade livre (idem) 

A nova edição do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

(BRASIL,2007) introduziu três dimensões para a educação em direitos humanos no 

ensino básico:  

“a) conhecimentos e habilidades: compreender os direitos humanos e os 
mecanismos existentes para a sua proteção, assim como incentivar o 
exercício de habilidades na vida cotidiana; b) valores, atitudes e 
comportamentos: desenvolver valores e fortalecer atitudes e 
comportamentos que respeitem os direitos humanos; c) ações: desencadear 
atividades para a promoção defesa e reparação das violações aos direitos 
humanos”. (Brasil, p. 23, 2007)3 

Entre os princípios norteadores da educação em direitos humanos na 

educação básica, o Plano Nacional enfatiza a necessidade de desenvolver uma 

cultura de direitos humanos que se traduza em práticas coerentes com essa norma 

legal e que ajude a garantir “espaços marcados pelo entendimento mútuo, respeito e 

responsabilidade”, programas voltados para a equidade e a diversidade e certamente, 

o asseguramento do “acesso ao ensino, permanência e conclusão”, além de manter 

                                                         
3 Grifo deste pesquisador 
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“seu caráter transversal e a relação dialógica entre os diversos atores sociais.” (Brasil, 

p 23-24, 2007). 

Como cidadãos e sujeitos de direito, todos os adolescentes, sejam os 

alunos de uma escola, sejam os adolescentes que estejam cumprindo uma medida 

socioeducativa, possuem direitos humanos que não podem ser cerceados por 

ninguém ou por um órgão ou instituição social. Nesse sentido, a escola enquanto 

instituição de formação humana deve privilegiar uma formação integral, 

contextualizada e baseada em tais direitos, considerando que o adolescente está em 

processo de formação física, emocional, social e cultural. 

Escolas cumprem seu papel de instituição formadora, despertam 

credibilidade e confiança na população em geral, e são, em geral, mais receptivas em 

termos de hospitalidade e respeito à individualidade dos alunos, prestando atenção 

em cada problema apresentado para ofertar um atendimento individualizado e 

qualitativo que seja de acordo com os Direitos humanos. A atenção aos direitos de 

crianças e adolescentes não está com contraposição aos direitos dos adultos e, 

portanto, dos professores, mas pede que estes considerem em sua função de educar 

a condição da população infanto-juvenil de pessoas em situação especial de 

desenvolvimento, com demandas e prioridades específicas. 

Sendo os Direitos Humanos prerrogativas constitucionais, a escola deve 

fomentar seu cumprimento como o maior patrimônio dos seres humanos, que vai 

muito além do discurso politicamente correto e retórico para uma ação efetiva de 

respeito à diversidade e ao desenvolvimento integral dos sujeitos. 
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Mesmo que o adolescente possa apresentar dificuldade de respeitar regras 

e obedecer a determinações nesse momento peculiar de desenvolvimento, ele tem 

direitos que devem ser respeitados, sendo a igualdade um dos mais importantes.  

Para que o docente se firme como importante indicador dos direitos 

humanos para os alunos em geral, e para os adolescentes em particular, é necessário 

que ele  compreenda que o exercício profissional de educador requer formação 

comprometida com a construção e ampliação de uma sociedade mais justa, que lute 

contra as desigualdades sociais, como propõe a Resolução Nº 52/2013 da Secretaria 

de Educação do Estado de São Paulo, que dispõe sobre “competências e habilidades 

requeridos dos Profissionais da Educação da rede estadual de ensino”  

Pressupõe uma formação que habilite o educador a interpretar e fazer 

conexões com vivências de cunho ambiental, econômico, político, social, 
cultural e educacional; a dialogar sobre tais vivências e a realizar ações que 
promovam a qualidade, em especial que propiciem ensino e aprendizagem 
relevantes para uma formação integral, que prepare o aluno para a atuação 
ética, sustentável e transformadora na vida pessoal, política e no mundo do 
trabalho (Res. 52, 2013. p. 07). 

O trecho acima propõe uma reflexão sobre a competência do professor 

como agente importante da formação integral do educando. Assim, a ação docente 

deve estar centrada no ensino contextualizado, fazendo uso da transversalidade dos 

conteúdos escolares e focando tais ações nos aspectos físicos, cognitivos, afetivos e 

socioculturais. 

Segundo Fernandes e Paludeto (2010), a realidade das escolas hoje indica, 

porém, que ainda há um longo caminho a se percorrer nessa direção. 

[...] A educação voltada para os direitos humanos ainda não faz parte da 
prática nem do currículo da escola como deveria. Em momentos de crise de 
valores públicos e privados e da sociedade como um todo, torna-se 
imperativo que a temática da igualdade e da dignidade humana não faça 
parte apenas de textos legais, mas que, igualmente, seja internaliza por todos 
que atuam tanto na educação formal como na não formal. E aqui podemos 
propor não só revisão curricular, mas a formação docente para que incluam 
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em seu programa os direitos humanos, que são para todos e cuja proposta 
aconteça de fato e de direito.  

Assim sendo, considera-se que será necessário que a formação das 

equipes escolares inclua o debate sobre a mediação de conflitos e o estabelecimento 

de regras e pactos de convívio voltados para a convivência democrática e o respeito 

que permitam um movimento da escola e de todo seu corpo de gestores e educadores 

para a adoção de estratégias ancoradas nos direitos humanos. 

 

1.2. Conflito e indisciplina escolar 

O conceito de conflito, escolhido para este estudo, remete à ideia das 

relações interpessoais na escola em situações em que as partes envolvidas 

apresentam alguma forma de incompatibilidade ou incômodo e, em que há um 

movimento proposital de indisposição ou ação ofensiva entre alunos ou entre estes e 

o corpo docente ou administrativo; situações essas não necessariamente previstas 

nas normas escolares. De todo modo, os conflitos assim considerados, podem 

também constituir atos de indisciplina. Dessa maneira, conflito se torna um conceito 

mais abrangente, que pode ser considerado uma indisciplina, mas supõe situações 

outras para além do que já foi objeto de regulação pactuada (JESUS,2012. p.11). 

Os atos de indisciplina, na verdade, são conflitos previstos e regulados 

pelas normas fixadas pela escola, incluídas num documento denominado Regimento 

Escolar no qual estão previstas as expectativas de conduta dos alunos e as sanções 

em relação ao seu descumprimento. 

1.2.1.  O conceito de conflito 
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A origem da palavra “conflito” é marcada pelo termo cum, o qual vem do 

latim e significa “momento em que” e pelo termo fligo, também do latim, o qual significa 

“bater” ou “entrechocar”. Da junção entre estes dois termos, surgiu a palavra 

cunflictus, que em português se transformou em “conflito”.  

O conflito está presente na sociedade desde a antiguidade, em todos os 

lugares e nas mais diversas situações. O respeito à diferença, a abertura ao ponto de 

vista do outro e ao diálogo são importantes elementos de resolução de conflitos entre 

as pessoas.  

Chrispino (2007) apresenta uma das definições de conflito: 

[...] Conflito é toda opinião divergente ou maneira diferente de ver ou 

interpretar algum acontecimento. A partir disso, todos os que vivemos em 
sociedade temos a experiência do conflito. Desde os conflitos próprios da 
infância, passamos pelos conflitos pessoais da adolescência e, hoje, 
visitados pela maturidade, continuamos a conviver com o conflito intrapessoal 
(p.15). 

Lembra o autor que o conflito é parte integrante da dinâmica da vida e tem 

sua origem na disputa de interesses, desejos e demandas em que cada parte defende 

sua posição, ou seu poder. Na adolescência, como momento especifico de formação 

de identidade, afloram muitos conflitos pessoais, em geral, matizados por carga 

emocional e afetiva. A dificuldade de lidar com os conflitos pode ocorrer por se deixar 

de perceber as circunstâncias que o geram, atuando-se apenas na busca de solução 

para uma situação quando já está agravada, como relata a seguir:  

Em geral, nas escolas e na vida, só percebemos o conflito quando este 

produz suas manifestações violentas. Daí pode-se mostrar, pelo menos, duas 
conclusões: a primeira é que se ele se manifestou de forma violenta é porque 
já existia antes na forma de divergência ou antagonismo, e nós não 
soubemos ou não fomos preparados para identificá-lo; a segunda é que toda 
a vez que o conflito se manifesta, nós agimos para resolvê-lo, coibindo a 
manifestação violenta. E, neste caso, esquecemos que problemas mal 
resolvidos se repetem! 4(CHRISPINO, 2002). 

                                                         
4 Grifo nosso. 
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Assim sendo, convém compreender que o conflito na escola acontece num 

continuum em que já se podiam perceber sinais de sua emergência bem antes. 

Quando ele acontece, produz consequências que se desenrolam posteriormente, pois 

há uma interação e uma implicação entre esse contexto e o indivíduo. 

Torrego (2003) e Monteiro (2013) propõem uma classificação dos conflitos 

que apresentamos a seguir: 

1. Conflitos de relação/comunicação que se manifestam, 
essencialmente, através de lutas, agressões, ofensas ou ameaças;   
2. Conflitos de interesses/necessidades, em que cada uma das partes 
luta pelos seus interesses, pelas suas necessidades; 
3. Conflitos por recursos, em que a oposição se fica a dever à disputa de 
recursos;  
4. Conflitos por atividades, em que o antagonismo deriva do desacordo 
em relação a atividades, tarefas ou trabalhos;  
5. Conflitos por preferências, crenças, valores, em que a oposição entre 
as partes advém de diferenças relacionadas com princípios.  (p. 10) 

Silva Sousa (2014, p.20) citando Monteiro (2013), amplia essa lista de 

categorias de conflitos, detalhando aspectos sumarizados na classificação anterior de 

Torrego. 

- Conflitos de recursos escassos: disputa por algo que é insuficiente 
para todos; 

- Conflitos de poder: uma das partes pretende mandar, controlar, 
comandar a outra; 

- Conflitos de autoestima: ocorrem em defesa do orgulho pessoal; 

- Conflitos de valores: estão em causa valores, crenças fundamentais 
para as partes; 

- Conflitos de estrutura: situações/problemas de difícil resolução que 
requerem uma ação a longo prazo e cujos meios estão para além das 
possibilidades das partes; 

- Conflitos de identidade: situações que afetam a maneira de ser de 
uma das partes;  

- Conflitos de norma: surgem devido ao incumprimento de uma norma 
legal ou social; 

- Conflitos de expetativas: resultam de algo que não foi cumprido, que 
defraudou as expetativas; 

- Conflitos de inadaptação: derivam de situações que se modificam e 
que criam uma tensão contrária ao desejo de uma das partes; 

- Conflitos de informação: ocorrem em consequência de uma 
informação que pode ter sido bem ou mal-entendida; 

- Conflitos de interesses: resultam da disputa de interesses, desejos 
contrários entre as partes; 
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- Conflitos de atribuição: emergem porque uma das partes não assume 
a culpa, a responsabilidade de determinada situação; 

- Conflitos de relações pessoais: advêm da falta de entendimento entre 
as pessoas; 

- Conflitos de inibição: surgem em situações cuja resolução depende 
de outros; 

- Conflitos de legitimação: acontecem quando a outra parte fez algo 
para o qual não lhe é reconhecida legitimidade 

Embora uma classificação possa apoiar uma leitura mais clara das 

ocorrências, nem sempre se pode destacar apenas uma das motivações para os 

conflitos, pois, em geral, existem variadas e conjugadas razões e motivações para a 

emergência dos conflitos. Se tomarmos a classificação de Torrego (2003), podemos 

destacar, em relação à escola, os conflitos de relação/comunicação e os conflitos por 

atividade. Na análise de Redorta (2004), pode-se perceber os conflitos ligados à 

subjetividade como os de identidade, autoestima e expectativa que se mesclam aos 

conflitos de relações pessoais e de interesse, bem como aqueles de 

adaptação/inadaptação às normas da escola. 

A presença de um grande número de crianças e adolescentes convivendo 

juntos torna o espaço escolar um ambiente no qual podem emergir conflitos diversos 

cuja resolução dependerá da forma de abordagem e do quanto se oferecem condições 

para o encaminhamento positivo das questões que eles denunciam. 

O desafio de buscar a resolução dos conflitos encontra apoio na crença de 

que, se não há solução pacífica, estes se agravam, podendo criar um ambiente de 

violência que impacta todo o projeto educativo da escola. Carita (2005, apud Monteiro, 

2013) sinaliza que as emoções ocupam papel central nesse movimento de debate 

sobre os conflitos e suas consequências. A mediação tem sido indicada como a forma 

mais adequada para a solução dos conflitos envolvendo pessoas, que, por um motivo 
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ou outro tem, tensões, opiniões ou chegam à agressão nessas disputas diretas ou 

indiretas. 

O contato pessoal com professores no âmbito desta pesquisa permitiu 

perceber que, no contexto escolar, quando o assunto são os conflitos, o discurso 

cotidiano dos docentes é de queixa e descontentamento com a indisciplina e os 

distúrbios de comportamento sobre o que parece não haver controle. Por outro lado, 

o alunado justifica as atitudes de confronto muitas vezes devolvendo a culpa para os 

professores, acusando-os a ter atitudes autoritárias e a ministrar aulas sem qualidade. 

Outro ponto de tensão aponta o dedo acusatório para as famílias. Caracio 

(2014) sinaliza que, na percepção dos professores, os conflitos interpessoais entre 

alunos na escola se originam no descompromisso da família que transfere a função 

de educar para os professores.  

Pode-se perceber que não é possível se fazer uma leitura simplista da 

situação dos conflitos na escola sem levar em conta que há uma diversidade de 

professores e gestores com perfis, motivações e engajamentos distintos em relação 

à sua atuação docente, à sua responsabilidade com o processo de ensino e aos 

encaminhamentos e ações necessárias para a melhoria dos padrões da convivência 

na escola. 

Em se tratando de um fenômeno natural que surge das divergências 

humanas, falar em conflito implica considerar também que estes fazem parte dos 

processos históricos da evolução social, econômica e cultural dos homens com 

contornos definidos pelas relações de poder e opressão que penetram as relações 

cotidianas em todos os tempos. Costa e Silva (2004), comentando o panorama da 

sociedade atual de “instabilidade e de rupturas” em termos de conhecimentos, valores 
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humanos e simbólicos, lembram que esta é também uma sociedade em que há falta 

de confiança e esgarçamento dos vínculos sociais, que são combustíveis para o 

favorecimento da conflitualidade. 

No senso comum, o debate sobre o conflito tem sedimentado a ideia de 

que o conflito deve ser eliminado, pois se trata de algo negativo. Partindo-se da 

assertiva de que o conflito é inerente à convivência humana, pode-se dizer que a 

qualidade positiva ou negativa do conflito depende de como se consegue 

compreendê-lo para possível solução. 

Na publicação da SEDH voltada para a formação em Mediação de conflitos 

(BRASIL, 2009), apresenta-se uma classificação de três níveis de conflito: os 

pessoais, os grupais e o conflito entre nações. Destacam-se aí as diferentes atitudes 

que as pessoas apresentam face aos conflitos: 

a) ignorar os conflitos da vida;  
b) responder de forma violenta aos conflitos;  
c) lidar com os conflitos de forma não-violenta, por meio do diálogo. (p.28) 

Parece razoável conjeturar que uma atitude de negação do conflito não 

contribui para sua solução e pode mesmo agravar a situação. A alternativa da 

resposta violenta, por outro lado, é a que tem sido a mais comum em todos os níveis 

de conflito e tem causado a agudização da violência e do sentimento de insegurança 

social. 

Uma atitude de não violência e de abertura ao diálogo ensina os sujeitos a 

lidarem com o conflito de forma não-violenta e pode ajudar a mostrar os aspectos 

positivos do conflito como os citados no documento da SEDH, destacados a seguir:  

a) estimulam o pensamento crítico e criativo; b) melhoram a capacidade de 
tomar decisões; c) nos lembram de que sempre existem opções; d) 
incentivam formas diferentes de encarar problemas e situações; e) melhoram 
relacionamentos e o respeito pelas diferenças; f) promovem auto-
compreensão. (Brasil, p.28, 2009). 
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O respeito à diferença, ao ponto de vista do outro e o diálogo é importante 

elemento de resolução de conflitos entre as pessoas. A ideia da mediação, a seguir, 

nasce das experiências de se tentar encaminhar o diálogo dos conflitos envolvendo 

pessoas com a ajuda de alguém que facilite a negociação de interesses divergentes 

e de sentimentos de mágoa, raiva ou não percepção da legitimidade das 

reivindicações do outro.  

Na escola, os conflitos mais recorrentes são classificados genericamente 

como indisciplina escolar, mas nem sempre se encontram regulados pelas normas 

escolares. Tais conflitos têm variações que vão desde discussões até a confrontação 

física e verbal entre alunos e, por muitas vezes, até docentes, e revelam as diferenças 

e modos de reagir de alunos entre si e com o corpo docente, como será visto a seguir. 

 

1.2.2. Indisciplina na escola 

O conceito de indisciplina escolar está sujeito a diferentes interpretações e 

se confunde no senso comum com o de comportamento inadequado ou violência. 

Certa gradação dos níveis de indisciplina pode variar desde uma brincadeira até ações 

de desordem e vandalismo e atos de maior gravidade que incluem violência simbólica 

ou física entre pessoas. Nesse caso, para um comportamento ser considerado um ato 

de indisciplina, seria necessário que ele constasse como tal no Regimento Escolar.  

Desse modo, o que é classificado como indisciplina pode ser conduta ainda 

não regulada, o que é relevante para se entender que o encaminhamento dos casos 

fica sujeito a uma avaliação mais subjetiva e a uma solução por outras vias, que não 

as previamente definidas e pactuadas.  
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Castro (2010) comenta que as manifestações de indisciplina na escola são 

hoje uma realidade dos professores e vêm ganhando novas formas: 

Existem dois níveis de exemplos de casos de indisciplina nas aulas: os mais 

frequentes e os excepcionais. Entre os mais frequentes estão: a apatia do 
grupo, o cochicho, a troca de mensagens e de papelinhos, intervalos cada 
vez maiores, o exibicionismo, as perguntas feitas de forma a colocar em 
causa o professor ou a desvalorizar o conteúdo das aulas, discussões 
frequentes entre grupos de alunos, de modo a provocarem uma agitação 
geral, comentários despropositados, silêncios ostensivos, além de entradas 
e saídas “justificadas”. Os exemplos excepcionais de indisciplina são 
agressão a colegas ou a professores, roubos, provocações sexuais, racistas 
etc. (p.4) 

Guimarães (p. 73, 1996) entende que a indisciplina fica muito centrada na 

incapacidade do aluno, mas, de fato, revela a reação deste contra aquilo que lhe é 

imposto, "dando lugar a resistências, a atitudes grotescas de ironia etc.". Rego (1996), 

com base nos estudos de Wallon, lembra que as “dinâmicas turbulentas” provocam o 

desinteresse nas aulas, e também revelam que  

[...] o comportamento indisciplinado está diretamente relacionado a uma série 

de aspectos associados à ineficiência da prática pedagógica desenvolvida 
como propostas de currículo ineficaz, metodologias bem distantes da 
realidade atual dos alunos (conteúdos fáceis ou difíceis demais), cobranças, 
ameaças e pouco diálogo. (p.100) 

Analisando o fenômeno da indisciplina na escola, Pirola (2009) entende “as 

relações sociais institucionais enquanto constituídas e constituintes desse 

comportamento”, que “as relações pedagógicas exercem papel preponderante na 

constituição de alunos indisciplinados” e, em que pese o grau de preocupação de 

professores com o tema, esse fenômeno ainda ocupa “um pequeno espaço nas obras 

dos autores pesquisados” (p.16-22). Analisa ainda a autora que: 

[...]discursos sobre o mau comportamento e a dificuldade, déficit ou 
defasagem na aprendizagem têm recaído, quase exclusivamente, sobre os 
alunos e suas aprendizagens, de modo que aos professores e ao ensino se 
atribui pouca ou nenhuma parcela de responsabilidade pelas condutas 
inadequadas em sala de aula (p.24) 

Compreende a autora que “a disciplina ou indisciplina dos alunos 

representam comportamentos atrelados às concepções dos educadores, concepções 
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estas que, por sua vez, orientam as práticas pedagógicas” (p.41). Verifica-se nesses 

estudos a vinculação entre as questões disciplinares, o projeto pedagógico da escola 

e a gestão cotidiana da sala da aula. 

