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Introdução  
 
EduMed – “Bridging the gap between educational stakeholders through mediation” é 
um projeto Erasmus+ com uma parceria Estratégica em Educação Escolar, financiado 
pela Comissão Europeia e com uma duração de 24 meses (01-11-2020 a 31-10-2022).  
O projeto visa consolidar um quadro multilíngue de requisitos legais, conhecimentos 
e competências, qualidades e características pessoais de mediadores educativos e 
elaborar programas de formação focados na mediação e mediação entre pares, bem 
como compilar boas práticas de trabalho no âmbito da mediação educacional.  
O conhecimento adquirido através do quadro legislativo da UE no domínio da 
mediação educacional reforçará a colaboração entre todos os intervenientes nas 
escolas, bem como com as famílias e outras partes interessadas externas. Todos os 
resultados do projeto terão como foco incentivar o estabelecimento de laços 
sustentáveis entre todas as partes interessadas na educação e formação, promovendo 
abordagens colaborativas para o processo de aprendizagem.  
O programa de formação para mediadores educacionais (ProEM) permitirá aos alunos 
adquirir conhecimentos e competências profissionais para criar e manter um 
ambiente educativo calmo e tolerante para todos através da utilização de ferramentas 
de mediação educativa. Após adquirirem estes conhecimentos e competências 
específicos, os alunos poderão participar ativamente enquanto mediadores 
educacionais em procedimentos de mediação entre as partes em conflito, 
nomeadamente: aluno-aluno, professor-aluno, pais-alunos, professor-professor, 
professor-escola, pais-pais e escola-comunidades locais. O curso de formação ajudará 
no desenvolvimento das chamadas soft skills das participantes envolvidos no processo 
educativo, tais como competências de trabalho em equipa, liderança, comunicação 
positiva, regulação emocional e autocontrolo, desenvolvimento de cultura linguística 
específica, tolerância, etc.  
O programa de formação é composto por cinco módulos, incluindo objetivos e 
resultados de aprendizagem, elementos-chave, métodos utilizados e parte teórica 
seguida de atividades práticas. 
Todos os módulos estão disponíveis em inglês e serão traduzidos nas línguas dos 
países parceiros: búlgaro, grego, português, romeno e espanhol. Todos os materiais 
estão acessíveis para uso gratuito no site do projeto: https://www.edumed-
initiative.eu/   
 
 
 

https://www.edumed-initiative.eu/
https://www.edumed-initiative.eu/
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1. Base do Conflito 
 
O conflito pode ser definido como uma disputa expressa entre partes 
interdependentes que percecionam os seus objetivos como incompatíveis ou os seus 
recursos escassos. Muitas pessoas ficam desconfortáveis ou apreensivas com a mera 
noção de conflito, preferindo, por isso evitá-lo. É importante perceber que o 
desacordo é natural, saudável e necessário na construção de relações. O conflito é 
uma manifestação dos nossos próprios desejos e quando as necessidades de ambas 
as partes são compreendidas, a relação pode sair fortalecida.  
 
Este módulo tem como principal objetivo transmitir aos formandos os aspetos básicos 
do conflito, incidindo sobre:  

• As causas do conflito; 

• Os tipos de conflito; 

• Abordagens básicas sobre o conflito e formas de resolver o conflito através de 
métodos alternativos. 

É esperado que os alunos adquiram e desenvolvam um conjunto de conhecimentos, 
capacidades e competências que lhes permita, através de ferramentas de mediação 
educacional, contribuir para um ambiente educativo pacífico e tolerante. 
 
Após a conclusão deste módulo, os formandos deverão ser capazes de: 

• Compreender e definir o conceito de "Conflito"; 

• Identificar diferentes causas de conflito; 

• Identificar diferentes fases de conflito; 

• Usar diferentes abordagens para gerir conflitos. 

Elementos-chave : 

1. Conflitos. Causas e tipos  

1. Fases de conflito 

2. O conflito pode ser construtivo? 
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3. Gestão de conflitos. Estilos e soluções. 

Métodos utilizados: 

➢ Exemplos práticos 
 

1.1. Conflitos: causas e tipos 

Antes de começarmos a nossa discussão sobre conflitos, é necessário definir 
claramente o conceito.  

O conflito pode ser definido como uma disputa expressa entre partes 
interdependentes que percecionam os seus objetivos como incompatíveis ou os seus 
recursos escassos. 

Para que um conflito ocorra, é necessário que exista um desacordo expresso; algo 
mais do que uma divergência implícita. É necessária a manifestação de um 
comportamento que se pode manifestar através do olhar ou pelo tom de voz. 

O conflito ocorre entre partes interdependentes ou pessoas que, de alguma forma, 
dependem umas das outras. A interdependência existe, quando as ações de uma 
pessoa afetam o bem-estar de outra. Neste sentido, o conflito é particularmente 
comum em relações com elevados graus de interdependência - entre amigos 
próximos, familiares ou colegas de trabalho. 

Para além do conflito ser um acontecimento natural, apresenta um conjunto de 
características que devem ser tidas em consideração: pode ser direto ou indireto, 
prejudicial ou benéfico. Muitas pessoas comunicam a sua insatisfação através das 
palavras, o que faz com que, em caso de divergência, seja comum o desencadear de 
uma discussão. Por outro lado, pode também manifestar-se de forma indireta, de 
forma passivo-agressiva, sob a forma de ações vingativas ou dolorosas dirigidas a 
outra pessoa. 

Quando não há interdependência entre indivíduos, não há espaço para o conflito, 
mesmo que entrem em desacordo. O conflito surge na presença de objetivos 
contraditórios. Objetivos incompatíveis representam mais do que um litígio ou uma 
diferença de objetivos; significa uma impossibilidade de atingir simultaneamente os 
diferentes objetivos. Por exemplo, se dois colegas estão juntos, mas ambos querem 
ver programas de televisão diferentes, surge uma diferença de objetivos.  

Porém, é importante considerar que a noção de conflito pressupõe uma perceção da 
incompatibilidade entre objetivos. Por vezes, ambos podem ser alcançados. O que faz 
surgir o conflito é a perceção de que os recursos são escassos; porque caso sejam 
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abundantes, não existe necessidade de discussão. A perceção de recursos escassos 
incide geralmente sobre a (in)disponibilidade de dinheiro, tempo, poder e espaço. O 
conflito também remete para a noção de interferência, isto é, quando uma das partes 
age de tal forma que impede o outro de atingir os seus próprios objetivos, mesmo que 
estes sejam à partida opostos e não pareçam apontar para uma situação de concurso 
e incompatibilidade.  

 

Com quem tem conflitos mais problemáticos? Os seus conflitos com esta pessoa são 
sobre o quê? 

1.2. Fases de conflito 

O conflito pode ser estruturado em diferentes fases. Para identificar o progresso do 
conflito, é necessário identificar a fase atual, analisando algumas características.  

1)  Discussão 

Ocorre quando ambas as partes estão curiosas sobre o ponto de vista do outro e 
estão dispostas a comunicar os seus pensamentos, opiniões e sentimentos. Esta 
fase é apenas um encontro de perspetivas sem a tentativa de persuadir a outra 
pessoa a acreditar ou a seguir os argumentos do outro. 

     Características : 

• Respeito pelo ponto de vista do outro; 

• Aceitação dos valores do outro; 

• Aprofundamento de perspetivas 
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2) Debate   

Acontece quando existem pontos de vista diferentes e 
quando “eu gostaria que visses as coisas à minha 
maneira, mas só se concordares”. 

Características: 

• Abertura às ideias do outro; 

• Respeito pelo ponto de vista do outro. 

3) Discussão 

“Quero que concordes com as minhas ideias, independentemente do que possas 
pensar sobre estas. Tenho razão e tu estás errado. Devias fazer as coisas à minha 
maneira”. 

Características:  

• Desrespeito pelo ponto de vista do outro; 

• Discussão apenas a partir de perspetivas próprias; 

• Polarização; 

• "Sim, mas...". 

 

4) Conflito 

“Não só sinto que estou certo e tu estás errado, como também exijo que ajas de acordo 
com os meus ideais e pontos de vista”. 

As características incluem: 

• Exijo que te comportes como eu quero; 

• Argumentos altamente personalizados; 

• "Deves"; 

• Culpabilizar, acusar, rebaixar. 

5) Colapso 

“A relação é agora tão dolorosa que preciso de me proteger ou recuperar da dor. Ajo 
como se não existisses”. 
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Características: 

• Silêncio; 

• "Guerra Fria"; 

• Vidas separadas. 

Para refletir 

Consegue identificar como se comportam os seus amigos/colegas durante um 
conflito? 

1.3. Resultados do conflito 

O conflito não tem de ser uma experiência desagradável ou contraproducente. Na 
verdade, este tem o potencial de ser benéfico. O conflito pode, por exemplo, 
contribuir para a implementação de reformas importantes no local de trabalho. 
Quando confrontados com um problema, podemos adotar diferentes tipo de 
abordagem: 

• Ignorar - Adiar uma ação sobre o problema. 

• Ganha-Perde - Optar por exercer controlo e "ganhar" ao nosso adversário. 

• Perde-Ganha - Optar por aceitar e "ceder" à outra pessoa. 

• Perde-Perde - Chegar a um acordo, em que ambas as partes abdicam de algo. 

• Ganha-Ganha – Optar por, em conjunto, chegar a uma solução colaborativa. 

 
Um conflito só é construtivo se os resultados forem os seguintes: 

• A relação sai mais forte; 

• Há uma melhor compreensão entre as partes; 

• Há uma maior vontade de satisfazer as necessidades uns dos outros; 

• Há uma maior confiança; 

• A fonte de conflitos futuros está resolvida. 

•  

Para refletir 

Se pudesse mudar algo sobre a forma como lida com os conflitos, o que seria? 
Porquê? 

1.4. Gestão de conflitos. Estilos e soluções 



     
 
 
 
 

7 
 

O conflito pode ser abordado de muitas formas e levar a múltiplos resultados. Nesta 
parte, iremos incidir sobre os estilos de gestão de um conflito e fornecer um conjunto 
de dicas sobre como gerar um resultado positivo. 

Estilos de Gestão de Conflitos: 

Agressivo: Um estilo dominante que não permite que a outra pessoa partilhe as suas 
opiniões. 

Passivo: Um estilo submisso de gestão de conflitos que não há partilha de opiniões ou 
não há ninguém que atua como líder. 

Assertivo: Um estilo equilibrado em que os intervenientes adotam uma postura de 
escuta ativa, disponibilidade para ouvir o outro e respeito pela pessoa com quem têm 
o conflito. É considerado o método ideal. 

Para refletir 

Consegue pensar em alguém com quem lida regularmente que adote um destes 
estilos e o use como forma principal de lidar com conflitos? 
Que estilo é mais propenso a gerar um resultado positivo? 
 

A comunicação assertiva  

A assertividade é um estilo de comunicação bem-sucedido e diplomático, uma vez que 
se baseia no respeito mútuo. Usar este tipo de comunicação significa que a pessoa 
está preparada para defender os seus próprios interesses, expressar as suas opiniões 
e sentimentos e valorizar-se a si mesma. Mostra também que respeita os direitos do 
outro e está disposta a cooperar para resolver divergências. 
 
A assertividade não se refere apenas ao que diz - à sua mensagem, mas também à 
forma como comunica; é fundamental que a comunicação seja direta e afável.  Ser 
assertivo, permite também que se expresse o próprio ponto de vista. Caso contrário, 
adotando um estilo mais passivo ou agressivo, a mensagem pode perder-se porque os 
outros estão demasiado preocupados em reagir à forma como se está a comunicar. 

Como comunicar assertivamente  

1. Utilize afirmações em formato “Eu” 
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Sem recorrer a comentários que criticam a outra pessoa, apresente a sua posição, 
opinião ou interpretação. "Deixaste-me furioso", por exemplo, é um exemplo de 
comunicação agressiva; por outro lado, "Eu senti-me zangado" é um exemplo de 
comunicação assertiva. 

 

2. Concentre-se nas suas ações  

Evite a tentação de fazer suposições sobre a outra pessoa, como 
rotulá-la como desagradável ou insensível. Comente as suas ações ou 
declarações sem as “colocar numa caixa”. 

3. Limite as suas respostas ao mínimo necessário 

Quanto mais fala, mais provável é usar abordagens passivas ou 
agressivas. 

4. Esteja atento ao seu tom de voz e sinais não verbais 

Pode verbalizar uma ideia corretamente; mas exprimi-la num tom de voz desajustado 
ou com uma postura não coincidente com a mensagem.   

5. Escute 

Preste muita atenção ao que o outro tem a dizer. Se não ouvir, tornar-se-á agressivo. 

6. Mantenha contacto visual adequado 

Se não estabelecer um contacto visual adequado, pode demonstrar falta de confiança. 
Por outro lado, pode transmitir uma certa hostilidade se este contacto for exagerado. 
Na maioria dos casos, manter um contacto visual constante com pequenas pausas é o 
mais ajustado. 
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Descrição do módulo 
 
 

Duração total: 4h ( 1h/elemento chave )                                                            |  1 elemento chave = 20 min de 
conteúdo teórico + 40 min de atividades 

Contexto:  Sala de aula / online 

Resultados: 
  
 

➢ Compreender o conceito de Conflito 
➢ Compreender como gerir um conflito 

Conteúdos 1. O conflito: causas e tipos  
2. Fases de conflito 
3. O conflito pode ser construtivo? 
4. Gestão de conflitos. Estilos e soluções 

Duração 

de cada 

atividade: 

1. ~ 60´  
2. ~ 60 ´  
3. ~ 60 ´ 
4. ~ 60 ´ 

Descrição das 

atividades 

(passo a passo) 
  

1. Como vê isto? 
Peça aos participantes para formarem pares. Forneça a cada 
pessoa uma cópia da ficha de trabalho.  
Dê 15 a 20 minutos para que os pares se entrevistem uns aos 
outros. Dinamize uma discussão em grupo sobre as 
entrevistas. 
  
Variações 
Os membros da equipa podem trocar de parceiros a cada três 
perguntas para aumentar o nível de confiança dentro da 
equipa. 
  
Perguntas para a discussão 

1. De que forma as perspetivas do seu parceiro foram 
diferentes da sua perspetiva? 

2. O que aprendeu com a perspetiva do outro? 
3. Discutir conflitos como este torna-os "menos 

assustadores"? De que forma? 
4. O conflito é bom ou é mau? 
5. De que forma o conflito pode ser prejudicial para a 

equipa? 
6. De que forma o conflito pode enriquecer a equipa? 

  
2. Configuração positiva 

Divida o grupo em conjuntos de 4 a 7 elementos (o desejável 
é ter pelo menos três equipas).  
  
Peça aos grupos para escreverem a sua definição de conflito. 
O desafio é definir  conflito sem usar termos negativos. Assim 
que os membros da equipa concordarem com uma definição, 
devem escrevê-la numa folha de flipchart juntamente com 
uma ilustração.  
Antes das apresentações e discussões em grupo, cada equipa 
deve responder às questões do Debriefing. 

Tipo de 

atividade: 
  

1.Fazer 

Perguntas 

/Discussão 

(possível 

online) 
  

  

  
2.Resoluçã

o de 

problemas 

(possível 

online) 
  

  

  
2.Resoluçã

o de 

problemas 

  

  

  
4.Role play 
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Depois de todas as equipas terem finalizado a atividade, estas 
apresentam as suas ideias ao grupo. Pendure as folhas de 
flipchart na parede da sala durante a formação. 
Esta atividade pode ser facilmente realizada em formato 
online usando uma plataforma que permite dividir os 
participantes em salas (Zoom). O flipchart pode ser substituído 
por quadros de trabalho comuns (Miro, Google Jamboard).  
  
Perguntas de Debriefing 

• Como é que a definição de conflito afeta a forma 
como pensamos sobre o conflito? 

• Quais são as consequências negativas do conflito? 

• Quais são os resultados positivos do conflito? 

• Enumere quatro potenciais resultados positivos de 
conflitos numa organização. 

  
3. Passo a passo 

Divida o seu grupo em conjuntos de 4 a 7 participantes. Peça 
a cada equipa que escreva a palavra "conflito" numa folha de 
papel e a palavra "Resolução" noutra. Convide as equipas a 
pensar nos passos específicos necessários para passar de 
"Conflito" a "Resolução".  
  
Dica: Se os participantes estiverem com dificuldades, pode 
sugerir que façam a atividade passo-a-passo. 
À medida que os passos são acordados, peça à equipa que os 
escreva em folhas de papel e os coloque na parede entre as 
folhas de "Conflito" e "Resolução".  
  
Perguntas de Debriefing 

• O que tem de acontecer mesmo antes da 
"Resolução"? 

• Há um passo adicional depois da "Resolução"? O 
que poderia ser adicionado? 

• Quais os benefícios de ter uma abordagem passo a 
passo do conflito? 

• Como podemos lembrar-nos destes passos em 
situações de conflito? 

  
4. Torna-o assertivo 

Assista a uma conversa de uma telenovela e converta-a numa 
comunicação assertiva. 
Exemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=O2h3INkHWDQ 
  
Mostre uma parte da telenovela escolhida. 
  
Divida os formandos em grupos de acordo com o número de 
personagens na cena. Por exemplo, se a cena tiver 3 
personagens, forme grupos de 3 membros. Se sobrar um 
participante, junte-o a um grupo como observador.  
  
Peça a cada grupo que escolha quem irá desempenhar o papel 
de cada personagem. 
A pessoa indicada para a personagem principal só deve 
responder assertivamente. Outros personagens podem 
responder como quiserem; assertivamente, passivamente ou 

https://www.youtube.com/watch?v=O2h3INkHWDQ
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agressivamente. Podem imitar qualquer estilo que tenha sido 
usado na telenovela, embora à medida que a encenação 
prossegue, devem responder com base na interação com os 
outros personagens. 
Aloque 20 minutos a este role-play. 
Peça a todos os grupos que partilhem a sua experiência. 
  
Perguntas de dinamização da discussão 

• A sua conversa durante o role-play correu melhor 
que a da telenovela?  

• Como se desenvolveu com o decorrer do tempo? 
Como se sentiu durante o processo?  

• O que é que isto sugere sobre a importância da 
comunicação assertiva?  

• Este exercício mudou a forma como vê do estilo 
comunicação assertivo? 

Materiais Atividade 1: Fichas de trabalho, canetas 
Atividade 2: Papel de flip-chart, marcadores variados, canetas 
Atividade 3: Papel, marcadores 
Atividade 4: Telenovela que contém uma conversa séria e emocionalmente carregada 
onde várias personagens discordam umas das outras numa conversa acalorada. 

 
 

 

  

 

2. Mediação Geral e Especializada 
 
Objetivos de Aprendizagem: 
 
O principal objetivo de aprendizagem é compreender os princípios básicos da 
mediação geral e especializada em termos de:  

• Tema e princípios da mediação geral e especializada; 

• Função e papel do mediador educacional; 

• Características pessoais e profissionais do mediador educacional; 

• Regras éticas para o comportamento do mediador e os limites do 
envolvimento na resolução de conflitos. 

