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RESUMO

Este artigo incide na conceptualização do 
confl ito e nos elementos que lhe são inerentes, 
assim como nos diferentes modos de o reco-
nhecer e abordar nos planos pessoal e social.

Tendo em atenção as características da 
sociedade actual, as manifestações de indisci-
plina e de violência em diferentes contextos, 
nomeadamente escolares, e a importância de 
se identifi carem não apenas as consequências 
mas também as causas desses comportamen-
tos, procuramos esclarecer e caracterizar o 
confl ito, enquanto característica inerente à 
interacção humana, distinguindo-o de outras 
manifestações como, por exemplo, a agressi-
vidade e a violência.

A partir desta contextualização, discutire-
mos a importância de estratégias de prevenção 
da confl itualidade e da educação para a paz e 
para a cidadania, assim como as potencialida-
des educativas dos confl itos e dos programas 
de mediação em contextos escolares enquanto 

geradores de aprendizagens essenciais no pro-
cesso de construção de cidadãos responsáveis 
e de climas educacionais saudáveis.

PALAVRAS-CHAVE: Confl ito; Mediação; 
Educação; Desenvolvimento Pessoal e Social.

CONFLICT(‘S) AND MEDIATION IN ED-
UCATIONAL CONTEXTS

ABSTRACT

This text is about conceptualizing confl ict 
and its features, as well as about the different 
ways of recognizing and tackling it, both person-
ally and socially. We aim at clarifying and char-
acterising confl ict as an inherent feature of hu-
man interaction, by differentiating it from other 
manifestations like aggressiveness and violence. 

We do this bearing in mind the character-
istics of today’s society, the manifestations of 
disruptive behaviour and violence in different 
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contexts, including schools, as well as the im-
portance of identifying, not only consequences, 
but also causes for these types of behaviour. 

From this contextualization, we discuss the 
importance of strategies for violence preven-
tion, education for peace and civics education. 
We focus also on the educational potential 
of confl icts and of mediation programmes in 
school contexts in the generation of construc-
tive learning experiences, placed at the ser-
vice of building responsable citizenship and 
healthy educational environments.

KEY-WORDS: Confl ict; Mediation; 
Education; Personal and Social Development

“El confl icto es un hecho inherente a la 
interacción humana, porque la diferencia 
de opiniones, deseos, intereses son inevi-
tables entre las personas. Ello no signifi ca 
que su consecuencia natural sea la vio-
lencia, la destrucción o el empeoramiento 
de las relaciones sino que también puede 
convertirse en elemento positivo que per-
mita la evolución y transformación de las 
relaciones entre las partes hacia un mayor 
acercamiento, comprensión, respeto e in-
cluso colaboración. Dependerá de cómo se 
aborden los confl ictos el que éstos puedan 
resultar negativos, destructivos o bien con-
vertirse en una oportunidad para aprender 
más acerca de uno mismo y de los demás.

Sin embargo, transformar el confl icto en 
elemento enriquecedor para las partes re-
quiere la utilización de ciertas habilidades 
y procedimientos, uno de ellos es la medi-
ación.” (Torrego, 2000: 11)

INTRODUÇÃO

A citação com que abrimos este artigo in-
clui distintos aspectos e os elementos essen-
ciais para abordarmos o tema que nos propo-
mos e que consideramos ser de uma signifi -

cativa actualidade e importância no âmbito da 
educação.

Os confl itos são elementos constituintes 
da realidade humana e, nessa medida, de-
vem ser reconhecidos nos seus diferentes 
aspectos: signifi cado, relevância, modos de 
reconhecimento, apropriação e resolução. É 
deste reconhecimento que aqui iremos falar 
e do modo como podemos abordar os con-
fl itos enquanto potencial educacional e de 
desenvolvimento pessoal e social.

Ao longo das duas últimas décadas pode 
constatar-se uma atenção crescente aos fe-
nómenos confl ituais, presentes nos mais di-
versos contextos, mormente nos contextos 
educativos escolares. Esta atenção, tem na 
sua origem, fenómenos de diversa natureza e 
expressão, com frequência dando visibilidade 
às consequências evidenciadas em comporta-
mentos de indisciplina, agressão ou violência 
que atingem os ambientes socioeducativos nos 
contextos escolares.

Esta realidade, que em Portugal se come-
çou a refl ectir mais acentuadamente na última 
década, começou a atrair especial atenção em 
diferentes países, nomeadamente em Espanha 
e em França, na década de 90 do século ante-
rior, altura em que estes fenómenos se revelam 
com incidência crescente.