 

Com base numa discussão pedagógica da indisciplina e da violência 

escolar, Silva e São João (2014) encontram convergência entre essas duas 

perspectivas que podem ser “as molas propulsoras para subsidiar o trabalho docente 

e resolver os conflitos escolares”. Apoiando-se no pensamento de Bourdieu sobre as 

normas positivadas, apostam os autores que a base jurídica pode iluminar a prática 

pedagógica em atividades e projetos tais como a “construção coletiva e democrática 

do Regimento Interno, cuja finalidade é auxiliar no desenvolvimento de ações que 

ajudem na formação da cidadania”, o contrato pedagógico, objetivados também no 

Plano Político Pedagógico e, ainda, as assembleias de classe (p.28-30). Concluem os 

autores que “a indisciplina e a violência podem ser pensadas mais como um desafio 

ou como uma oportunidade” e, a partir dessa visão mais potente, contribui para o 

efetivo o exercício da cidadania na escola (p.31). 

Ao estudar as representações sociais dos alunos do 9°ano sobre a 

indisciplina, Ferreira e Rosso (2014), à luz da abordagem dimensional de Moscovici e 

do desenvolvimento moral de Piaget e Kohlberg, apontam que “as representações 

sociais dos alunos estão pautadas numa lógica da moral heterônoma, fortemente 

influenciada pelos professores”. Acrescentam os autores que as informações e 

atitudes dos alunos sobre indisciplina “advêm das experiências no contexto escolar” 

e que há uma ambiguidade sobre a aceitação ou rejeição do comportamento 

indisciplinado. Assim, tanto o “consentimento” como a aversão por parte dos alunos 

são avaliados a partir da gravidade da indisciplina.  Esses resultados reforçam a 
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necessidade de se “despertar a capacidade crítica dos alunos para que sejam 

atuantes e criadores de sua própria história” e possam reconhecer e contribuir para a 

boa convivência entre todos na escola. (p.246-247) 

 

Resende Ottoni e Moura (2014) apresentam resultados parciais de uma 

pesquisa em que analisam “a representação discursiva da indisciplina escolar em 

gêneros publicados em duas revistas de circulação nacional, voltadas para 

professores, e em duas voltadas para leitores em geral” (p.255). Os resultados deixam 

evidente a ausência das vozes dos alunos e de seus responsáveis nos textos 

publicados. Mesmo a voz dos professores tem uma inserção parcial nas revistas 

voltadas para leitores em geral. Tudo isso, concluem, “colabora para a construção de 

uma representação identitária enfraquecida desses atores sociais” e mostra como a 

representação depende de interesses particulares, privilegiando-se uma visão da 

indisciplina escolar como associada às emoções, aos relacionamentos e atitudes da 

“esfera do psicológico” (p.272). 

 

Em relação aos casos de indisciplina que surgem em razão da diversidade 

ou da não aceitação das diferenças na escola, pode-se recorrer ao estudo de Silva 

(2014) que sugere que “quer na apresentação física e visual dos diversos sujeitos, 

quer nos seus comportamentos (indiferença, desrespeito por regras estabelecidas 

apreensão, medo, agressividade, violência...) há um fenômeno que, não sendo novo, 

tem mostrado configurações diferentes e consequências reais dentro do espaço 

escolar”. O autor segue sua pesquisa, pontuando as dificuldades de interação positiva 

e construtiva na escola, onde, a falta de recursos de suporte, que vão desde as 

condições materiais até o desinteresse pelo outro, a falta de percepção da 



35 
 
potencialidade dos conflitos e, ainda, um currículo em que não se vê metodologias, 

conteúdos e propostas que ajudem na solução equilibrada dos conflitos, podem ser 

empecilhos reais para a inclusão escolar universal. 

Costa Júnior (2014) elegeu um estudo de caso para pesquisar a indisciplina 

no ambiente escolar e a importância do papel da escola em repensar como vem 

lidando com o problema da indisciplina, para que a mesma seja capaz de desenvolver 

uma educação que realmente ajude a transformação dos educandos. Nessa 

pesquisa, a autora concluiu que promover, por parte da gestão escolar, iniciativas que 

visem à transformação de realidades, vai ao encontro das proposições de 

instrumentos legais, como o ECA, e são suficientemente capazes de garantir aquilo 

que o cidadão conquistou como direito social. Lembra a autora que o aluno é, muitas 

vezes, participante de uma sociedade excludente e que não oferece a ajuda 

satisfatória para o fortalecimento de uma boa conduta, seja na escola ou em outros 

ambientes. 

 

1.3. Indisciplina e o adolescente em conflito com a lei na escola 

Entre as questões iniciais desta pesquisa, estava a da participação do 

adolescente em conflito com a lei nas ocorrências de indisciplina das escolas, uma 

vez que se percebia essa relação no imaginário do corpo docente nas escolas em que 

este pesquisador foi docente nos últimos 10 anos. 

Em pesquisa realizada no Banco de Teses da Capes por Rocha (2014) 

sobre trinta e nove produções selecionadas sobre o tema das medidas 

socioeducativas em meio aberto, doze trabalhos científicos focalizam a relação entre 

os adolescentes que cumprem medida socioeducativa e a escola. O autor constata, 
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em consulta às produções analisadas, que muitas delas referem à resistência dos 

adolescentes de continuar estudando e desinteresse da escola em atender esse 

adolescente, assinalando que há “simultaneamente a fragilidade e a indisposição do 

sistema de ensino na relação adolescente-escola, assim como a demanda por novas 

metodologias que apoiem efetivamente a inserção escolar deste adolescente” (p.78).  

Algumas crenças sobre a indisciplina na escola podem levar a uma 

associação simplista entre ato infracional e indisciplina e ampliar a rejeição sobre a 

inclusão do adolescente em conflito com a lei na escola. Na busca de culpados pela 

indisciplina na escola, um olhar sobre a participação do adolescente que cumpre 

medidas – o chamado “LA”5 – nos episódios da escola não se confirma em dados de 

pesquisa (SILVA, 2012; ARAÚJO, 2012; ROCHA, 2014; FACCIONI, 2015). 

Segundo Faccioni (2015), claramente, os adolescentes atendidos nos 

serviços de medida em meio aberto não estão na escola. Segundo essa pesquisadora, 

que estudou a situação, de 197 casos atendidos pelos serviços de medidas em meio 

aberto em abril de 2015, apenas “15 estavam matriculados na escola, mas não havia 

dados que mostrassem quantos permaneciam com sucesso na escola” (p.74). 

Entre as questões que envolvem o ingresso e a permanência do 

adolescente em conflito com a lei na escola, os dados parecem indicar que a 

indisciplina não é um tema central, mas certamente estes se beneficiariam com a 

existência de processos de mediação nos quais pudessem esclarecer muitos 

aspectos que envolvem sua não adesão à escola. 

                                                         
5Referência ao adolescente que cumpre medida de Liberdade Assistida. 
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Em todo o país, escolas e gestores preocupados com questões 

disciplinares vêm buscando investir em formação e na busca de metodologias de 

conciliação, de mediação e da aplicação de círculos restaurativos para alunos e 

professores. Elegeu-se neste estudo recortar o conceito de mediação que será 

apresentado a seguir. 

 

1.4. Mediação: diferentes perspectivas 

Uma das formas mais eficientes de se compreender um objeto, segundo 

Matos (2005, p. 19), é geometrizá-lo em sua área de abrangência. Nesse sentido, 

buscou-se, inicialmente, o significado do conceito de mediação em um dicionário com 

maior visibilidade e aceitação social e obteve-se no Dicionário Aurélio6 o seguinte 

esclarecimento acerca do termo “mediação”: 

1 Ato ou efeito de mediar. 

2 Intervenção. 
3 Momento de culminação de um astro. 
4 Cada uma das duas partes em que se divide um salmo ou um versículo. 

Interessante observar a aproximação simbólica entre os verbetes um (1) e 

dois (2), na medida em que se pode crer que a mediação de fato guarda relação com 

o fato de se consolidar como um ato ou efeito de mediar que é, ao mesmo tempo, uma 

intervenção, envolvendo tal configuração representativa do termo. 

É como se houve uma complementação que conduz ao fato de que, para 

mediar, é necessário intervir e essa forma de compreensão, a partir do verbete do 

dicionário, por mais simples que seja, serve de baliza para novas reflexões acerca do 

objeto a ser geometrizado, isto é, esmiuçado. 

                                                         
6 Fonte: http://www.dicionariodoaurelio.com/mediacao. Acesso em 9 de novembro de 2014. 

http://www.dicionariodoaurelio.com/mediacao
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Intervir é interferir em algo, modificando-o, acredita-se, no caso da 

mediação, para uma melhor e mais completa configuração, agregando aspectos 

fundamentais que simbolizam fortemente a compreensão do ato de mediar. O sentido 

proposto pelo dicionário não enfoca objetivamente a cortesia, embora se possa 

esperar essa consequência, todavia não necessariamente esta se consolidará, pois, 

o objetivo da mediação nas sociedades modernas é evitar o surgimento de demandas 

judiciais, pois os setores judiciários estão de fato abarrotados de lides. 

A mediação tem sido uma estratégia cada vez mais apropriada pela própria 

justiça, que está mais propensa a ampliar novas alternativas de mediação, assim 

definida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2015): 

A mediação pode ser definida como uma negociação facilitada ou catalisada 

por um terceiro. Alguns autores preferem definições mais completas 
sugerindo que a mediação um processo auto compositivo segundo o qual as 
partes em disputa são auxiliadas por uma terceira parte neutra ao conflito ou 
por um painel de pessoas sem interesse na causa, para se chegar a uma 
composição. Trata-se de um método de resolução de disputas no qual se 
desenvolve um processo composto por vários atos procedimentais pelos 
quais o (s) terceiro (s) imparcial (is) facilita (m) a negociação entre as pessoas 
em conflito, habilitando-as a melhor compreender suas posições e a 
encontrar soluções que se compatibilizam aos seus interesses e 
necessidades. (p.20) 

Ainda na tentativa de orientar os interessados no conhecimento sobre a 

mediação, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro disponibiliza um site7 com 

conceitos, normas e estrutura de funcionamento de resolução de conflitos judiciais 

pela mediação, e define: 

A mediação é um processo voluntário que oferece àqueles que estão 
vivenciando um conflito familiar, ou qualquer outro conflito de relação 
continuada, a oportunidade e o espaço adequados para solucionar questões 
relativas à separação, sustento e guarda de crianças, visitação, pagamento 
de pensões, divisão de bens e outras matérias, especialmente as de interesse 
da família. As partes poderão expor seu pensamento e terão uma 
oportunidade de solucionar questões importantes de um modo cooperativo e 
construtivo. O objetivo da mediação é prestar assistência na obtenção de 
acordos, que poderá constituir um modelo de conduta para futuras relações, 

                                                         
7 Fonte: http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/mediacao/estrutura-administrativa/o-que-e-mediacao. 

Acesso em 10 de novembro de 2014. 
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num ambiente colaborativo em que as partes possam dialogar 
produtivamente sobre suas necessidades e de seus filhos. 

Destaca-se o caráter voluntário que a mediação possui, ou seja, é a partir 

de uma decisão individual proveniente da anuência de cada uma das partes que se 

produz a mediação. Para isso, é necessário um exercício de desprendimento em 

relação ao problema produzido, uma vez que, na mediação, tem-se uma situação de 

reciprocidade, é um exercício de paciência, desenvolve-se a capacidade ouvir o outro, 

fator de extrema dificuldade para o ser humano.  

O texto também é efetivo ao descrever o objetivo primordial da mediação, 

o qual é prestar assistência, apoio equitativo aos envolvidos para que não se avance 

no procedimento a ponto de crescer a questão mediada, extinguindo-a antes de um 

processo judicial com os trâmites tradicionais. 

Para além da justiça, o conceito de mediação, como pondera Signates 

(1998), vem tanto da vertente filosófica idealista e cristã, como da tradição teórica 

hegeliana e marxista, embora existam pontos de tangência entre ambas as 

orientações. Veja-se, segundo o autor, também o significado mais comum de 

mediação:  

O significado mais corrente de mediação vincula-se à ideia do intermediário. 

Como tal é a noção utilizada num contexto da epistemologia behaviorista, 
como “elos intermediários” entre o estímulo inicial e a resposta, gerando “ao 
mesmo tempo, as respostas aos estímulos que os precedem e, por sua vez, 
estímulos para os elos que seguem” (DUBOIS, p. 405, 1997). Na verdade, a 
apropriação filosófica do conceito não se restringe a esse sentido, podendo, 
sem perder o significado de intermediação, não se aplicar ao próprio 
elemento intermediador, mas “... àquele que se liga ao primeiro (ou dele 
deriva) por intermédio do segundo” (LACERDA, p.38,2012). Pode, também, 
adquirir uma feição mais processual ou ligada à ideia de movimento “...entre 
um termo ou um ser do qual se parte e um termo ou um ser ao qual se 
chega...” (SIGNATES, 1998, p. 38)  

Embora apareça como novidade hoje, a mediação de conflitos tem raízes 

históricas. No caso da mediação, à luz dos estudos de Cachapuz (2003), sabe-se que 

sua origem se faz presente desde os primórdios, a saber: 
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[...] a mediação de conflitos não é novidade em muitas nações, pois existem 
relatos sobre o seu emprego há cerca de 3000 a.C. na Grécia, bem como no 
Egito, Kheta, Assíria e Babilônia, nos casos entre as Cidades – Estados [...] 
A mediação há muito tempo é utilizada em várias culturas no mundo, como a 
judaica, a cristã, a islâmica, a hinduísta, a budista, a confucionista e até as 
indígenas. (p.24) 

A citação acima é pertinente porque retrata que os antigos já utilizavam a 

mediação como uma alternativa de evitar conflitos, os quais poderiam acarretar 

grandes e graves consequências, como guerras, mortes desnecessárias e demais 

fatos de reconhecimento histórico. 

Na Cidade-Estado de Roma, diz a autora, já havia uma forma peculiar de 

utilizar a mediação:  

Na Roma antiga já havia a previsão do procedimento in iure (na presença do 

juiz) e o in iudicio (na presença do mediador ou árbitro). É de se ressaltar que 

no ordenamento ático e, posteriormente, no ordenamento romano 
republicano, a mediação não era reconhecida como instituto de direito, mas 
sim, como regra de mera cortesia. (p.24) 

Acima há a representação do termo “mediação” como uma forma de 

cortesia, ou seja, um elemento que serve para aproximar as pessoas. O mesmo autor 

mostra outro importante referencial histórico é a mediação no contexto islâmico, a 

saber: 

As culturas islâmicas também têm longa tradição de mediação. Em muitas 
sociedades pastoris tradicionais do Oriente Médio, os problemas eram 
frequentemente resolvidos através de uma reunião comunitária dos idosos, 
em que os participantes discutiam, debatiam, deliberavam e mediavam para 
resolver questões tribais ou intertribais críticas ou conflituosas. Nas áreas 
urbanas, o costume local tornou-se codificado em uma lei que era 
interpretada e aplicada por intermediários especializados, ou quadis. Estes 
oficiais exerciam não apenas funções judiciais, mas também de mediação. 
[...] O hinduísmo e o budismo, e as regiões que eles influenciaram, têm uma 
longa história de mediação. As aldeias hindus da Índia têm empregado 
tradicionalmente o sistema de justiça panchayat, em que um grupo de cinco 
membros tanto media quanto arbitra as disputas (p.25). 

Além disso, importa ainda destacar que o texto bíblico menciona a 

mediação como forma de comunhão fraterna. Isso é possível ler no livro de Mateus, 

18, 15-17: 

Se o seu irmão pecar, vá e mostre o erro dele, mas em particular, só entre 
vocês dois. Se ele der ouvidos, você terá ganho seu irmão. Se ele não lhe 
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der ouvidos, tome com você mais uma ou duas pessoas, para que toda a 
questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Caso ele 
não dê ouvidos, comunique à Igreja. 

A tolerância é um importante elemento de caracterização da mediação e 

pode-se observá-la no texto bíblico de Mateus. Para a realização da mediação, é 

preciso flexibilizar a humanidade existente em cada um e praticar a alteridade, pois 

ela neutraliza as formas de egoísmo humano e torna-se uma ferramenta de resolução 

do conflito que poderia surgir sem o efeito da mediação. 

No aspecto jurídico, destaca-se a mediação como ferramenta de 

conciliação, fomentadora de solução de conflitos. Basta nos atentarmos ao inciso 

LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal8, que determina que “a todos, no âmbito 

judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios 

que garantam a celeridade de sua tramitação”. 

Também há de se destacar o caráter democrático aí presente, uma vez que 

as partes participarão de uma troca recíproca de argumentos que serão mediados no 

momento instituído, cujo objetivo é sempre a resolução do conflito. Isso é possível 

porque 

[...] a mediação é um processo orientado a conferir às pessoas nele 
envolvidas a autoria de suas próprias decisões, convidando-as à reflexão e 
ampliando alternativas. É um processo não adversarial dirigido à 
desconstrução dos impasses que imobilizam a negociação, transformando 
um contexto de confronto em contexto colaborativo. É um processo 
confidencial e voluntário no qual um terceiro imparcial facilita a negociação 
entre duas ou mais partes onde um acordo mutuamente aceitável pode ser 
um dos desfechos possíveis9. 

Verifica-se, no trecho supracitado, que a figura do mediador é fundamental, 

pois, no processo de mediação, cria-se uma oportunidade única de falar com 

profissionais especializados, de expor os problemas para que possam ser resolvidos 

                                                         
8 Emenda Constitucional n° 45, de 2004. 
9 Texto divulgado no blog Mediar Conflitos: Reflexões e informações sobre mediação de conflitos. Disponível 

em:  http://www.mediarconflitos.com/2006/07/o-que-mediao-de-conflitos.html. Acesso em 23 de abril de 2014. 

http://www.mediarconflitos.com/2006/07/o-que-mediao-de-conflitos.html
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da melhor forma possível em cada caso, sem o custo emocional e financeiro de um 

processo judicial.  