 
Após a conclusão deste módulo, os formandos deverão ser capazes de: 

• Compreender os princípios fundamentais da mediação geral e especializada; 

• Identificar os principais papéis de um mediador educacional; 

• Conhecer as principais características de um mediador educacional; 

• Identificar os princípios e limites éticos durante o processo de mediação. 
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Elementos-chave: 
 

1. Mediação 
2. Papel do mediador educacional 
3. Características de um mediador educacional 
4. Princípios éticos da mediação 

 
Métodos usados: 
➢ Exposição teórica e exercícios práticos. 

 
 

2.1. Mediação geral e Mediação especializada: definição e princípios   

 
A mediação pode ser definida como o processo em que uma pessoa imparcial – o 

mediador – facilita e incentiva a comunicação para promover a resolução e o acordo 

entre duas as partes em conflito (Law Council of Australia, 2018; Texas Court, 2011). 

Na sua forma mais simples, a mediação é um processo no qual uma terceira parte 

neutra auxilia as partes a chegar a uma solução voluntária e negociada relativa às 

questões em disputa. O mediador facilita a comunicação para que possam entender 

mais claramente as suas diferenças e elaborar um acordo mutuamente aceitável. No 

entanto, o mediador não tem o poder de impor uma decisão às partes.  

O processo de mediação pode ser um excelente método para resolver alguns conflitos, 

uma vez que pode ser mais rápido e económico comparativamente a outras 

alternativas disponíveis e também é um processo que permite que as partes 

interessadas encontrem a sua solução, em vez de serem forçadas a tomar uma decisão 

(Fritz, 2008). Melhora ainda as relações interpessoais, promove o diálogo e as 

competências de comunicação e ajuda a reconhecer e a valorizar as necessidades, 

sentimentos e valores dos outros, promovendo o respeito pelo outro (Aguiar, 2013). A 

mediação pode ser um processo positivo de resolução de problemas que pode evitar 

que conflitos e mal-entendidos se prolonguem no tempo e sejam destrutivos. 

Contribui para que as pessoas resolvam as suas diferenças e ajuda as partes em conflito 

a avaliar as suas opções de forma realista e a alcançar soluções mutuamente aceitáveis 

(Victorian Association for Dispute Resolution, n.d.). 

 

2.2. O processo de mediação 
 

Um processo de mediação pode ser estruturado obedecendo às seguintes etapas 
(Block & Blazej, 2005; Macmillan, 2016) (Figura 1): 
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1. Introdução: após todas as partes concordarem com a mediação, o mediador 
estabelece um clima positivo e construtivo, estabelecendo regras básicas e 
diretrizes para uma interação produtiva baseada no respeito; o mediador 
apresenta-se às partes, pede os nomes e explica o processo, inclusive a parte 
da confidencialidade; o mediador explica que o processo é voluntário, sendo 
possível renunciar ao processo a qualquer momento. 

2. Partilha de perspetivas: cada uma das partes explica à outra parte e ao 
mediador a sua versão dos factos, os seus objetivos e perspetivas sobre o 
assunto, e como o conflito o fez sentir.  

3. Definição do problema: os mediadores fazem perguntas abertas para 
esclarecer e verificar (por exemplo, “Há mais alguma coisa que necessitam de 
saber?”); os mediadores parafraseiam e reafirmam o relato de cada parte e 
orientam as partes para que cheguem a um acordo sobre o problema real e de 
acordo com os interesses de ambas as partes.  

4. Soluções de brainstorming: as partes, esclarecidas por uma compreensão 
aprofundada das suas necessidades e opções, negoceiam entre si com o auxílio 
do mediador; discutem as possíveis soluções; os mediadores pedem às partes 
que falem sobre as soluções com as quais concordariam e que não percecionam 
como agradáveis; os mediadores pedem às partes que falem sobre como cada 
solução possível pode afetar o relacionalmente entre ambos.  

5. Escolha das soluções: as partes avaliam as opções e decidem em conjunto 
como proceder; as partes chegam a um acordo sobre quais as soluções que 
constituem uma situação ganha-ganha. Os mediadores perguntam se as partes 
estão satisfeitas e se precisam de algo mais da do processo de mediação. 
Quando possível, as partes assinam um acordo e, assim, resolvem o seu 
conflito. 

6. Fecho: os mediadores agradecem a participação das partes e relembram, se 
necessário, as questões relativas à confidencialidade; os mediadores 
mencionam que se as partes precisarem de ajuda no futuro, o processo de 
mediação estará sempre disponível para elas. 

 



     
 
 
 
 

14 
 

 
 
 
 
 
2.3. Processo de mediação eficaz 

 
Em termos da teoria da mediação, Moore (2003;2012) argumentou que todas as partes 
estarão mais inclinadas a aceitarem a mediação se as suas necessidades e interesses 
forem atendidos e satisfeitos. Este autor propôs um modelo – O Triângulo da 
Satisfação – que estipula que as pessoas têm três necessidades e interesses 
interdependentes que devem ser considerados para alcançar acordos e decisões que 
perdurem: 1) processuais; 2) psicológicos/relacionais e 3) substantivos (Figura 2). 

 
Figura 2 - O Triângulo da Satisfação adaptado de Furlong (2005) 

De acordo com este modelo, para estar satisfeito com a forma como uma disputa ou 
problema foi resolvido, as pessoas precisam de sentir que: 

• O processo foi justo (Satisfação Processual) – refere-se ao facto de, na 
conclusão do processo de mediação, as partes percecionarem que foi um 
processo justo e adequado para todos. 

o As suas questões foram ouvidas e compreendidas, houve a 
oportunidade de apresentar o seu próprio ponto de vista e de ouvir e 
ser ouvido.  
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o O processo foi claro, as metas bem estabelecidas, articuladas e 
amplamente compreendidas e aceites por todas as partes.  

o O processo possibilitou a participação direta e o levantamento de 
dúvidas e preocupação. 

o Há confiança nas informações, protocolos e reuniões.  
 

• O resultado ou decisão alcançada foi razoável (Satisfação Substantiva) – 
refere-se a resultados ou benefícios tangíveis que uma parte deseja ter 
satisfeito, recebido ou trocado como resultado do processo de mediação.  

o Houve uma discussão sobre o que todas as partes querem alcançar com 
a mediação, ou seja, as questões materiais ou pessoais sobre as quais 
estão a negociar. O resultado pode ser tangível (bens materiais, tempo, 
direitos) ou intangível (respeito, consideração). 

o Questões como “o que é realmente importante para si?” e “o que 
realmente precisa desta mediação para conseguir seguir em frente com 
a sua vida?” têm de ser feitas.  
 

• A relação entre as partes tem de ser auxiliada pelo processo (Satisfação 
Emocional) – refere-se aos pensamentos e sentimentos que as partes 
experienciaram do início de um conflito até ao processo de negociação e como 
as pessoas se sentem sobre o que está a ser negociado.  

o As partes conseguem gerir a sua relação no futuro; 
o As partes percecionam que foram respeitadas e ouvidas e os seus 

sentimentos e experiências foram reconhecidos; 
o Os aspetos pessoais e emocionais foram considerados durante a 

mediação (como é que as pessoas se sentem em relação ao que está a 
ser negociado, como é que as pessoas se sentem em relação a si 
mesmas durante e a após as negociações).  

 

3. Mediação Educacional 

 
A mediação educacional ou escolar está geralmente associada à resolução de conflitos 
interpessoais em que o processo de comunicação é estabelecido pelo mediador e pelo 
aluno mediado através de um conjunto de etapas pré-definidas. No entanto, esta visão 
da mediação é muito limitada, pois os seus efeitos e benefícios podem atingir toda a 
escola.  O processo de mediação escolar pode promover o desenvolvimento 
emocional, sociocognitivo e sociomoral. Enquanto outros métodos de resolução de 
conflitos nas escolas podem envolver uma solução ou decisão impostas às partes por 
figuras de autoridade, a mediação convida as partes a formular as suas próprias 
soluções e a assumir responsabilidade pelos seus atos.   
A mediação é um processo de resolução de conflitos que pode ser aplicado a toda a 
comunidade escolar. Como tal, é um processo ideal para integrar as políticas e 
procedimentos de toda a comunidade escolar. Os impactos dos programas de 
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mediação escolar estão geralmente associados a indicadores como agressão verbal, 
número de infrações ou registos disciplinares. 
 
3.1. Função e papel do mediador educacional 

 
Relativamente ao papel do mediador, a sua função é restabelecer os vínculos 
relacionais entre os alunos, a escola e as famílias, a escola e as instituições da 
comunidade, e entre os diferentes grupos da comunidade escolar (Figueiredo, 2011; 
Silva & Machado, 2009).   
 
Quem pode implementar a mediação educacional? 
 

Portugal Não há especificação em termos de um mediador educacional. Não 
obstante, existe informações sobre o mediador sociocultural – um 
individuo que promove o diálogo intercultural, estimula o respeito e o 
correto conhecimento da diversidade cultural e da inclusão social.  De 
acordo com o Artigo 3º da Lei nº 105/2001, deve ser dada a preferência 
a indivíduos pertencentes a grupos étnicos ou migrantes que revelem 
capacidade de mediação sociocultural e o conhecimento das 
características socioculturais das comunidades alvo. 

Espanha Não existe uma categoria profissional de mediador escolar, embora 
existam muitos profissionais de outros setores, como da psicologia ou 
do serviço social, que se dedicam a esta área. Para ser um mediador 
educacional é necessário realizar um curso de formação, 
voluntariamente, sobre mediação. Um profissional de mediação é 
aquele que formará futuros mediadores que podem ser professores ou 
alunos.  

Grécia Os atores do setor público e do setor privado podem fornecer serviços 
de mediação educacional oficialmente reconhecidos. Deve-se 
esclarecer que, no caso do setor público, a permissão para a prestação 
de serviços de mediação educacional é justificada por decisões 
governamentais específicas, enquanto no caso de atores do setor 
privado os mediadores devem solicitar permissão ao Ministério da 
educação. Portanto, não há uma lei que permita que todos os atores do 
setor privado prestem tais serviços. Em relação ao setor público, 
conforme estabelecido na Lei nº4077/28-4-2014 com o título 
“Desenvolvimento e Operação da Rede de Prevenção e Gestão da 
Violência Escolar e Fenómenos de Intimidação”, que desde 2014 
estipula a existência de dois educadores responsáveis em cada escola 
para o combate da violência escolar, como parte integrante das práticas 
de mediação escolar institucionalizadas. No que diz respeito aos 
Coordenadores de Atividades Educativas dos Centros Regionais de 
Planeamento Educacional, o Boletim do Governo (ΦΕΚ) com o nº 
158733/ ΓΔ4 não os autoriza formalmente a prestarem serviços de 
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mediação educacional. No entanto, alguns serviços que prestam têm 
uma forte atividade de apoio aos professores na resolução de conflitos, 
pelo que indiretamente contribuem para o processo global da mediação 
educacional (onde é praticada). Além disso, vários atores do setor 
privado podem fornecer serviços de mediação educacional (como 
atores informais), muitas vezes indiretamente, através do apoio aos 
profissionais das escolas públicas. Por exemplo, a “Diálogos – Empresa 
de Mediação Comercial e Familiar” tem um serviço dedicado à 
mediação educativa, através do qual desenvolveu e executou 
programas personalizados de mediação em escolas públicas, à medida 
das necessidades de cada escola. Estes serviços são oferecidos nas 
escolas primárias e secundárias e foram oficialmente aprovados pelo 
Ministério da Educação e Assuntos Religiosos da Grécia e, mais 
especificamente, pelo Instituto de Política Educacional em 2013. Para 
além disso, a agência privada “Laboratório de Mediação” oferece 
serviços de mediação entre pares na escola, tendo os alunos como 
potenciais agentes de mediação entre pares de forma voluntária. 
Normalmente, o âmbito geográfico dos serviços privados é limitado a 
Atenas (capital) e Salonica.  

Bulgária De acordo com o artigo 15º da Portaria nº15 de 2019 sobre o estatuto 
e desenvolvimento profissional de professores, diretores e escolas e 
outros especialistas pedagógicos, os cargos de psicólogos e 
orientadores pedagógicos, podem exercer a mediação na educação pré-
escolar e escolar como mediador educacional: 
• Participação na preparação e implementação de programas escolares 
de prevenção do abandono escolar e redução dos números de 
abandono escolar precoce; 
• Trabalhar em casos vindos do jardim de infância ou escolas em 
cooperação com instituições e serviços comunitários; 
• Interação e consulta com professores, outros especialistas 
pedagógicos e pais para lidar com um problema relacionado com a 
educação, formação e socialização de crianças e alunos ou para decidir 
sobre um caso; 
• Mediação do conflito 

Roménia Os serviços de mediação escolar são funções do mediador escolar e 
fazem parte de um programa e projeto abrangente de inclusão escolar 
e social das crianças, previsto na Lei da Educação.  Os serviços de 
mediação de conflitos escolares podem estar sujeitos a um processo de 
mediação conforme previsto na Lei de Mediação. O mediador 
autorizado por esta lei pode mediar um conflito escolar a pedido da 
instituição de ensino, ou a pedido das partes em conflito escolar, em 
todos os casos com o consentimento de todas as partes em conflito.  
A mediação de conflitos escolares pode ser solicitada pelas partes em 
conflito (alunos, professores, outras pessoas). Se as partes em conflito 
forem menores de idade, a mediação pode ser solicitada pelos pais, ou 
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pelo diretor da instituição, com o consentimento dos pais. Os 
mediadores educacionais podem ser professores, psicólogos, bem 
como alunos especializados e formados.  

 

Tabela 1 - Resultados do IO2 do projeto Edumed - "Recolha de práticas sobre mediação educacional” 

De acordo com a literatura, o mediador deve encontrar as diversas oportunidades que 
surgem ao longo do processo, compreender as diferentes perspetivas existentes do 
conflito, encontrar o reconhecimento mútuo de todas as partes envolvidas, explorar 
recursos, potencializar o diálogo e sustentar as diversas perspetivas, opiniões e 
experiências para resolver o problema em conjunto (Suárez Basto, 2008). O mediador 
também tem o papel de identificar problemas, apoiar a comunicação, ajudar as partes 
a focarem-se nos seus interesses, otimizar e explorar várias alternativas, ajudar as 
partes a encontrar soluções voluntárias e promover e manter boas relações entre as 
partes do conflito (Ministry of Labour, Industrial Relations, Tourism & Environment, 
2007).  
 
Para sumariar, embora os mediadores possam ter diferentes estilos de mediação, e 
apesar desse papel poder variar de país para país, um mediador pode desempenhar 
vários papéis no processo: 

✓ Mostrar iniciativa para a solução conjunta de problemas, estabelecendo e 
mantendo um ambiente racional e produtivo para a negociação; 

✓ Auxiliar as partes a compreender as perspetivas umas das outras 
(necessidades, preocupações, medos, objetivos, etc); 

✓ Promover empatia entras as partes; 
✓ Facilitar a comunicação entre as partes mantendo discussões “cívicas”; 
✓ Lidar com declarações agressivas, por exemplo, reformulando-as de forma 

neutra ou de uma forma que revele o interesse subjacente; 
✓ Manter o equilíbrio no processo, garantindo que as partes tenham 

oportunidades iguais para falar; 
✓ Ajudar as partes a superar falhas de comunicação, mal-entendidos e confusão, 

ajudando-as a esclarecer o que é acordado e discutido, bem como a identificar 
as questões subjacentes; 

✓ Desenvolver a consciência das necessidades reais daqueles que estão 
envolvidos, apurando informações e os seus interesses subjacentes; 

✓ Identificar e encontrar esclarecimentos de mal-entendidos, suposições e 
discrepâncias; 

✓ Sondar os interesses subjacentes às posições assumidas pelas partes de modo 
a ampliar a oportunidade de soluções criativas; 

✓ Auxiliar as partes a identificar interesses comuns, explorar e avaliar as suas 
alternativas para uma solução negociada; 

✓ Atuar como uma “verificação da realidade” desafiando as partes nas suas 
posições e lembrando-as dos custos de não resolução; 
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✓ Auxiliar as partes a gerar opções de acordo, avaliar as vantagens e 
desvantagens de cada opção e incentivar a escola a adotar uma opção que 
maximize a satisfação dos interesses de ambas as partes; 

✓ Manter as partes focadas no futuro e no seu objetivo de resolução do conflito; 
✓ Manter o otimismo de que um acordo pode ser alcançado e contribuir para 

que as partes encontrem uma solução.  
 
3.2. Características do mediador educacional 

 
As características de um mediador educacional podem diferir de país para país e 
dependem da contextualização legal. A tabela seguinte resume as características e 
perfis de um mediador educacional. 

Portugal Em 2000, com a aprovação do Despacho Conjunto nº1165/2000 da 

Presidência do Conselho de Ministros, Ministério do Trabalho e 

Solidariedade e Ministério da Educação, foi constituído um grupo de 

trabalho para avaliar o papel dos mediadores nas escolas. Como 

resultado, definiu-se o perfil profissional do mediador sociocultural: ter 

mais de 18 anos, possuir pelo menos o 6º ano de escolaridade 

obrigatória e demonstrar disponibilidade e capacidade de diálogo 

intercultural com cidadãos de diferentes origens.  A Lei nº105/2001 

estabelece que o mediador sociocultural deve frequentar cursos de 

formação com conteúdos comuns, que possibilitam a promoção do 

diálogo intercultural entre todos os cidadãos, com a inclusão de 

módulos de formação específicos que tenham em conta as 

especificidades de cada comunidade. A lei estabelece que os cursos de 

formação de mediadores socioculturais equivalem ao 9º ano de 

escolaridade, conferem o Nível 2 de qualificação profissional e são 

certificados pelo ANEFA.   Esta lei tem subjacente a intenção de 

possibilitar uma relação entre formação, certificação e mercado de 

trabalho, através da celebração de protocolos entre o Instituo de 

Emprego e Formação Profissional (IEFP) e entidades credenciadas para 

a formação nesta área.  

Espanha Entre as qualidades pessoais dos mediadores destacam-se: Não julgar, 

demonstrar escuta ativa, atitudes de solidariedade e capacidade de 

diálogo, estar disponível, estar disposto e preparado, saber parafrasear, 

ser paciente, ser neutro e não pressionar. Na mediação escolar, o 

mediador pode ser um professor, um aluno ou o diretor. Para não 

incorrer em conflito de interesses, recomenda-se que o mediador seja 

uma pessoa externa ao conflito.  

Grécia No que diz respeito às características e requisitos profissionais para 

mediadores educacionais, o Consultor Escolar (que é responsável pelas 
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atividades de mediação no contexto grego) deve - como requisito 

mínimo – ser um educador regular (ou seja, não adjunto) e deve fazer 

parte da associação de professores da escola. Para além disso, dever ter 

uma licenciatura em educação ou estudos pedagógicos, mestrado ou 

doutoramento nas áreas similares.  Além disso, o Consultor Escolar deve 

receber formação constante, em cooperação com o Coordenador de 

Atividades Educacionais e o Instituto de Política Educacional. Caso o 

Consultor Escolar não possua os requisitos mínimos acima 

mencionados, poderá ser nomeado com base na participação 

previamente certificada em seminários e programas educativos de pelo 

menos 300 horas em atividades sociopedagógicas ou áreas similares. Em 

relação ao processo de se tornar Coordenador de Atividades Educativas, 

de acordo com o Diário do Governo n. Φ.351.1/5/102172/Ε3 emitido a 

20 de junho de 2018, todos os candidatos devem ser educadores já 

certificados (Artigo 1) e passar por um processo formal de inscrição e 

avaliação de acordo com certos critérios, como competências 

linguísticas, submissão de publicação, artigos, etc. (Artigo 2). 