Apesar de, com frequência, existir uma 
relação negativa com o(s) confl ito(s), tanto a 
nível individual como no interior dos grupos 
e mesmo das organizações, facto que decorre 
em grande medida de características culturais, 
muitas vezes acentuadas com a educação – ao 
procurar ocultar a existência do confl ito, repri-
mi-lo, ou mesmo, sancioná-lo –, não  podemos 
existir sem confl itos porque eles fazem parte 
da natureza humana e social. 

As diferenças de opiniões, interesses, ne-
cessidades, objectivos que nos caracterizam e 
a natureza das interacções sociais tornam ine-
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vitável a emergência de perspectivas distintas, 
desacordos, incompatibilidades e confl itos 
que podem converter-se em comportamentos 
desajustados socialmente e em experiências 
desestruturantes a nível pessoal.

Contudo, também é verdade, e cada vez 
mais reconhecido por diversos autores, que 
o confl ito desempenha um papel relevante, 
constituindo um elemento das situações de 
crise, de rotura, de desequilíbrio, que são ine-
rentes ao desenvolvimento dos indivíduos, dos 
grupos e das instituições (Carita, 2005). É nes-
te contexto que vários especialistas defendem 
a intervenção educativa no campo da gestão 
e transformação dos confl itos reconhecendo o 
“seu potencial positivo nas relações interpes-
soais, intra e intergrupais e intra e interinsti-
tucionais” (ibidem: 92-93), tomando como 
caminho a seguir não a negação do confl ito, 
mas a sua transformação, conduzindo-o de um 
modo produtivo (ibidem).

Neste artigo concentramo-nos na aborda-
gem dos confl itos nos contextos educativos e, 
nesse sentido, temos como objectivo central, 
caracterizar os confl itos nestes contextos e 
apresentar uma metodologia que precisamente 
favoreça a sua transformação numa perspecti-
va pedagógica e desenvolvimental.

Esta perspectiva tem subjacente a valori-
zação de modelos educacionais centrados no 
desenvolvimento e não na orientação (Biggs, 
1976). O modelo centrado no desenvolvimen-
to de competências supõe uma intervenção 
educativa na qual predominam perspectivas 
construtivistas de aprendizagem e estratégias 
diversifi cadas de a potenciar, com ênfase para 
as estratégias cooperativas, assim como, para 
a valorização de actividades que contribuam 
para o desenvolvimento de atitudes e aprendi-
zagens a elas associadas.

Pelo contrário, os modelos educacionais 
centrados na orientação privilegiam a trans-
missão de regras e de modelos, com prevalên-

cia na inculcação de saberes, de valores, de há-
bitos e regras e na mobilização de estratégias 
competitivas e disciplinadoras.

Tradicionalmente, a escola tem estado 
mais centrada na transmissão do saber, pre-
dominantemente científi co, com particular 
atenção e incidência no domínio cognitivo. 
No entanto, sabemos como o domínio sócio-
afectivo e o correspondente desenvolvimen-
to de atitudes é importante, nomeadamente 
ao nível da construção de competências que 
implicam, necessariamente, a consolidação e 
mobilização de conteúdos e comportamentos 
dos diversos domínios.

Podemos, nesta medida, afi rmar que os 
contextos educativos e os seus actores têm um 
importante desafi o: o de trabalhar e integrar as 
potencialidades dos confl itos, que são inerentes 
às interacções humanas, não apenas numa pers-
pectiva resolutiva, concentrada predominante-
mente nas suas consequências e no modo mais 
adequado de as resolver, mas também numa 
perspectiva preventiva e criativa integrada no 
Projecto Educativo e Curricular que favoreça 
a aprendizagem de valores, atitudes e compor-
tamentos como a colaboração, a autonomia, o 
diálogo, a participação, a tolerância e a respon-
sabilidade. Estas atitudes são essenciais à cons-
trução de uma cultura democrática e à consoli-
dação de uma sociedade mais solidária e mais 
justa para a qual deve contribuir a educação.

O CONFLITO E(M) EDUCAÇÃO

NATUREZA DO CONFLITO

A relação dos indivíduos, grupos e insti-
tuições com o(s) confl ito(s) é, com frequên-
cia, uma relação pautada pela ocultação, fuga, 
medo, intimidação… ou seja, uma reacção 
predominantemente determinada e experien-
ciada por parâmetros negativos ou evasivos 
que tendem a evitar os problemas, não os iden-
tifi cando, nem enfrentando de forma positiva. 
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É habitual fi carmos incomodados com a 
discordância, com a divergência de objectivos 
e de opiniões, com a ocorrência de alternati-
vas distintas das que vislumbramos ou quere-
mos perseguir. Nem sempre somos capazes de 
conviver com a incompatibilidade e integrar a 
diferença no seu sentido mais amplo e abran-
gente. Contudo, esta incompatibilidade, vivi-
da individualmente e nos mais diversos grupos 
e organizações constitui, por um lado, uma re-
alidade inerente às interacções humanas, por 
outro lado, uma clara oportunidade de desen-
volvimento tanto individual, como social. 