Assim sendo, o que se propõe no âmbito judicial, é a mediação de conflitos 

que tem a potencialidade de ser um instrumento crucial na configuração da justiça 

restaurativa e, mais interessante, de uma justiça configurada pela atuação e interação 

objetiva das partes que compõem o conflito estabelecido. 

Nessa perspectiva, a mediação é um meio alternativo de solução de 

controvérsias que favorece atitudes de alteridade e reciprocidade. A presença de um 

terceiro auxilia as partes a chegarem, por si próprias, a um acordo; todavia, enfocando 

que somente as partes envolvidas é que são as detentoras do poder de decisão, 

sendo o mediador um facilitador. 

Em se tratando de mediação de conflitos, há aqueles que não são 

mediáveis, isto é, impossibilitam o diálogo e a reflexão no contexto em que foram 

produzidos. Alguns exemplos de conflitos como os crimes, as agressões e outros tipos 

de violência só podem ser mediáveis no âmbito judicial na aplicação de uma justiça 

restaurativa, que não prescinde da punição na forma da lei.  

O diálogo como estratégia de mediação pode ajudar a desenvolver 

atividades pedagógicas que contemplem a comunidade do entorno da escola, pode 

analisar fatores de vulnerabilidade e de riscos e contribuir para que outros atores das 

políticas sociais do território possam oferecer os serviços de proteção social 

necessários em alguns casos, identificar e sugerir atividades pedagógicas 

complementares, a serem realizadas pelos alunos fora do período escolar, e 

complementar os estudos em outros espaços educativos. 
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Xavier (2009), estudando o diálogo no pensamento de Paulo Freire, 

assinala: 

O diálogo, explicitado por Paulo Freire enquanto comunicação com alguém 

sobre alguma coisa, a fim de produzir ou reconstruir conhecimento, não pode 
instaurar-se na negação da vocação humana de ser mais, porque não se 
fundamenta na ação de um homem sobre o outro, mas na comunicação entre 
homens solidarizando saberes e “achados” a fim de transformar não o outro, 
mas, com ele, o mundo. A dialogicidade exige que o homem se mantenha em 
uma relação de respeito diante da liberdade do outro, ou seja, exige uma 
relação instituída não pela força da opressão e submissão, mas pela 
capacidade de comunicabilidade que vai além de um simples ajustamento e 
acomodação às ideias ou circunstâncias de um mundo prescrito. (p.06) 

A mediação de conflitos tem sido apontada como uma alternativa útil 

também para a resolução de conflitos nas escolas. No capítulo a seguir, serão 

apresentados alguns contornos desse tema. 
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Capítulo 2. Mediação de conflitos na escola e o Programa 

Professor Mediador Escolar e Comunitário do Governo do Estado de São 

Paulo 

 
“Quem tem o que dizer deve assumir o dever de motivar, de desafiar 
quem escuta, no sentido de que, quem escuta diga, fale, responda. ” 

Paulo Freire. Pedagogia da Autonomia 

 

2.1. Crianças e adolescentes na escola   

O aluno é o centro da ação educativa escolar. Os alunos do Ensino 

Fundamental II que protagonizaram os conflitos relatados nesta pesquisa são crianças 

e adolescentes de 10 a 16 anos, em média.  

A ideia do que é ser criança ou adolescente varia de sociedade para 

sociedade e teve significados diversos em cada período histórico. Em nossa 

sociedade o ECA considera criança pessoas de 0 a 12 anos, e adolescentes pessoas 

na faixa de 12 a 18 anos incompletos. Sabendo que essa é uma fase de muitas 

mudanças tanto físicas como emocionais, a aplicação das medidas judiciais para os 

casos de violação de direitos deve ser diferenciada, levando em consideração o 

desenvolvimento e maturação dessas pessoas.  

Segundo o ECA, determina-se que os dirigentes do ensino fundamental 

devem comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus-tratos, faltas injustificadas, 

evasão escolar e elevados índices de repetência, de modo que providências de 

atendimento e reorientação dos casos detectados possam ser tomadas.  
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No que diz respeito aos desafios da inclusão escolar, o artigo 57 do ECA 

determina que o Poder Público deve estimular pesquisas e a busca de novas 

propostas pedagógicas, visando à inclusão educacional. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, incorpora os dispositivos da Constituição Federal e do ECA, 

definindo em seus artigos 2º e 5º:   

Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho  

Art. 5º. O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo 

qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização 
sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o 
Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo.  

Essa mesma Lei, em seu Art. 12, determina que os estabelecimentos de 

ensino terão, entre outras, a incumbência de elaborar e executar sua proposta 

pedagógica, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento e 

articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade com a escola.  

Os Incisos VII e VIII preveem que se deve informar os pais e responsáveis 

sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua 

proposta pedagógica e notificar o Conselho Tutelar do Município, o juiz competente 

da Comarca e o respectivo representante do Ministério Público da relação dos alunos 

que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do percentual 

permitido em lei. 

Essas ocorrências de frequências escolares são bastante comuns na 

escola nos dias de hoje e estão muito associadas ao fracasso escolar e, por 

consequência, a uma descrença na função educativa e na ação da escola, embora 
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haja consenso da importância da educação e da formação escolar para a ampliação 

da democracia e do desenvolvimento humano. 

Ao analisar as justificativas que emergem para que tal situação, Aquino 

(1998) destaca que tem aparecido de modo recorrente a figura do "aluno-problema". 

O aluno-problema é tomado, em geral, como aquele que padece de 

certos supostos "distúrbios psico/pedagógicos"; distúrbios estes que 
podem ser de natureza cognitiva (os tais "distúrbios de aprendizagem") 
ou de natureza comportamental, e nessa última categoria enquadram-se 
um grande conjunto de ações que chamamos usualmente de 
"indisciplinadas". Dessa forma, a indisciplina e o baixo aproveitamento 
dos alunos seriam como duas faces de uma mesma moeda, 
representando os dois grandes males da escola contemporânea, 
geradores do fracasso escolar, e os dois principais obstáculos para o 
trabalho docente (p. 73). 

Segundo Aquino (1998), a indisciplina e o baixo aproveitamento dos alunos 

são “faces de uma mesma moeda”, que representam os maiores desafios da escola 

atual e, como já se discutiu neste trabalho, aponta o dedo acusatório para a 

incapacidade do aluno e evidencia uma efetiva dificuldade de acolhida da diversidade.  

O indisciplinado é sempre visto como o revoltado, o que não aceita se 

submeter, o que não acata ordens (mesmo que irracionais), que desacomoda e 

incomoda todos na escola. 

Buscando refletir sobre as referências atuais de conduta para os 

adolescentes, Guará (2013), lembra que o “certo” e o “errado” como referências 

morais (ou mesmo, legais) estão em constante flutuação e mudança:  

[...]os comportamentos são pautados por regras e normas da escola e 

da sociedade e [...]este quadro de referência está em mudança: o que é 
aceitável hoje como norma de convívio social flutua e se desestabiliza. 
O antigo valentão da turma, até admirado pelo grupo por seu destemor, 
hoje extrapola os limites da valentia para se tornar violento; o respeito à 
autoridade paterna, antes irrevogável, hoje exige negociações; o aluno 
bem-comportado é hoje alvo de bulling na escola. As referências éticas 
das autoridades públicas estão arranhadas por denúncias de 
comportamento ilegal e a sociedade atual não tem um padrão de 
referência ético sobre o qual os adolescentes se inspirem”. (p.25) 
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Também na escola, assinala a autora, “a conduta de crianças e 

adolescentes se condiciona à atmosfera de valores e procedimentos cotidianos do 

ambiente escolar” (2013, p.37) e assim sendo, a exigência de seguimento das normas 

pelos alunos terá que se ver refletida também no cumprimento das normas pela escola 

e pelos professores.  

Sanches et al. (2013) observam que a motivação para atos de violência e 

de indisciplina envolvendo adolescentes pode estar mesclada a uma dinâmica afetiva 

de autoidentificação, a um apropriado momento de transição e conflito pessoal 

característico dessa fase, em que há perturbações, medo, dúvidas e inseguranças. 

Confirmando essa percepção, Levisky (2000) assinala que 

comportamentos de confrontação ou de violência entre adolescentes podem 

representar a expressão de modelos identificatórios com a família ou seu grupo de 

referência como forma de autoafirmação do adolescente. Além disso, o contexto de 

exclusão social cria um ambiente propício a respostas violentas. 

A maioria dos problemas locais, geradores de violência, estão 

identificados: analfabetismo, má distribuição de renda, mortalidade 
infantil, crescimento das cidades sem planejamento: urbano, social, de 
saúde, de serviços públicos, de segurança acrescidos de uma crise que 
atinge os valores éticos e morais (LEVISKY, 2000, p.33). 

 

2.2.  Mediação no âmbito escolar 

Quando se fala em mediação no âmbito escolar, uma primeira associação 

é feita com as abordagens de aprendizagem e em especial ao conceito de mediação 

derivado da teoria de Vygotsky. Refletindo sobre a mediação na aprendizagem, Sforni 

(sd) lembra que a ideia da mediação se confunde, às vezes, com a superação da 
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concepção espontaneista de aprendizagem “na qual os alunos deveriam construir seu 

próprio conhecimento e ao professor cabia apenas acompanhar o processo”. 

Desde uma perspectiva histórico-crítica, a ideia de mediação tem sido uma 

categoria central da ação pedagógica, a partir da qual se busca resgatar as 

determinações históricas dos sujeitos e o impacto dessas determinações em sua 

relação com o mundo e com os grupos, problematizando as questões que subjazem 

aos conflitos. 

Lima (2014) pondera que, enquanto atividade intencional, a educação 

escolar “torna-se relevante para a humanização dos indivíduos, mediando a 

apropriação da cultura e o desenvolvimento das máximas possibilidades humanas” 

(p.4), inserida num campo não apenas sociológico ou educativo, mas também, 

filosófico: 

A mediação é, portanto, categoria filosófica relevante na análise da 

humanização ou formação humana numa perspectiva histórico-dialética e 
relaciona-se com as ideias de contradição, processo e movimento de 
superação do ser social nas apropriações/objetivações do gênero humano. 
(p.06) 

A mediação, sobre a qual se trata neste estudo, recupera dessas fontes a 

ideia da humanização das relações, considerando que o cenário histórico da escola, 

neste início de século, sobrecarrega de tensões o cotidiano escolar e exige não 

apenas uma mediação do processo educativo com o conhecimento universal, mas 

uma mediação das relações humanas em cena.  

 A mediação surge da necessidade de se dialogar com os envolvidos em 

disputas ou eventos disciplinares ou de outra ordem, evitando-se, assim, a violação 

de direitos humanos e ampliando as possibilidades de diálogo. Nesse sentido, os 
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Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) trazem uma indicação sobre a importância 

do diálogo na educação: 

Dialogar pede capacidade de ouvir o outro e de se fazer entender. Sendo a 

democracia composta de cidadãos, cada um deles deve valorizar o diálogo 
como forma de esclarecer conflitos e também saber dialogar. A escola é um 
lugar privilegiado onde se pode ensinar esse valor e aprender a traduzi-lo em 
ações e atitudes. (P. 74) 

Percebe-se, por meio da citação supra, que o diálogo, enquanto ferramenta 

de construção da mediação, é marcado por aspectos relacionados à alteridade, 

sendo, nesse sentido, um exercício do processo de uma cultura cidadã. 

O chamamento ao diálogo é importante porque evita que se construa uma 

escola autoritária e possibilita que se construa uma escola mais participativa e 

acolhedora nos marcos da cidadania; uma escola que capacita, forma de maneira 

integral e insere pessoas conscientes na sociedade. 

A resolução e a mediação de conflitos no âmbito escolar têm o objetivo de 

proteger a integridade física e patrimonial dos educandos e dos equipamentos e 

mobiliários que integram a escola enquanto instituição de ensino. 

Compreende-se que os conflitos podem ser resolvidos através de diálogo, 

evitando soluções baseadas na agressão física e/ou verbal, estimulando uma 

atmosfera colaborativa na escola, criando soluções apresentadas pelos próprios 

envolvidos que são os principais interessados em resolvê-los. A mediação em sala de 

aula pode evitar ou minimizar os problemas comuns ao cotidiano de todos os alunos 

para que cresçam como seres humanos autônomos e conscientes de seu papel no 

seio da sociedade.  

Meireles (2014), refletindo sobre a importância da construção de 

relacionamentos pautados no respeito e na colaboração dentro do ambiente 



50 
 
educacional, discorre sobre a contribuição da mediação de conflitos e das abordagens 

restaurativas para uma transformação da cultura da escola. Ao dar relevância ao 

desenvolvimento de ferramentas comunicacionais e da responsabilização coletiva 

pelo bem-estar de todos. Os autores citados acima apostam num conjunto de ações 

tanto proativas quanto reativas, alertando para o fato de que a opção por 

procedimentos restaurativos, quando a postura real é orientada pela perspectiva 

punitiva e autoritária, não surte os efeitos desejados na escola. Além disso, lembra 

que é preciso que a escola ofereça “o mesmo tratamento aos erros comportamentais 

e acadêmicos”, pois ainda hoje as “desaprovações aos erros comportamentais 

geralmente são bem mais severas do que as reações aos erros pedagógicos” (p. 194). 

Carácio (2014), tendo por base a teoria construtivista, explora as 

concepções dos professores sobre conflitos entre crianças do primeiro ano do ensino 

fundamental. Entendendo que os conflitos são necessários para o desenvolvimento 

moral da criança, a autora considera que os educadores devem considerar que "nas 

relações entre as crianças no ambiente escolar os conflitos interpessoais fazem parte 

das relações e que a disciplina almejada, por meio da coerção e da punição, nada 

pode contribuir com o desenvolvimento da criança ” (p.73.), reconhecendo que há 

lacunas de conhecimento na formação dos professores para uma nova atuação. Tal 

demanda de formação poderia melhorar a convivência em grupo, proporcionando 

mais envolvimento de todos os autores, pais, professores, criando-se um espaço de 

reflexão para a escola. Uma outra alternativa na escola é a de criar um tema que 

possibilite a discussão dos conflitos nas práticas cotidianas, ampliando a função 

restrita da escola como transmissora de conhecimento para uma proposta de 

discussão de valores morais, debatendo a convivência em sociedade. 
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A mediação de conflito na escola também é abordada por Carneiro (2014), 

cuja pesquisa teve o objetivo de entender como o Projeto Estudar em Paz: Mediação 

de Conflitos no Contexto Escolar contribuiu para o reconhecimento do conflito e o 

enfrentamento da violência no contexto escolar. A mesma utilizou como metodologia 

um estudo de caso numa escola do ensino fundamental do Distrito Federal, fazendo 

uma comparação com outra escola também do Distrito Federal. Os resultados obtidos 

na pesquisa mostram que as crianças da escola estudada possuem comprometimento 

e envolvimento com o projeto e que a prática da mediação coletiva foi um diferencial 

para a compreensão dos conflitos coletivos – de ordem social – dos atores envolvidos, 

possibilitando a criação e reparação dos laços sociais, com o fortalecimento e 

reconhecimento das pessoas como sujeito de direitos e a mobilização social para a 

garantia desses direitos. 

 

Nessa mesma linha de pensamento, Carvalho (2013) contribui com sua 

pesquisa, dizendo que, na escola, a violência pode ter origem nas relações 

estabelecidas entre os agentes escolares e os alunos e que a escola não está livre da 

violência social, podendo notar que os profissionais da educação encontram 

dificuldades em administrar os conflitos e lidar com as diferentes formas de violência. 

Nessa pesquisa, Carvalho cita a importância do Professor Mediador Escolar e 

Comunitário como parte da política pública do Sistema de Proteção Escolar. A autora 

considera que as relações democráticas e participativas têm se mostrado positivas e 

o Professor Mediador Escolar e Comunitário contribui para a redução da violência 

escolar, na medida em que constrói vínculos afetivos e sociais e facilita o equilíbrio 

necessário ao processo de ensino e aprendizagem. Ela conclui que a violência social 

incide sobre a violência na escola e tem relação íntima com os modos de organização 



52 
 
da escola e de que forma são estabelecidas as relações interpessoais nos diferentes 

espaços de participação. A democratização das relações sociais e didático-

pedagógicas entre o professor e os alunos e seus pares é o maior desafio, diz a 

autora, para que haja de fato redução nos casos de violência escolar. 

 

Vasconcelos (2014) traz no cerne de sua pesquisa as principais aplicações 

de círculos restaurativos e dos encontros de mediação no ambiente escolar aplicáveis 

em diferentes níveis na escola: o nível primário, direcionado à reafirmação de 

relações; o nível secundário, voltado para a reconexão das relações; e, por fim, o nível 

terciário, no qual há necessidade de reconstrução de relações já comprometidas. 

Tendo como base sua experiência pessoal e de pesquisa, o autor traz algumas ideias 

sobre como implantar a política pública de Cultura de Paz nas escolas, sugerindo que 

a escola deve considerar que “afeto e cognição devem estar juntos” e que poderiam 

ser implantadas as práticas restaurativas na própria sala de aula em termos 

preventivos, cuidando-se dos conflitos cotidianos na relação discente-docente e 

promovendo ações para diminuir os “problemas relacionados a casos de maus-tratos 

reiterados, envolvendo estudantes com maiores dificuldades”. O autor adverte, 

entretanto, que, nas “práticas de terceiro nível”, a escola precisará de apoios 

institucionais externos, uma vez que os problemas instalados apresentam maior 

complexidade (p.192). 

A adoção de práticas de mediação de conflitos no ambiente escolar supõe 

apoiar o desenvolvimento de ações, programas e práticas restaurativas, além de 

orientar professores, pais ou responsáveis e alunos sobre o papel de cada um no 

processo educativo, estabelecendo processos dialógicos intencionais e também um 

clima escolar aberto ao diálogo e ao incentivo a participação de todos. 
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O MEC editou em 2007 uma cartilha, no módulo Ética e Cidadania voltado 

à formação de professores (BRASIL, 2007), no qual se pode extrair a definição de 

mediação: 

Mediação, juntamente com a arbitragem e a conciliação, é uma forma 

alternativa de resolução de conflitos em que os próprios envolvidos chegam 
a uma solução para suas demandas. O papel do mediador nesse contexto é 
facilitar o diálogo entre eles, proporcionando condições favoráveis para 
chegarem a um consenso. A mediação é definida como “um processo não 
adversarial, confidencial e voluntário, no qual um terceiro imparcial facilita a 
negociação entre duas ou mais partes, onde um acordo mutuamente 
aceitável poderá ser um dos desenlaces possíveis”10. (p.28) 

Considerando os conflitos como inerentes à vida em comum, pode-se 

encontrar na mediação uma ferramenta para se lidar com eles de modo mais positivo, 

respeitando as diferenças e avançando para um pacto de convívio mais dialógico e 

potencializador. 