Relativamente às característica pessoais, os atores da mediação escolar 

(independentemente de serem consultores escolares, alunos ou 

professores) devem possuir algumas competências pessoais básicas que 

podem ser resumidas da seguinte forma: competências de gestão de 

risco, tolerância, escuta ativa, compreensão e empatia, respeito e 

tolerância mútuos, capacidade de comunicação, confidencialidade e 

imparcialidade. Através destas competências, o indivíduo formado 

como mediador pode promover, mais facilmente, a importância do 

papel de uma resolução pacífica, evitando qualquer estereótipo ou 

preferências que possam favorecer uma das partes do conflito. Estes 

traços pessoais não são estipulados por uma lei estadual formal. No 

entanto, são previstos pela Associação de Resolução de Conflitos e 

adotados oficialmente pelo portal www.diamesolavisi.gov.gr do 

Ministério da Justiça grego, considerado o portal estatal para a 

mediação.  

Bulgária De acordo com a Decisão Nº373 de 2017 do Conselho de Ministro da 

República da Bulgária e os regulamentos para a aplicação da 

classificação nacional de profissões e cargos, o cargo recém-criado de 

“Mediador Educacional” é registado com o código 5312 3004. Alguns 

dos requisitos mencionados para mediadores educacionais incluem um 

nível desejável de educação secundário; proficiência na(s) língua(s) 

materna(s) das crianças e de alunos das comunidades vulneráveis que 

frequentam a escola em questão.  Conhecimento do sistema de valores, 

feriados, tradições e outras características culturais das comunidades 

http://www.diamesolavisi.gov.gr/
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com as quais os mediadores trabalham. Relativamente às qualidades 

pessoais necessárias: lealdade à instituição, tolerância, capacidade de 

trabalho em equipa, capacidade de comunicação e motivação, 

competências de gestão de conflitos, bem como conhecimentos de 

informática. 

Roménia De acordo com a Lei Nacional de Educação, o mediador escolar faz parte 

do corpo docente. Para o cargo de mediador escolar devem estar 

reunidas as seguintes condições: licenciatura com especialização em 

assistência social ou finalização do ensino médio pedagógico com 

especialização em mediação escolar, ou de qualquer outro perfil do 

ensino médio, seguido de curso de formação profissional com 

especialização em mediação escolar, reconhecido pelo poder público.  

Recomenda-se que o mediador escolar seja uma pessoa que conheça a 

língua e a cultura da comunidade local para a qual são necessários os 

serviços de mediação escolar. A mediação de conflitos escolares é 

necessária quando os conflitos aumentam e originam mais conflitos.  No 

caso de pequenos mal-entendidos quotidianos, o “mediador de serviço” 

é o professor ou o consultor escolar. No caso de um mediador 

profissional, este deve ter os seguintes atributos: compreender muito 

bem a natureza do problema; obrigação de prestar esclarecimentos às 

partes sobre a atividade de mediação; conduzir o processo de mediação 

com imparcialidade. Outras competências exigidas são: planeamento de 

atividades, trabalho de equipa, desenvolvimento profissional, uso das 

ferramentas TIC, boa comunicação, resolução de conflitos, 

desenvolvimento de parceria escola-comunidade.  

Tabela 2 - Resultados do IO2 do projeto Edumed - “Recolha de práticas sobre a Mediação Educacional”. 

Resumindo, ser um bom mediador não significa ter uma lista de competências. Pelo 

contrário, corresponde à combinação de diferentes competências que, em conjunto, 

criam um perfil consistente de um ator que transmite confiança na resolução de 

conflitos. Um mediador eficaz e competente deve possuir as seguintes características, 

que podem ser inerentes à personalidade do mediador ou que podem ser aprendidas 

(Macmillan, 2016; Goldberg & Shaw, 2007; Hon & Fung, 2014): 

• Empatia: O mediador terá de se adaptar a várias personalidades, mantendo-
se flexível ao tentar entender o problema sob diferentes pontos de vista. Os 
mediadores devem lidar com o conhecimento dos interesses subjacentes das 
partes com empatia e consideração. Devem estar dispostos a fazer perguntas 
emocionalmente difíceis, de forma justa e respeitosa.  

• Prontidão: O mediador deve estar em alerta a vários níveis durante o processo 
de mediação e deve concentrar-se na informação fornecida pela fonte, 
avaliando constantemente a informação tanto pelo valor, quanto pela 
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veracidade. Simultaneamente, deve estar atento não só ao que as partes 
verbalizam, mas também à forma como o dizem e à linguagem corporal.  

• Paciência: O mediador deve ter paciência e tato durante o processo de 
mediação, potencializando o sucesso do processo. Demonstrar impaciência 
pode encorajar uma das partes a não responder mais ou a encerrar o processo, 
perdendo o respeito pelo mediador, reduzindo assim a eficácia da mediação.  

• Credibilidade: O mediador deve apresentar um resultado claro, preciso e 
profissional e uma avaliação precisa das suas competências. O mediador deve 
apresentar-se de maneira credível e consistente, cumprindo as promessas 
feitas e nunca prometendo o que não pode ser cumprido.  

• Objetividade: O mediador deve ser totalmente objetivo na avaliação das 
informações, mantendo uma atitude objetiva. Deve relembrar-se 
constantemente do objetivo da mediação quando experienciar uma reação 
emocional durante a sessão e deve manter o autocontrolo para evitar 
demonstrações de raiva, irritação, simpatia ou envolver-se emocionalmente 
com uma das partes.  

• Flexibilidade: Um mediador deve adaptar-se às muitas e variadas 
personalidades e ambientes que encontrar. Deve adaptar-se, mudando 
subtilmente as suas técnicas de questionamento e abordagem de acordo com 
o ambiente operacional e a personalidade de cada parte.  

• Perseverança e resiliência: Um mediador que fica facilmente desencorajado 
por linguagem ou comportamentos de oposição, falta de cooperação ou 
outras dificuldades não poderá prosseguir eficazmente com o processo até à 
sua conclusão ou até uma exploração que permita recolher informações 
valiosas e que podem ser importantes para a solução. 

• Imparcialidade: O mediador nunca deve dar a impressão de que está inclinado 
a favor de uma das partes. Deve prestar igual atenção a ambas as partes.  

• Confiança: Um bom mediador inspira confiança, mantém todas as discussões 
em sigilo e usa qualquer informação que recebe para chegar a um acordo 
mutuamente aceitável. Sem confiança, as partes não falarão abertamente. 
Quando a atitude do mediador reflete sinceridade e justiça, ambos os lados 
serão mais cooperativos e recetivos ao processo de mediação.  

• Boa comunicação: O mediador não deve apenas ser um bom comunicador, 
mas também deve entender o processo da comunicação. Entender como se 
comunica bem e compreender a dinâmica da comunicação dos envolvidos é 
absolutamente vital para o processo. Uma das competências da comunicação 
mais importantes é a escuta ativa.  
 
 

o Como escutar ativamente?  
✓ Ouvir mais do que falar; não é possível ouvir se falar ao mesmo 

tempo; questionar;  
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✓ Deixar o interlocutor à vontade e num ambiente confortável, 
sorrir e usar linguagem corporal positiva, por exemplo acenar 
com a cabeça; 

✓ Mostrar que sabe ouvir, mostrando-se interessado, usando 
indicadores verbais para demonstrar que está a seguir a 
conversa; 

✓ Concentrar-se no que está a ser dito e permanecer no presente, 
evitando realizar outras tarefas enquanto está a ouvir (por 
exemplo, mexer em papéis); 

✓ Não apressar o término da conversa, uma vez que uma pausa 
pode não significar que o orador terminou o seu discurso; 

✓ Observar o tom, volume e a mensagem, e não apenas as 
palavras, é preciso obter uma imagem completa e não 
fragmentada. 

 
 

O que um mediador não deve fazer O que um mediador deve fazer 

×      Provocar boatos ou contar a outras 
pessoas o que acontece durante o 
processo de mediação 
×      Dizer às pessoas como resolver os 
problemas 
×     Jugar as pessoas dizendo que estão 
certas ou erradas 
×       Tomar posição de uma das partes do 
conflito 
  ×      Permitir que testemunhas e 
acompanhantes participem da mediação 

✓ Ouvir os dois lados do conflito 
✓ Ser justo  
✓ Ajudar ambos os lados a procurar 

uma solução “ganha-ganha” 
✓ Incentivar as partes a resolver os 

seus próprios problemas e a não 
se precipitarem com as respostas 

Tabela 3 – Adaptado do Departamento de Educação e Comunidades NSW – Programa de Mediação por Pares para Escolas 
Secundárias (n.d.) 

 
4. Regras éticas para o comportamento do mediador e os limites do envolvimento 

na resolução e prevenção de conflitos 
 

Para que o processo de mediação seja eficaz, este deve respeitar diversos princípios e 
regras éticas, bem como limites na resolução de conflitos. Portanto, de acordo com 
várias fontes, é fundamental que o processo de mediação seja (Law Council of 
Australia, 2018; Hoffman, 2000; Code of Conduct for Mediators1,n.d.): 

• Voluntário – Mesmo quando o processo é obrigatório, as partes envolvidas 

têm o direito de desistir a qualquer momento. Os mediadores devem lembrar-

se que o acordo final deve ser produto da decisão e da vontade das partes 

envolvidas. 

 
1 Avaliable at: https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/mediation/adr_ec
_code_conduct_en.pdf 
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• Confidencial – O mediador deve manter sempre o sigilo das informações 

partilhadas no decorrer do processo, com exceção das situações em que as 

partes concordem em partilhar a informação. Qualquer informação divulgada 

em sigilo aos mediadores por uma das partes não deve ser divulgada às outras 

partes sem permissão.  

• Autodeterminado – Apoiar e encorajar as partes envolvidas a tomar as suas 

próprias decisões sobre o conflito. O mediador não pode impor as suas ideias.  

• Isento de Conflito de interesses – Antes de iniciar o processo, o mediador deve 

refletir sobre esta questão e comunicar possíveis conflitos de interesse que 

possam comprometer a imparcialidade do processo. As relações estalecidas 

com as partes devem ser transparentes.  

• Competente – A mediação deve ser assegurada por mediadores competentes 

e conhecedores do processo de mediação. Fatores relevantes são a formação 

adequada, a contínua atualização da formação e a prática das competências 

de mediação.  

• Imparcial – Os mediadores devem sempre agir com imparcialidade em relação 

às partes e devem comprometer-se a servir ambas as partes igualmente. O 

mediador deve conduzir o processo sempre com imparcialidade, sem estigma, 

e quando não o conseguir fazer, deve retirar-se do processo.  

• Orientado por um procedimento – O mediador deve assegurar que as partes 

na mediação compreendem as características do processo de mediação, o 

papel do mediador e das partes. O mediador deve garantir que antes do início 

da mediação as partes compreendem e concordam expressamente com os 

termos da mediação (por exemplo, confidencialidade). 

• Encerrado quando assim for exigido - O mediador pode encerrar o processo 

de mediação a qualquer momento se considerar que não há perspetiva de 

acordo ou se uma das partes não estiver envolvida no processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



     
 
 
 
 

25 
 

Descrição do módulo, passo a passo 
 

Contexto:  Presencial ou online (de acordo com as necessidades) 

Resultados: Compreender os princípios básicos da mediação, o papel do mediador educacional e as suas 

características; Identificar os princípios éticos no processo de mediação 

Conteúdo   1. Mediação 
2. Papel do mediador educacional 
3. Características de um mediador educacional 
4. Princípios éticos na mediação 

Duração de 

cada 

atividade 

1. 70´ 

2.  20´ 

3.  70´ 

4.  80’  

Descrição 

das 

atividades 

(passo a 

passo) 

 

(As 

atividades 1 

e 2 podem 

ser 

realizadas 

online) 

1. Mediação 

- Explicar o que é a mediação e fornecer as principais definições. 

- Explicar o processo de mediação e cada uma das etapas – use 

a figura 1 para explicar o processo. 

-  

Atividade Prática “Brainstorming” 

Opção Presencial: Faça uma atividade de brainstorming com os 

participantes: pergunte o que pode ser considerado um processo de 

mediação eficaz. Se tiver um grupo grande, forme grupos pequenos e 

depois compare e discuta os resultados. Cada grupo deve escrever 

num flipchart os resultados.  

Opção Online: use o Mentimeter (Veja mais em: 
https://www.mentimeter.com/)   para este brainstorming e faça uma 

nuvem de palavras.  

O objetivo desta atividade é apresentar o modelo do Triângulo de 

Satisfação. 

1.2. Processo de mediação eficaz 

- Explicar o Modelo Triângulo de Satisfação e todas as 

necessidades interdependentes (relacionais, substantivas e 

processuais), incorporando os resultados do brainstorming. 

 

2. Mediação Educacional 

- Definir mediação educacional e discutir o impacto da mesma 

no contexto escolar. 

 

2.1. Papel do mediador educacional  

- Explicar os vários papéis dos mediadores. 

 

2.2. Características do mediador educacional 

Atividade prática 2: “Características dos mediadores” 

Opção presencial –Todos os participantes devem escrever num papel 

3 características principais que consideram que um mediador eficaz 

deve ter e 3 características que consideram que não deve ter. No 

final, o formador escreve todas as palavras num quadro/flipchart. O 

grupo discute os resultados. 

 

Opção Online: Todos os participantes devem escrever no 

Mentimeter 3 características principais que um mediador eficaz deve 

Tipo de 

atividade: 

  

  

  

  

  

 Brainstorming 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://www.mentimeter.com/
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ter e 3 que características que não deve ter. No final, o grupo discute 

os resultados. 

 

- Após a atividade, o formador enumera alguns dos papéis de 

um mediador educacional e compara-os com as 

características fornecidas na atividade 2 e 1. 

- Antes de abordar a escuta ativa, realizar a atividade 3.  

Atividade prática 3 “Escuta ativa” – Quebra-gelo do autocarro.  
Peça aos participantes que ouçam a seguinte história:  

“Imagine que está a conduzir um autocarro. No início o autocarro está 

vazio. Na primeira paragem, 5 pessoas entram no autocarro. Na 

próxima paragem 3 pessoas descem e 2 entram. Na paragem a seguir, 

entram 10 pessoas e saem 4. Finalmente, na última paragem, 5 

passageiros descem. A questão é: qual é o número do sapato do 

motorista?” 

Normalmente, os participantes começam a fazer anotações e cálculos. 

Os participantes dirão que é impossível saber o número dos sapatos. 

Neste caso, terá de ler novamente a história até que os participantes 

percebam que eles são os motoristas e que devem saber o seu próprio 

número de sapatos.  

   
3. Regras éticas 

- Explicar as principais regras e limites éticos no processo de 

mediação.  

Atividade prática 4: “Identificar limites” 
Divida os participantes em 3 ou 4 grupos. Forneça-lhe cenários que 
possam refletir sobre as questões éticas e os limites do processo de 
mediação. Alguns exemplos que pode usar: 
 

1- A Sofia é uma professora com mais de 20 anos de trabalho. 
Oliver é um menino novo na turma da Professora Sofia. Os 
pais de Oliver foram várias vezes à escola para verificar se 
estava tudo bem com o filho, fazendo algumas exigências à 
Professora Sofia. No início, a professora aceitou alguns dos 
pedidos, porém com o passar do tempo, os pais 
continuaram a frequentar a escola, interferindo no 
trabalho da professora. Pelo que a professora perguntou à 
mediadora da escola se esta poderia intervir. No entanto, 
os pais de Oliver não estão interessados em participar num 
processo de mediação, continuando a interferir no 
trabalho da professora. O que deve fazer a mediadora? 

2- A Marta está a mediar um conflito entre dois alunos, a Ana 
e o Fred. Ana bateu com um livro na cabeça de Fred que 
teve de ser encaminhado para o centro médico da escola. 
Antes do início do processo de mediação, a Ana falou em 
particular com Marta e contou-lhe que Fred tem vindo a 
assediá-la durante meses e foi por isso que ela foi agressiva 
com ele, mas pede à mediadora para que mantenha 
segredo, pois a Ana não quer os seus colegas e pais saibam. 
O que deverá a mediadora fazer? Guarda segredo? 

3- Imagine que é um mediador no meio de um processo de 
mediação e uma das partes começa a explicar que o seu 
mau comportamento é consequência do divórcio dos seus 
pais. Imagine, agora, que passou também pelo divórcio dos 
seus pais, exatamente na mesma idade que aquele jovem, 

 

Reflexão  
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e que também se debateu com a mesma experiência 
enquanto aluno. Deverá partilhar a sua experiência? 

 

Peça aos grupos para partilharem as suas reflexões e depois discuta-

as em grupo.  

 

3.A Mediação Escolar e do Mediador Educacional 
 
O objetivo deste módulo é dar a conhecer aos formandos as dinâmicas da mediação 
educativa e oferecer-lhes uma alternativa à abordagem tradicional de resolução de 
problemas nas escolas.  
Neste módulo, os formandos ficarão a conhecer melhor o papel dos mediadores 
educacionais e a abordagem de mediação utilizada pelas escolas envolvidas 
voluntariamente no processo de resolução de conflitos.  
 
Após a conclusão deste módulo, os formandos deverão ser capazes de: 

 

• Identificar objetivos e resultados da implementação de procedimentos de 
mediação num ambiente educativo; 

• Reconhecer tipos de participantes e modelos de mediações; 

• Identificar métodos, técnicas e competências de abordagens alternativas de 
resolução de conflitos; 

• Organizar sessões de mediação e respetiva documentação. 
 

 Elementos-chave:  

 
1. Objetivos da mediação educacional; 
2. Benefícios da mediação nas escolas. 

 
 
 
3.1. O que é a mediação escolar? 
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A Mediação consiste no envolvimento voluntário das partes envolvidas.  
Antes de definir a mediação, é importante destacar o que não é a mediação.  
-  Mediação não é terapia. 
Um mediador interage com pessoas que são capazes de ser responsabilizadas pelas 
suas ações e comportamentos. Este não tem formação para lidar com conflitos 
intrapessoais e para prestar ajuda psicológica às partes envolvidas. 
O objetivo da mediação é encontrar uma solução mutuamente aceitável para o 
problema para ambas as partes, não oferecer terapia para lidar com traumas 
psicológicos. 
- A mediação não é aconselhamento. Um mediador não pode dar conselhos às partes 
ou aconselhá-las sobre como agir numa determinada situação. 
- A mediação implica competências de negociação, mas não consiste concretamente 
em negociação. Um objetivo importante é conseguir o diálogo entre as partes, mas o 
mediador não está diretamente envolvido na solução. 
- A mediação não é conciliação.  A conciliação baseia-se em valores diferentes e o 
conciliador não é obrigado a ser imparcial, enquanto o mediador é obrigado a ser. 
- A mediação também se distingue da arbitragem no que toca aos seus objetivos e 
procedimentos para a sua execução. A arbitragem implica a participação de um árbitro 
que, após análise dos elementos de prova, pode tomar decisões consultivas ou 
vinculativas para com as partes envolvidas. Por outro lado, o mediador não pode tomar 
decisões.   
A mediação é um processo de comunicação entre as partes num conflito, realizado 
com a ajuda de um mediador imparcial, através do qual um terceiro elemento neutro 
ajuda duas ou mais partes a resolver um determinado conflito.  
 