É neste contexto que emerge o confl ito, ou 
seja, quando ocorre qualquer tipo de activi-
dade incompatível (Deutsch, 1990), podendo 
ocorrer entre pessoas ou grupos, por questões 
mais estruturais ou pessoais (Jares, 2002). 
Devemos, no entanto, distinguir o verdadei-
ro confl ito – gerado por causas objectivas de 
incompatibilidade de interesses – do falso 
confl ito, para o que alguns autores chamam 
à atenção (Floyer, 1993; Moore, 1994; Jares, 
2002). Com frequência, geram-se falsos con-
fl itos pela difi culdade de percepção do ponto 
de vista dos outros; contudo, as dissensões que 
daí podem emergir, poderão facilmente ser ul-
trapassadas quando esclarecidas as falsas per-
cepções ou má comunicação existente entre os 
sujeitos. No entanto, a manutenção dos ruídos 
de comunicação ou a perseverança nas falsas 
percepções pode dar origem a verdadeiros 
confl itos.

Outro aspecto a reter, relativamente à na-
tureza do confl ito, é o seu carácter dinâmico e 
dialéctico cujo itinerário assume variações de 

intensidade; ou seja, o confl ito não é uma ma-
nifestação estática, mas porque tem por base 
estruturas e condutas vai assumindo variações 
que decorrem também daquelas dimensões, 
por natureza variáveis. Igualmente importante 
é salientarmos os diferentes elementos cons-
tituintes ou estruturadores do confl ito, cuja 
compreensão é essencial para a abordagem 
educacional do mesmo. Devemos ter em aten-
ção, na estrutura do confl ito, quatro elementos2 
que lhe são presentes e que se infl uenciam mu-
tuamente: as causas que o provocam; os pro-
tagonistas que intervêm; o processo e a forma 
como os protagonistas encaram o confl ito; o 
contexto em que se produz (Jares, 2002).

Para uma abordagem dos confl itos e 
consequente compreensão e transformação 
é essencial que possamos identifi car clara-
mente estes quatro elementos: as suas causas 
(ideológico-científi cas, de poder, da estrutura 
organizacional, questões pessoais e/ou de re-
lação interpessoal); os protagonistas que nele 
intervêm (por exemplo, nos contextos escola-
res: alunos, alunos e professores, professores 
e encarregados de educação, órgãos de gestão 
e funcionários…); o processo ou itinerário 
seguido pelo confl ito, essencial para se com-
preender a sua dinâmica, a forma como é en-
carado pelos protagonistas e as possibilidades 
que estes encontram de resolução; fi nalmente, 
o contexto e as suas características (políticas, 
sociais, culturais, económicas…) no qual se 
insere o confl ito, permitindo situá-lo e com-
preendê-lo, nomeadamente na relação com 
outras estruturas que podem ser determinantes 
no modo como as incompatibilidades ocorrem 
e se desenvolvem os confl itos.

 
2 Existem diversas perspectivas relativamente à estrutura do confl ito, embora a teoria de Lederach 
(1983), seja a que recolhe maior adesão e que mais próxima se encontra da sustentada por Jares 
(2002), que nos parece melhor identifi car os vários elementos que estruturam o confl ito. Para Le-
derach, o confl ito deve ser compreendido pelas causas, pelos protagonistas e pelo processo. A estes 
três elementos, Jares acrescenta um quarto que é o contexto e que consideramos ser um elemento 
essencial para a sua abordagem e compreensão. 
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PERSPECTIVAS DE CONFLITO

Às diferentes abordagens e experiências 
do confl ito encontram-se associados diferen-
tes modos de o percepcionar e, consequente-
mente de lidar com ele. Passamos a identifi car 
três visões ou perspectivas de encarar o confl i-
to, nomeadamente nos contextos educativos.