O trecho acima sugere uma importante compreensão no sentido de 

entendermos que a mediação é um processo analítico que tem o conflito no centro e 

é nele que figura o professor mediador, o qual atuará com função de educador de 

proximidade dedicado à promoção da proteção escolar, visto que, antes demais nada, 

ele é um professor que se espera que some esforços  

[...] com a equipe gestora e a toda equipe docente para lidar com as questões 

que se manifestam no ambiente escolar e produzem reflexos na convivência 
que se estabelece dentro da escola, contemplando as relações interpessoais 
de todas as pessoas que a frequentam: alunos, professores, funcionários e 
pais (...) (Resolução SE de São Paulo nº19, de 12/02/2010). 

Assim, o fragmento de texto de lei supracitado trata do papel do professor 

mediador atuante nas escolas estaduais no Estado de São Paulo.  

                                                         
10 Conforme Apostila do curso básico de capacitação em mediação, 1998, pág. 06. 
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Como veremos abaixo, a emergência de conflitos e a mediação de conflitos 

na escola já foi objeto de pesquisas no âmbito do Mestrado Profissional Adolescente 

em Conflito com a lei conforme destacamos a seguir:  

• Elaine Araújo produziu um Manual Técnico de Orientação: A Prática de 

Mediação de Conflitos na Escola em 2012. 

• Adenildo de Lima concluiu sua pesquisa Um olhar Socioeducativo: 

Mediação de Conflito no Ambiente Escolar em 2012. 

• Rafaela Ribeiro de Castro Silva focalizou em sua dissertação os 

Conflitos no Ambiente Escolar: Indisciplina, Ato Infracional e Mediação em 2011. 

Silva (2011) constatou que, em sua trajetória profissional, presenciava 

situações de conflitos na escola e, ao ter conhecimento sobre a possibilidade de as 

escolas terem um projeto a partir da contratação de um professor mediador de 

conflitos para controlar indisciplina e ato infracional, elegeu realizar uma pesquisa 

qualitativa em uma escola da região de São Bernardo do Campo, visando comparar 

sua atuação com o documento elaborado pela Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo, focalizando a indisciplina manifestada nas escolas e o problema da 

exclusão do adolescente que cumpre medidas socioeducativas. 

O fato mais contundente da abordagem da autora é a falta de entendimento 

do Projeto por parte dos profissionais da escola. Destacou em suas análises, a 

dificuldade da implementação do projeto, bem como das intervenções em relação à 

indisciplina do adolescente em conflito com a lei. 

Lima em 2012 analisou a mediação de conflito no ambiente escolar, tendo 

como objeto de pesquisa o professor mediador. Partindo de sua experiência pessoal 

como mediador, o autor destaca a importância de uma postura mais humanizada para 



55 
 
as questões dos conflitos existentes no ambiente escolar, constatando que a tarefa 

não é fácil, mas não é impossível. Ele buscou descrever a atuação peculiar do 

Professor Mediador Escolar e Comunitário e a relação entre sua prática e as práticas 

socioeducativas, valorizando o uso do diálogo como um diferencial de qualificação a 

ser promovido junto aos diversos atores envolvidos (gestores e equipe pedagógica).  

Comenta o pesquisador que o trabalho de integração entre a família e a escola deve 

ser reforçado e que o professor-mediador não pode ser o ator único de transformação 

da prática educacional. 

Vivenciando e investigando alguns fatores que interferem no processo 

ensino-aprendizagem, o autor vê o Professor Mediador Escolar e Comunitário (PMEC) 

como alguém que precisa de recursos metodológicos que o habilitem a atuar como 

facilitador do processo de acompanhamento das medidas socioeducativas, 

intermediando as ações de conflitos, conciliando família, aluno e escola, tendo como 

fundamento o diálogo aberto.  

A perspectiva socioeducativa que o autor apresenta serve de base para a 

busca de soluções ou entendimento das situações de conflitos que surgem dentro do 

âmbito escolar, especificamente a sala de aula. Nessas ações, vê muitos resultados 

positivos, porém, por outro lado, encontra muitos obstáculos na gestão escolar, pois 

em sua grande maioria os professores e equipe não sabem como lidar com as 

situações de conflitos em sala de aula. 

O autor relata que falta ainda uma melhor qualificação para que o Professor 

Mediador Escolar e Comunitário (PMEC) possa desenvolver o seu trabalho junto ao 

adolescente em LA (Liberdade Assistida), pois muitas vezes, estes não são assistidos 

como direito em suas necessidades na relação cotidiana do aluno no ambiente 
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escolar. Lembra o autor que existe um Manual de Proteção Escolar e Promoção de 

Cidadania da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo que traz em seu 

contexto uma série de temas que deveriam ser trabalhados intensamente dentro das 

Unidades Escolares e que não vem sendo muito utilizado pelas escolas, considerando 

que as situações de violência que hoje ocorrem em sala de aula poderiam ser 

minimizadas com maior preparo dos docentes e da equipe de gestão escolar. 

Araújo (2012), em seu estudo, elaborou um Manual Técnico de Orientação 

para subsidiar a Prática de Mediação de Conflitos na Escola como trabalho final do 

Mestrado Profissional Adolescente em Conflito com a Lei. O Manual contém 

instruções para facilitar a compreensão das relações interpessoais na complexidade 

do contexto escolar uma vez que, constata a autora, a violência no âmbito escolar tem 

se revelado cada vez mais difícil e complexa e tem afastado os professores da sala 

de aula por doenças psicossomáticas, muitas vezes com licenças longas para 

tratamento. Os conflitos interpessoais entre professores e alunos acabam se 

traduzindo numa realidade comprometedora da qualidade de ensino, abalando os 

vínculos entre os envolvidos e comprometendo a qualidade do trabalho e da vida 

pessoal. 

A aposta da formação é a de que é relevante que a escola desenvolva 

ações preventivas com a intenção de tornar as relações e o ambiente escolar 

saudáveis, criando um espaço estimulante para o processo educativo, em que se 

possa incentivar o diálogo por meio da mediação de conflitos, utilizando estratégias 

que propiciem a comunicação e a interação entre os envolvidos. 

Em relação aos adolescentes em conflito com a Lei, segundo a autora, as 

escolas ainda não conseguiram estabelecer ações capazes de incluí-los no cotidiano. 
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Esses adolescentes são vulneráveis ao conflito e têm dificuldade de aceitar regras 

(principalmente as impostas). Procurar compreendê-los pode ajudar a entender a 

complexidade dos problemas que envolvem seu cotidiano na escola. Lembra a autora 

que as propostas alternativas de mediação de conflitos ainda não solucionam os 

conflitos gerados, já que existem questões que ultrapassam a competência escolar.  

Na perspectiva secundária da autora, torna-se necessária a formação de 

educadores que possam promover o diálogo, aplicar dinâmicas e processos 

democráticos para superar desafios e obstáculos do cotidiano. O Manual Técnico se 

configura uma alternativa para essa formação tão importante e traz, como um dos 

principais pontos a serem trabalhados com os professores, a percepção do educador 

sobre o aluno como um todo (isso inclui sentimento e pensamento), para assim poder 

atuar de forma mais segura, tranquila e responsável frente às questões que 

envolverem conflitos na sala de aula. 

Percebe-se que, nesse contexto, existe uma fragilidade na formação do 

educador e que os cursos de formação inicial e continuada não possuem 

fundamentação teórica sobre o assunto e acabam dificultando suas ações. O uso do 

bom senso e da experiência pessoal ganha peso nesse particular e, por vezes, podem 

acarretar angústias e/ou frustações diante de situações de conflito nas relações. 

A proposta do guia não é a de engessar o comportamento do professor nas 

relações escolares, mas ajudá-lo a perceber suas atitudes e atuações para identificar 

o conflito e evitar as consequências desastrosas que eles provocam, aumentando o 

índice de violência, ou levando ao erro do uso das práticas punitivas, ao invés da 

prática de programas preventivos e técnicas pacíficas da solução. Sobre o perfil do 

professor mediador, a autora sugere que o professor para mediar os conflitos deve 
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ser um líder que acredite em sua capacidade de intervenção, deve ter empatia com o 

grupo, ser querido, respeitado e ter capacidade de diálogo para ter uma atuação 

eficaz.  

 

2.3.  PMEC – O Professor Mediador Escolar e Comunitário 

A Secretaria Estadual de Educação de São Paulo (ISSE) criou o Sistema 

de Proteção Escolar que reúne iniciativas, programas e ferramentas visando a 

sensibilização e a implantação de ações de prevenção e mediação de conflitos no 

ambiente escolar e de valorização da integração entre a escola e a rede de garantia 

dos direitos da criança e do adolescente, bem como a “proteção da comunidade 

escolar e do patrimônio público”. Nesse contexto, destaca-se, como programa 

importante, a possibilidade de as escolas contar com um Professor Mediador Escolar 

e Comunitário (PMEC).  

Entre as ações realizadas pelo Sistema de Proteção Escolar para a 

prevenção de conflitos no ambiente escolar está a atuação do PMEC. Este é 
um professor que tem como objetivo acompanhar o aluno na convivência com 
os outros integrantes dos diversos segmentos escolares e, por meio desse 
acompanhamento, desenvolver um projeto pedagógico que amplie os fatores 
de proteção próprios àquela comunidade escolar, coibindo eventuais fatores 
de vulnerabilidade e conflitos inerentes a esta convivência.11 

O processo de preparação dos docentes para a função é realizado pela 

Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores “Paulo Renato Costa Souza” 

(EFAP) que oferece aos candidatos a função, o curso “Mediação Escolar e 

Comunitária”, tendo sido já realizadas oito edições do curso desde 2010. Informa o 

site da Secretaria que “aproximadamente 4000 professores já foram certificados pela 

participação”. 

                                                         
11http://www.educacao.sp.gov.br/spec/sobre-programa-spec/ 
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Os primeiros 1000 (hum mil) professores mediadores participaram do “1º 

Encontro de Mediação Escolar e Comunitária”, ocorrido em Serra Negra- SP, de 9 a 

11 de junho de 2010.  No início do projeto em 2010, esse profissional tinha uma carga 

horária de 24 (vinte e quatro) horas semanais. No ano de 2011, por meio da Resolução 

SE 18/2011, a carga horária foi ampliada para 30 (trinta) horas semanais (Resolução 

SE 01/2011) e no ano de 2012, para 40 (quarenta) horas semanais (Resolução SE 

07/2012) 

No documento Manual de Proteção Escolar e Promoção da Cidadania, 

encontram-se as diretrizes e procedimentos a serem seguidos nas ocorrências 

escolares que possam prevenir ocorrências violentas e assegurar ações articuladas 

de resolução de conflitos, além da indicação de parcerias possíveis com a rede de 

proteção social e de garantia de direitos da criança e do adolescente12.  

Vale registrar que não foi possível perceber a aplicabilidade dos conteúdos 

dos cursos de formação dos professores na ação educativa do PMEC dentro das 

escolas e nenhum deles fez referência a essa formação nos contatos estabelecidos 

durante as entrevistas e contatos.  

O PMEC é um cargo em comissão proveniente de designação (nomeação), 

ou seja, uma função pública cujo docente deverá estar cadastrado numa diretoria 

regional de ensino e ter passado por um processo seletivo promovido e articulado por 

um dirigente regional de ensino. Esse processo de credenciamento obedece a um 

período estipulado em edital. 

                                                         
12 O documento está disponível em: http://www.educacao.sp.gov.br/spec/sobre-programa-spec/manual-de-

protecao/ 
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Há diretorias de ensino, por exemplo, que aceitam inscrições via e-mail e 

outras em que o interessado se inscreverá pessoalmente. Para tanto, tais candidatos 

deverão seguir os alguns procedimentos instituídos em edital.  

O candidato ao posto de PMEC deverá preencher uma ficha de 

credenciamento e digitalizar e anexar os documentos solicitados em anexo no edital, 

caso faça sua inscrição por via virtual. Além disso, deverá preencher algumas 

condições e apresentar carta de motivação com exposição sucinta das razões pelas 

quais opta por exercer as funções de PMEC.  

As etapas do processo seletivo obedecem a alguns aspectos bem 

interessantes, pois elas contemplam componentes do processo de seleção, além das 

habilitações e qualificações exigidas que enfatizem o perfil profissional, a análise do 

projeto de trabalho do candidato, a carta de motivação e uma entrevista. 

O ordenamento jurídico do edital, em tese, esclarece que os docentes 

devidamente inscritos para atuar como PMEC serão selecionados pelos responsáveis 

pela Gestão Regional do Sistema de Proteção Escolar, juntamente com a Comissão 

de Atribuição de Classes e Aulas da Diretoria de Ensino, mediante avaliação do perfil 

apresentado, observada a ordem de classificação.  

O Professor Mediador Escolar e Comunitário exercerá suas atribuições 

com carga horária correspondente a da Jornada Integral ou Inicial de Trabalho 

docente cabendo ao Diretor de Escola distribuir essa carga horária de acordo com o 

horário de funcionamento da unidade escolar e outros parâmetros de atuação 

profissional.  

São atribuições do Professor Mediador Escolar e Comunitário 
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I – Adotar práticas de mediação de conflitos no ambiente escolar e apoiar o 

desenvolvimento de ações e programas de Justiça Restaurativa; 

II – Orientar os pais dos alunos, ou responsáveis, sobre o papel da família no processo 

educativo; 

III – Analisar os fatores de vulnerabilidade e de risco a que possam estar expostos os 

alunos; 

IV – Orientar a família, ou responsáveis, quanto à procura de serviços de proteção 

social; 

V – Identificar e sugerir atividades pedagógicas complementares, a serem realizadas 

pelos alunos fora do período letivo; 

VI – Orientar e apoiar os alunos na prática de seus estudos. 

 

A Resolução SE nº19, de 12/02/2010 define o processo de formação em 

serviço e de supervisão do PMEC: 

Artigo 7º - Os docentes selecionados para o exercício das atribuições de 
Professor Mediador Escolar e Comunitário serão capacitados e observarão, 
no desenvolvimento dessas atribuições, metodologia de trabalho a ser 
definida por esta Pasta, estando previstas as seguintes atividades de 
supervisão e formação em serviço: 

I - apresentação de relatórios sobre as atividades desenvolvidas, para análise 

e discussão pela equipe gestora da escola e pelos responsáveis pela Gestão 
Regional do Sistema de Proteção Escolar; 

II - participação em cursos e Orientações Técnicas centralizadas e 
descentralizadas. 

Parágrafo único - A frequência e o desempenho nos cursos e orientações 
técnicas centralizadas e descentralizadas, oferecidas para a capacitação dos 
docentes selecionados para o exercício das atribuições de Professor 
Mediador Escolar e Comunitário, constituem elementos condicionantes para 
a recondução prevista no caput do art. 5º desta resolução. 

Nas escolas pesquisadas, os professores mediadores têm mais de 10 anos 

de magistério, sendo, portanto, docentes com experiência didática e conhecimento 

dos problemas escolares (Quadro 1). Todos têm mais de uma formação superior e já 
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atuam há mais de 4 anos na função. Entretanto, nenhum deles possui experiência por 

meio de formação superior em Mediação de Conflitos, tendo tido apenas uma 

capacitação inicial. 

 

Quadro 1 - Perfil do professor mediador e comunitário das escolas 

pesquisadas 

 

 
 

Embora com pouco tempo de aplicação, já existem algumas pesquisas 

que relatam experiências concretas com o Professor Mediador Escolar e 

Comunitário- PMEC.  

Verificamos, por exemplo, que a mediação tem desempenhado um papel 
significativo na resolução de conflitos no espaço escolar. Isso porque 
estratégias como diálogo, orientação, acompanhamento junto aos pais, 
debates de temas comuns à adolescência, como álcool e drogas, têm 

Escola A 

Sexo: Masculino 

Formação: Letras, Pedagogia e Pós-graduação em 
Psicopedagogia 

Não tem Curso de especialização em mediação de conflitos 

Idade: entre 40 e 49 anos 

Tempo de magistério: mais de 10 anos 

Tempo de atuação como Professor mediador: mais de 4 anos 

Escola B 

Sexo:  feminino 

Formação: Letras e Pedagogia 

Não tem Curso de especialização em mediação de conflitos 

Idade: entre 40 e 49 anos 

Tempo de magistério: mais de 10 anos 

Tempo de atuação como Professor mediador: mais de 4 anos 

Escola C 

Sexo: Feminino  

Formação: História e Pedagogia 

Não tem curso de especialização em mediação de conflitos 

Idade: entre 40 e 49 anos 

Tempo de magistério: mais de 10 anos 

Tempo de atuação como Professor mediador: mais de 4 anos 
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permitido aos jovens vivenciar situações em que uma conversa pode servir 
como solução de problemas (SANCHES et al., p.20, 2013). 

Menezes e Ferri (2012) percebem, na pesquisa com professores 

mediadores, que estes têm recebido apoio e supervisão de sua Diretoria de Ensino, 

mas se queixam da falta de suporte da gestão da escola, o que tem causado 

desmotivação e desânimo em seu trabalho. Revelam ainda que a causa dos 

problemas e conflitos na escola se encontra nas famílias que não orientam os filhos e 

não apoiam sua mediação (p.18). 

 

  



64 
 

Capítulo 3 - Conflitos nas escolas: um estudo em três escolas da 

Zona Sul de São Paulo 

 

A motivação para este estudo, de natureza qualitativa, se vincula às 

observações cotidianas em muitos anos de carreira docente em escolas públicas da 

cidade de São Paulo nas quais o tema dos conflitos e da indisciplina rebatia 

continuamente nas conversações e queixas dos professores. Muitas observações 

desses encontros cotidianos se inserem na construção desta dissertação. 

O tema dos conflitos e da indisciplina escolar tem sido discutido e estudado 

em muitas produções acadêmicas visitadas na revisão de literatura desta dissertação 

e serviu para ampliar a percepção sobre o tema, enquanto, em paralelo, caminhou-se 

na pesquisa de campo, buscando conhecer melhor o programa do sistema estadual 

de ensino que inseriu, na escola, a figura do PMEC, para o qual convergem hoje a 

maior parte das ocorrências de indisciplina e outros conflitos na escola. 

No estudo de caso das três escolas pesquisadas, elegeram-se como 

sujeitos de pesquisa os profissionais que mantêm contato direto como estudantes-

professores e professores mediadores. Assim os documentos de indisciplina dos 

professores-mediadores dessas escolas, relativos às ocorrências ocorridas nas 

mesmas, puderam exibir alguns aspectos do que ocorre no Ensino Fundamental II, 

em que estão inseridas crianças e adolescentes entre 12 e 16 anos. 

O estudo de caso ajuda e permite compreender situações complexas e 

favorece a compreensão das relações entre os sujeitos da pesquisa e seu contexto, 

como se dá nesta pesquisa em que se tenta conhecer mais profundamente a dinâmica 

escolar em relação ao surgimento de conflitos e os encaminhamentos feitos.  
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3.1. Percurso Metodológico 

A pesquisa de campo foi desenvolvida em três escolas estaduais da região 

Sul da cidade de São Paulo, localizadas nos bairros de Varginha, Quarto Centenário 

e SESC.  São escolas vinculadas à Diretoria Regional Sul 3 da cidade de São Paulo 

que tem sob sua responsabilidade 145 escolas da região. Em cada uma das escolas 

pesquisadas, o primeiro contato foi feito com o gestor, a quem solicitamos autorização 

formal por meio de documento impresso e assinado, tendo todos eles concordado 

com a inclusão de sua escola na investigação apresentada. 