O objetivo do mediador é motivar as pessoas a participarem neste processo, de modo 
a que elas próprias possam elaborar um acordo mutuamente benéfico que as ajude a 
restaurar as boas relações entre si e com outras pessoas. 
 
A mediação na escola é uma forma de reunião em que os mediadores  professores ou 
estudantes ajudam outros membros da comunidade escolar, muitas vezes estudantes, 
a resolver disputas entre eles.   abordagem de mediação utilizada pelas escolas exige 
que os alunos se envolvam voluntariamente neste processo.  

3.2. Objetivos e resultados da mediação em contexto educativo 

Os mediadores têm competências que lhes permite analisar os factos, as emoções e 
os interesses individuais das partes envolvidas para determinar quais são as questões 
e o que pode ser um resultado justo para as partes. A experiência do mediador ajuda-
o a esclarecer as questões e a avaliar os pontos fortes e fracos dos casos de ambas as 
partes. O mediador também oferece abordagens criativas e soluções inovadoras, 
mantendo uma perspetiva imparcial. 
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Os mediadores não tomam nenhuma decisão; ajudam as partes a chegar a uma 
situação de ganha-ganha que evite problemas futuros.  Por outras palavras, a 
mediação é voluntária e acontece apenas se os participantes envolvidos no conflito 
assim o desejarem. Nas sessões, os alunos podem manifestar calmamente as suas 
preocupações sem serem culpabilizadas pelas suas ações. Tudo o que partilham é 
confidencial. Desta forma, as partes têm a oportunidade de encontrar as suas próprias 
soluções.  

A mediação escolar visa: 

❖ Apoiar todos os participantes no processo de aprendizagem em caso de conflito 

com outros alunos, professores ou pais; 

❖ Obter uma compreensão mais clara de si mesmo, as suas diferenças, e as 

relações uns com os outros; 

❖ Incentivar a resolução de conflitos de forma construtiva; 

❖ Contribuir para a saúde mental dos participantes, responsabilidade e satisfação 

duradoura independentes da solução encontrada. 

 

O impacto dos programas de mediação escolar está geralmente associado a 
indicadores como agressão verbal, número de ofensas ou registos disciplinares. Mais 
especificamente, a mediação escolar (Ibarrola-García & Iriarte, 2012): 
 
❖ Encoraja o indivíduo a colocar-se na posição do outro, a compreender a sua 

perspetiva e a aceitar que esta pode diferir da sua, promovendo o 

desenvolvimento da empatia; 

❖ Favorece o assumir de responsabilidades; 

❖ Incentiva o compromisso para melhorar o ambiente escolar e as relações 

interpessoais;  

❖ Promove a participação ativa dos estudantes na resolução de conflitos; 

❖ Dá voz aos alunos, transformando o inconformismo em ações positivas; 

❖ Pode estabelecer uma ponte entre estudantes de diferentes origens culturais 

e ser usada como estratégia para resolver potenciais conflitos culturais.  
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Figura 3 - Vantagens da mediação enquanto método alternativo para a resolução do conflito em contexto escolar. 

 
 
3.3 Tipos de participantes e tipos de mediações 

 
Cada uma das partes - diretor, professor, pai, aluno ou qualquer outro participante no 
processo educativo - pode abordar um mediador e convidar a outra parte a participar 
num procedimento de mediação por iniciativa própria ou com a ajuda do mediador. 
Isto significa que o processo de mediação envolve diferentes participantes, como 
aluno com aluno, pai com a escola, aluno com o professor, professor com professor, 
professor com administrador. É importante perceber que os conflitos escolares não 
afetam apenas a escola mas toda a comunidade escolar. Durante a primeira reunião, 
as partes assinam uma declaração onde afirmam que estão dispostas a participar 
voluntariamente no processo, o que garante que irão estar envolvidos no processo 
por vontade própria e que estão disponíveis para expor o seu caso. 
 

3.3.1 Mediação Facilitadora  
 
A Mediação facilitadora foi um dos processos de mediação mais conhecidos e 
praticados nas décadas de 1960 e 1970. Neste tipo de mediação, o mediador estrutura 
um processo para ajudar as partes a chegar a uma resolução mutuamente satisfatória. 
Os mediadores fazem perguntas, validam pontos de vista, exploram as posições 
tomadas pelas partes envolvidas e ajudam as partes a encontrar e a analisar opções 
para chegar a um acordo.  
O papel do mediador não é o de fazer recomendações, dar conselhos, dar opiniões ou 
prever o resultado. O mediador é o responsável pelo processo, enquanto as partes 
estão encarregues da resolução. O principal objetivo é que as partes cheguem a um 
acordo baseado no entendimento. Desta forma, ambas as partes têm uma maior 
influência sobre os processos de decisão. 
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A mediação facilitadora tem sido praticada por voluntários e não existiam requisitos 
para a especialização em matéria de resolução de conflitos. Hoje em dia, a mediação 
facilitadora é praticada com e sem conhecimentos substantivos. 
 

 
3.3.2 Mediação Avaliativa  

 
A Mediação avaliativa é um processo através do qual um mediador avaliativo ajuda as 
partes a praticar uma potencial interação com um júri. Um mediador avaliativo pode 
fazer recomendações formais ou informais às partes e avaliar a interação com base 
nos direitos legais das partes. Neste tipo de mediação, o mediador avaliativo estrutura 
o processo e tem uma influência direta nos resultados da mediação. Normalmente, 
este tipo de mediação utiliza-se na mediação mandatada pelo tribunal. Na Mediação 
avaliativa, o mediador tem conhecimentos substantivos ou legais do respetivo litígio, 
pelo que a maioria dos mediadores avaliativos são advogados.      
 

3.3.3 Mediação Transformadora  
 

A Mediação transformadora é o tipo mais recente de mediação, explorada por Floger 
e Bus no livro "A promessa da mediação". O conceito baseia-se nos valores de 
"capacitação" e "reconhecimento" de cada uma das partes e das necessidades, 
interesses, valores e pontos de vista destas.  
A principal questão reside no facto de qualquer uma das partes poder ser 
transformada durante a mediação. Os mediadores transformadores permitem e 
apoiam as partes a determinar a direção do seu próprio processo. Aqui, as partes 
desempenham um papel ativo na estruturação tanto do processo como do resultado 
da mediação e o mediador segue a direção destas.  
 
De forma geral, a mediação facilitadora e transformadora dá poder às partes e ajuda-
as a assumir a responsabilidade pelos seus próprios conflitos e resultados. É comum 
que esta se realize durante muito tempo, mas que não resulte num acordo. A 
mediação avaliativa parece ter conquistado grande popularidade. Importa referir que 
cada tipo de mediação tem a sua utilidade e o seu lugar nos processos de resolução 
de litígios.  
 

3.3.4 Mediação entre pares  

A mediação entre pares tem sido amplamente utilizada nas escolas e é considerada 
altamente inspiradora para alunos e professores. Este tipo de mediação difere do tipo 
clássico, onde um profissional neutro e estabelecido, externo à escola, com vasta 
experiência, é convidado a mediar e pode atuar no processo de co-mediação, 
juntamente com um psicólogo/professor/aluno/pai formados.  
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Na mediação entre pares é aconselhável que o psicólogo, alunos e professores 
formados tenham um mediador-mentor externo, com experiência em diferentes 
escolas, casos e culturas. A fórmula de trabalho mais comum é: psicóloga escolar 
formada + mediador externo + mediadores de alunos/professores (+ outros 
profissionais externos, conforme necessário). O trabalho do psicólogo da escola é 
diferente do mediador, mas podem trabalhar em conjunto no sentido de implementar 
um processo mais holístico. Além disso, numa situação de conflito violento, a presença 
e perspetiva imparciais do mediador especializado podem dar uma nova visão e apoio 
a todas as partes. 

3.3.5 O envolvimento voluntário dos alunos   
 

A abordagem da mediação utilizada pelas escolas exige que os alunos se envolvam 

voluntariamente no processo de resolução de conflitos. Ao envolver um mediador 

formado, os alunos podem:   

• Participar numa atividade de resolução de problemas bem-sucedida para 
resolver casos de bullying.  

• Assumir a responsabilidade pelo seu comportamento e explorar as razões 
subjacentes ao conflito ou à queixa.  

• Obter ajuda para chegar a um acordo, soluções razoáveis e justas, mesmo que 
isso implique cedência de ambas as partes.  

• Conceber soluções melhores e mais sustentáveis comparativamente à coação.  

• Participar numa sessão de mediação enquanto experiência de aprendizagem e 
que pode ajudar alguém a resolver problemas interpessoais mais tarde. 

 

Aplicação 

A mediação pode ser implementada de forma adequada e com maior sucesso quando:  

1. Os alunos são informados sobre o serviço de mediação dentro de uma escola e 
convidados a procurar a sua implementação se assim o desejarem.  

2. Os mediadores devidamente formados (funcionários da escola e/ou pares) reúnem-
se com os alunos interessados que procuram ajuda para resolver um conflito. A 
mediação pode ter lugar no momento em que o conflito decorreu ou pode ser 
agendada para um dia posterior ao conflito. Se a questão for mais complicada ou séria, 
a mediação deverá ocorrer num local reservado, sem interrupções.  

3. São discutidas as regras e a finalidade da mediação.  

4. As partes têm igual oportunidade de contar a sua história, à vez e sem interrupção.  
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5. As preocupações são clarificadas e o mediador define uma agenda juntamente com 
os participantes.  

6. A solução é alcançada através de um debate e acordado por ambas as partes, 
geralmente através de um processo de compromisso e sem atribuir culpas pelo 
conflito.  

7. Um acordo partilhado é confirmado e, por vezes, escrito.  

8. Em qualquer fase, os alunos têm o direito de abandonar o processo de mediação se 
acharem que não está a ser construtivo.  

9. A situação é cuidadosamente monitorizada. As técnicas podem ser refinadas e 
melhoradas quando necessário. 

O conceito de formação em mediação refere-se à compreensão por parte dos 
participantes sobre o método de mediação e o objetivo é disseminar a mediação pela 
comunidade educativa, em vez de selecionar especificamente um conjunto de alunos.  

Com isto, procura-se contribuir para o desenvolvimento de competências de 
inteligência emocional dos alunos e reduzir a agressividade na escola, uma vez que os 
alunos melhoram as suas capacidades sociais e de comunicação. Quando surgem 
situações de conflito que implicam agressão física ou verbal, é possível, através da 
utilização generalizada deste método, agir no momento em que a situação surge para 
evitar colocar os alunos em risco. 

Disseminar a mediação junto dos alunos, é uma forma de lhes proporcionar mais 
conhecimento sobre: 

1. Os conflitos, as suas causas, fases de desenvolvimento e formas de os resolver; 

2. Diferentes estratégias e sistemas de resolução de conflitos; 

3. Mediação, enquanto conceito e como procedimento de resolução de conflitos;  

4. As fases lógicas do processo de mediação;  

5. Os participantes - obrigatórios e possíveis - no processo de mediação;  

6. As diferentes estratégias a utilizar durante a resolução de um conflito;  

7. As diferentes técnicas de comunicação a adotar pelo mediador. 
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É importante que todos os alunos sejam introduzidos à mediação por um mediador 
externo ou por um especialista em educação da escola que esteja familiarizado com o 
método. A disseminação do método por um grande número de alunos ajudará:  a 
procurar uma resolução para o conflito que satisfaça ambas as partes de igual forma. 
Esta estratégia baseia-se no princípio da cooperação e os alunos podem participar na 
formação durante o horário de aulas.  

Quando surge um conflito entre alunos e professores, em alguns casos é necessário 
um mediador. As estratégias de mediação têm sido usadas enquanto tentativa de 
encontrar intervenções mais eficazes. Do ponto de vista psicológico, pode dizer-se que 
há um estado de urgência subjetiva no professor e um desfasamento entre professor 
e aluno.  Neste caso, o psicólogo da escola assume o papel de mediador entre o 
professor e o aluno de forma a suprimir a lacuna na comunicação entre estes e a ajudar 
a recuperar o vínculo social entre ambos.  

As sessões não devem ser longas e devem seguir o decorrer normal das atividades de 
aprendizagem – podem, por exemplo, ser implementadas no intervalo das aulas. É 
possível que se verifique um alto nível de intensidade emocional nas reuniões, pelo 
que o psicólogo deve tentar ouvir o motivo do desacordo, e 'traduzir' as regras e 
responsabilidades de cada pessoa de forma clara para todos. No final da sessão, é feita 
uma sugestão a ambos os participantes para que o psicólogo seja informado dos 
desenvolvimentos. Os resultados da intervenção são atingidos quando não existe mais 
a necessidade de uma nova sessão.  

Uma outra estratégia é quando em caso de ocorrência em sala de aula, o professor, 
em vez de sinalizar o aluno ao psicólogo, opta por uma reunião preliminar. Tal efeito 
pode ser visto como positivo em termos de ações dos professores, uma vez que a 
reação não é o primeiro sinal, o que permite planear a intervenção adequada.  

Muitas vezes, ao comunicar com os pais, os professores têm dificuldade em mostrar 
que o filho tem comportamentos problemáticos, dificuldades de socialização e de que 
a escola tem implementado esforços para ajudar a criança. Neste caso, é necessário 
um mediador externo para ajudar os professores a comunicar com os pais e a mostrar 
aos pais a direção certa em relação à educação dos filhos. Em muitos casos, os pais 
confiam num representante externo, isto é, num mediador.  

É possível superar a falta de confiança entre a escola e os pais utilizando um mediador 
que possa apresentar ao progenitor de forma acessível as possibilidades oferecidas 
pela escola. Com a ajuda do mediador, os pais passam a compreender a necessidade 
de colaborar com a equipa escolar para que os seus filhos façam progressos a nível de 
comportamento e aprendizagem.  



     
 
 
 
 

35 
 

Os professores também podem receber formação por mediadores sobre como 
articular com os pais, para estarem preparados para os apoiar, focando-se na criança 
caso esta demonstre um comportamento problemático. O objetivo é que o professor 
mostre aos pais que o desenvolvimento positivo da criança é crucial para todos neste 
processo. Uma comunicação não eficaz entre professores e pais é uma das razões pelas 
quais os pais podem perder a confiança na escola. É por isso que a formação de 
professores por parte dos mediadores deverá ser uma prioridade do sistema 
educativo. Os professores podem participar na formação no início do ano letivo para 
estarem preparados para comunicar de forma eficaz com os pais. 

3.5 Organização das sessões de mediação 
 
Os alunos podem recorrer a mediadores formados em mediação, ou os professores 
podem sugerir que um caso seja resolvido por um mediador. 
Normalmente, um mediador formado ou uma equipa de dois mediadores encontram-
se num local e hora marcados em conjunto com as partes em conflito. 
As sessões podem variar em termos de duração, dependendo do tipo de conflito e, 
em alguns casos, podem durar vários dias. As sessões podem decorrer durante o 
horário escolar, nos intervalos, durante a hora de almoço ou depois do horário escolar. 
 
Na primeira sessão, as partes assinam uma declaração onde afirmam que estão 
dispostas a participar voluntariamente no processo, o que garante que trabalharão 
por vontade própria e terão disponibilidade para expor e resolver a situação. Todos 
os participantes na mediação assinam uma declaração de confidencialidade da 
informação partilhada durante a mediação. Caso seja alcançado um acordo, as partes 
decidem se assinam um acordo escrito ou se ficam pelo acordo verbal. O acordo 
alcançado é mais facilmente respeitado, uma vez que a participação foi voluntária e o 
processo foi claro. 
Nos casos em que a escola tem um gabinete de mediação, podem ser criados 
procedimentos para documentar a organização, as práticas e a finalização do 
processo.  
 
A experiência tem demonstrado que esta atividade deve ser publicitada à comunidade 
escolar através da partilha de informação que explique o que é a mediação, o objetivo 
para o qual está organizada, o funcionamento do gabinete e, em caso de pedido de 
mediação, o procedimento a seguir. 
Um formulário de candidatura/pedido deve ser submetido ao gabinete de mediação 

por um membro da comunidade escolar, que revele o desejo do requerente em 

realizar uma sessão de mediação, bem como detalhes sobre a outra parte, os seus 

contactos e a exposição do conflito a resolver. 

 

Se as partes concordarem previamente em participar no processo, é-lhes dirigido um 
convite, informando-as da data e da hora para uma sessão de mediação. 
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Deve ser assinado um documento entre ambas as partes com o acordo alcançado no 
decurso da mediação.  
No final, o mediador deve fazer um relatório com uma análise qualitativa e 
quantitativa do trabalho realizado, incluindo os resultados obtidos, o número de 
sessões, etc. Um registo semelhante pode ser mantido e preenchido mensalmente, 
especialmente nos casos em que o gabinete de mediação tem mais do que uma 
pessoa.  
Para facilitar o desempenho destas funções, cada escola pode criar documentos 
modelo que contenham as informações necessárias adaptadas às especificidades da 
comunidade escolar.  
 
A mediação pode resolver os seguintes problemas: 
- Mal-entendidos; 
- Breves discussões; 
- Boatos; 
- Insultos/provocações; 
- Difamação - incluindo nas redes sociais;  
- Roubo; 
- Problemas entre amigos; 
- Problemas entre professor e aluno. 
  

 

Descrição do módulo, passo a passo 

 
Duração total: 4:00 – 4:30h 

 
Contexto
: 

Sala de aula/ Online 

Resultad
os: 

 

Compreender o conceito de "mediação" 

Compreender como participar em processos de mediação 

Conteúd
os 

1. Objetivos da mediação educacional 
2. Benefícios da mediação na escola 

Duração de 
cada 
atividade: 

1. 60´ 
2. 120´ 
3. 60´ 
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Descrição 
das 
atividade
s  

(passo a 
passo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Materiais 

 
 
 
 

 

1. Compreender o que é um conflito e como geri-lo. 

Depois de explicar em detalhe o que é um conflito, reunir todos os participantes 
numa sala e pedir que escrevam num papel (de forma anónima) um conflito com o 
qual se tenham deparado.  
Expor a situação ao grupo. 

Escreva no quadro os conflitos partilhados pelos participantes, de forma que seja 
visível para todos os conflitos dos colegas; peça aos participantes que passaram por 
estas situações para explicarem como resolveram estes conflitos. 

(Isto será fundamental no final da sessão, quando pedirmos aos participantes que 
estiveram envolvidos num conflito para ajudar as pessoas que estão atualmente 
com dificuldades). 

 
2. Role play para analisar um potencial conflito. 

Esta atividade será focada em ensinar os participantes a controlarem as suas 
emoções no decorrer de um conflito e a compreender quão relevantes estas são 
e quanto podem afetar a resolução de um conflito. 