A visão tecnocrática-positivista do confl i-
to encara a presença de confl itos na socieda-
de como necessariamente negativa (Robbins, 
1987) e, nessa medida, perspectiva-o como 
disfuncional ou patológico. Esta visão, que 
tem assumido uma presença determinante nos 
diversos contextos organizacionais, nomeada-
mente educativos, tem orientado os seus res-
ponsáveis e dirigentes pela adopção de uma de 
duas estratégias ou pelas duas em simultâneo: 
pautarem a sua gestão e programarem as acti-
vidades de modo a evitar a ocorrência de con-
fl itos, o que é conseguido por uma forte inci-
dência nas estratégias de controlo das mesmas 
e em margens mínimas de liberdade deixadas 
aos actores ou, quando os confl itos ocorrem, 
tendem a ocultá-los ou a reprimi-los. 

Esta visão acentua o culto pelo grau de 
efi cácia da organização, efi cácia que é medida 
pelo nível de consenso e pela sua capacidade 
em evitar os confl itos no interior da mesma. 
Procura-se apresentar a organização escolar, 
e as políticas educativas que lhe são afectas, 
sustentada em interesses consensuais, “afasta-
dos de qualquer tipo de processos confl ituo-
sos” (Jares, 2002: 66). A imagem do consenso 
surge “como um instituinte regulador das di-
ferenças” (Silva, 2007: 222) e “tende a repro-
duzir-se em conformismo que assegure a vi-
gência das normas para ocultar discrepâncias e 
confl itos” (ibidem: 222). Neste sentido, procu-
ra-se silenciar as diferenças e as autorias dos 
diferentes actores, palco de divergências e de 
possíveis incompatibilidades, através de um 
consistente e inquestionável quadro de regras 
e de prescrições com fundamento na efi cácia e 
no bom funcionamento da organização. 

Neste modo de organização os níveis de 
participação e democracia são reduzidos ao 
mínimo ou inexistentes e, neste sentido, a re-
solução ou transformação dos confl itos é in-
viável pois, como afi rma Bobbio (1991: 14), 
“sem democracia não existem soluções míni-
mas para a solução pacífi ca dos confl itos”. Em 
síntese, tende-se a “igualar e rotinizar as prá-
ticas, ocultando e silenciando as identidades 
individuais” (Silva, 2007: 222).

A visão hermenêutico-interpretativa do 
confl ito recusa a predição e o controlo, cen-
trando-se na compreensão, interpretação e 
signifi cado (Carr e Kemmis, 1986). Ao con-
trário da perspectiva tecnocrática-positivista, 
toma como referência as singularidades das 
situações, irrepetíveis e condicionadas pela 
interpretação particular de cada membro da 
organização. Incide preponderantemente nas 
motivações e necessidades individuais e o con-
fl ito é assumido como indispensável e neces-
sário para estimular a criatividade (Robbins, 
1987) individual e de grupo. A presença ou 
não de confl ito fi ca a dever-se apenas à percep-
ção individual: “a existência ou inexistência do 
confl ito é uma questão de percepção (…) para 
que um confl ito exista é necessário que alguém 
se aperceba dele” (ibidem: 298). Esta visão do 
confl ito deixa de fora situações objectivas de 
confl ito; ou seja situações em que o confl ito 
está presente mas do qual os seus protagonistas 
não são conscientes. Por outro lado, não consi-
dera as condições sociais e sociológicas da sua 
existência, o que também reduz o seu campo, 
abordagem e possibilidades de resolução e/ou 
transformação. Esta perspectiva centra-se no 
restabelecimento de interacções e das relações 
humanas, melhorando-as através da comunica-
ção, do diálogo e da narratividade interpessoal. 
Neste sentido, as estratégias fundamentais que 
são privilegiadas orientam-se para soluções 
que visam favorecer os processos de comuni-
cação entre os indivíduos. Contudo, “a comu-
nicação, embora seja absolutamente necessária 
para resolver os confl itos, muitas vezes nem os 
explica, nem os resolve por si mesma” (Jares, 
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2002: 69), uma vez que é imprescindível a 
contextualização e compreensão dos diversos 
elementos presentes nesses confl itos. 

A visão hermenêutica-interpretativa, ape-
sar de abordar o confl ito numa perspectiva 
positiva, procura soluções e propostas descon-
textualizadas, apenas centradas no indivíduo, 
o que traz limitações à sua interpretação e 
transformação.

A visão crítica assume o confl ito como algo 
natural e necessário à mudança, ao progresso 
e à transformação social. É uma perspectiva 
defendida pela teoria crítica da educação e por 
diversos autores que a perfi lham (Apple, 1987; 
Escudero, 1994; Sacristán, 1995) e que enca-
ram não apenas de forma positiva os confl itos, 
como assumem esta forma de os encarar como 
uma estratégia para favorecer e potenciar os 
processos colaborativos nas organizações edu-
cativas e na sua gestão.