Em entrevista informal preliminar com o gestor da Diretoria de Ensino Sul 

3, quando da apresentação do projeto de pesquisa, informações foram colhidas sobre 

o número de unidades escolares vinculadas e o tipo de formação oferecida aos 

professores mediadores.  

Foram realizadas visitas a todas as escolas, em horário de reunião 

pedagógica, por ser um horário em que se encontra o maior número de docentes por 

período, o que tornaria mais fácil a apresentação da pesquisa e do questionário 

elaborado. A reunião pedagógica, chamada de Atividade de Trabalho Pedagógico 

Coletivo – ATPC, acontece em dois horários diferenciados, reunindo professores tanto 

de Ensino Médio quanto do Ensino Fundamental II. A presente pesquisa ficou 

centrada apenas no Ensino Fundamental II, uma vez que os gestores apontaram que 

neste nível de ensino ocorrem mais conflitos que exigem a intervenção do Professor 

Mediador. 

A escolha das escolas se deu por se ter acesso facilitado aos gestores e 

também ao corpo docente, pelo fato de este pesquisador ter sido professor de uma 

delas e saber das grandes dificuldades das três escolas em relação à comunidade 
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escolar e à falta de alternativas efetivas de enfrentamento aos desafios cotidianos 

vivenciados. 

Ao chegar às escolas, este pesquisador foi recebido pelo professor 

mediador, que indicou a sala de reunião, onde se encontravam os professores. Foi 

apresentado o projeto de pesquisa e esclarecido o motivo da visita. Nas três escolas 

pesquisadas, os professores mostraram compreensão e aceitação da proposta. De 

forma geral, todos foram receptivos e imediatamente se colocaram à disposição para 

colaborar. Entretanto, ao apresentar o questionário (Anexo 1), alguns se 

manifestaram negativamente, recusando a possibilidade de responder; outros, 

fizeram questão de responder e ainda fazer comentários particulares, em relação ao 

assunto dos conflitos em sala de aula. 

As respostas apresentadas pelos professores mostram o perfil de cada 

escola, a dinâmica cotidiana das aulas e a visão dos professores sobre as questões 

levantadas em todas as escolas.  

Além do questionário respondido pelos professores, foi elaborado também 

um questionário (Anexo2) para o mediador (PMEC), com abordagem específica sobre 

os conflitos que acontecem no cotidiano, procurando investigar diferentes aspectos e 

atores dessa dinâmica, uma vez que a experiência deste pesquisador como professor 

vinha mostrando que os conflitos pareciam ser aparentemente banais, com 

resolutividade possível na própria sala de aula e que, no entanto, acabavam sendo 

encaminhadas para o PMEC. 

A preocupação inicial estava em torno de como se poderia produzir uma 

reflexão que contribuísse para ajudar os professores e escolas a resolverem os 

conflitos em sala de aula, especialmente nos casos mais simples, como por exemplo, 
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balbúrdia, guerra de papéis e discussões corriqueiras, ou mesmo sobre o uso do 

celular durante a exposição do professor. Algumas conversas informais com colegas 

professores levaram a pensar que, muitas vezes, o modo como o professor conduz a 

aula, a maneira como se relaciona com os alunos, o contrato de ensino-aprendizagem 

que esse professor articula com os discentes pode levar a que sua aula seja mais ou 

menos produtiva. 

Não se pretendeu, neste estudo, realizar um aprofundamento dessa 

relação e de muitas outras variáveis que poderiam ser consideradas sobre o 

problema; porém se espera que o estudo exploratório que se pode realizar, nesta 

pesquisa, permita uma aproximação ao tema da gestão de conflitos em sala de aula, 

para, com isso, colaborar com as mudanças necessárias que a educação requer neste 

momento. 

Além dos questionários, foi consultado ainda o Livro de Ocorrências da 

escola. Trata-se de um documento oficial da Unidade Escolar que deve conter termo 

de abertura e termo de fechamento, devidamente assinado e carimbado pelo Gestor 

da Unidade Escolar.  

No site da Secretaria da Educação sobre o Sistema de Proteção Escolar13, 

consta a existência de um Registro de Ocorrências Escolares (ROE) “uma ferramenta 

on-line na qual os Diretores de Escola realizam o registro de ocorrências de cunho 

disciplinar e/ou delituoso no âmbito da comunidade escolar” cujo objetivo é “registrar 

e mapear situações de insegurança e de grave indisciplina que afetam as escolas da 

rede pública estadual subsidiando o desenho de ações preventivas”. No entanto, em 

contato com as três escolas pesquisadas, apenas uma delas (Escola C) tem dois 

                                                         
13  http://www.educacao.sp.gov.br/spec/sobre-programa-spec/ 
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casos registrados no ROE. Vê-se, portanto que os registros efetivos são feitos no Livro 

de Ocorrências. 

Apresentam-se a seguir alguns dados sobre as escolas pesquisadas, as 

quais denominamos, para fins desta pesquisa – Escola A,  Escola B e Escola C.14 

 

3.2. Dados da Diretoria de Ensino D.E Sul 3  

Em entrevista com o Supervisor responsável pela Diretoria Regional Sul 3, 

foram obtidos os seguintes dados: 

A Diretoria é composta por 101 Unidades Escolares, sendo que 33 dessas 

possuem o Programa de Mediação. Segundo o Supervisor da DRE SUL 3, toda última 

sexta-feira de cada mês, através de convocação ordinária, acontece uma reunião de 

reflexão sobre a metodologia e acompanhamento da mediação, e ainda é oferecido o 

curso de aperfeiçoamento de professores mediadores, como seminários abordando 

essa questão em vários locais do Estado de São Paulo, como Serra Negra, Anhembi. 

Nesses eventos maiores, várias autoridades e especialistas na área da Mediação são 

convidados a participar da mesa de discussões. Esses seminários com temas 

específicos ocorrem desde 2009, como uma das ações do Sistema de Proteção 

Escolar, visando a articulação e a prática de envolvimento das unidades escolares e 

a comunidade. Em relação à formação específica, está prevista uma 2ª edição (2015) 

                                                         
14 O nome real das escolas e espaços citados foi substituído pelas letras A,B e C para se resguardar a 

confidencialidade e os princípios éticos da pesquisa. 
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do curso de Mediação Escolar- planejada para agosto de 2015 com o objetivo de 

instrumentalizar os professores mediadores.15 

A escola A 

A escola A fica localizada no extremo sul da cidade de São Paulo em um 

bairro assistido pela Diretoria da Região Sul 3. A população é da classe social baixa, 

tanto no nível cultural quanto socioeconômico. Há problemas para locomoção, uma 

vez que há poucas opções de transporte urbano. De forma geral, os professores 

relatam que o bairro apresenta um alto índice de violência. 

A escola conta com a seguinte equipe de gestão: um (1) Diretor, dois (2) 

Vice-Diretores. Na área de ensino são cinquenta (50) professores, três (3) 

coordenadores, e um (1) PMEC. Atualmente a escola tem novecentos e setenta (970) 

alunos. 

Não foi relatado nenhum trabalho diferenciado para diminuir os conflitos ou 

para melhorar o desempenho pedagógico dos alunos nas conversas informais com os 

professores.  

Por ser uma escola que apresentou um índice muito baixo na avaliação 

nacional e por apresentar ocorrências repetidas de roubo de computadores da escola, 

a mídia divulgou dados negativos sobre a escola. Um programa televisivo comentou 

esses fatos, acrescentando que os professores da escola não tinham formação 

adequada. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação afirmou que “os 50 

                                                         
15Dos programas Especiais, a Secretaria de Estado da Educação, em parceria com a Secretaria de Estado 
Saúde, realiza também, na última sexta-feira do mês de agosto de cada ano, o AGITA GALERA – Dia da 
Comunidade Ativa em todas as escolas da diretoria. 
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professores que atuam na unidade têm ensino superior completo”, pois este é um pré-

requisito para ingresso na rede estadual. 

Pode-se ver que, na descrição da mídia sobre a escola16, a situação 

retratada é a mesma que se pode observar durante esta pesquisa, segundo relato dos 

entrevistados pela pesquisa Globo (2015): 

[..] O prédio, por fora, não lembra um local de ensino. Parece mais uma grande 

caixa pichada e fechada. Em julho do ano passado ocorreu à oitava invasão na 
escola, segundo a direção. Todos os equipamentos eletrônicos foram levados, 
inclusive os 18 computadores do laboratório de informática. Sobrou pouca coisa 
e, um ano depois, nada foi reposto. 

A comunidade se refere ao prédio como escola de lata. Os pais dos alunos 
reclamam da falta de mangueiras nos extintores de incêndio, de uma sala de 
leitura, de laboratórios de ciência e de ensino melhor e mais rigoroso. “Nota zero. 
Minha filha de 15 anos está passando direto e mal sabe escrever o nome. Já está 
na sétima série”, disse a mãe.  

O diretor não soube explicar a pior nota na lista do Enem. “Surpreendente e 
preocupante”, disse ele. Ele acredita que a incapacidade de muitos pais de 
acompanhar os alunos em casa e a falta de perspectiva de entrar em uma 
faculdade desestimula o aluno do ensino médio da periferia. 

Além da pior nota no ENEM, esta é também a escola com pior desempenho 

medido pelo SARESP entre as três escolas pesquisadas como mostramos 

anteriormente no Quadro 2. 

 

A Escola B 

A escola B fica localizada a 7 km da escola A e é assistida pela Diretoria 

da Região Sul 3. O bairro pode ser caracterizado como mais organizado, com vida 

própria, vasto centro comercial e escolas estaduais e com uma população de nível 

cultural e socioeconômico um pouco mais alto. A escola B tem no momento mil e 

                                                         
16Pode-se assistir a matéria jornalística completa através do link: http://g1.globo.com/sao-

paulo/noticia/2015/08/escola-com-pior-media-no-enem-de-sp-teve-computadores-furtados.html 
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oitocentos (1800) alunos e conta com a seguinte equipe de gestão: um (1) Diretor, 

dois (2) Vice-Diretores; na área pedagógica, são sessenta (60) professores, 

aproximadamente, três (3) coordenadores e um (1) PMEC. Não houve relato de 

nenhum trabalho diferenciado para diminuir os conflitos na escola.  

 

A Escola C 

A Escola C fica localizada a leste da escola A e B e é vinculada à Diretoria 

da Região Sul 3. O bairro pode ser caracterizado como um bairro mais bem central na 

região, com vida própria, bem servido por transporte público, vasto número de 

comércio, e escolas estaduais e municipais. A população tem o nível socioeconômico 

melhor e, segundo relato dos professores, os índices de violência são menores. 

A escola C tem hoje um mil e seiscentos alunos (1600) e conta com a 

seguinte equipe de gestão: um (1) Diretor, dois (2) Vice-Diretores; na área pedagógica 

são cinquenta (50) professores aproximadamente e três (3) coordenadores. Também 

aqui, não houve relato de nenhum trabalho diferenciado para diminuir os conflitos na 

escola.  

Como vimos, as três escolas estão em regiões periféricas, e um fato muito 

relevante é que nenhuma das escolas faz um projeto diferenciado para articular a 

comunidade e a escola, visando melhorar o rendimento escolar e o bem-estar dos 

alunos, o que poderia ter como resultado a diminuição das ocorrências ligadas ao 

comportamento. A literatura sobre o tema tem mostrado que essas ocorrências podem 

ser menores, se os alunos são engajados em projetos que levem algum bem-estar 

para alunos e para a comunidade adjacente. 
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3.2.1. As escolas pesquisadas 

Pode-se observar, no quadro a seguir, que os resultados obtidos pelas 

escolas foram satisfatórios na avaliação do SARESP para o 9º ano do Ensino 

Fundamental em relação à média da Rede Estadual. 

Entre as escolas, a de rendimento mais baixo, a Escola A, também é a 

escola onde houve registro do maior número de ocorrências ligadas à indisciplina 

anotadas pelo PMEC. As escolas B e C também estão abaixo da média, com exceção 

para as disciplinas de Ciências e Ciências da Natureza, disciplina em que a Escola C 

aparece com uma pontuação melhor que média. No geral, é visível a situação muito 

insuficiente em termos acadêmicos, em especial da Escola A. Não se pode, 

entretanto, apenas com base nos dados desta pesquisa, estabelecer uma relação 

causal entre o baixo índice no SARESP e a existência de maior ou menor 

conflitualidade na escola.  
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Quadro 2- Classificação do SARESP (2014) para o 9º ano do ensino Fundamental 

II nas Escolas A, B e C da Diretoria de Ensino3 Sul. São Paulo 

 

 

ESCOLAS 
 

Ling. Portuguesa 
9º ano EF 

Matemática 
9º ano EF 

Ciências e 
Ciências da 

Natureza 
9º ano EF 

Média geral por 
escola 

 

Média da Rede 
estadual= 231,7 

Média da Rede 
estadual= 243,4 

Média da Rede 
estadual= 250,3 

 

A 208,2 213,0 224,7 215,3 

B 222,0 229,0 242,3 231,1 

C 223,1 236,1 250,8 239,3 

Fonte: SARESP 2014. Elaboração do autor. 

 

3.3. O que dizem os professores mediadores sobre os conflitos mais 

comuns 

O contato com os professores mediadores se deu por meio de questionário 

com um roteiro estruturado (ANEXO 1) e foi realizado nas salas de atendimento deles 

em cada escola. 

A consulta aos professores mediadores resultou em informações que 

resumimos no quadro a seguir: 
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Quadro 3 - Síntese de respostas dos professores mediadores consultados 
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A 
6º ao 9º 
Ano 

32 

Alunos de 
Outras Salas 
e Séries 
Diferentes 

Fem. 

Brigas 
através de 
Redes 
Sociais 

Não Sim 
Salas 
Superlotadas 

Encaminhar 
imediatamente 
ao Mediador 

Sim Sim 

B 
7º ao 9º 
Ano 

20 
Alunos da 
Mesma Sala 
de Aula 

Fem. 

Brigas por 
Aparelhos 
Eletrônicos e 
Ciúmes 

Não Sim 

Falta de um 
Projeto 
Melhor 
Elaborado 
pela U. E 

Dialogar com 
os Envolvidos 

Sim Sim 

C 
6º ao 9º 
Ano 

15 
Alunos da 
Mesma Sala 
de Aula 

Masc. 
Falta de 
Diálogo com 
o Grupo 

Não Sim 
Baixo 
Rendimento 
Escolar 

Esclarecer 
Regras de 
Convivência 

Sim Sim 

 

Nota-se no Quadro 3, que o maior número de ocorrências, na percepção 

do PMEC, se dá na Escola A, onde os conflitos envolvem também alunos de outras 

salas de aula. Duas escolas reportam que as alunas são mais protagonistas de 

conflitos – o que como se verá não se confirma totalmente na pesquisa com 

professores e no livro de ocorrências.  
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Gráfico 1 - Número de ocorrências semanais encaminhadas 
segundo os Professores-Mediadores 

 

 

 

 
Fonte: Questionários respondidos pelos professores das Escolas A, B e C 

 
 

O Gráfico 1 nos mostra que é na escola A que o PMEC percebe um número 

maior de conflitos. Como vimos, esta é também uma escola com problemas no que 

diz respeito ao ensino-aprendizagem, apresentando notas muito baixas na avaliação 

estadual – SARESP 2014. 

Chama a atenção à referência às redes sociais e ao uso de aparelhos 

eletrônicos em sala de aula como causa dos conflitos – estes citados principalmente 

como “brigas” – exceto na Escola C onde o PMEC já analisa a causa do conflito como 

sendo a “falta de diálogo”. 

Em nenhuma escola, há participação de adolescente em cumprimento de 

medida nas ocorrências e, como veremos a seguir, estes são apenas dois em cada 

escola.  

Ocorrências 
Semanais; 

Escola A; 32

Ocorrências 
Semanais; 

Escola B; 20

Ocorrências 
Semanais; 

Escola C; 15

Ocorrências Semanais
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Segundo os professores mediadores, os conflitos se repetem com os 

mesmos alunos, podendo-se inferir que há um grupo de alunos que constantemente 

tumultuam a dinâmica escolar e que é bem conhecido dos professores. 

Quando perguntados sobre quais seriam, na opinião pessoal deles, as 

razões para a ocorrência desses conflitos em sala de aula o PMEC da escola A 

menciona a superlotação das salas de aula. O PMEC da Escola B reconhece que falta 

um projeto melhor elaborado pela escola e o PMEC da Escola C considera que o baixo 

rendimento pode ser a causa de muitos conflitos. Talvez essas três justificativas 

estejam realmente associadas como causas dos problemas da escola e 

complementam as alternativas apresentadas pelos PMECs sobre se consideram ser 

viável que o conflito seja mediado pelo professor em sala de aula antes do 

atendimento do PMEC. Nessa pergunta, o PMEC da Escola A apresenta como 

alternativa que o caso seja por ele atendido (portanto, não vê alternativa), enquanto 

que, nas Escolas B e C, aparece uma indicação de diálogo dos professores com os 

envolvidos e o esclarecimento das regras de convivência, como ações que tenderiam 

a diminuir as demandas a eles.  

 

Quadro 4-  Ocorrências descritas pelos professores no questionário aplicado. Total 12 
respostas 
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8ª ano 
 

Arredores 
da escola 

Aluno x 
aluno de 
outra sala 
FEM 

Briga com agressão e física 
por namorarem o mesmo 
menino, estando uma delas 
grávida deste menino. 

Não Ciúmes  Diálogo 
com as 
alunas 

Sim Houve 
mudança no 
comportamento 
das alunas 
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Outros alunos gravaram 
vídeos sobre a briga. 

após a 
mediação 

7ª. ano Sala da 
aula  

Aluno x 
aluno da 
mesma 
sala 
MASC 

Um aluno agrediu o colega 
que estava sentado 
realizando atividades 
propostas, batendo em 
suas orelhas que ficaram 
vermelhas. 

Não 
 

Sem motivo 
aparente; para 
causar tumulto 

Retirar os 
educandos 
de sala de 
aula. 

Não Sim. 

7ºano Sala de 
aula  

Aluna x 
aluno da 
mesma 
sala 
FEM. 

As alunas discutiram 
devido ao uso do celular 

Sim. Sempre 
há 
ocorrências 
envolvendo 
aparelhos 
eletrônicos 

Falta de 
diálogo entre 
as alunas 
sobre o que 
pode o que não 
pode dentro da 
sala da aula. 

Explicar as 
regras da 
escola 

Não, 
porque o 
professor 
tem que 
parar a 
aula para 
expor a 
situação, 
explicar 
as regras, 
legislação 
etc. 

Sim, voltaram 
mais calmas, 
após a 
conversa com 
o professor 
mediador. 

9º ano Sala de 
aula 

Aluna x 
aluna 
mesma 
sala de 
aula 
FEM. 

Uma aluna se sentiu 
ofendida porque um aluno 
foi dedurar a colega para a 
direção, pois a mesma não 
havia entrado para a sala 
de aula após o intervalo 

Sim A aluna tomou 
partido em 
defender a 
colega, pois o 
aluno tinha 
estatura maior 

Ao entrar 
na sala 
o primeiro 
momento 
foi apartar 
os 
envolvidos, 
pois a 
confusão 
foi grande 

Sim Sim, os dois 
envolvidos 
foram 
suspensos os 
responsáveis 
tomaram 
ciência do 
ocorrido 
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9º 
Ano 

Em sala 
de aula 

Aluno x 
professor 
MASC. 