Encene conflitos usando os exemplos dados pelos participantes 

Aloque os conflitos aleatoriamente aos participantes e cada um deles irá, de 
seguida, expô-lo ao grupo e discutir formas corretas de agir do ponto de vista 
emocional perante cada situação. Os participantes irão refletir sobre como 
devemos atuar neste tipo de situação e chegar a uma solução assertiva entre 
todas as partes envolvidas. 

 
3. A socialização. 

A última atividade consiste em discutir entre todos conflitos internos que os 
participantes já tenham vivido e/ou que tenham ajudado a mediar, levando a 
uma melhor compressão da situação através da comunicação assertiva. 

 
Atividade 1: Folhas de papel em branco, lápis, canetas, marcadores 
Atividade 2: Marcadores, Lápis, Folhas de papel 

Tipo de atividade: 

 
 1. Partilha 
transparente de 
conflitos internos. 

 
2. Jogo do 
Papel no 
Conflito 
 
3.Partilha de 
experiências 
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4.  Competências Psicológicas na Mediação Educativa  
 

Este módulo centra-se na promoção e desenvolvimento de competências psicológicas 

na área da mediação educativa. O principal objetivo é disponibilizar conhecimento 

teórico e atividades de formação inspiradoras nas seguintes áreas temáticas:  

➢ Competências e estilos de comunicação na mediação;  

➢ Gestão de autocontrolo baseada em Aprendizagem Sócio-Emocional (SEL) e 

Inteligência Emocional;  

➢ Estruturas para lidar com divergências e o papel do diálogo construtivo dentro 

de um conflito; 

➢ Saber como separar os factos das opiniões (objetificação dos factos) num 

conflito; 

 

Hoje em dia, os alunos, os professores e os outros agentes da comunidade educativa 

(como professores, diretores, pais, etc.) necessitam de exercitar e progredir em 

matéria de conhecimentos académicos, mas também de emoções e competências 

sociais, uma vez que as relações interpessoais nas sociedades modernas são cada vez 

mais complexas.  

O papel da mediação enquanto método facilitador na abordagem e na resolução de 

conflitos está cada vez mais disseminado, contribuindo frequentemente para a 

resolução de um problema entre as partes interessadas de uma forma mais 

colaborativa. No domínio da educação, a mediação e as práticas de comunicação 

positivas podem ajudar não só a resolver conflitos/litígios múltiplos, mas também a 

proteger os interesses das crianças e o seu estado de espírito.2 

 

No que diz respeito aos resultados de aprendizagem deste módulo, contribuirá para 

que alunos e restantes atores da comunidade educativa desenvolvam competências 

que lhes permita:  estabelecer uma comunicação positiva, estimular a sua inteligência 

emocional, promover diálogos construtivos e desenvolver a sua capacidade de 

autocontrolo. Como tal, os formandos serão capazes de resolver uma situação 

desafiadora de uma forma mais criativa e subtil, aprendendo a agir positivamente, 

sem ceder a pressão por parte dos pares ou a ter uma atitude agressiva quando se 

deparam com um desacordo ou disputa.  

Os conhecimentos teóricos e as atividades práticas deste módulo ajudarão os 

formandos a exercer e a fomentar, com a ajuda de mediadores educativos, 

 
2Usmanova, E., Khokhlova, E., & Fedoseev, R. (2021). Práticas de mediação e comunicação na educação.  
Revista Tempos e Espaços em Educação, 14(33), e16562. Recuperado de: 
https://seer.ufs.br/index.php/revtee/article/view/16562/12222 

https://seer.ufs.br/index.php/revtee/article/view/16562/12222
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competências sociais e emocionais essenciais para gerir eficazmente diferentes tipos 

de desacordo. 

 

No final deste módulo, os formandos deverão ser capazes de:  

 

❖ Praticar uma comunicação positiva consigo próprio, com outros alunos e 

colegas e partilhar esse conhecimento com a comunidade escolar; 

❖ Criar um ambiente positivo e agradável dentro e fora da sala de aula através 

da facilitação de técnicas para gerir divergências; 

❖ Cultivar e adotar elementos-chave da inteligência emocional (por exemplo, 

com os colegas) como forma de exercer a sua consciência social; 

❖ Criar um ambiente de capacitação que permita aos participantes continuar a 

gerar uma cultura de aprendizagem sócio emocional nas suas próprias escolas; 

❖ Converter comunicação negativa, disruptiva e ineficaz em comunicação 

sustentável e eficaz, promotora da consciência social dos alunos; 

❖ Separar os factos das opiniões como forma de evitar preconceitos e 

comportamentos injustos quando surgirem desacordos no contexto escolar.  

 

Além disso, a longo prazo, as ações de formação deste módulo têm como objetivo 

contribuir para relações construtivas entre os intervenientes educativos e para uma 

melhoria da qualidade de vida dos alunos e dos professores, tornando assim o 

processo educativo mais eficiente.  

 

 

Métodos utilizados:  

➢ Storytelling (Atividade 1) 

➢ Cenários com afirmações “Eu” (Atividade 2) 

➢ Brainstorming (Atividade 2) 

➢ Escrita reflexiva (Atividade 3) 

➢ Técnicas de linguagem corporal (Atividade 4) 

➢ Role play (Atividade 5) 

➢ Modelo CUSDA (Atividade 5) 

➢ Discussão em grupo (Aplicável a todas as atividades)  

➢ Discussão reflexiva (Aplicável a várias atividades) 

 

4.1 Competências e estilos de comunicação na mediação 

O termo comunicação está ligado a uma ação que é levada a cabo com o objetivo de 

partilhar informações por todos os envolvidos no processo de troca de informação. O 
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objetivo da comunicação é "ser compreendido e compreender-se mutuamente". 3 A 

comunicação é vital para sustentar as relações humanas e é considerada como a 

capacidade de interagir adequadamente com os outros. De facto, esta competência é 

central na profissão de docente em termos das relações professor-aluno.  4 

De um modo geral, a comunicação pode ser dividida em diferentes tipos. Pode por 

exemplo, ser verbal ou não verbal.  

A comunicação verbal refere-se à transmissão de informações ou mensagens através 

de palavras faladas. Por outro lado, a não verbal remete para o processo de 

transmissão de uma mensagem através de gestos, palavras escritas ou uma atitude. 

Outra variação significativa entre os dois tipos anteriores é que normalmente a 

comunicação não-verbal corresponde a ações mais impulsivas do que a comunicação 

verbal e, deste modo, pode oferecer informações mais precisas, uma vez que é 

expressa de forma menos consciente.5 

A comunicação é mais eficaz quando as pessoas são capazes de trocar de forma 

precisa informações sobre factos e sentimentos. Em contraste, a comunicação 

ineficaz é caracterizada por mal-entendidos, causando conflitos. Existem muitas 

razões possíveis para que as pessoas comuniquem de forma ineficaz: linguagem 

corporal, má audição, uso de declarações "Tu" e linguagem agressiva, bem como 

incapacidade de reconhecer perspetivas diferentes. Fenómenos de comunicação 

ineficaz podem estar presentes em qualquer contexto, sendo um deles o ambiente 

escolar. Neste contexto, existem muitas opiniões, expressões e interações diferentes 

entre alunos, professores, diretores e pais. O aparecimento de um conflito, disputa ou 

desacordo no contexto escolar é, muitas vezes, atribuído a baixos níveis de 

competências de comunicação. Melhorar as capacidades de comunicação das pessoas 

pode oferecer múltiplos benefícios a toda a comunidade educativa, uma vez que abre 

caminho para a resolução de problemas de forma construtiva.  

Para construirmos melhores relações, é necessário aprender a comunicar positiva e 

eficazmente no contexto escolar. A comunicação positiva implica a capacidade de 

transmitir mensagens num quadro positivo, mesmo em casos em que a própria 

mensagem tem uma conotação negativa. Isto pode ser conseguido de várias 

maneiras: por exemplo, optar por uma formulação positiva, recorrer à linguagem 

suave para facilitar a mensagem, etc. Por exemplo, em vez de dizer a alguém "deves 

fazer (o que quer que seja)", é preferível dizer "talvez seja melhor...". As competências 

 
3 IREX e Fundação para a Tolerância Internacional (FTI). (2013). Resolução de Conflitos e Kit de Ferramentas 
de Mediação de Pares. Recuperado de: https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-
resolution-and-peer-mediation-toolkit.pdf 
4 Kavrayıcı, C. (2020). Competências de Comunicação e Competência de Gestão de Salas de Aula: O Papel 
Mediador das Competências de Resolução de Problemas. Jornal de Educação de Professores e Educadores 
Volume 9, Número 1, 2020, 125-137. Recuperado de: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1254681.pdf 
5 Sehgal Riya. (2022). Centro de Mediação VIA. Disponível em: 
https://viamediationcentre.org/readnews/MzY5/Significance-of-communication-in-mediation 

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1254681.pdf
https://viamediationcentre.org/readnews/MzY5/Significance-of-communication-in-mediation
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de comunicação eficazes podem ser exercidas em cada escola, uma vez que têm um 

papel catalisador em termos de gestão de conflitos interpessoais e construção de 

sociedades emocionalmente saudáveis.6 

 

Relativamente à comunicação eficaz, esta é definida como o processo de troca de 

ideias que permite que o objetivo seja alcançado da melhor forma possível. Ter uma 

boa compreensão da essência de uma comunicação eficaz não é suficiente. É essencial 

ter em mente as características que contribuem para uma comunicação eficaz, 

representada na seguinte imagem:   

 

 

 
 

 

 

 

 
6  London School of English (2019). O Poder da Comunicação Positiva. Acedido em: 
https://www.londonschool.com/nordic/blogg/power-positive-communication/ 

https://www.londonschool.com/nordic/blogg/power-positive-communication/
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Transmitir uma mensagem de forma eficaz é uma competência que pode ser 

desenvolvida através da 

prática. Considerando que 

alguns elementos 

fundamentais da 

comunicação eficaz já foram 

apresentados, o conjunto de 

competências que estruturam 

um processo de comunicação 

eficaz são apresentados de 

seguida (imagem à direita)7.  

 

Entre as competências que fazem parte de uma comunicação eficaz, este módulo 

incide mais precisamente sobre a escuta ativa e a inteligência emocional.  

A escuta ativa está relacionada com um conjunto de competências que incluem 

linguagem corporal, fazer perguntas, resumir sentimentos e expressar empatia. 

Durante o processo de mediação, a pessoa que tem o papel de mediador deve ser um 

bom ouvinte, uma vez que as partes que participam na mediação podem manifestar 

frequentemente diferentes graus de otimismo, raiva, angústia, confusão, medo, etc. 

Se as partes sentirem que são ouvidas atentamente pelo mediador sem serem 

julgadas, podem mais facilmente partilhar a responsabilidade de resolver o conflito e, 

por sua vez, serem bons ouvintes noutros conflito futuros. 

O ouvinte ativo pratica as suas capacidades de escuta, considerando tanto o que é 

dito como o que não é dito. 8Além disso, um bom ouvinte é alguém capaz de reduzir 

as distrações internas e externas, evita fazer suposições e abstém-se de observações 

desnecessárias. Os conflitos podem ser resolvidos através da escuta ativa porque 

durante o processo de escuta mútua, uma ou ambas as partes podem perceber que o 

conflito é apenas o resultado de um mal-entendido, podendo ser uma oportunidade 

para uma compreensão mais profunda das emoções das pessoas durante o processo 

de resolução/mediação de conflitos.  Nos casos em que há uma verdadeira 

discordância e um choque de necessidades, valores ou recursos, pode acontecer que 

as pessoas a quem foi dada a oportunidade de ver a sua perspetiva ouvida fiquem 

mais propensas a alcançar uma solução vantajosa porque são capazes de ter empatia 

com a outro parte.9 

Por isso, durante a resolução de um conflito em que as partes são muitas vezes 

convidadas a comunicar umas com as outras, é importante que dominem a escuta 

 
7 No anexo, o conjunto de competências apresentadas para uma comunicação eficaz é analisado.  
8   Sehgal Riya. (2022). Centro de Mediação VIA.  
9 IREX e Fundação para a Tolerância Internacional (FTI). (2013). Resolução de Conflitos e Kit de Ferramentas 
de Mediação de Pares. 
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ativa. Especialmente num contexto educativo, é fundamental que o mediador 

implemente um conjunto de regras essenciais: 10 

• Esclarecer e fazer um conjunto de perguntas, sem causar embaraço nos 

participantes; 

• Resumir factos e sentimentos; 

• Certificar-se de que todos tiveram a oportunidade de serem ouvidos; 

• Gerir o fluxo da discussão e dos argumentos; 

• Reformular constantemente o que ouve para filtrar a negatividade;  

• Praticar escuta empática para refletir as emoções da outra pessoa com 

precisão. 

 

Além disso, de forma complementar às dicas anteriores, existem algumas técnicas 

adicionais que são consideradas úteis para a prática da escuta ativa:  

• Reflexão: é utilizado para confirmar que os sentimentos de ambas as partes na 

mediação foram adequadamente e mutuamente compreendidos. 

• Reformulação: é usada para ajudar as partes a repensar as tomadas de 

posições. Além disso, é uma ferramenta que é usada para mudar a visão sobre 

algo. Através da reformulação, reconhece-se que o enquadramento que 

usamos para dar sentido a um evento, situação ou relação não é neutro.  

• Reconhecimento: é utilizado por um mediador para reconhecer verbalmente 

o que a pessoa disse, sem concordar ou discordar. 

• Adiamento: através desta estratégia, o mediador adia a discussão até que 

exista uma diminuição dos sentimentos negativos iniciais das duas partes. 

• Encorajamento: o mediador procura incentivar as partes, caso estas estejam 

reticentes. 

• Reposição: usada para confirmar as declarações expressas pelas duas partes.  

• Silêncio: é usado pelo mediador para compreender os silêncios.11 

 

Para além da escuta ativa, na mediação é fundamental implementar outras 

competências-chave de comunicação: 

1. Ouvir com Empatia: A escuta empática (ou reflexiva) é fulcral para o trabalho 

de um mediador. É considerado como um dos melhores instrumentos para 

construir confiança, permitindo aos mediadores demonstrar que 

compreendem a perspetiva dos participantes e principalmente as suas 

necessidades, pensamentos e sentimentos. Este tipo de escuta baseia-se na 

"comunicação em ciclo fechado", o que exige que o ouvinte seja capaz de 

 
10  Ford, J. (2021, último acedido em 12/12). Principais capacidades de comunicação para o Mediador. 
Recuperado de: https://www.resologics.com/resologics-blog/2016/7/26/key-communication-skills 
11 Sehgal Riya. (2022). Centro de Mediação VIA.  

https://www.resologics.com/resologics-blog/2016/7/26/key-communication-skills
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demonstrar compreensão do que foi dito, refletindo a essência da mensagem 

ao orador. Como ouvintes empáticos, os mediadores não se limitam a 

concentrar-se no conteúdo factual do que está a ser dito. Pelo contrário, dá-

se ênfase ao conteúdo emocional subjacente e muitas vezes não declarado. 

Assim, um mediador deve esvaziar a sua mente e ouvir as partes de forma 

profunda para que possa mostrar que tem uma noção do que a pessoa está a 

sentir durante um conflito.  

2. Linguagem corporal: a linguagem corporal adequada de um mediador que 

está a ouvir ativamente indica ao destinatário (isto é, às duas partes num 

processo de mediação) que está realmente atento. Exemplos de linguagem 

corporal adequada: simetria na postura, rosto sorridente, inclinar o corpo 

suavemente em direção aos destinatários para demostrar que está atento ao 

problema, ao conflito sem se distrair.  

1. Fazer as questões certas: um mediador deve reunir informação de qualidade, 

fazendo perguntas relevantes. Fazer boas perguntas no momento adequado é 

muito importante, uma vez que fazer as perguntas certas ajudam as partes e 

os mediadores a compreender mais facilmente o cerne de um 

incidente/conflito/desacordo. Os mediadores precisam de fazer muitas 

perguntas, mas não devem interrogar, humilhar e envergonhar os 

participantes. Fazer perguntas não é uma oportunidade para fazer uma 

declaração ou expressar uma opinião, nem é uma forma de comunicar o que 

o mediador sente. Pelo contrário, é uma forma de descobrir informações que 

o ajudarão a compreender mais claramente as necessidades, crenças ou 

sentimentos dos participantes. Alguns exemplos de perguntas que os 

mediadores podem fazer:  

❖ Perguntas abertas: uma expressão mais aberta como, por exemplo, 

"Como vê as coisas?" é uma ótima maneira de incentivar as pessoas a falar 

de uma forma mais aberta e sincera, especialmente no início da mediação 

quando as partes estão a partilhar as suas perspetivas do que aconteceu. 

❖ Perguntas fechadas: geralmente, este tipo de perguntas pressupõem uma 

resposta "sim"/"não", ou uma frase curta. Estas são úteis quando um 

mediador procura a confirmação como, por exemplo: "Isto ajuda?". 

Depois de obter a resposta, o mediador tem a oportunidade de decidir o 

que acontece a seguir.  

❖ Perguntas de sondagem: este tipo de perguntas ajudam um mediador a 

compreender as questões de forma mais profunda, mas pode envolver 

alguns riscos. Exemplos de perguntas de sondagem: 1) "Porquê?" - é uma 

poderosa pergunta de sondagem que os mediadores usam para 

desvendar as necessidades subjacentes; 2) "O que farão se não chegarem 
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a um acordo?"  - é uma questão que obriga os participantes a considerar 

as consequências de não chegarem a um acordo. 

❖ Questões confirmatórias: são úteis quando um mediador tenta confirmar 

algo, ou testa uma hipótese: "Estou correto em assumir que mudar o teu 

comportamento inicial pode ajudar a resolver o problema com o colega de 

turma?". 12 

 

Depois de explorar os tipos básicos de comunicação e as competências de 

comunicação, fechamos esta parte do módulo 4 com os estilos de comunicação e 

discutimos de que forma é que estes podem ser utilizados por um mediador para 

ajudar as partes em conflito a comunicarem eficazmente. 

 

De forma mais detalhada, compreender o estilo de comunicação da pessoa com quem 

está a comunicar pode fazer a diferença entre passar a mensagem de forma correta 

ou não. Além disso, este conhecimento permite ao mediador e às pessoas envolvidas 

no processo de mediação criar mais harmonia e evitar comunicações ineficazes. Por 

conseguinte, um mediador deve ser capaz de reconhecer que estilo de comunicação 

deve usar consoante o caso, de modo a apoiar de forma eficaz as partes envolvidas a 

resolver as suas diferenças e desacordos.  

Quanto mais holística é a compreensão de um mediador acerca das situações de 

ambas as partes com quem trabalha, melhor equipado este está para lhes fornecer 

apoio e corresponder às suas necessidades. Ao identificar e compreender os 

diferentes estilos de comunicação, o mediador pode adaptar o seu estilo (de 

comunicação) para combinar ou complementar o estilo das partes.  