Esta perspectiva, não só admite, “como se 
favorece o encarar de determinados confl itos 
numa perspectiva democrática e não violen-
ta, o que se pode chamar a utilização didác-
tica do confl ito, que implica o questionar do 
próprio funcionamento da instituição escolar 
e, por este meio, a correlação de forças que 
nela existem” (Jares, 2002: 71). Neste senti-
do, são valorizadas as estratégias de nego-
ciação e cooperação que visam dar conta das 
singularidades e das diferenças dos actores, 
capacitando-os para a cooperação solidária, 
para a participação activa e para o exercício 
da cidadania. É uma visão que se consubstan-
cia “na escuta, subjectivação e valorização das 
diferenças, componentes imprescindíveis para 
a compreensão da complexidade, a recontex-
tualização das práticas e a (re)construção das 
identidades” (Silva, 2007: 222-223).

Estas diferentes perspectivas do confl ito 
condicionarão os modos como os contextos e 
as práticas educativas o abordam e o integram 
no seu quotidiano educacional: ou o procuram 

ocultar e silenciar, disciplinando o mais possí-
vel as acções e as interacções, ou o abordam 
de forma integrada, enquanto oportunidade de 
aprendizagem e de desenvolvimento educati-
vo (Jares, 2002).

CONFLITO, INDISCIPLINA, AGRESSIVI-
DADE E VIOLÊNCIA

Conscientes de que uma abordagem apro-
fundada destes diferentes conceitos, implica-
ria uma discussão muito mais detalhada que 
não é o nosso propósito neste contexto, reme-
temos o leitor para a literatura abundante que 
existe neste domínio.

Contudo, importa fazer aqui uma breve 
referência a estes distintos conceitos que, por 
vezes, são percepcionados de forma indistinta, 
trazendo consequências à sua abordagem na 
prática educativa e pedagógica.

Como já anteriormente referimos, os 
comportamentos de indisciplina, agressão e 
violência são fenómenos que se têm vindo a 
manifestar de modo sistemático nos contextos 
escolares. É uma realidade que se verifi ca, não 
apenas em Portugal, mas em distintos países, 
nomeadamente da Europa Central e do Sul. 

Também é verdade, que nas duas últimas 
décadas se têm multiplicado os estudos, a in-
vestigação destes fenómenos e a preocupação 
com a sua resolução. O fenómeno da indis-
ciplina nos contextos educativos e na sala de 
aula é já um objecto particularmente trabalha-
do, do qual aqui apenas indicamos um redu-
zido número de investigações realizadas em 
Portugal: Estrela, 1986; Amado, 1998; Freire, 
2001. Mas, mais recentemente, nomeadamen-
te ao longo desta última década, tem sido cres-
cente a atenção de várias áreas, nomeadamen-
te da Psicologia e das Ciências da Educação, 
para os fenómenos de agressão e violência nas 
escolas, com particular enfoque para os fenó-
menos de bullying e cyber-bullying.
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Embora os comportamentos de indisciplina e 
violência possam ser expressões e consequências 
de confl itos vivenciados entre pessoas ou grupos 
(entre alunos, entre alunos e professores, entre 
alunos e funcionários…), estes comportamentos 
não devem confundir-se com as suas causas que, 
por vezes, são também diversas (Estrela, 2002). 

Pensamos, assim, que as reacções face ao 
confl ito e as percepções negativas que lhe es-
tão associadas, estão fortemente dependentes 
de algumas confusões ou distorções, como 
as que admitem que o confl ito é sinónimo de 
agressividade ou violência. Esta confusão é, 
aliás, bastante frequente, como dão conta vá-
rios estudos (Jares, 2002; Carita, 2005).

Será, por isso, importante fazermos aqui 
um breve ponto de análise sobre a sua dis-
tinção, pois, como afi rmam Amado e Freire 
(2002: 23), “o problema não está no confl ito 
mas na sua má gestão”. Ou seja, é precisamen-
te a tendência para ignorar ou reprimir os con-
fl itos que pode dar origem a relações interpes-
soais tensas que acabam por despoletar com-
portamentos agressivos e violentos (Johnson 
& Johnson, 1995).

A agressividade, enquanto característica 
da personalidade, não deverá ser considerada 
negativa ou prejudicial. Pode até ser conside-
rada uma característica que conduz a estados 
de investimento, combatividade e assertivida-
de importantes no relacionamento interpes-
soal e no desenvolvimento pessoal (Bonino, 
1987; Jares, 2002). Outra coisa distinta, são os 
comportamentos de agressão, cujo grau pode 
traduzir-se em violência moral, psicológica ou 
física, com manifestações muito negativas e 
por vezes de difícil recuperação para as víti-
mas e, como tal, devem ser combatidos.