O aluno se recusou a fazer 
a prova   

Não O aluno não 
estudou para a 
prova 

Nenhuma, 
pois já 
havia 

avisado da 
prova 

Sim Sim. O aluno 
pediu desculpa 
e que da 
próxima vez 
iria estudar 

9º ano Em sala 
de aula 

Aluno x 
professor 
MASC. 

O aluno ficou em pé 
durante o período de aula, 
mexendo com os outros 

Sim Indisciplina do 
aluno 

Estabelecer 
limites com 
a sala de 
aula 

Não Não.  

9º ano Em sala 
de aula 

Aluno x 
professor  
MASC. 

O aluno pediu para ir ao 
WC, já na intenção de 
presenciar a cena de um 
colega que foi pego pela 
coordenadora fumando 

Sim Por curiosidade 
em vê a o que 
estava 
acontecendo 

Não 
permitir a 
ida ao WC 

Sim Não 

7º 
Ano 

Em sala 
de aula 

Aluno x 
aluno da 
mesma 
sala 
MASC. 

O aluno cortou o cabelo e 
veio outro por trás e deu 
um tapa dizendo ser 
maestreada” 

Sim Falta de limites 
e de regras 
claras 
estabelecidas 
com o grupo 

Saída do 
aluno da 
sala de 
aula e 
encaminhar 
para p 
professor 
mediador 

Não Não 
 
 
 
 
 

 
ESCOLA   C 
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9º 
Ano 

Sala de 
aula 

Aluno x 
aluno 
Da mesma 
sala de 
aula 
MASC. 

Dois alunos se 
desentenderam em sala de 
aula e em questão de 
segundos estavam se 
golpeando 
 

Não Intolerância Separar   
tentando 
mediar o 
conflito 

Não Sim, após 
conversa, os 
envolvidos se 
entenderam 

9º ano Sala de 
aula 

Aluno x 
aluno 
Da mesma 
sala de 
aula 
MASC. 

Um aluno desafiou o outro, 
após discussão O agressor 
tem por hábito subjugar os 
colegas 

Sim Falta de 
estrutura 
familiar, e por 
consequência 
falta de polidez  

Encaminhar 
para o 
professor 
mediador 

Sim Pouca 
mudança 

 
7º 
Ano 
 
 

Sala de 
aula 

Aluno x 
aluno 
Da mesma 
sala de 
aula 
MASC. 

Após o intervalo, os alunos 
trocaram ofensas e 
partiram para agressões 
físicas 

Não Ofensas 
pessoais 

Solicitar 
para parar 
de brigar, 
apartar e 
conversar 
com os 
envolvidos 

Sim Sim 

 
8º 
Ano 

Sala de 
aula 

Aluno x 
professor 
MASC. 

Um aluno defendeu a 
permanência de um 
indivíduo que não era da 
escola na sala de aula 

Sim Omissão da 
Direção 
Escolar 

Não teve Sim Não 

 

A descrição dos professores sobre os conflitos mostra que, entre o 7º e o 

9º anos, se concentram as ocorrências conflituosas. O questionário solicitava que a 

descrição fosse de um evento em sala de aula; por isso, é o espaço citado (com uma 

exceção). Na escola A, nos casos lembrados, há maior presença de meninas, 

enquanto nas outras escolas, os conflitos envolvem meninos. Veja-se que o professor-

mediador, quando consultado, narra histórias de envolvimento de alunas. 

Os casos da Escola A se referem a brigas com agressão ou provocação, 

uso de celular e lealdade ao grupo de pares em episódios de indisciplina. Na Escola 

B, relatam-se casos de indisciplina, provocação e agitação. Na Escola C, os conflitos 

descritos parecem referir-se à luta pela afirmação de poder de um aluno sobre o grupo, 

que resulta em desafios de luta, agressão ou tentativa de agressão. 

Nas três escolas, há referências à repetição de condutas pelos mesmos 

alunos, o que faz pensar que alguns casos mereceriam uma intervenção mais 
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planejada da equipe escolar, pois tais alunos provavelmente sinalizam problemas 

mais complexos que tendem ao agravamento.  

Perguntados sobre qual seria a causa para a emergência dos conflitos 

relatados, os professores basicamente enxergam essa motivação quase que 

exclusivamente nos alunos. Alegam questões de ordem afetiva (ciúmes, lealdade ao 

grupo, falta de diálogo e comunicação), incivilidade (intolerância, falta de limites e 

regras e de polidez, intenção de tumultuar). Aparece, entretanto nas Escolas B e C 

alguma percepção de “falta de regras claras estabelecidas com o grupo”, e de 

“omissão da direção escolar” como causas atribuídas aos conflitos e “falta de estrutura 

familiar”.  

Na busca de comprovação da hipótese preliminar, perguntou-se aos 

professores que alternativas teriam para mediar o conflito em sala de aula sem 

recorrer ao encaminhamento ao mediador. Vê-se, nas respostas obtidas, três linhas 

de ação: uma delas reconhece a possibilidade do diálogo com os alunos, no reforço 

na informação sobre as regras da escola e na necessidade de o professor negociar a 

pactuar normas de conduta na sala de aula conversando com os envolvidos. A 

segunda linha evidencia as situações emergentes de tensão em que a alternativa é a 

de “apartar os envolvidos”, separar, tentando mediar o conflito visando diminuir a 

confusão. A terceira oferece uma opção punitiva e restritiva retirando os alunos da 

sala, não permitindo a ida ao WC ou encaminhando para o professor mediador. 

Quis-se verificar se o professor se sente preparado para intervir em 

situações conflituosas e observou-se que as respostas se dividem entre os que se 

declaram preparados, enquanto outros registram despreparo para essa atividade. 
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Interessante perceber que um deles aponta uma clara dificuldade em relação ao 

tempo de aula ser utilizado para “expor a situação, explicar as regras, legislação etc.” 

Sobre a eficácia da mediação, parece que a situação da Escola A é de 

maior aprovação, enquanto que, nas Escolas B e C, aparecem dúvidas sobre a 

eficácia do processo de mediação.  

 

3.4. Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na 

escola 

 

Segundo informações do PMEC, somente as escolas B e C têm alunos que 

cumprem medidas socioeducativas. A descrição sobre esses adolescentes, tanto da 

escola B quanto da C, foi por sintetizada pelos PMECs como segue: 

 

Os alunos nessas condições permanecem na sua maior parte do tempo dentro 
das salas de aula e com os seus cadernos fechados e, em geral, não realizam 
as atividades propostas pelos professores, permanecendo sentados ocupando 
sempre as últimas carteiras, isolando-se sempre que possível do grupo. Usam 
agasalho com touca na cabeça, parecem estar sempre sonolentos e ficam com 
o olhar perdido na maior parte do tempo. Possuem baixa frequência e seu 
rendimento está abaixo da média. Quando questionados sobre porque não 
realizam as atividades, eles alegam que é porque não querem, ou não estão 
abertos ao diálogo, e alguns chegam a dizer que estão na escola, porque são 
obrigados. Ficam receosos quando se faz necessário a presença dos 
responsáveis. Na hora do intervalo também ficam isolados, geralmente num 
canto do pátio, encostados na parede sem esboçar nenhuma reação ou 
conversando com alguns do grupo que são mais próximos, dois ou três no 
máximo. 
Permanecem quase sempre isolados, não participam das atividades em grupo, 
deixando bem claro que não gostam de interação social. 

 

Segundo os PMECs, a escola fica à espera de uma atuação mais eficaz 

por parte dos Assistentes Sociais dos Serviços de Medidas Socioeducativas, mas 

essa atuação não acontece presencialmente, sendo o contato feito apenas por 
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telefone ou via e-mail, ocasião em que a escola busca obter dados de notas e 

frequência, não havendo nenhum trabalho de acompanhamento efetivo. 

Outra característica dos adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa é que, de tempos em tempos, solicitam para sair mais cedo da 

Unidade Escolar, parece que ficam “sufocados” dentro da Escola. A família não tem 

participação ativa no acompanhamento da aprendizagem, mesmo quando 

convocados a participar, deixando toda responsabilidade nas mãos da escola. 

Dentro das unidades escolares A, B e C, a percepção dos professores é de 

que os alunos em Liberdade Assistida (L.A) não têm envolvimento com indisciplina, 

pois temem estar sendo vigiados e que seu caso seja comunicado à justiça ou ao 

Conselho Tutelar. Segundo os professores mediadores, a escola não comunica os 

professores sobre a chegada desses alunos, pois as mesmas adotam uma política de 

proteção, preservando a integridade dos mesmos, pois a situação em que já se 

encontram é bastante delicada. No entanto, muitos deles acabam contando sobre sua 

situação para colegas ou professores como forma de intimidar os demais e ninguém 

mexer com eles. 

 

3.5. O Livro de Ocorrências Escolares 

Na fase da descrição dos casos e da percepção do professor mediador, 

procurou-se verificar outro instrumento de registro de casos – o Livro de Ocorrências 

Escolares. O livro de ocorrência é um documento oficial da unidade escolar e deve 

conter termo de abertura e termo de fechamento, devidamente assinados e 

carimbados pelo gestor da unidade escolar, e servirá para registrar toda situação que 

fuja dos padrões normais das relações humanas no ambiente escolar, como por 
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exemplo: brigas, desacatos, desrespeito entre aluno x aluno, aluno x professor e vice-

versa, aluno x funcionário, mal comportamento etc. 

O livro de ocorrências recebe anotações, especialmente do professor-

mediador, como se pode conhecer abaixo com os dados relativos ao mês de maio de 

2015, mesmo período do contato com a escola para o preenchimento dos 

questionários. 

 

Quadro 5 -  Registro do Livro de Ocorrências da Escola A em maio de 2015 
Total 18 Ocorrências 

 

Registros do Livro de Ocorrências da Escola A no mês de maio de 2015 

Data Ano escolar Ocorrências Encaminhamentos 

07 de maio 6º ano do Ensino 
Fundamental 

Agressão física durante o intervalo, entre duas alunas e que 
não apresentam registros anteriores de violência 

O professor mediador adotou o critério de 
conversas com as alunas, que fizeram um acordo 
entre elas e que a cena não mais se repetiria 

06 de maio n/c Mãe compareceu a escola relatando que sua filha está 
sofrendo bulling, por parte de seus colegas de turma. 

n/c 

08 de maio 9º. Ano do Ensino 
Fundamental 

Duas alunas A. e J. estavam usando palavras com ofensas 
pessoais entre colegas pelas redes sociais. 

Alunas foram suspensas por dois dias até que os 
responsáveis venham a escola, para tomar ciência 
dos fatos. 

11 de maio 9º. Ano do Ensino 
Fundamental 

Os alunos G., A., e J. soltaram bomba na escola em horário 
de aula no decorrer da semana de (04/05/2015 a 
08/05/2015), sendo que G. trouxe de casa as bombas, 
caracterizando assim vandalismo e destruição do Patrimônio 
Escolar 

Alunos foram suspensos por 5 (cinco) dias, e só 
entrarão na escola para estudarem com a 
presença dos responsáveis para que se possa 
relatar o fato e terem esclarecimento do ocorrido. 

11 de maio n/c 9 alunos chegaram atrasados e o Prof. F. não autorizou a 
entrada dos mesmos  

Foram advertidos 

12 de maio 7º. Ano do Ensino 
Fundamental 

Os responsáveis pelas alunas N e K estiveram presente 
nesta Unidade Escolar pois houve desentendimento entre 
seus filhos. 

Os pais conversaram e firmaram que irão tomar as 
providências para resolver o problema 

13 de maio 6º/7º. ano do Ensino 
Fundamental 

A mãe da aluna T. esteve presente nesta Unidade Escolar, 
pois segundo a mesma (mãe) sua filha está sendo ameaçada 
pela aluna M. do 7º ano. 

Providência imediata: foi feito o contato nesta 
mesma data com a mãe da aluna M. para 
esclarecimento, via telefone. 

13 de maio 8º. ano do Ensino 
Fundamental 

A aluna S., enquanto estava resistindo aos deveres 
disciplinares da inspetora R., foi convidada pelo Vice-Diretor 
para descer e conversar com a mediadora, mas a aluna, ao 
seu chamado, enfrentou o mesmo a ponto de bater o corpo 
no Vice-Diretor, configurando proximidade de agressão. 

n/c 

14 de maio 8º. ano do Ensino 
Fundamental 

A mãe do aluno V. veio tomar conhecimento sobre a 
aprendizagem, pois o mesmo anda desinteressado nos seus 
estudos, cabula aula, chega atrasado na escola quase todos 
os dias e não realiza atividades, fica com o material na   
mochila em as aulas. 

Ficou acordado que a mãe vai acompanhar os 
seus estudos. 
 

14 de maio 6º. ano do Ensino 
Fundamental 

O professor C. trouxe dois alunos que durante o recreio 
estavam brigando no WC. 

Os responsáveis foram convocados, pois não é a 
primeira vez que isto acontece 

18 de maio 7º. ano do Ensino 
Fundamental 

A mãe do aluno W. veio informar que sumiu o celular do filho. 
O aluno percebeu quando saiu da escola. A mãe pede para 
conversar com os colegas. 

n/c 
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18 de maio 8º. ano do Ensino 
Fundamental 

Os alunos V. e L. estavam no pátio na 1ª aula, enquanto a 
professora Patrícia estava dando aula, os mesmos também 
ficaram pelos corredores provocando outros alunos. 

Foram advertidos e os responsáveis convocados 
para o dia 19/05/ as 19h, juntos com os mesmos. 
 

19 de maio 8º. ano do Ensino 
Fundamental 

O professor M. trouxe o aluno G. que não realiza atividades e 
fica o tempo todo com o celular ligado no ouvido, ao ser 
questionado disse que não seria só ele. O professor explicou 
que já conversou com ele em outras aulas e não resolveu.  

Os responsáveis foram convocados. 
 
 

20 de maio 6º. ano do Ensino 
Fundamental 

As alunas L., e T. relataram uma briga que se iniciou porque 
uma das alunas apertou a bunda do aluno W. que é 
namorado da outra. 

Os responsáveis foram convocados para o dia 
22/05/2015 e as envolvidas receberam a 
suspensão por 1 (um) dia. 

21 de maio de 
2015 

6º ano do Ensino 
Fundamental 

Uma visita do pai de um aluno relatou que determinado aluno 
pratica bullyng contra seu filho 

Não há registro de providências efetuadas pela 
Escola ou pelo Professor Mediador 

26 de maio de 
2015 

8º.ano do Ensino 
fundamental 

Agressão física entre dois alunos do sexo masculino, e não 
específica em qual ambiente aconteceu. 

O PMEC convocou os pais, que solicitaram a 
presença da Ronda Escolar: o filho estava sendo 
ameaçado pelo agressor, e temiam que o aluno 
fosse abordado na hora da saída. A Ronda 
Escolar acompanhou o aluno na hora da saída.  

28 de maio de 
2015  

7º ano do Ensino 
Fundamental 

Agressão física entre duas alunas - os colegas da sala de 
aula fizeram um vídeo da agressão. 
 

O Professor Mediador chamou os responsáveis, 
que se comprometeram a conversar com as filhas 
para não brigarem novamente. 

28 de maio 7º ano do Ensino 
Fundamental 

A Profa. E. dava aula quando alunos do período da manhã 
começaram a proferir palavras ofensivas e humilhantes 
contra ela. Entre os alunos pode reconhecer o aluno C. do 8º 
ano da manhã. A professora comunicou o fato na hora para a 
inspetora de aluno S. 

A professora pediu que a escola tome 
providências quanto a isso. 

 

As ocorrências da Escola A tiveram como protagonistas tanto meninos 

quanto meninas (50% um e outro) e envolveram alunos de todos os anos escolares 

com maior concentração no 7º e no 8º anos. Do total de eventos, nota-se em 6 (seis) 

ocasiões o comparecimento dos pais, uma vez por convocação e 5 (cinco) 

comparecimentos espontâneos para reclamar sobre bullying e ameaças aos filhos. 

Registre-se que uma das mães foi discutir a aprendizagem de seu filho. 

Eventos de agressão física, verbal, brigas, bullying e ameaças aparecem 

em 11 (onze) citações. Outras ocorrências citam comportamentos de provocação e 

danos ao patrimônio, como soltar bombinhas, vandalismo e agitação ou recusa de 

entrar em sala de aula. Há uma ocorrência de furto de celular, discussão sobre seu 

uso em sala de aula e outra de agressão via redes sociais. 
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Os encaminhamentos dados pelo PMEC envolvem, na maioria das vezes, 

a convocação dos pais ou uma conversa com acordo entre as partes. Em 4 (quatro) 

casos houve advertência e em 2 (dois) casos, suspensão dos envolvidos. 

 
Quadro 6 -  Registro do Livro de Ocorrências da Escola B em maio de 2015 

Total 16 Ocorrências 
 

Registros do Livro de Ocorrências da Escola B no mês de maio de 2015 

Data Ano escolar Ocorrências Encaminhamentos 

07 de maio 8º ano do Ensino 
Fundamental 

O pai da aluna M. veio tomar ciência sobre atitudes de sua 
filha que não realiza atividades e quer mudar de classe, 
para ficar sem colegas. A Prof.ª C. disse que não há 
desrespeito, mas há muita brincadeira e não realização de 
atividades.  

Conversando com o pai, pedi para acompanhar mais a 
filha, pois esta leva os estudos na brincadeira. 

07 de maio 7º ano do Ensino 
Fundamental 

As alunas C., I. e L. vieram reclamar que o colega R. as 
xingou de macaca. 

Quando conversei com ele, negou dizendo que elas 
falaram que tinha que xxxxxxxxx. Conversei com 
ambos que fiquem longe do aluno e que dá próxima 
vez os pais serão convocados. 

08 de maio 8º. Ano do Ensino 
Fundamental 

Em 08/05/2015 – A professora G. saiu da sala nervosa, 
com os alunos A. e C. pois o aluno C. está dormindo e 
roncando alto na sala de aula e o aluno A. defende o colega 
e que não é a primeira vez que isto ocorre e atrapalha a 
aula. 

Os responsáveis foram convocados. 

11 de maio 7º. Ano do Ensino 
Fundamental 

A Professora M. descreveu atitudes inadequadas doa aluno 
T. O aluno foi pego com o celular do amigo D. e quando 
estava manipulando o aparelho foi surpreendido. 

O aluno diz que não houve a intenção de enfrentar a 
professora e de desrespeitá-la. O PMEC convocou os 
responsáveis. 
 

12 de maio 7º. Ano do Ensino 
Fundamental 

A professora M. informou que as alunas Y. e V. estão se 
desentendendo por causa do aluno V. É uma disputa de 
namorado, que ocasionou brigas que interferem no 
cotidiano escolar.  
 

Em conversa com as alunas, estas confirmaram a 
história no momento em que lhes foi dada a 
oportunidade de falarem. Elas demonstraram 
arrependimento, não foram agressivas e assinaram um 
termo de compromisso. 