 

Apresentamos abaixo um conjunto de estilos de comunicação explorados na revisão 

da literatura:  

1) Direto: esta abordagem diz respeito ao processo de fazer perguntas, de fazer 

declarações e fornecer respostas que sejam diretas. Os comunicadores diretos 

geralmente não têm um filtro nas suas palavras. No entanto, um mediador 

deve prestar muita atenção à forma como se expressa ou comunica com os 

outros, especialmente quando se discutem questões que impliquem 

sentimentos de uma das partes.  

2) Indireto: uma abordagem indireta também implica questões, respostas e 

declarações que não vão diretos ao assunto. No entanto, nem sempre é fácil 

para um comunicador indireto interagir com um comunicador direto, pois 

 
12 Ford, J. (2021, último acedido em 12/12). Principais capacidades de comunicação para o 
Mediador. Recuperado de: https://www.resologics.com/resologics-blog/2016/7/26/key-
communication-skills 

https://www.resologics.com/resologics-blog/2016/7/26/key-communication-skills
https://www.resologics.com/resologics-blog/2016/7/26/key-communication-skills
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pode sentir que a comunicação entre ambos não atinge o objetivo pretendido. 

Neste caso, um mediador pode ajudar o comunicador indireto a reestruturar 

a sua mensagem, expressando-a de forma mais direta, de modo a evitar mais 

confusões ou mal-entendidos durante o processo de mediação. 

3) Visual: este estilo de comunicação é frequentemente utilizado por pessoas 

que comunicam melhor visualmente e preferem utilizar componentes gráficas 

ou escritas. Adicionalmente, as pessoas que usam este estilo tendem a ter 

dificuldade em transformar as palavras em conceitos. Desta forma, 

recomenda-se que o mediador tenha em conta que, por vezes, quanto mais 

complexa for a situação, mais benéfica pode ser a inclusão de componentes 

gráficos. Assim, a utilização de desenhos ou gráficos pode fornecer mais 

clareza durante a narração de um incidente ou pode ajudar a ilustrar pontos 

específicos de um conflito.  

4) Auditiva/Cognitiva: Este estilo dá muita atenção às competências de escuta. 

Para as pessoas que usam este tipo de comunicação, ouvir a narração de um 

incidente ou um desacordo contribui para que compreendam melhor o que 

realmente aconteceu. Um comunicador que opta por este estilo, requer uma 

comunicação extensiva e uma conversa detalhada, demonstra curiosidade 

para informações adicionais e pode fazer perguntas sobre detalhes que outros 

podem não notar. Um mediador deve envolver-se com estes comunicadores 

de modo que haja um foco nas explicações sobre alguns detalhes e 

circunstâncias.  Isto significa que, muito provavelmente, através deste estilo 

de comunicação, o mediador poderá ter de reiterar o que já foi dito ou de 

fornecer clarificações adicionais acerca dos assuntos discutidos.  

5) Passivo/agressivo: estes comunicadores podem parecer diretos no seu estilo, 

mas simultaneamente passivos, especialmente quando é notório um 

sentimento de ressentimento que pode estar suprimido. Mensagens e ações 

passivo-agressivas tendem a ser interrompidas, mas podem ter um impacto 

mais duradouro em comparação com outros estilos. O ressentimento 

subjacente que este estilo pode implicar não se manifesta necessariamente 

através de uma explosão agressiva. Por vezes, pode ser expresso 

indiretamente, incorporado em declarações ou questões que podem estar 

relacionadas com um tema completamente diferente. No que diz respeito à 

gestão e compreensão deste estilo por parte do mediador, é muito importante 

que este preste atenção à forma como as partes fazem e respondem a 

perguntas, exibem as suas emoções e se expressam através da linguagem 

corporal, uma vez que identificar este tipo de comunicadores nem sempre é 

uma tarefa fácil. Como tal, um mediador deve passar de uma abordagem micro 

para uma abordagem macro.   
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6) Assertivo: este estilo situa-se na intersecção entre a comunicação aberta e a 

consideração pelas perspetivas da pessoa com a qual se comunica. Um 

comunicador assertivo está atento às suas necessidades e interesses de forma 

a não desrespeitar as necessidades e os interesses do outro. Além disso, este 

tipo de comunicador compreende o benefício e a importância de utilizar 

declarações descritivas “Eu” em vez de declarações que culpabilizam o outro 

e que são focadas no "Tu". Por exemplo, utilizam frases como "Eu estou 

chateado" em vez de dizer "Tu chateias-me". Tendo em conta que os 

comunicadores assertivos tendem a ser expressivos, o mediador pode 

aproveitar a oportunidade de comunicar com alguém que está disposto a 

expressar-se e também a ouvir os factos, interesses, necessidades e intenções 

da outra parte.  

 

No geral, o último estilo de comunicação descrito é considerado o mais benéfico, já 

que pode conduzir a conversas onde os envolvidos se sentem confortáveis uns com 

os outros, ao mesmo tempo que o comunicador é respeitoso, inclusivo e encorajador, 

permitindo que todas as partes apresentem a sua posição e os seus interesses. 13 

 

4.2 Inteligência emocional e gestão do autocontrolo 

 

"Educar a mente sem educar o coração não é educação de todo" (Aristóteles). 

 

Um dos fatores que mais influencia a existência de um ambiente escolar pacífico é a 

criação de uma comunidade escolar que melhore a capacidade de inteligência 

emocional de todos os intervenientes educativos, especialmente dos professores e 

alunos. Atualmente, os alunos enfrentam relações complexas que os obrigam a gerir 

as suas emoções, a interagir construtivamente com os outros, a compreender limites 

saudáveis e a aplicar as competências de autocontrolo para uma situação negativa ou 

difícil.  

Uma componente fundamental no desenvolvimento emocional dos alunos é o 

processo de Aprendizagem Social e Emocional (ASE).  Esta abordagem apoia o bem-

estar dos jovens e a capacidade de se conectarem de forma mais profunda com os 

outros. A ASE define-se como o "processo através do qual todos os jovens e adultos 

adquirem e aplicam os conhecimentos, competências e atitudes para desenvolver 

 
13 Paniz, L. (2022). Inside the mind of a mediator: Strategic Conflict Intervention. Aspen Publishing. Retrieved 
from: 
https://books.google.gr/books?id=oPJbEAAAQBAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=communication+styles+ina+mediati
on&source=bl&ots=xOv4gwhctR&sig=ACfU3U0uTIkR_83ntG4_KyfFI7m-
ODV53A&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwiurZDY4-
b2AhVmSPEDHc2lAtkQ6AF6BAhFEAM#v=onepage&q=communication%20styles%20ina%20mediation&f=false  

https://books.google.gr/books?id=oPJbEAAAQBAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=communication+styles+ina+mediation&source=bl&ots=xOv4gwhctR&sig=ACfU3U0uTIkR_83ntG4_KyfFI7m-ODV53A&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwiurZDY4-b2AhVmSPEDHc2lAtkQ6AF6BAhFEAM#v=onepage&q=communication%20styles%20ina%20mediation&f=false
https://books.google.gr/books?id=oPJbEAAAQBAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=communication+styles+ina+mediation&source=bl&ots=xOv4gwhctR&sig=ACfU3U0uTIkR_83ntG4_KyfFI7m-ODV53A&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwiurZDY4-b2AhVmSPEDHc2lAtkQ6AF6BAhFEAM#v=onepage&q=communication%20styles%20ina%20mediation&f=false
https://books.google.gr/books?id=oPJbEAAAQBAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=communication+styles+ina+mediation&source=bl&ots=xOv4gwhctR&sig=ACfU3U0uTIkR_83ntG4_KyfFI7m-ODV53A&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwiurZDY4-b2AhVmSPEDHc2lAtkQ6AF6BAhFEAM#v=onepage&q=communication%20styles%20ina%20mediation&f=false
https://books.google.gr/books?id=oPJbEAAAQBAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=communication+styles+ina+mediation&source=bl&ots=xOv4gwhctR&sig=ACfU3U0uTIkR_83ntG4_KyfFI7m-ODV53A&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwiurZDY4-b2AhVmSPEDHc2lAtkQ6AF6BAhFEAM#v=onepage&q=communication%20styles%20ina%20mediation&f=false


     
 
 
 
 

48 
 

identidades saudáveis, gerir emoções e alcançar objetivos pessoais e coletivos, sentir 

e mostrar empatia pelos outros [...] e tomar decisões responsáveis e cuidadosas"14. 

Algumas das vantagens significativas da ASE são: 

❖ Promove a equidade educacional através de parcerias eficazes entre escola-

família-comunidade para estabelecer um ambiente que inclua relações 

colaborativas; 

❖ Ajuda a abordar várias formas de desigualdade e a capacitar os jovens e 

adultos para co-criarem escolas prósperas e a contribuir para comunidades 

seguras, saudáveis e justas; 

❖ Fomenta a capacitação das crianças e dos adultos no sentido de adquirirem os 

conhecimentos e competências de que necessitam para reconhecer e gerir as 

suas emoções e demonstrar carinho e preocupação com os outros; 

❖ Melhora as relações positivas, incentivando todas as partes interessadas e 

alunos a tomarem decisões responsáveis e a lidarem construtivamente com 

situações desafiantes.15 

É de referir que existem cinco competências cognitivas, afetivas e comportamentais 

interrelacionadas que podem ser transformadoras no desenvolvimento social e 

emocional dos alunos:(i) Autoconhecimento; (ii) Autoregulação; (iii) Consciência 

social; (iv) Competências de relacionamento; (v) Tomada de decisão responsável.  

Com base nestas competências, foi 

desenvolvido o quadro "CASEL 

(Collaborative for Academic, Social, e 

Emotional Learning) " para integrar as 

competências que formam o processo 

de ASE numa estrutura unificada. A 

imagem retrata estas competências 

sob a forma de uma 'roda CASEL'. Em 

torno destas competências são 

exibidos quatro contextos-chave (salas 

de aula, escolas, famílias, 

comunidades), onde os alunos vivem e 

se desenvolvem. As parcerias escola-

família-comunidade coordenam as 

práticas de AES em todos estes contextos16. 

 
14 O CASEL. (2021). Fundamentos da SEL. Recuperados de: https://casel.org/fundamentals-of-sel/ 
15 Comissão para crianças. (n.d) Como a aprendizagem social-emocional ajuda as crianças a terem sucesso 
na escola, no local de trabalho e na vida. Recuperado de: https://www.cfchildren.org/wp-
content/uploads/mission-vision/what-is-sel/docs/sel-e-book.pdf 
16 CASEL. (2021). What Is the CASEL Framework? Retrieved from: https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-

the-casel-framework/  

 

https://casel.org/fundamentals-of-sel/
https://www.cfchildren.org/wp-content/uploads/mission-vision/what-is-sel/docs/sel-e-book.pdf
https://www.cfchildren.org/wp-content/uploads/mission-vision/what-is-sel/docs/sel-e-book.pdf
https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/
https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/
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Foi demonstrado que as competências da AES podem ser incutidas em estudantes de 

todas as idades, especialmente através de uma variedade de métodos participativos 

que vão desde a orientação até à modelação na resolução de problemas. Além disso, 

tem-se observado que a incorporação de programas de AES através do 

estabelecimento de uma parceria formal escola-família aumenta as oportunidades de 

aprendizagem para que os jovens apliquem eficazmente as suas competências sociais-

emocionais na escola, em casa e na comunidade17. 

Além disso, uma parte integrante do processo de AES é um conceito conhecido como 

"inteligência emocional". A Inteligência Emocional (IE) é um conceito mais moderno e 

só foi totalmente desenvolvido em meados da década de 1990. Foi definido como a 

“capacidades de um indivíduo para reconhecer e gerir as suas emoções e as emoções 

de outras pessoas, tanto individualmente como em grupo". Alguns dos benefícios da 

promoção da IE são18: 

• Estar mais bem preparado para construir relações interpessoais positivas; 

• Compreender melhor o seu próprio estado psicológico; 

• Identificar e gerir mais facilmente as suas próprias emoções e os outros. 

 

A IE também foi considerada como uma das competências fundamentais que um 

mediador precisa de ter para compreender as emoções das pessoas envolvidas num 

conflito. Ensinar inteligência emocional aos alunos significa ensinar-lhes competências 

de resolução de conflitos, como aprender a controlar a sua raiva e a gerir as 

dificuldades de forma pacífica.19,20 

Para além da importância de compreender as emoções das partes envolvidas num 

conflito, é necessário que uma pessoa que atua como mediador educacional aprenda 

a ajudar duas ou mais partes a gerir as suas emoções não só durante um processo de 

mediação, mas também e, principalmente, na fase pós-incidente, onde há uma 

tentativa de encontrar uma solução comum para a resolução de um 

problema/conflito. Abaixo, é apresentada uma lista de passos úteis tanto para 

fomentar a liberdade de expressão, como para aliviar a tensão entre as partes para 

ajudar todos os mediadores educativos a facilitar a gestão de emoções fortes de uma 

forma que pode beneficiar todas as partes envolvidas durante um processo de 

mediação:  

 
17 Committee for children. (n.d). How Social-Emotional Learning Helps Children Succeed in School, the Workplace, 
and Life. 
18  Habilidades que precisa. (2021). Recuperado de: https://www.skillsyouneed.com/general/emotional-
intelligence.html 
19  Habilidades que precisa. (2021). Competências de Mediação. Recuperado de:  
https://www.skillsyouneed.com/ips/mediation-skills.html 
20  Educação Bright Hub. (2009). Inteligência Emocional na Sala de Aula: Atividades e Competências de 
Resolução de Conflitos. Recuperado de: https://www.brighthubeducation.com/classroom-
management/24672-emotional-intelligence-and-conflict-resolution-skills/#conflict-resolution 

https://www.skillsyouneed.com/general/emotional-intelligence.html
https://www.skillsyouneed.com/general/emotional-intelligence.html
https://www.skillsyouneed.com/ips/mediation-skills.html
https://www.brighthubeducation.com/classroom-management/24672-emotional-intelligence-and-conflict-resolution-skills/#conflict-resolution
https://www.brighthubeducation.com/classroom-management/24672-emotional-intelligence-and-conflict-resolution-skills/#conflict-resolution
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➢ Cultivar um ambiente de segurança e confiança para todas as partes 

envolvidas: Criar um ambiente focado nas necessidades das partes 

incentivando-as a expressar as suas emoções de uma forma mais construtiva. 

Ao encorajá-las a falar livremente e de forma confidencial em frente a um 

elemento neutro, as partes podem expressar as emoções mais livremente. Isto 

não só ajuda as partes a compreender melhor as suas próprias emoções e 

necessidades, como também promove a consideração pelos interesses uns dos 

outros.  

 

Abaixo estão inumerados alguns passos básicos a aplicar enquanto mediador 

para criar um ambiente seguro:  

1) Comece por ser sensível em decisões como a disposição da sala (por 

exemplo, convidar as partes a sentarem-se frente a frente ou lado a lado); 

2) Cultive um ambiente positivo, esclarecendo que é essencial que todas as 

partes mantenham a confidencialidade acerca do que é discutido na sessão 

de mediação e que mantenham a sua neutralidade. Também encorajamos 

a proatividade na mediação, convidando as partes a expressarem as suas 

preocupações se acharem que não estamos a cumprir o nosso 

compromisso de sermos neutros. 

➢ Se achar necessário, volte ao processo principal: durante um processo de 

mediação, é provável que em algum momento uma das partes se sinta frustrada e 

comece a entrar em conflito, chamando nomes à outra pessoa ou falando alto, 

levando a uma atmosfera de tensão. É essencial que o mediador comece a perguntar 

às partes como está a correr a conversa. Isto não só permitirá recuperar o controlo da 

conversa, como também lhes dá o poder para decidir se a conversa é produtiva. Além 

disso, um mediador também pode resumir o que ouviu e viu até ao momento para 

atenuar uma potencial tensão e poder identificar a origem do desacordo/conflito. Por 

exemplo, um mediador pode mencionar às partes envolvidas que reconhecem o que 

sentem e qual é a razão por detrás da sua discordância: "Obviamente, ambos se 

preocupam muito com este tema e neste momento discordam sobre como resolvê-lo". 

Além de tal afirmação, um mediador pode optar por fazer uma pausa, dando a cada 

lado a oportunidade de se acalmarem e passar para sessões privadas com cada uma 

das partes. 

➢ Reconheça as emoções das partes em conflito como uma nova oportunidade: 

Se observarmos, como mediador, que uma parte (um professor, um pai, um aluno 

num processo de mediação) tem dificuldade em se expressar, há formas de ajudar. A 

investigação demonstra que os mediadores conseguem promover a comunicação 

emocional das partes através de um conjunto de estratégias:  
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1) Conceda legitimidade às emoções dizendo: "Consigo ver que está 

chateado. Parece uma situação muito difícil".  

2) Encoraje a identificação das emoções, perguntando "Como se sente 

agora?" 

3) Lide diretamente com o evitamento das emoções, mencionando "Noto que 

fica muito chateado quando fala deste tema. Pode partilhar porque é que 

isto acontece?" 

4) Tente parafrasear as emoções, acrescentando "assim que isso aconteceu, 

sentiu-se muito zangado". 

5) Encoraje a perspetiva emocional de ambas as partes: "Parece que este 

conflito teve um impacto profundo em vocês e tem sido difícil para todos 

os envolvidos.”.21 

 

4.3 Lidar com divergências e o papel de um diálogo construtivo  

 

Na mediação, o diálogo pode ser considerado um instrumento para recuperar a 

autoestima das pessoas envolvidas na mediação e um meio de aprofundar a situação 

de uma forma mais clara. Numa situação de desacordo, o diálogo permite:   

➢ Assegurar um ambiente de mediação positivo entre as partes em conflito; 

➢ Obter informações sobre o conteúdo do conflito existente; 

➢ Determinar o nível de maturidade do diálogo dos participantes e possíveis 

barreiras; 

➢ Discutir opções para a resolução mútua do conflito; 

➢ Chegar a um acordo final entre os participantes no conflito22. 

O poder de diálogo entre as pessoas envolvidas num conflito é fundamental num dos 

tipos específicos de mediação, a "mediação transformadora". Durante este processo, 

o papel do diálogo é fundamental, uma vez que promove um desaceleramento das 

emoções negativas. Alguns passos a seguir pelo mediador: 

❖ Intervir no diálogo dos participantes apenas quando a discussão estiver fora 

de controlo; 

❖ Promover a expressão das emoções para manter o dinamismo da sessão; 

❖ Estar atento a momentos transformadores (isto é, pedidos de desculpa, 

sentimentos, necessidades básicas, etc.); 

 
21 Doran, C. and Goldberg D. N. (2022). Mediation Techniques for Managing Emotions. MWI. Available at: 
https://www.mwi.org/mediation-techniques-for-managing-emotions/  
22 Portere, V., Morevs V. (2020). DIALOGUE IS A SIGN OF CONSTRUCTIVENESS IN MEDIATION. RESEARCH FOR 
RURAL DEVELOPMENT 2020, VOLUME 35. DOI: 10.22616/rrd.26.2020.043. Available at: 
https://www2.llu.lv/research_conf/proceedings2020/docs/LatviaResRuralDev_26th_2020-296-302.pdf  

https://www.mwi.org/mediation-techniques-for-managing-emotions/
https://www2.llu.lv/research_conf/proceedings2020/docs/LatviaResRuralDev_26th_2020-296-302.pdf
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❖ Conter-se para controlar completamente a situação23. 