O conceito de indisciplina encerra uma 
diversidade de signifi cados e nem todos a 
descrevem como uma característica necessa-
riamente negativa. Sendo um comportamento 
transgressor, ele pode manifestar-se importan-

te na gestão das relações interpessoais; é algo 
inerente à natureza humana que em determi-
nadas fases do desenvolvimento pessoal – 
como, por exemplo, a adolescência – se pode 
manifestar como forma de contestação de 
regras ou de afi rmação pessoal. No contexto 
pedagógico, a indisciplina deverá ser compre-
endida e interpretada devidamente, ética e pe-
dagogicamente, sendo essencial distinguir-se 
os comportamentos transgressores aceitáveis 
dos não aceitáveis face a regras essenciais e 
indispensáveis ao contexto em que ocorrem. 
Regras que deverão ser concretas, explícitas e 
funcionais, e que deverão expressar e garantir 
um forte carácter ético (Amado, 2000). 

Vemos, assim, que estes diferentes concei-
tos encerram signifi cados, conteúdos e mani-
festações diversas e distintas entre si, devendo 
ser devidamente explorados e diferenciados 
com vista a uma intervenção educativa ade-
quada.

No nosso caso, a distinção entre confl ito e 
diferentes manifestações de indisciplina e vio-
lência é essencial para percebermos e enqua-
drarmos a abordagem educacional dos confl i-
tos nos contextos escolares.

PARA UMA ABORDAGEM FORMADORA 
DOS CONFLITOS: A MEDIAÇÃO 

Tendo em atenção o que temos afi rmado 
até aqui, relativamente ao conteúdo e sentido 
dos confl itos nos contextos de interacção hu-
mana, a questão que devemos colocar é: como 
desenvolver confl itos produtivos?  

Pensamos que os contextos educativos 
são contextos de excelência para os abordar 
e trabalhar, numa perspectiva integradora, 
de desenvolvimento pessoal e social e, nes-
se sentido, com um forte pendor educacional 
e formador. Neste âmbito, consideramos que 
os programas de mediação em contexto esco-
lar são uma opção já adoptada em diferentes 
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países (Johnson & Johnson, 1994; Bonafé-
Shmitt, 2004; Torrego, 2000; Jares, 2002; 
Amado e Freire, 2002; Carita, 2005) e que em 
Portugal vem tendo uma implementação ainda 
muito reduzida, mas progressiva.

Quando nos referimos a ‘programas de 
mediação em contextos educativos’, estamos 
a pensar na mediação enquanto estratégia 
formadora e preventiva e não apenas como 
mera estratégia de gestão e resolução de con-
fl itos nos contextos escolares. Apesar de ser 
uma estratégia que se tem revelado impor-
tante na gestão e resolução de confl itos, po-
demos encontrar na mediação potencialidades 
de intervenção mais amplas, integradoras e 
complementares3 que várias experiências têm 
reconhecido como fundamentais no domínio 
da educação para a responsabilidade, para a 
cidadania e para a paz.

Neste sentido, identifi camos três condições 
importantes que devem ser consideradas na 
concepção e implementação destes programas: 

1. Uma perspectiva abrangente e integrada 
de prevenção: prevenção primária, preven-
ção secundária e prevenção terciária; 

2. Uma perspectiva participada na qual seja 
contemplado o envolvimento mais alar-
gado possível dos diferentes actores dos 
contextos educativos: órgãos de gestão, 
alunos, professores, outros profi ssionais 
dos contextos educativos, funcionários, 
encarregados de educação; 

3. Uma perspectiva temporal alargada – mé-
dio, longo prazo – e não apenas centrada 
no curto prazo, ou na resolução dos proble-
mas e confl itos no imediato. 

Ao defendermos estas condições como im-
portantes, temos como pressupostos que o ob-
jectivo fundamental para trabalhar os confl itos 
de forma produtiva e transformadora é formar 
para a responsabilidade e cooperação, preve-
nindo, assim, a indisciplina e a violência. Esta 
formação não se pode reduzir a uma estrita in-
tervenção curativa, de reposição da ordem ou 
restabelecimento da comunicação, mas deve 
assentar na fi nalidade de uma educação para 
os valores ou, como defi ne Charney (1993), 
num ‘currículo para a literacia ética’ através 
do qual se ensine e se aprenda a dar e a receber 
atenção e a cuidar e cooperar com os outros. A 
escola, na sua função educativa, deve assumir 
para além da transmissão cultural do conhe-
cimento, o desenvolvimento de capacidades 
e competências essenciais para a participação 
responsável dos novos cidadãos.