12 de maio 9º. Ano do Ensino 
Fundamental 

A Professora E. encaminhou a aluna M. que estava usando 
o celular nas aulas.  

Os responsáveis foram convocados 

14 de maio 7º. ano do Ensino 
Fundamental 

 Os alunos L. e P. estavam chutando aporta da sala de aula 
e derrubando as mesas e cadeiras da sala de aula, um 
correndo atrás do outro. 

Foram orientados e convocados os responsáveis. 

18 de maio 7º. ano do Ensino 
Fundamental 

As alunas A. e J. foram trazidas a coordenação pela 
inspetora de alunos, pois ambas estavam fazendo briga de 
pão durante o recreio.  

Ambas foram advertidas e os pais convocados. 

18 de maio 8º. ano do Ensino 
Fundamental 

 A mãe da aluna A. compareceu na escola, para tomar 
ciência da advertência da sua filha, pois a mesma não realiza 
as atividades no decorrer das aulas, fica o tempo todo 
debochando do professor. 

A mãe assinou termo de compromisso. 

21 de maio 7º. ano do Ensino 
Fundamental 

Compareceu a responsável da aluna C para tomar ciência 
da ausência da mesma por mais de 15 dias, a responsável 
ficou muito nervosa, pois a mesma todos os dias sai dizendo 
que vai para a escola. 

A mãe assinou termo de compromisso. 

21 de maio 8º. ano do Ensino 
Fundamental 

A aluna J. foi encaminhada para mediação pois durante a 
aula de Português estava mostrando o vídeo que fez em 
casa, com cenas obscenas, para as colegas da sala.  

Foi advertida e os responsáveis foram convocados. 
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21 de maio 7º. ano do Ensino 
Fundamental 

As alunas M. e K. brigaram em sala de aula, por causa de 
um garoto de outra sala. A professora S. teve de intervir, 
apartando as duas e encaminhando à mediação  

O PMEC conversou com ambas e estas foram 
advertidas e os responsáveis comunicados do ocorrido 
via telefone. 

22 de maio N/C Os responsáveis pelo aluno D. vieram reclamar das atitudes 
dos colegas de sua sala, pois o mesmo está sofrendo 
preconceito, pois os colegas o apelidaram de “Cirilo” da 
novela Carrossel. 

n/c 

26 de maio 8º. ano do Ensino 
Fundamental 

A senhora E., mãe da aluna A. que foi advertida por danos 
causados à parede da escola compareceu e sabendo do 
ocorrido diz-se ciente. Alegou que não participará de 
nenhum reparo dos danos causados pela aluna 

A mãe requereu provas contundentes do fato ocorrido, 
de modo que, sem estas, não arcará com os danos, 
exigindo que a escola mostrasse a parede em questão. 

28 de maio  8º ano do Ensino 
Fundamental 

O aluno E. acertou o caderno no rosto do aluno C. da mesma 
sala de aula 

Foi advertido. 
 

26 de maio  9º.ano do Ensino 
fundamental 

A aluna T.  na hora da saída as 18:20, estava no portão com 
algumas adolescentes que não são alunas desta Unidade 
Escolar, que queriam agredi-la devido a um problema 
ocorrido no SESC no dia 27/05/2015. 

Compareceu a escola a prima da aluna para busca-la. 

 

As 16 (dezesseis) ocorrências registradas na Escola B foram 

protagonizadas por 10 (dez) alunos e 6 (seis) alunas, a maioria deles dos 7º e 8º anos. 

Muitas são informações sobre o comparecimento dos pais: por convocação em duas 

ocasiões e, em outras duas, o comparecimento deles foi espontâneo, estas em razão 

de preocupação com a aprendizagem ou com o desinteresse dos filhos pela escola. 

As brigas com ameaças, agressão física e agressão verbal (uma delas 

envolvendo uma professora) são comuns. Notam-se também casos de desmotivação 

e não participação em sala de aula, brincadeiras com vandalismo, uso do celular em 

sala de aula e um caso de furto de celular.  

Nessa escola, os pais foram convocados em oito ocasiões e, em duas 

ocasiões, registra-se uma orientação para os responsáveis ou chegam a assinar um 

termo de ciência da situação dos filhos. As conversas parecem ser o recurso mais 

usado, algumas resultando em acordo e outras sem acordo.  Em 16 (dezesseis) 

casos, notam-se duas advertências e uma suspensão de alunos e um pedido de apoio 

da Ronda Escolar.  
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Quadro 7 -  Registro do Livro de Ocorrências da Escola A em maio de 2015 
Total 8 Ocorrências 

 

Registros do Livro de Ocorrências da Escola C no mês de maio de 2015 

Data Ano escolar Ocorrências Encaminhamentos 

11 de maio 9º ano do Ensino 
Fundamental 

Os alunos L. e J permanecem fora da sala de aula 
após o intervalo. Não é a primeira vez. 

Foram advertidos e os responsáveis convocados. 

12 de maio 6º ano do Ensino 
Fundamental 

 O aluno M. trouxe uma bombinha e estava a soltar 
na sala de aula, durante a troca de professores.  

Os responsáveis foram convocados e o aluno 
advertido 

13 de maio 9º. Ano do Ensino 
Fundamental 

Os alunos J. e C., durante a aula de matemática, 
estavam fazendo uso de fone de ouvido e 
batucando na carteira, mesmo quando solicitado 
para pararem continuaram.  

Foram suspensos da aula de matemática. Os 
responsáveis foram convocados e os mesmos 
advertidos, pois não é a primeira vez. 

14 de maio 9º. Ano do Ensino 
Fundamental 

 Os alunos A. e W. desafiaram um ao outro sem 
motivo aparente e logo estavam discutindo em 
plena aula. O professor encaminhou a sala de 
mediação, pois não é a primeira vez que acontece.  

Os alunos foram advertidos e os responsáveis 
convocados. 
 
 

18 de maio 7º. Ano do Ensino 
Fundamental 

Os alunos L. e M. se desentenderam em sala de 
aula e se agrediram fisicamente. 

Seus responsáveis estão sendo convocados para o 
dia seguinte para esclarecimento do fato. 

19 de maio n/c O aluno B estava no corredor passeando logo após 
o intervalo, não entrando em sala de aula e o 
Coordenador chamou sua atenção. 

Foi suspenso pelo coordenador por 2 dias. Há 
registros anteriores. 

22 de maio n/c O aluno B. não fez a lição em sala de aula com o 
Professor de Geografia, o mesmo estava sentado no 
fundo da sala de aula, com o celular de sua amiga e 
escutando música com o fone de ouvido sem estar 
com o caderno na carteira e seus lápis para concluir 
as atividades propostas em sala de aula. Seu 
rendimento escolar está péssimo pois os professores 
da sala já haviam reclamado sobre o desinteresse do 
mesmo pois não faz as atividades em sala de aula e 
conversa muito. 

Foi advertido e encaminhado pelo professor à 
coordenação. Foi encaminhada uma 2ª convocação 
aos pais referente a reunião extraordinária, mas seu 
responsável não compareceu.  

26 de maio 8º. ano do Ensino 
Fundamental 

 A aluna Y pichou a parede da escola. Há registros 
anteriores com a mesma aluna. 

Os responsáveis foram convocados  

A Escola C é a que tem o menor número de registros de ocorrências, 8 

(oito) e 3 (três) deles envolvem alunos do 9º ano. Os alunos envolvidos são na maioria 

do sexo masculino, 7 (sete) casos, e os conflitos envolvem problemas de ensino-

aprendizagem e regras de convívio escolar tais como: não entrada na aula, 

comportamento inadequado, desinteresse ou uso do celular. Há um caso de 

vandalismo, outro de pichação e 2 (dois) casos de agressão verbal e física.  

A Escola C aplica sanções na maioria dos atendimentos: 5 (cinco) 

advertências e 2 (duas) suspensões, além da convocação dos pais em 6 (seis) casos. 

Não há relatos de conversas ou acordos.  
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Uma leitura dos conflitos relatados pelas três escolas pesquisadas mostra 

que os conflitos envolvendo alunos com seus pares aparecem em 22 (vinte e dois) 

eventos e, em outras 16 (dezesseis) ocorrências, surgem os conflitos dos alunos com 

a escola. Casos entre alunos e professores são 7 (sete) e apenas 2 (dois) eventos 

envolvem algum aluno e gestores da escola. Isso evidencia que a relação entre os 

alunos é determinante das tensões e conflitos na escola e desmente a ideia de que 

os alunos estão o tempo todo em conflito com os professores, como vem sendo muito 

divulgado pela mídia.  

Mas que conflitos são estes que acontecem nessas escolas que merecem 

registro no livro de ocorrências ou no questionário preenchido pelos professores?  

Olhando os relatos de conflitos das três escolas pesquisadas, verifica-se 

que se trata de xingamentos, brigas, ameaças e bullying entre alunos (ou alunas) com 

maior ou menor grau de agressão física e verbal. Aparecem de modo claro as atitudes 

de desinteresse, atraso, correrias, provocações, pequenos danos ao patrimônio, 

comportamento agitado ou afrontoso que evidenciam desmotivação em relação à 

aprendizagem e desrespeito às regras da escola. Os casos de uso de celular e de 

divulgação de cunho pessoal em redes sociais também começam a surgir. 

Um aspecto positivo pode se observar na presença de alguns pais na 

escola, denotando preocupação com a segurança dos filhos ou com sua situação 

acadêmica, o que sinaliza a potencialidade de um trabalho mais efetivo com as 

famílias.  

Vê-se que, nas escolas com maior número de eventos conflitivos, o 

atendimento por meio de uma conversa de convencimento aparece como 

encaminhamento, enquanto na Escola C que tem o menor número de registros de 
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conflito a aplicação das punições é sempre a opção adotada. Não se pode inferir, 

entretanto, que as punições sejam capazes de inibir os conflitos, uma vez cada escola 

tem seu próprio contexto social e pedagógico.  

Se olharmos as categorias de Torrego (2003) e Monteiro (2013) descritas 

na página 28 desta dissertação, pode-se dizer que os conflitos em sala de aula se 

enquadram na categoria “conflitos de relação/comunicação” quase sempre com carga 

emocional significativa. Em menor grau, aparecem os “conflitos de 

interesses/necessidades” e os “conflitos por atividades”, uma vez que os alunos 

desinteressados pelas aulas não estão sintonizados com a proposta de aula oferecida 

ou não conseguem acompanhar o ensino proposto para o seu nível. 

A classificação de Redorta (2004), na página 29 desta dissertação, oferece 

uma categorização mais específica na qual se pode destacar que os conflitos ligados 

à subjetividade, identidade e autoestima são os mais recorrentes, seguidos dos 

conflitos de relações pessoais e de interesse. A relevância dos conflitos ligados ao 

processo de adaptação ou rejeição às normas da escola pode estar indicando 

desconhecimento ou não, apreensão clara delas por parte dos alunos.  

  



89 
 

Capítulo 4 – Refletindo sobre os conflitos na escola e o papel do 

professor 

Embora não permita generalizações, o conhecimento produzido neste 

estudo permitiu compreender que as relações interpessoais na escola merecem maior 

atenção no desenho de programas e planos educacionais.  Os conflitos na escola vêm 

sendo objeto mais direto da ação do Professor Mediador Escolar e Comunitário, 

função que, não sendo permanente na equipe profissional da escola estadual de São 

Paulo, vem sendo introduzida gradativamente como elemento novo de apoio à gestão 

escolar.  

A escola é o espaço coletivo onde circula um grande número de crianças, 

adolescentes e adultos que se relacionam mediados pelas atividades de ensino-

aprendizagem. Um ambiente coletivo onde a convivência humana precisa ser 

organizada para que a emergência de conflitos encontre espaço de negociação e de 

encaminhamento das questões surgidas. 

Embora no imaginário dos professores a presença de adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa provoque situações de violência na escola, 

viu-se que eles não estão de fato na escola, e os que se matriculam parecem apenas 

cumprir uma obrigação, denotando isolamento social e nenhum envolvimento com os 

episódios conflituosos das escolas.  

Viu-se nesta pesquisa que as manifestações de indisciplina são uma 

realidade cotidiana das escolas; porém, viu-se também que sinalizam para outras 

questões de natureza político-pedagógica e social que a escola precisaria enfrentar. 

Algumas ocorrências são eventuais, embora carregadas de energia e tensão, mas a 

maioria dos eventos conflituosos na escola derivam de problemas de relacionamento 
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que mereceriam uma intervenção que vai além da ação pontual que vem sendo 

desenvolvida pelo PMEC.  

No escopo desta pesquisa, não se investigou o projeto político pedagógico 

da escola, mas cabe aqui o registro de sua importância e do quanto o conhecimento 

dos conflitos na escola pode ser norteador de propostas mais efetivas na gestão da 

escola e da sala de aula e da vinculação mais orgânica do professor-mediador ao 

contexto mais amplo da educação escolar.  

Os professores consultados nas escolas estudadas mencionam a 

superlotação das salas de aula, a falta um projeto político pedagógico na escola e o 

baixo rendimento escolar dos alunos como causa dos conflitos. Reconhecem, 

entretanto, a possibilidade do diálogo com os alunos, a necessidade de 

esclarecimento maior sobre as regras da escola e a necessidade de o professor 

estabelecer um vínculo de autoridade exigente e acolhedor com os envolvidos.  

Entre as opções possíveis para o encaminhamento positivo do conflito, os 

professores se confrontam com as emergências que ampliam a tensão e que levam à 

adoção de práticas de solução imediatista e provisória, visando acalmar os conflitos. 

A opção punitiva (retirada da sala, por exemplo) também é usada como forma de coibir 

os conflitos imediatos, mas o encaminhamento ao PMEC resulta algumas vezes em 

advertências e suspensões ou na chamada dos responsáveis para formalização da 

queixa e responsabilização da família.  

Os pesquisadores têm apontado a importância que as questões 

pedagógicas exercem sobre a ocorrência da indisciplina escolar, mas a percepção 

dos professores é de que o mau comportamento ou o desinteresse pela aula tem 

origem em características e problemas dos alunos. Pouco se discute a 
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responsabilidade da escola e dos professores nas questões de disciplina e na 

repetição de situações-limite pelos mesmos alunos, que mais tarde, irão abandonar a 

escola. 

Sabe-se que alguns comportamentos de confrontação, intolerância, medo 

e mesmo de violência entre adolescentes, especialmente na puberdade, representam 

tensões que visam a afirmação de sua identidade e a busca de aceitação no grupo de 

referência; comportamentos que são agravados em contextos de exclusão social em 

que a cultura estimula respostas violentas. 

Viu-se no encaminhamento dos casos relatados que não há, por parte da 

escola, um estudo dos casos que permita perceber as circunstâncias geradoras dos 

problemas na perspectiva de uma ação preventiva e de articulação entre as 

circunstâncias do contexto e a realidade escolar do aluno. 

As turbulências causadas pelos conflitos na escola impactam diretamente 

o rendimento escolar dos alunos, criando um ambiente escolar instável e ineficiência 

na prática pedagógica com cobranças, acusações, ameaças e pouco diálogo. 

Professores da escola pública denunciam que a função docente está difícil e 

estressante em razão do aumento da indisciplina e dos distúrbios de 

comportamento.17 No entanto, a considerar pelo que foi visto nos relatos desta 

pesquisa e, comprovando nossa hipótese inicial, os eventos cotidianos são de fácil 

enfrentamento, se a escola se dispuser a organizar ações e programas institucionais 

nessa direção. Entretanto, não se percebeu a disposição para um trabalho 

diferenciado para diminuir os conflitos ou para melhorar o desempenho pedagógico 

dos alunos nas conversas informais com os professores.  

                                                         
17Comentários colhidos nas reuniões de HTPC em que participou este pesquisador. 
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Sobre a ação do PMEC, pode-se dizer que não há correspondência entre 

o que se define como sua função e sua atividade diária na escola, onde atua mais 

como um socorro emergencial e um suporte aos professores nos casos de indisciplina 

do que em ações preventivas de acompanhamento do aluno na convivência escolar. 

As expectativas de que ele desenvolva um projeto pedagógico, visando ampliar os 

fatores de proteção e oferecendo espaços de mediação colegiados – como propõem 

as teorias de mediação – ficam minadas pela ação pontual de resolução de conflitos 

que poderiam ser evitados ou diminuídos, se houvesse regras e “combinado” 

pactuados coletivamente com alunos, pais e comunidade. Muitos desses conflitos 

poderiam ser arbitrados diretamente pelos professores, se estes tivessem melhor 

preparo para atuar nessas situações.  

Na observação de atendimentos do PMEC, pode-se ver que algumas 

intervenções são de solução simples e rápida e essas ações acabam não sendo 

registradas nos documentos oficiais. Percebeu-se ainda que não há um 

acompanhamento claro dos casos, a não ser a presença dos pais convocados para 

lhes informar os problemas de seus filhos.  

O projeto do PMEC supõe a ideia da mediação de conflitos, mas como 

vimos, nenhum dos professores tem especialização em mediação de conflitos. Os 

seminários promovidos pela Secretaria Estadual talvez sirvam como sensibilização, 

até porque acontecem a cada ano, mas não alcançam um nível de formação 

adequado. 

Em que pese essa situação, o Professor Mediador Escolar e Comunitário 

(PMEC) faz diferença na escola e sua atuação é reconhecida e, de certo modo, eficaz. 

O que faz principalmente o PMEC é oferecer um espaço de conversa e de escuta que 
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se torna importante para alunos que talvez não tenham outra oportunidade de ter a 

atenção especial de um adulto de referência. 

Viu-se aqui que as escolas estudadas não obtiveram resultados 

satisfatórios na avaliação do SARESP. Sua localização nas áreas mais periféricas e 

pobres da cidade, onde outros recursos públicos também são escassos e precários, 

joga contra as expectativas de que essa situação venha a ser objeto de ações mais 

intencionais de ampliação da cidadania das crianças e adolescentes que, sobretudo, 

merecem uma escola de qualidade. 

Nenhuma das escolas desta pesquisa faz um projeto diferenciado de 

articulação com a família e a comunidade, visando construir ações e parcerias que 

ajudem a melhorar o rendimento escolar e o bem-estar dos alunos, o que teria 

impactos positivos na diminuição das ocorrências de conflito. 

O encaminhamento dos casos aos professores mediadores parece ser uma 

solução apaziguadora das turbulências e instabilidades que os conflitos provocam, 

enquanto outras alternativas não estão disponíveis. Pode-se apostar, entretanto, que 

se deve perseguir a formação dos professores para que possam atuar em sala de aula 

a partir da construção de regras pactuadas pelo grupo no exercício da participação 

democrática e no aprendizado do diálogo. 

Por fim, considerando as três dimensões para a educação em direitos 

humanos do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (BRASIL,2007), 

pode-se dizer que as escolas da periferia urbana mereceriam receber apoio em 

relação à ampliação de conhecimentos e habilidades para compreender os direitos 

humanos. Além disso, as escolas poderiam incentivar essas habilidades na vida 

cotidiana, no desenvolvimento de valores, atitudes e comportamentos de respeito aos 
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direitos humanos e nas ações efetivas de promoção, defesa e reparação das 

violações a esses direitos, desenvolvendo especialmente uma cultura baseada neles 

e traduzida em práticas que ajudem alunos e professores a usufruir de espaços de 

“entendimento mútuo, respeito e responsabilidade” (BRASIL, 2007). 