 

Os conflitos na comunidade educativa podem acontecer todos os dias, mesmo nas 

salas de aula mais solidárias, positivas e abertas. Nem todos os conflitos têm o mesmo 

nível de tensão e, portanto, nem todas as tensões podem ser resolvidas da mesma 

forma. No entanto, há sempre o outro lado da moeda: este lado considera o processo 

de argumentação como uma forma de facilitar a expressão das perspetivas da parte 

em desacordo. Durante um conflito, muita informação útil pode ser revelada, uma vez 

que pensamentos pertinentes, sentimentos e até mesmo possíveis soluções podem 

ser partilhados pelos elementos envolvidos. Isto requer que as partes tenham a 

capacidade de percecionar o conflito através de um ponto de vista produtivo. Para se 

alcançar uma negociação integrativa, há que seguir os seguintes passos24:  

1. As partes em oposição devem procurar uma solução em conjunto, 

percecionando os outros como colegas de equipa e não como inimigos.  

2. Devem ser relembradas aos envolvidos duas regras de ouro: i) ser específico, 

isto é, concentrar-se apenas no problema atual, evitando termos como 

"sempre" e "nunca", e ii) quando se analisa um problema e a situação se 

complica, sugere-se que se trate deste em fragmentos ou em pequenos 

passos. 

3. As partes em conflito devem tentar esclarecer o problema. Em vez de se 

prenderem a soluções unilaterais, o objetivo é garantir um entendimento 

contínuo assim que a discussão começar. Quanto mais informação cada um 

dos elementos tem, mais claro se torna o problema.25 

4. As partes em conflito devem olhar para além dos seus próprios gatilhos. 

Muitas vezes as divergências decorrem de um gatilho desencadeado por algo 

que foi dito. As partes em conflito devem encontrar uma maneira de controlar 

as suas emoções causadas pelos seus gatilhos e assumir a responsabilidade 

dos seus próprios sentimentos.  

5. Um conselho final para as partes é ser um bom ouvinte. Em qualquer 

divergência, é essencial que ambas as partes sejam ouvidas. Um bom ouvinte 

 
23  Search for Common Ground. (2013). MEDIATION & DIALOGUE GUIDEBOOK. Retrieved from: 
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2014/03/IFS-Guidebook-English-Mediation-and-Dialogue.pdf  
24 Integrative negotiations encourage individuals to reach a mutually acceptable agreement through open 
communication, trust, cooperation, and problem solving, in contrast to distributive approaches that maximize 
their own gain at the expense of others. The last strategy often leads to deception, threat, coercion, and 
competitiveness. (Source: Junkermeier A. 2001. Addressing peer mediation: conflict resolution in schools. 
Available at: https://scholarworks.uni.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1960&context=grp) 
25  Nabil Alouani. (2020). Recuperado de: https://nabil-alouani.medium.com/how-to-turn-a-fight-into-a-
constructive-dialogue-9658300d1531 

https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2014/03/IFS-Guidebook-English-Mediation-and-Dialogue.pdf
https://scholarworks.uni.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1960&context=grp
https://nabil-alouani.medium.com/how-to-turn-a-fight-into-a-constructive-dialogue-9658300d1531
https://nabil-alouani.medium.com/how-to-turn-a-fight-into-a-constructive-dialogue-9658300d1531
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geralmente dá toda a sua atenção e pode ouvir opiniões diferentes sem se 

tornar defensivo.26 

Para além dos passos sugeridos que cada uma das partes pode seguir durante a gestão 

de um conflito, há outra dimensão relacionada com os estilos comportamentais que 

alguém pode adotar, uma vez que este estilo/abordagem pode oferecer informações 

extra para a forma como interagem e comunicam com os outros. Compreender estilos 

comportamentais pode fornecer uma base para aprofundar as fraquezas e os pontos 

fortes dos envolvidos e é uma forma de analisar como uma pessoa se comporta num 

conflito (através das suas palavras e ações). De acordo com Darling e Walker, há 

quatro estilos comportamentais básicos: 1) o Analisador, 2) o Diretor, 3) o Relator e 

4) o Socializador, como referido abaixo27:  

 

 
 

 
26 Inc. LOLLY DASKAL. 2016. 7 Simple Ways to Deal With a Disagreement Effectively. Available at:  
https://www.inc.com/lolly-daskal/7-simple-ways-to-deal-with-a-disagreement-effectively.html  
27 Darling, J., R. & Walker, W, E. (2001). Effective conflict management. Use of the behavioral style 
model. Retrieved form: 
http://spartan.ac.brocku.ca/~bwright/4P68/Darling_Walker_Behavioral%20Style.pdf   

https://www.inc.com/lolly-daskal/7-simple-ways-to-deal-with-a-disagreement-effectively.html
http://spartan.ac.brocku.ca/~bwright/4P68/Darling_Walker_Behavioral%20Style.pdf
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Dependendo das características do desacordo e da personalidade das partes 

implicadas, a atitude no conflito pode refletir-se nos estilos comportamentais, de 

modo a explorar pontos fortes que possam ser alavancados para alcançar de forma 

eficiente uma solução mútua para a resolução do conflito. 

Além dos estilos comportamentais acima mencionados, outra interpretação para a 

forma como um comportamento é comunicado por alguém, foca-se no stress e nas 

emoções que se manifestam durante uma situação conflituosa. Mais especificamente, 

alguns especialistas da gestão de conflitos usam os climas de apoio e defensivos de 

J.R. Gibb. De acordo com Gibb, por um lado, existem comportamentos que conduzem 

a climas de apoio, onde os indivíduos sentem confiança, abertura e estão dispostos a 

cooperar uns com os outros para resolver um problema. Por outro lado, existem 

também aqueles comportamentos que normalmente levam a climas defensivos, em 

que as pessoas podem sentir-se ameaçadas e agressivas, e quando começam a ter 

sentimentos defensivos, muitas vezes deixam de ouvir. Neste sentido, é essencial que 

o mediador adote alternativas mais favoráveis, promovendo um padrão menos 

defensivo e um clima que seja propício à resolução mútua de problemas.28  

 

4.4 Separação dos factos de opiniões 

 

Para resolver eficazmente um conflito, as partes em oposição têm de aprender a 

separar os factos das opiniões: isto é, distinguir entre as nossas opiniões pessoais e o 

que aconteceu de facto durante o incidente. Para tal, é importante compreender o 

significado do facto (por um lado) e a opinião (por outro). Esta é uma das 

competências fundamentais que devem ser aprendidas no ambiente escolar, de modo 

a aprender adequadamente o que causa um conflito e quais são as intenções de cada 

pessoa envolvida numa situação de conflito.  

Quanto ao significado destes dois conceitos, um facto é uma afirmação que pode ser 

verificada, enquanto a opinião é uma expressão de crença sobre algo. Os factos 

baseiam-se na observação e envolvem geralmente a utilização de dados empíricos. As 

opiniões baseiam-se em pressupostos que não podem ser comprovados e refletem 

julgamentos ou valores de alguém29. 

A importância de separar os factos das opiniões durante um conflito reside em ajudar 

ambas as partes a diagnosticar a natureza do conflito. Os conflitos envolvem disputas 

sobre factos e valores e, apesar das suas importantes diferenças, os factos e os valores 

são suscetíveis de ser confundidos: um conflito de valores pode ser considerado um 

 
28 Essential skills for mediators. Sage Publications. Available at: https://us.sagepub.com/sites/default/files/upm-
assets/93562_book_item_93562.pdf  
29  Wojcicki, E. (2021). Teaching Fact vs. Opinion: Tips, Activities, and Resources. Retrieved from: 
https://www.hmhco.com/blog/teaching-fact-versus-opinion  

https://us.sagepub.com/sites/default/files/upm-assets/93562_book_item_93562.pdf
https://us.sagepub.com/sites/default/files/upm-assets/93562_book_item_93562.pdf
https://www.hmhco.com/blog/teaching-fact-versus-opinion
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conflito de factos, ou vice-versa. Em todo o caso, devido às suas diferenças, as 

questões factuais e as questões de valor contribuem para diferentes tipos de 

problemas num conflito. Consequentemente, as partes em oposição devem conseguir 

distinguir entre o incidente real e a sua própria opinião sobre o incidente e, por 

conseguinte, abordar construtivamente qualquer conflito emergente. Isto é algo que 

deve ser tomado em consideração por todas as partes interessadas da comunidade 

educativa que podem estar envolvidas em vários conflitos, uma vez que as suas 

diferentes opiniões e valores podem influenciar o seu julgamento sobre uma situação 

de conflito.  

 

 

Descrição do módulo, passo a passo  

Duração total do módulo: 4:00 – 4:30 

Contexto: 

 Contexto presencial:  salas de aula espaçosas com mesas e cadeiras; espaços criativos 

Contexto online: plataformas mainstream (por exemplo, Zoom, Google Meet) e espaços colaborativos 
online (e.g., Jamboard, Miro, Mural) 

Resultados:  

1. Aumento das capacidades de escuta ativa e de comunicação positiva 

2. Níveis mais elevados de inteligência emocional e melhor gestão do autocontrolo 

3. Maior capacidade de lidar com desacordos e diálogo construtivo 

4. Capacidade reforçada na distinção entre factos e opiniões pessoais  

Conteúdo 

 

Atividades para as competências de 
comunicação e escuta ativa 

Atividades para inteligência emocional e 
auto-controlo 

Lidar com desacordos 

Atividade de distinção de factos de opiniões 

Duração para  

cada atividade: 

1)  60’  

2) 75’  

3) 15’                                              Duração 
total: 270’  

4) 60’  

5) 30’ 

6)  30’  

Descrição das 
atividades  
(passo a 
passo) 
   

1. Exercícios de escuta ativa 
2. Mensagens “Eu” e atividade de 

comunicação positiva 
3. Exercício “Sapato no outro pé” para 

praticar empatia e auto-controlo 
4. Lidar com emoções (para identificar, 

analisar e controlar emoções) 
5. Cenários de role playing 
6. Pontos de vista subjetivos vs. factos 

objetivos  

Tipo de atividade:  •Storytelling (Atividade 1) 
•Cenários de Mensagens “Eu” 
(Atividade 2) 
•Brainstorming (Atividade 2) 
•Escrita reflexiva (Atividade 3) 
•Técnicas de linguagem 
corporal (Atividade 4) 
•Role playing (Atividade 5) 
•Modelo CUSDA (Atividade 5) 
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  •Discussão em grupo (Aplicável 
a todas as atividades)  
•Discussão reflexiva (Aplicável 
a várias atividades) 

Materiais Flipchart, quadro, marcadores coloridos, cadernos/Papéis A4, canetas ou lápis, quadros, 
computadores, ligação à Internet, fichas necessárias por atividade (apresentados na parte 
7 em detalhe), cópias impressas de cenários de conflito (por exemplo, para a atividade 5)  
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5. Mediação Educacional entre Pares 

A resolução de conflitos e os programas de mediação entre pares beneficiam tanto as crianças, como 
as escolas e as instituições. Está comprovado que melhoram a autoestima e as relações dos alunos, 
conferem às crianças um maior sentido de responsabilidade, reduzem os conflitos, promovem o 
sucesso académico, desenvolvem competências de vida, permitem que os professores se concentrem 
no ensino e criem um ambiente em que os alunos possam aprender e socializar de forma segura e 
construtiva (Kelsi, n.d.). 

O objetivo deste módulo é transmitir conhecimentos acerca da mediação entre pares, 
incorporando abordagens, competências, métodos de ensino e competências de 
comunicação para ajudar alunos e mediadores a participar eficazmente na prevenção 
e resolução de problemas em contexto escolar, familiar, entre outros: 

• Tipos de conflitos adequados/desadequados entre pares para a resolução de 
conflitos através da mediação; 

• Modelos e sessões de mediação; 

• Algoritmo para selecionar alunos mediadores; 

• Local adequado para realizar as sessões. 

Utilizando ferramentas de mediação educacional, os alunos poderão adquirir conhecimentos, 
capacidades e competências para construir e manter um ambiente educativo pacífico e tolerante para 
todos os envolvidos. 

Após a conclusão deste módulo, os formandos deverão ser capazes de: 
 

• Descrever as principais fases de um processo de mediação entre pares; 

• Conceber o seu próprio programa de mediação entre pares; 

• Aplicar dinâmicas para selecionar um "Ajudante dos Alunos"; 

• Apoiar os alunos através deste processo. 

Elementos-chave: 

1. Mediação entre pares: O que é? 
2. Modelos e sessões de mediação 
3. Algoritmo para selecionar estudantes mediadores 
4. Local adequado para realizar o procedimento 
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Métodos utilizados: 

➢ Estudos de caso 

➢ Brainstorming e discussão 

➢ Atividades escritas 

5.1 O que é a mediação entre pares? 

"A mediação pode ser usada em diversos contextos e é um processo pelo qual as 
pessoas envolvidas num litígio entram voluntariamente num acordo para resolver o 
problema colaborativamente" (Baginsky, 2004). Um mediador neutro permite que os 
participantes identifiquem as questões discutindo a situação através do seu próprio 
ponto de vista, sejam ouvidos pelos outros participantes, e referiam o seu resultado 
preferido. É importante saber que o mediador não dá conselhos nem impõe uma 
solução; a responsabilidade e o controlo residem nos participantes. 

Os programas de mediação entre pares baseiam o seu poder na importância do grupo, 
especialmente relevante durante a adolescência, quando a rede de apoio à família 
perde relevância.  Estes programas caracterizam-se pela: 

a) Construção com base nos recursos que os pares podem oferecer, criação de 
oportunidades para ter um papel ativo como membros responsáveis, ajudando 
outros que estão a passar por um mau momento (Cowie, et al., 2008a; Sellman, 
2011). 
 

b) Adoção de diferentes possibilidades, desde oferecer a sua amizade aos pares 
que podem parecer mais solitários durante o recreio, que é geralmente o 
formato no ensino primário, até diferentes opções de apoio ao Ensino 
Secundário, tais como grupos que se reúnem ao almoço, oferecendo ajuda com 
trabalhos de casa ou agindo como mediadores de conflitos (Cowie, Hutson, 
Oztug y Myers,  2008b). 

5.2 Modelos e sessões de mediadores 

Tipos de programas de mediação: 

- Mediação entre pares ou modelo horizontal: processo pelo qual alunos 
formados ajudam os seus pares a resolver o conflito de forma construtiva 
(Mediação Escocesa, 2021). 
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- Modelo de recreio: quando os alunos têm um conflito durante o intervalo ou 
durante o almoço, podem pedir ajuda a um mediador ou a um professor. Esta 
mediação é mais curta e mais informal e acontece no momento exato do 
conflito. Este tipo de mediação é mais comum no ensino primário e pode ser 
vertical ou horizontal. No último caso, os mediadores pares são identificados 
com um cachecol ou bandana no braço e são organizados por turnos.  

- Modelo derivado: este modelo é mais adequado para o Ensino Secundário. 
Trata-se de uma intervenção formal que consiste numa série de fases para que 
o conflito seja resolvido através da mediação. Em primeiro lugar, o conflito é 
remetido ao serviço de mediação por um aluno ou professor; em seguida, os 
coordenadores do serviço de mediação reúnem-se separadamente com as 
partes, para informá-las e oferecer a possibilidade de recorrer à mediação: se 
ambas as partes concordarem, os mediadores são designados para esse caso e 
o processo é iniciado. 

Fases da mediação entre pares: 

1. Pré-mediação: o mediador entre pares apresenta-se, fala com ambas as partes 
separadamente e verifica se estão dispostos a colaborar voluntariamente. 

2. Apresentação das regras: a equipa de mediação e as partes envolvidas 
apresentam-se. A equipa de mediação explica como será o processo 
(voluntário, confidencial, imparcial, respeitoso e colaborativo), as regras a 
seguir e o papel dos mediadores, que não forçarão qualquer acordo, mas 
supervisionarão o processo. 

3. Conta-me: todas as partes envolvidas são convidadas a contar a sua versão do 
que aconteceu, bem como os seus sentimentos, preocupações e como a 
relação pode ter mudado. A equipa de mediadores deve mostrar interesse e 
imparcialidade e aplicar técnicas de escuta ativa.  

4. Esclarecer o problema: os mediadores devem fazer perguntas para esclarecer 
os aspetos que não foram tão claros na fase anterior. É importante descobrir 
os sentimentos, interesses, valores e posições que estão em jogo. No final desta 
fase, os mediadores devem resumir ambas as posições no conflito. 

5. Propostas de solução: Todos os partidos são questionados sobre a forma como 
podem encontrar uma solução e o que estariam dispostos a fazer, as suas 
necessidades e propostas. 
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6. Chegar a um acordo: Os mediadores ajudam todas as partes a definir 
claramente um acordo - escrito, lido e assinado por todas as partes. É entregue 
uma cópia deste a cada uma das partes e o original é arquivado. É importante 
felicitar as partes pelo que conseguiram e fixar um prazo no futuro para avaliar 
se o acordo foi cumprido. 

5.3 Algoritmo para selecionar estudantes mediadores 

Os estudantes que oferecem ajuda quando existe um problema são chamados de 
"Ajudantes de Alunos". São os colegas a quem os outros podem recorrer sempre que 
estiverem envolvidos num conflito. Os alunos recebem o apoio de um professor que 
os guia e organiza reuniões periódicas com eles. Nestas reuniões os professores 
supervisionam as características fundamentais que os alunos selecionados devem 
apresentar. 

O aluno mediador não deve assumir o papel de representante dos alunos que 
pretende ajudar. Deve sim, oferecer apoio no sentido de ouvir e tentar ajudá-los para 
que estes possam decidir o caminho que querem seguir. Esta relação estabelece-se 
quando a intervenção do mediador é solicitada ou quando os mediadores observam 
que alguém está a passar por um período mais difícil. Estabelecer esta relação não 
significa que os alunos envolvidos no processo devam tornar-se melhores amigos no 
futuro. A intervenção deve ser neutra e ter como intuito tentar encontrar uma solução 
satisfatória com base nas necessidades. 

Os professores devem selecionar estes alunos cuidadosamente, uma vez que estes se 
devem comprometer com o assumir das responsabilidades inerentes ao papel e às 
respetivas funções. Não é aconselhável selecionar um aluno com problemas de 
comportamento ou problemas emocionais, uma vez que pode provocar disrupção no 
grupo. 

Nenhum aluno é obrigado a aceitar o papel de "Ajudante de Alunos". 
O primeiro passo é apresentar o programa em contexto de sala de aula, incluindo uma 
descrição do programa, da formação em mediação e dos benefícios de ser um 
mediador de pares (o mediador de pares ajuda os outros a resolver construtivamente 
os seus problemas, aprende técnicas de resolução de problemas que podem ser 
usadas em casa ou com os seus amigos...). 
 

De seguida, dinamizam-se dois roleplays que mostram um conflito típico entre alunos. 
No primeiro roleplay, o conflito termina com uma discussão sem solução. A interação 
é analisada em conjunto com a turma através de questões como:  
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a) O que aconteceu e porquê? 
 

b) Como é que este conflito vai acabar 
 

c) O que é que cada uma das partes poderia ter feito para pôr fim a este conflito 
de uma forma diferente? 