Outro pressuposto que está presente nesta 
proposta é a visão do confl ito numa perspec-
tiva crítica e transformadora, pois de outro 
modo será difícil assumir um programa desta 
natureza como uma oportunidade de aprendi-
zagem e de desenvolvimento educativo das 
escolas (Jares, 2002).

Passamos, agora, a referir com maior detalhe 
as características e potencialidades de um pro-
grama de mediação nas escolas, retomando cada 
uma das três condições referidas anteriormente.

UMA PERSPECTIVA ABRANGENTE E 
INTEGRADA DE PREVENÇÃO

Esta condição assume a relevância da in-
tervenção educativa na formação para os va-
lores e para as atitudes, com ênfase na apren-
dizagem cooperativa, em que se valoriza o 

3 Devemos salientar, a este propósito, que são vários autores a sustentarem o âmbito da mediação em 
níveis mais abrangentes de intervenção, entre eles Six e Guillaume-Hofnung, quando se referem aos 
diferentes domínios da mediação. Six (2003) fala de mediação criativa, renovadora, preventiva e cu-
rativa. Guillaume-Hofnung (2005), refere-se à mediação das diferenças e mediação dos diferendos, 
salientando que a mediação não se restringe ao estrito nível curativo ou de resolução de confl itos. 
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aprender a ser e a viver em comum de forma 
responsável, um dos pilares da educação do 
século XXI que o Relatório para a Unesco 
sublinha. Assume, igualmente, uma perspec-
tiva integrada de prevenção ‘em três frentes’: 
prevenção primária; prevenção secundária; 
prevenção terciária (Amado e Freire, 2002: 5), 
“as quais simultaneamente concorrem para a 
promoção do desenvolvimento pessoal e so-
cial dos alunos e da qualidade de vida e do 
bem-estar social das escolas em geral”.

Neste sentido, o programa de mediação 
deve constituir-se como parte integrante dos 
Projectos Educativo e Curricular da Escola.

A nível da prevenção primária, salientamos 
três âmbitos importantes a considerar: i) o dos 
conteúdos curriculares, que deverão integrar a 
formação em valores numa perspectiva abran-
gente e crítica, clarifi cadora para decisões mais 
fundamentadas e autónomas; ii) o das estraté-
gias de aprendizagem, com ênfase na perspec-
tiva educativa centrada no desenvolvimento de 
competências de comunicação e interacção, 
como saber ouvir o outro, saber cooperar com 
o outro, saber aceitar as opiniões diferentes da 
sua, e nas oportunidades de participação tanto 
na sala de aula, como na vida escolar em ge-
ral; iii) o da participação colectiva e cooperante 
na vida da escola, dos diferentes agentes edu-
cativos, com ênfase para o envolvimento dos 
encarregados de educação e dos professores, 
de modo a serem também eles referências de 
cooperação e participação efectiva para os seus 
educandos. Neste âmbito, salientamos a impor-
tância da participação activa na elaboração dos 
regulamentos, nas assembleias de turma e de 
escola e nas associações de pais.

No âmbito da prevenção secundária, sa-
lientamos programas de formação específi cos 
e mais centrados na aprendizagem de com-
petências de mediação, dirigidos a diferentes 
públicos que voluntariamente o queiram fre-
quentar, integrado em actividades curriculares 
e/ou extracurriculares e que podem ser dirigi-

dos a alunos, professores, auxiliares da acção 
educativa, encarregados de educação e outros 
profi ssionais. Trata-se de uma formação que 
visa a aprendizagem de competências especí-
fi cas, como: saber reconhecer a existência de 
confl ito; a escuta activa; a imparcialidade; a 
identifi cação e distinção de interesses e neces-
sidades; a empatia; saber acolher as emoções 
e os sentimentos dos outros; explorar interes-
ses pessoais e dos outros; aprender a lidar com 
os confl itos difíceis (Deutsch, 1990; Carita, 
2005). Esta formação visa o desenvolvimento 
de conhecimentos, atitudes e comportamentos 
adequados a uma postura cooperativa que, para 
além da aprendizagem adquirida pelos pró-
prios, visa favorecer e potenciar a intervenção 
destes como mediadores no contexto escolar.

A intervenção terciária contempla a in-
tervenção específi ca em casos persistentes 
(Amado e Freire, 2002). Ainda que os dois ní-
veis anteriores de prevenção visem antecipar 
estratégias que evitem o aparecimento destas 
situações, elas acabam por emergir como con-
sequência de factores diversos, internos e ex-
ternos à escola, perturbando o clima social da 
escola e a aprendizagem dos alunos.