  



95 
 

I. REFERÊNCIAS 

AGUINSKI, B.; CAPITÃO, L. Violência e socioeducação: uma interpelação ética a partir 
de contribuições da Justiça Restaurativa.Rev. Katál, v.11, n.2, p. 257-264, jul. /Dez. 

AQUINO, Julio Groppa.A indisciplina e a escola atual. Revista da Faculdade de 
Educação. Rev. Fac. Educ.Vol.24n.2SãoPaulo July/Dec. 1998. In: 
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-25551998000200011 

ARAÚJO, A. Avaliação e manejo da criança com dificuldade escolar e distúrbio de 
atenção. J Pediatr. 78: S104-10, 2002. 

ARÓN, Ana Maria; MILICIC, Neva. Viver com os outros: programa de 
desenvolvimento de habilidades sociais. Editora Psi II. Campinas:1994 

BERTALANFFY, L. Teoria geral dos sistemas. Petrópolis: Vozes, 1997. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil – promulgada em 5 de 
outubro de 1988, Artigos 5º, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 220. 

__________. Lei Federal nº 8069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, Artigos 53 a 59 e 136 a 137. 

__________. Lei Federal nº 9394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. 

__________. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Comitê Nacional de 
Educação em Direitos Humanos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Ministério da 
Educação, Ministério da Justiça, UNESCO, Secretaria Especial dos Direitos Humanos. 
Brasília: 2006. 

___________. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Comitê Nacionalde 
Educação em Direitos Humanos. – Brasília: Secretaria Especial dos DireitosHumanos, 
Ministério da Educação, Ministério da Justiça, UNESCO, 2007. 

____________. Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3). Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República. Brasília. SEDH/PR, 2010 

_____________. Ministério da Educação. Programa Ética e Cidadania: construindo 
valores na escola e na sociedade: protagonismo juvenil / organização. FAFE – Fundação 
de Apoio à Faculdade de Educação (USP), equipe de elaboração Ulisses F. Araújo... [et 
al.]. –Brasília:2007. 

BRASIL. Secretaria Especial de Direitos Humanos-SEDH. Mediar conflitos. Você é capaz? 
Curso de capacitação de lideranças comunitárias em Direitos Humanos. Instituto de 
Tecnologia Social. São Paulo/ SEDH. 2009. Disponível em: 
http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/mediar_conflitos/curso_m_conflitos_modulos_1_1
0.pdf. Acesso em 10 março de 2015.  

http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/mediar_conflitos/curso_m_conflitos_modulos_1_10.pdf
http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/mediar_conflitos/curso_m_conflitos_modulos_1_10.pdf


96 
 

BUCKLEY, W. A sociologia e a moderna teoria dos sistemas. 2. Ed. São Paulo: Cultrix, 
1076. 

CARACIO, Flavia Cristina Castilho. Dissertação. Concepções de professores acerca 
dos conflitos interpessoais entre crianças. Mestrado em Educação. Universidade 
Estadual Paulista. Faculdade de Filosofia e Ciências. Marília 2014. 

CARVALHO, Patrícia Cristina Amorim de. O professor mediador escolar e comunitário: 
desafios à violência escolar. 2013. 235f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Paranaíba, 2013. 

CASTRO, Meire C. Indisciplina: Um olhar sobre os distúrbios disciplinares na escola. 
Diálogos Acadêmicos. Volume 1 – Número 1. Edição Outubro/janeiro de 2010. Disponível 
em: http://www.semar.edu.br/revista/downloads/edicao1/artigo-meire-cristina-de-
castro.pdf. Acesso em 14 novembro de 2014.  

CACHAPUZ, Rozane da Rosa. Mediação nos Conflitos & Direito de Família. Curitiba: 
Juruá, 2003. 

CHRISPINO, A.; CHRISPINO, R. S. P. Políticas educacionais de redução da violência: 
mediação do conflito escolar. São Paulo: Editora Biruta, 2002. 

CHRISPINO, A. Gestão do conflito escolar: da classificação dos conflitos aos modelos 
de mediação. Ensaio: Aval. Pol. Públ. Educ. Rio de Janeiro, v.15, n.54, p. 11-28, jan. /mar. 
2007. 

COLL.  Aprendizagem escolar e construção de conhecimento. Porto Alegre: Artmed: 
1994. (Cap. 5 e 6). 

CNJ.CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Manual deMediação Judicial. Comitê Gestor 
Nacional da Conciliação. Brasília. 2015. Dsiponível em: 
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/06/c276d2f56a76b701ca94d
f1ae0693f5b.pdf. Acesso em junho 2015. 

COSTA JUNIOR, Antonio da. Gestão escolar e indisciplina: um estudo de caso dos 
(re) tratos disciplinares do ambiente escolar. Artigo. Revista Espaço Acadêmico – 
N.158 – julho de 2014.   

COSTA, M. M. M.; PORTO, R.T.C. Justiça restaurativa e educação: o poder de atuação 
dos autores sociais para a consolidação da cidadania. Revista da Ajuris, v.110, p. 289-
302, 2008; Meio de divulgação: Impresso; ISSN/ISBN: 16791363. 

COSTA E SILVA, Ana Maria. Políticas, Práticas e Investigação: pontes para mediação. 
Artigo. Instituto de Educação Cics. Universidade do Minho- Edição CIIE-Centro de 
Investigação e Intervenção Educativas –janeiro 2014.  

COSTA E SILVA, Ana Maria. Direito à diferença no ofício de professor e de aluno. In 
LOPES, Amélia; CAVALCANTE, M. Auxiliadora S. et all. Trabalho Docente e Formação: 
Políticas, Práticas e Investigação: Pontes para a mudança; Edição: CIIE - Centro de 
Investigação e Intervenção Educativas. Porto. Portugal. Janeiro 2014. 



97 
 

DUARTE, Newton. Formação do indivíduo, consciência e alienação: o ser humano na 
psicologia de A. N. Leontiev. Cadernos Cedes, Campinas, v. 24, n. 62, p. 44-63, abr. 2004. 

FACCIONI, Adriana. O papel do gestor na inclusão escolar do adolescente em conflito 
com a lei: um estudo de caso. Relatório de Qualificação. Mestrado. Mestrado Profissional 
Adolescente em Conflito com a Lei. Universidade Anhanguera de São Paulo: São Paulo, 
2015. 

FERNANDES. Angela V. Machado; PALUDETO, Melina C. Educação e direitos humanos: 
desafios para a escola contemporânea. Cad. Cedes, Campinas, vol. 30, n. 81, p. 233-249, 
maio-ago. 2010. Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br> 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Secretaria Estadual de Educação. Resolução 
SE nº 19 de 12 de fevereiro de 2010, que institui o sistema de Proteção Escolar na Rede 
Estadual de Ensino de São Paulo.  

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Secretaria Estadual de Educação. 

RESOLUÇÃO SE Nº 52/2013 ANEXOS (publicado em DOE em 15/08/2013) GUARÁ. 

Isa M. F. Rosa. Escola, convivência e conflitos. Revista APASE- Ano XII. No. 14 junho 
2013(pp 34-43) 

GUARÁ, Isa M. F. Rosa. Escola, convivência e conflitos. Revista APASE- Ano XII. No. 14 
junho 2013. 

GUIMARÃES, A. M. Indisciplina e violência: ambigüidade dos conflitos na escola. In: 
AQUINO, J. G. (Org.). Indisciplina na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: 
Summus, 1996. p. 73- 82. HADJI, C. Avaliação desmistificada. Porto Alegre: Artmed, 
2001. 

HOFFMANN, J. Avaliar: respeitar primeiro, educar depois. Porto Alegre: Mediação, 2008 

JESUS, Catarina Sofia Cristina de. Relatório Final: Gestão de conflitos na escola. Instituto 
Politécnico de Beja. Escola Superior de Educação. Beja. Portugal. 2012 

LACERDA, Maria Augusta P. A indisciplina em sala de aula e a inclusão do adolescente 
em conflito com a lei no sistema formal de ensino. Dissertação de Mestrado. Mestrado 
Profissional em adolescente em Conflito com a Lei. Universidade Bandeirante de São 
Paulo.01/02/2012 

LIMA, ADENILDO DE. Um olhar socioeducativo: mediação de conflitos no ambiente 
escolar. Dissertação de Mestrado. Mestrado Profissional Em Adolescente Em Conflito 
Com A Lei.Universidade Bandeirante de São Paulo ' 01/12/2012.  

LEVISKY, D. L. Adolescência e violência: a psicanálise na prática social. In: LEVISKY, D. 
L. Adolescência, pelos caminhos da violência. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1998. 

_________. Aspectos do processo de identificação do adolescente na sociedade 
contemporânea e suas relações com a violência. In: LEVISKI, D. L. Adolescência e 
violência: Conseqüências da realidade brasileira. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2000. 



98 
 

LIMA, Lucinete Marques.  Humanização e atividade escolar na teoria histórico-cultural. 
Cad. Pes., São Luís, v. 21, n. 1, jan. /abr. 2014 

LOPES, Amélia; CAVALCANTE, M. Auxiliadora da S.; OLIVEIRA, Dalila A. &HYPOLITO, 
Álvaro M. (Orgs.). Trabalho Docente e Formação: Políticas, Práticas e Investigação: 
Pontes para a mudança. Edição: CIIE - Centro de Investigação e Intervenção 
Educativas.Universidade do Porto/Universidade Federal de Alagoas. Janeiro 2014 

MENEZES, Eva Cristina A.; FERRI, Lúcia M. G.C. Mediação de conflitos nas escolas e 
a atuação do professor mediador escolar e comunitário. Encontro de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 21 a 24 de outubro, 2013. 
ColloquiumHumanarum, vol. 10, n. Especial, Jul–Dez, 2013. 

MOOJEN, S.M.; DORNELES, B.V.; COSTA, A. Avaliação psico-pedagógica no TDAH. 
In: Rohde LA e Mattos P (eds.) Princípios e Práticas em TDAH. Artmed, Porto Alegre, 
pp.107-16, 2003. 

MONTEIRO, José Manuel M. O conflito escolar visto pelos alunos – um estudo no 
concelho da Guarda.  Dissertação de Mestrado em Administração e Gestão Educacional. 
Lisboa, maio de 2013    

NASCIMENTO, Eunice M.; EL SAYED, Kassem Mohamed. Administração de Conflitos. 
In: Capital Humano. Coleção Gestão Empresarial. FAE Business School. Curitiba. 2002. 

OLIVEIRA, R. Avaliações externas podem auxiliar o trabalho pedagógico da escola? 
In: EDUCAÇÃO: fazer e aprender na cidade de São Paulo. São Paulo: Fundação Padre 
Anchieta, 2008. 

PEREIRA, I. ; ALAPANIAN, S. ; ZAMORA, M. H. Política pública socioeducativa ao 
adolescente em conflito com a lei. In: MALACARNE, Vilmar; ESTRADA, Adrian A.; 
BASTOS, Carmen Célia B. C.; SCHROEDER, Tânia Maria R. (Org.). Violência e 
Educação: em busca de novos olhares.1a.ed. Curitiba: CRV Gráfica e Editora, 2014. 

PIROLA, Sandra M. F. As marcas da indisciplina na escola: caminhos e descaminhos 
daspráticas pedagógicas. Tese de Doutorado em Educação Escolar. Piracicaba, 2009 

RABENHORST, Eduardo R. O que são Direitos Humanos. In: Direitos Humanos: 
capacitação de educadores / Maria de Nazaré Tavares Zenaide, et al. – João Pessoa: 
Editora Universitária/UFPB, 2008. Disponível em: 
http://www.ufal.edu.br/aedhesp/bibliteca-virtual/downloads/modulo-1-capacitacao-de-
educacao-dos-em-direitos-humanos-redhbrasil. Acesso em 02/04/2015. 

REDORTA, J. Cómo analizar los conflictos: la tipologia de conflictos como herramientade 
mediación. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2004. 

RODRIGUES, Regina Raposo. Medida socioeducativa de prestação de serviços à 
comunidade e à escola. Dissertação de Mestrado. Mestrado Profissional em adolescente 
em Conflito com a Lei. Universidade Bandeirante de São Paulo. 01/08/2012.  



99 
 

ROCHA, Renato F. Produção acadêmica sobre a liberdade assistida e prestação de 
serviços à comunidade: o adolescente e a escola. Dissertação de Mestrado. Mestrado 
Profissional Adolescente em Conflito com a Lei. Universidade Anhanguera de São Paulo: 
São Paulo, 2014. 

SANCHES, Jéssica A. BASTOS, M.C.; GIMENES, Neide A.S.; SOUZA-CREVELIN, 
Adriana dos Santos. A Mediação de conflitos em escolas públicas da cidade de Tupã-
SP.Rev. Unifamma, v.12, n.2, p.1-22   ago. 2013. 

SFORNI, Marta Sueli F. Aprendizagem e desenvolvimento: o papel da mediação. 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Disponível em: 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cursoobjetosaprendizagem/sforn_
mediacao.pdf. s/d. 

SILVA, Elaine Aparecida de Araújo. Manual técnico de orientação: a prática de mediação 
de conflitos de escola. Dissertação de Mestrado. Mestrado Profissional em adolescente 
em Conflito com a Lei. Universidade Bandeirante de São Paulo. 01/08/2012.  

SILVA, Rafaela Ribeiro de Castro. Conflitos No Ambiente Escolar: Indisciplina, Ato 
Infracional e Mediação. Dissertação de Mestrado. Mestrado Profissional em adolescente 
em Conflito com a Lei. Universidade Bandeirante de São Paulo. 01/08/2012.  

SILVA SOUSA. Ramiro A.C. Os conflitos entre alunos e professores. Dissertação; 
Mestrado em Administração e Gestão Educacional. Lisboa 2014 

SOUSA, Alexandra Félix. (Inter)mediar. Projetos de Mediação de Conflitos em Contexto 
Escolar. Instituto de Educação. Lisboa. Mestrado Em Ciências Da Educação. 2014 

STEDILE, Maria Inez. O professor como gestor da sala de aula. Artigo apresentado à 
Secretaria de Estado da Educação – SEED. Programa de Desenvolvimento Educacional 
- Pedagogia. Maringá/PR -2008/2009. Umuarama. Paraná: 2009. 

SZENCZUK, Dorotéa Pascnuki, GARCIA, Tânia B. (In)disciplina escolar: um estudo da 
produção discente nos programas de pós-graduação em educação (1981-2001). Saberes, 
Cultura e Práticas Escolares, UFPR. Paraná. S/D.  

THURLER, M.G. Inovar no interior da escola. Porto Alegre: Artmed, 2001 (cap. 2 e 4). 

USP.BIBLIOTECA VIRTUAL DE DIREITOS HUMANOS. Plano Nacional de Educação em 
Direitos Humanos - 2003. Disponível 
em:http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direitos-Humanos-no-Brasil/plano-
nacional-de-educacao-em-direitos-humanos-2003.html. Acesso em 11 março de 2015.  

VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Cultura de Paz na Escola por meio de práticas 
restaurativas e encontros de mediação de conflitos com fundamento na 
comunicação construtiva. Revista Eletrônica Discursus Juridicus – Ano I., 
Vol.01,N.1/Jaboatão dos Guararapes. PE: 2014. 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cursoobjetosaprendizagem/sforn_mediacao.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cursoobjetosaprendizagem/sforn_mediacao.pdf


100 
 

XAVIER, Rosineide B. A compreensão de diálogo segundo o pensamento de Paulo 
Freire: Uma valorização do humano. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP). São Paulo, 2009. 

  



101 
 

II. ANEXOS 

Anexo 1 – Questionário respondido pelos professores  
Caro professor 
Você está sendo convidado a participar da pesquisa Conflitos em sala de aula como 

demandas para o professor mediador: um estudo em três escolas estaduais da cidade 
de São Paulo descrevendo as ocorrências que levaram os alunos envolvidos a serem 
encaminhados ao Professor Mediador. 
 

Ocorrência é uma situação conflituosa em sala de aula em razão da qual o professor 
ou outra autoridade da gestão escolar tenha decidido encaminhar o(s) aluno(s) para o 
atendimento do professor mediador. Gostaria que você relatasse uma dessas situações. 

 

PROFESSOR: (só iniciais) _______________                          SEXO: masc. (…)  fem. (...) 

Docente na disciplina_____________________________ 

 

OCORRÊNCIA 

1. Data da Ocorrência.... /......../.......... Local da Ocorrência____________ 

2. Nível escolar___________________Série/ano___________________ 

3. Envolvidos:  
a- Aluno x aluno da mesma sala de aula (…)  
b- Aluno x aluno de outra sala (…)  
c- Vários alunos ao mesmo tempo (…)  
d- Aluno x professor (…)  
e- Aluno x gestor escolar (…)  
f- Aluno x funcionário (…)  
g- Outros envolvidos. Descreva: _________________________  

 
4. Descreva agora a ocorrência detalhando os seguintes aspectos: 
 

- O que exatamente aconteceu?  
 

- Assinale o fato ou atitude que, em sua opinião, provocou esta ocorrência? 
 

- O (s) envolvido (s) já atuaram da mesma forma em outra ocasião? 
 

- Por que você considera que isto ocorreu? 
 

- Quais as alternativas de solução desta ocorrência você tinha? 
 

- Você se considera preparado para lidar com estes conflitos em sala de aula?  
 

- O que teria evitado esta ocorrência?  
 

- Quando o (s) envolvido (s) foram atendidos pelo professor mediador? 
 

- Você percebeu alguma mudança de atitude do (s) envolvido (s) após a 
mediação? 

 
 

Data__/__/ 2015 
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Anexo 2 - Questionário respondido pelo professor mediador  

 

1. Qual é o número de ocorrências que chega ao professor mediador por semana? 
 

2. Em que serie ocorrem a maioria dos conflitos encaminhados para sua mediação? 
 

3. Em geral quais são os envolvidos no conflito? Aluno x aluno da mesma sala de aula; 
Aluno x aluno de outra sala; vários alunos ao mesmo tempo; Aluno x professor; Aluno 
x gestor escolar; Aluno x funcionário; outros envolvidos. Meninos e meninas? Meninas 
entre si?  
 

4. Descreva agora os tipos de ocorrência mais comuns que chegam ao professor 
mediador desta escola? 
 

5. O que você acha que tem provocado estas ocorrências? 
 

6. Há alunos que reiteradamente se envolvem em conflitos na sala de aula? 
 

7. Você sabe se algum deles é adolescente que cumpre medida socioeducativa? 
 

8. Quais seriam, em sua opinião, as razões para a ocorrência destes conflitos em sala 
de aula? 
 

9. Que alternativas de solução destas ocorrências você acha que o professor poderia ter 
usado na própria sala de aula? 
 

10. O que teria evitado estas ocorrências?  
 

11. Você tem tido condições de atender a todos os casos encaminhados? 
 

12. Todos os casos são registrados no Livro de Ocorrências?  
 

13. Você percebeu alguma mudança de atitude do (s) envolvido (s) após a mediação? 
 
 

Data__/__/ 2015 
 

 