Face a situações de indisciplina persisten-
te tem sido dominante nas escolas a utilização 
de estratégias disciplinadoras e punitivas, as-
sentes numa relação competitiva de ganhar-
perder. Sabemos, também, que os resultados 
desta estratégia são muito frequentemente 
temporários e, por vezes, são fortes atractores 
para o absentismo e abandono escolar. 

A mediação de confl itos em contexto escolar, 
enquanto estratégia de gestão e resolução de con-
fl itos, é precisamente uma estratégia alternativa, 
assente numa metodologia que incide na relação 
cooperativa e em que se privilegiam a construção 
de soluções conjuntas, mutuamente satisfatórias 
para as partes em confl ito, procurando que ambas 
saiam vencedoras. Por outro lado, tem como objec-
tivo abordar o confl ito numa perspectiva positiva 
e formadora fomentando a auto-estima, o empo-



16

werment e a responsabilidade social, favorecendo 
o que Brendtro e Long (1995, referidos por Amado 
e Freire, 2002: 31) denominam dos quatro A’s, ou 
seja, Attachement, desenvolvimento de relações so-
ciais positivas; Achivement, criar expectativas po-
sitivas; Authonomy, exigência de responsabilidade; 
Altruism, potenciar a interajuda e autoconfi ança.

Esta intervenção, habitualmente integrada 
no gabinete de mediação criado em algumas 
escolas, deve contar com a presença de um 
mediador com formação específi ca, nomea-
damente, aqueles que frequentaram formação 
a que nos referimos no âmbito da prevenção 
secundária. 

Como referimos anteriormente, sendo uma es-
tratégia fundamental no âmbito dos programas de 
mediação em contextos educativos, pensamos não 
dever ser exclusiva, pelo que deve ser considerada 
em articulação com os diferentes níveis de preven-
ção, numa perspectiva integrada e abrangente.

- UMA PERSPECTIVA PARTICIPADA

Este programa deve contar com a adesão dos 
vários actores do contexto escolar e integrar uma 
participação alargada, como aliás decorre da con-
dição apresentada anteriormente. É praticamente 
inútil pensar em levar a cabo um programa de 
mediação de forma mais ou menos isolada, sem 
a adesão dos órgãos de gestão da escola ou ape-
nas centrada nos professores ou nos alunos. A 
mediação não é apenas uma actividade ou uma 
estratégia, é uma cultura que deve ser construída 
(Torremorell, 2008) o que só é possível com uma 
ampla participação. Também não devemos pen-
sar que desde o início se vai conseguir a partici-
pação de todos ou da maioria. Ficar a aguardar 
essa maioria é considerar uma justifi cação para 
adiar a intervenção. No entanto, é essencial a 
integração de participantes pertencentes aos di-
ferentes grupos da comunidade educativa, nome-
adamente dos professores, dos alunos, dos encar-
regados de educação, sendo que é imprescindível 
a adesão dos órgãos de gestão da escola. 

- UMA PERSPECTIVA TEMPORAL ALARGADA

Um programa desta natureza não pode ser 
pensado para o curto prazo, nem ao nível da in-
tervenção, nem dos resultados. É um programa 
pensado para intervir nas condições estruturais 
e na cultura dos contextos educativos, que têm 
projecção no futuro, sem prejuízo de dedicar 
atenção às ocorrências do presente (Carita, 
2005). É um programa com uma acentuada 
componente formadora, centrado na aprendi-
zagem de competências diversas, com ênfase 
na interacção e comunicação interpessoal. Por 
outro lado, a grande maioria das dimensões 
que este programa implica supõe uma ade-
são voluntária, sendo, por isso, algo que se 
vai desenvolvendo e conquistando paulatina-
mente. É uma cultura que decorre da adesão 
e da formação, que assenta na valorização de 
determinados valores e atitudes para os quais 
a escola e a sociedade em geral se tem alhea-
do, como algo que se adquire naturalmente ou 
contra-corrente (já que as experiências habi-
tuais vão no sentido do individualismo, com-
petição, indisponibilidade para a escuta…). 
Em contra partida, a escola é um espaço que 
cada vez mais recebe pessoas diferentes – di-
ferença que se manifesta a vários níveis: cul-
tural, social, económica. Procurar ocultá-la ou 
tratá-la de forma indiferente é contribuir para 
que esta diferença expluda: na indisciplina e 
na violência. Trabalhá-la de forma abrangen-
te, integrada e participada exige convicção e 
traduz-se num exercício de persistência e de 
paciência que os contextos educativos não de-
vem abandonar.  
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