Na segunda tentativa, voltamos a dinamizar o roleplay, mas desta vez envolvemos um 
par de mediadores para ajudar as partes a resolver o conflito. Analisamos esta cena 
novamente com a turma: 

a) O que aconteceu e porquê? 
 

b) Como terminou este conflito? 
 

c) Como é que os mediadores ajudaram a resolver o problema? 
 
Após esta sessão introdutória, os professores nomeiam os mediadores. 
 

1. Sensibilizar e ensinar os alunos sobre os diferentes tipos de conflitos que 
existem no ambiente escolar.  

2. Depois de motivar os alunos, podemos usar a técnica "Segredo" para 
selecionar os mediadores pares: os alunos são convidados a pensar num 
segredo que têm (este pode ser ficarem tristes por chumbarem num teste, ter 
magoado alguém e terem medo de contar aos outros...). Depois de ter um 
segredo em mente, é-lhes pedido que reflitam sobre as duas ou três pessoas 
do seu meio envolvente a quem o confessariam (mãe, pai, irmãos...). 

3. De seguida, é-lhes pedido que escrevam três qualidades que estas pessoas têm 
em comum (por exemplo, são de confiança) de forma anónima. 

4. Escrevemos no quadro as qualidades que os alunos escolheram, criando desta 
forma o perfil da pessoa a quem contaríamos o segredo. O último passo é pedir 
aos alunos que pensem em dois colegas que acham que têm estas qualidades 
e que o escrevem numa folha.  

5. Por último, procedem-se a entrevistas com os candidatos mais votados para 
ver se estão interessados em assumir este papel e avaliar a sua disponibilidade 
para o programa.  

5.4 Formação básica para mediadores pares (Geuz, n.d.) 

A formação deverá ter uma duração mínima de 16 horas no Ensino Básico e 18 a 20 
horas no Ensino Secundário, devendo incluir os seguintes temas: 
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1. Introdução ao conflito: definição, aspetos positivos e negativos, tipos e causas 

de conflitos e estilos para a resolução de conflitos. 

2. O processo de mediação de conflitos: objetivos, princípios e características; 

3. Casos mediados e não mediados; 

4. Análise do conflito; 

5. Técnicas de comunicação eficazes: barreiras de comunicação, escuta ativa, 

mensagens assertivas, questões adequadas; 

6. Técnicas para a gestão de emoções intensas; 

7. Processo de mediação de conflitos: fases e tarefas; 

8. Co-mediação; 

9. Estratégias para superar barreiras no processo de mediação; 

10. Ética na mediação; 

11. Implementação do programa: funções e responsabilidades dos mediadores. 

O programa começa com uma sessão de orientação. A formação deve ser dividida em 
sessões de duas horas e não devem ser lecionadas diariamente, deixando intervalo 
entre as sessões para que os alunos possam assimilar os novos conceitos. Todos os 
participantes da formação recebem um certificado de formação. 

5.5 Local adequado para as sessões 

5.5.1 Espaço 

Recomenda-se um espaço calmo e acolhedor onde não haja interrupções e onde não 
esteja a decorrer outra atividade durante o processo de mediação. O espaço deve ter 
uma mesa, de preferência redonda, e quatro cadeiras. Também devemos ter à 
disposição os documentos necessários, bem como um local específico para os arquivar.  

5.5.2 Horário 

É aconselhável que as sessões interfiram o mínimo possível com as aulas, mas não 
podemos pedir aos mediadores que dediquem grande parte do seu tempo livre à 
mediação. Assim, temos de assumir, especialmente no Ensino Secundário, que a 
mediação implicará, muito provavelmente, que os mediadores e as partes envolvidas 
não estejam presentes em algumas aulas. 
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5.5.3 Lista de verificação de documentos 

Os documentos essenciais para o processo de mediação são: 

 Formulário de pedido de mediação  

 Formulário de acordo 

 Questionário de avaliação da sessão de mediação 

 Relatório final da mediação 

 Formulário de acompanhamento 
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Descrição do módulo, passo a passo   
 

Duração total: 4:00   

Contexto: Sala de aula / online 

Resultados: 

 

➢ Implementar um programa de mediação entre pares 

➢ Aplicar dinâmicas para selecionar um "Ajudante de Alunos" 
 

Conteúdos 

 

1. Tipos de conflitos adequados/desadequados entre pares para a resolução 
através da mediação 

2. Modelos e sessões de mediador 
3. Algoritmo para selecionar alunos mediadores 
4. Local adequado para realizar as sessões 

 

Duração de cada 

atividade: 
1. ~ 60´ 

2. ~ 60´ 

3. ~ 80´ 

4. ~ 40´ 

Descrição das 
atividades 

 
 

1. Análise do conflito 
Forneça a cada participante a cópia da ficha de trabalho. Os participantes terão 
5 minutos para ler todos os casos. De seguida, discutem com os colegas se estes 
casos são adequados para a mediação entre pares (15 minutos). 
 
De seguida, os participantes são divididos em grupos para explorarem as fases 
de um caso de mediação entre pares (20 minutos). 
 2. Sessões de mediação 
 
Os participantes assistem ao seguinte vídeo que retrata uma sessão de 
mediação entre pares (https://www.youtube.com/watch?v=ynBhMQDT7Kw). 
Posteriormente, os alunos são divididos em grupos de 3-4 pessoas para discutir 
se todas as fases mencionadas durante a parte teórica foram incluídas nesta 
simulação, as vantagens ou desvantagens de (não) as ter incluído, o que acham 
que falta. Após 15 minutos, reúnem-se todos os grupos para discussão das 
conclusões.  
 

 3. Criar o seu próprio processo de seleção de mediadores pares 
 
Tendo em conta o conhecimento que acaba de receber; crie uma breve lista das 
principais características que um mediador de pares deve ter. Em seguida, crie o 
seu próprio processo de seleção para mediadores de pares (10 minutos). 
Agora vai criar um programa de formação com a informação mais importante 
que os mediadores de pares devem saber, tendo em conta o conhecimento 
obtido nos módulos anteriores (30 minutos). 
Os participantes partilharão brevemente os seus programas e darão feedback 
sobre os outros partilhados pelos colegas (20 minutos). 
 
 4. Analisar o programa 
 
Os participantes serão convidados a pensar sobre as características da sala de 
mediação e a selecionar uma para o seu próprio programa. De seguida, 
apresentam e justificam a sua escolha aos colegas que irão fornecer feedback 
(20 minutos). 
Considerando as circunstâncias do seu programa e os seus conhecimentos 
adquiridos, os alunos terão de criar uma estrutura do seu programa de 
mediação, incluindo o calendário para sessões de mediação e o processo através 
do qual os alunos podem aceder a este (20 minutos).  
 

Tipo de atividade: 
 

 

 
 

Brainstorming e 
discussão através de 

estudos de caso 
(possível online) 

 
 
 
 

Assistir a um vídeo e 
discussão através de 

estudos de caso 
(possível online) 

 
 

 
 

Atividade escrita e 
discussão 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade escrita e 
discussão 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ynBhMQDT7Kw
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6. Anexos 

6.1 Anexo 1 - Módulo 1 

 

Como vê o conflito? 
1. Como define o conflito? 

 

2. Qual é a sua resposta típica ao conflito? 

 

3. Qual é a sua maior força quando lida com conflitos?  

 

4. Se pudesse mudar uma coisa sobre a forma como lida com os conflitos, o que seria? Porquê? 

  

 

5. Qual é o resultado mais importante do conflito?  

 

 

6. De que forma o conflito pode ser benéfico? 

 

 

7. Como é que o conflito pode ser determinante para uma equipa? 

 

 

8. O que se faz quando alguém evita conflitos consigo?  

 

 

9. Quais são as razões pelas quais escolheu evitar um conflito?  

 

 

10. O que pode fazer para promover uma atitude saudável em relação ao conflito? 
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6.2 Anexo 2 - Módulo 4 

 

Atividades para desenvolver as competências de comunicação e escuta 
ativa 

 
1. Escuta ativa através da narrativa30 

 
Objetivos e resultados: i) fomentar competências de escuta ativa no domínio da 
mediação; ii) praticar a escuta ativa:  linguagem corporal, resumir os factos e 
reconhecer sentimentos, fazer perguntas de clarificação. 
 
Duração: cerca de 1 hora   
 
Materiais: Flipchart ou quadro, marcadores, cadernos/ folhas A4 
 
Configuração: Uma sala tranquila e espaçosa. 
 
Nota: Caso a atividade seja realizada virtualmente, o organizador pode utilizar 
ferramentas virtuais como o Google Jamboard (quadro colaborativo online) e 
selecionar a principal plataforma online (por exemplo, Zoom, Google Meet). 
 
Descrição da atividade (etapas):  
1) Peça a participação de três voluntários. Dois deles sairão da sala, enquanto um 
ficará na sala juntamente com os outros participantes. 
2) Narre a seguinte história (ou outra semelhante): 
 
"Duas mulheres vão visitar familiares de outra comunidade a oeste da sua aldeia. 
Ambas carregam comida para levar aos familiares e uma das mulheres tem um bebé 
com ela. Enquanto viajavam, receberam uma mensagem da aldeia de que o filho da 
primeira mulher estava doente e precisava de ser levado para o hospital. As mulheres 
foram para norte e pararam numa aldeia próxima onde deixaram a comida e a 
segunda mulher deixou o bebé com uns amigos. Depois voltaram para a sua aldeia. 
Quando chegaram, perceberam que a criança tinha febre muito alta, por isso levaram-
na rapidamente para o hospital. A mãe queria ficar com o filho que estava a ser 
tratado, por isso a segunda mulher voltou para a aldeia no norte. No caminho 
conheceu um velho que precisava de ajuda. Ela parou para ajudá-lo, dando-lhe água 
e ajudando-o a regressar à aldeia. Quando chegou à aldeia descobriu que toda a 
comida tinha sido comida pelos aldeões e por isso ficou zangada. As amigas dela, no 

 
30 This activity is based on the training section “Active Listening”. Source: IREX. Conflict 
Resolution and Peer Mediation Toolkit. Available here: 
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-
mediation-toolkit.pdf  

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit.pdf


 
 
 
 
 

 

67 
 

entanto, tomaram conta do bebé, por isso ficou-lhes agradecida. Já que não tinha 
comida para levar aos seus parentes, decidiu voltar para casa. Quando regressou, a 
amiga e a criança doente estavam em casa e a criança estava a melhorar lentamente”. 
 
3) Peça a um dos dois voluntários que esperam lá fora para voltar à sala. É pedido ao 
primeiro voluntário que ouviu a história que volte a contar a história à pessoa que 
estava lá fora. 
4) O processo repete-se, desta vez com o terceiro voluntário a entrar na sala, e o 
segundo voluntário a recontar-lhe a história. 
 
5) Após a conclusão do exercício, devem ser consideradas as seguintes questões:  
- As histórias foram precisas? 
- Houve mudanças no relato? 
- Faltou alguma informação na história e, se sim, foi importante?  
- Foram acrescentados novos elementos à história e, se sim, porquê? 
- Algum personagem ou evento novo foi adicionado quando a história foi novamente 
contada? 
- Estas alterações levam a mal-entendidos e confusão? 
 
6) Numa folha ou num quadro, escreva "Competências de escuta ativa" e anote o 
seguinte (após os passos 7-9): 
i) Um resumo das respostas às perguntas feitas no Passo 5 
ii) As emoções e sentimentos dos participantes 
iii) Perguntas de esclarecimento 
iv)  Linguagem corporal 
 
7) Prossiga com o exercício dizendo aos participantes que: "vamos agora praticar as 
nossas competências de escuta ativa resumindo os factos e reconhecendo emoções, 
fazendo perguntas de esclarecimento e demonstrando que estamos a ouvir através 
da nossa linguagem corporal". 
 
8) Coloque folhas de flipchart na parede com os títulos "Resumo dos Factos “, 
“Emoções ", "Perguntas de esclarecimento" e "Linguagem Corporal". 
 
9) Pergunte aos participantes o que entendem pela palavra "resumir". Use o 
"Resumo" para que os participantes pratiquem, identificando factos e emoções em 
cada declaração. 
Nota: o facilitador deve esclarecer que resumir é uma forma de condensar o que se 
ouve. Assim, o objetivo não é repetir o que se ouve palavra a palavra, mas sim fornecer 
os factos básicos e refletir sobre eles. 
 
10) Na folha "Perguntas de esclarecimento" colocam-se perguntas fechadas (com 
resposta de sim/não) e perguntas abertas (que recolhem informações mais 
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profundas). Peça aos participantes que forneçam exemplos de perguntas fechadas e 
abertas. 
 
Alguns exemplos de perguntas abertas são: 
- Podes falar-me mais sobre [...]? 
- Como te sentiste nessa situação? 
- Se fosses uma das duas pessoas da história, mudarias algo na tua reação [...]? 
 
 
11) Na folha de “linguagem corporal”, peça aos participantes que pensem e forneçam 
alguns exemplos de linguagem corporal que demonstrem que estavam a ouvir 
ativamente a narrativa. Tais exemplos podem incluir: 
• Expressões faciais 
• Postura (inclinação) 
• Contacto visual 
• Gestos (acenar) 
 
 
... por outro lado, exemplos que mostram que alguém não estava a ouvir podem 
incluir: 
• Olhar para o lado 
• Braços cruzados  
• Foco noutras coisas (por exemplo, telemóvel) 
 
 
O passo final da atividade consiste em juntar o grupo para discutir como todos se 
sentiram durante o exercício e refletir coletivamente. 
 

Fim da atividade! Sorria e continue!       
 
 
 

2. Mensagens “Eu” e comunicação eficaz31 
 
Objetivos e resultados: i) ajudar os participantes a comunicar com mensagens “Eu” de modo 
a treinar o cérebro para fazer escolhas mais inteligentes que ajudam a minimizar as barreiras 
da comunicação; ii) apoiar os participantes na forma de comunicar de forma eficaz as suas 
necessidades e preocupações quando é importante ser ouvido. 
 
Duração: 1 hora e 15 minutos 
 

 
31 This activity has been inspired by University of Wisconsis-Madison. Retrieved from: 
https://fyi.extension.wisc.edu/rentsmart/modules/module-e/activity-3-formulating-and-using-i-
statements/  

https://fyi.extension.wisc.edu/rentsmart/modules/module-e/activity-3-formulating-and-using-i-statements/
https://fyi.extension.wisc.edu/rentsmart/modules/module-e/activity-3-formulating-and-using-i-statements/
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Materiais: 4 fichas (Mensagens “Eu”, Gráfico de sentimentos, escuta ativa & mensagens 
positivas, cenários de mensagens “eu”, cadernos ou papel A4) 
Contexto: uma sala espaçosa 

 
Nota: No caso de a atividade ser realizada virtualmente, basta uma plataforma interativa 
mainstream, como a Miro. 
 
Descrição da atividade (etapas): 

Mensagens: “Eu” – uma forma de nos expressarmos quando estamos a usar as nossas 
competências de "escuta ativa" para assumir a responsabilidade pelos nossos sentimentos e 
expressar as nossas necessidades. Como mediadores, devemos tentar ajudar as partes em 
conflito a utilizar declarações “Eu” para desescalar o conflito e promover a comunicação 
saudável.  
 
1) O facilitador explica que quando confrontamos alguém e queremos ser muito claros 

quando comunicamos, o conflito pode facilmente escalar quando a conversa começa 
como "Tu disseste que ias colocar o cadeado na porta." É importante que os participantes 
compreendam que quando temos sentimentos fortes em conflito, especialmente raiva, 
muitas vezes usamos declarações começadas por "Tu". As mensagens "tu" geralmente 
irritam as pessoas e podem descarrilar a conversa muito rapidamente. Como tal, explique 
que é possível expressar sentimentos fortes sem aumentar o conflito, usando declarações 
começadas por “Eu”. Estas ajudam a manter a conversa na direção certa e ajudam a 
assumir a responsabilidade pelas próprias ideias e sentimentos em vez de culpabilizar a 
outra pessoa. 

 
2) O facilitador distribui a todos os participantes os impressos 1, 2, 3 e 4 e escrevem no 

quadro: 
 
 

Quando ____________________________________________ 
Eu sinto ____________________________________________ 
Porque   ____________________________________________ 
Poderias, por favor ______________________________________     

  
3) O facilitador divide os participantes em pares e pede a cada um para praticar as 

declarações “eu” (Ficha 1). Cada par preenche a ficha sem usar a palavra "tu", focando-se 
em usar a palavra "eu". Ao preencher a ficha, o par deve enfatizar a importância de 
identificar os seus sentimentos (ficha 2) e os factos. 

 
Uma lista de potenciais respostas a estes cenários é apresentada na ficha 4 ("Cenários de 
mensagens Eu"). Esta é uma lista indicativa que o facilitador pode apresentar brevemente aos 
participantes, para que estes estejam familiarizados com o que devem preencher na ficha 1. 

 

4) Depois de finalizar as fichas, um dos membros do par apresenta ao outro membro 
o que escreveram (verifique os passos na ficha 3). O participante que está a ouvir, 
estabelece contacto visual e presta atenção à descrição, não fazendo perguntas 
antes do orador terminar. Depois do orador terminar, o ouvinte tenta reformular 
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o que foi relatado e, em seguida, pergunta ao orador se a forma como reformulou 
a descrição é exata. O processo repete-se, com o ouvinte a tornar-se o orador e a 
vice-versa. O objetivo é praticar a escuta ativa e refletir sobre as descrições. 

 
 
 

Ficha 1:  
Mensagens “Eu” 
 
 
Quando (Coloque apenas os factos: o que necessita de ser reparado ou mudado? Evite utilizar 
a palavra “tu”) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Eu sinto (Coloque aqui os seus sentimentos: zangado, desapontado, confuso, contente, 
triste...) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Porque (Coloque as consequências do comportamento e/ou factos: Como é que o afetou a si/ 
à sua família? O que já foi feito para que o dano seja reparado?) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Poderias, por favor (O que gostaria/desejaria que acontecesse? “Gostaria que...”) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Disponível aqui (em inglês) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fyi.extension.wisc.edu/rentsmart/files/2019/10/E-act-3-handout-2.pdf
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Ficha 2 
Lista de emoções 
 

Feliz 
 

Triste Zangado Outros 

calmo 
alegre 
confiante 
contente 
encantado 
animado 
feliz 
amado 
orgulhoso 
relaxado 
satisfeito 
tolo 
fantástico 
grato 

envergonhado 
desapontado 
desencorajado 
sombrio 
magoado 
solitário 
miserável 
arrependido 
infeliz 
mal-amado 
introvertido 

aborrecido 
incomodado 
destrutivo 
com nojo 
frustrado 
furioso 
rabugento 
irritado 
violento 

medo 
ansioso 
vergonha 
entediado 
confuso 
curioso 
Invejoso 
mal-humorado 
responsável 
assustado 
tímido 
desconfortável 
preocupado 
 

 
 
Disponível aqui (em inglês) 

 
  
Ficha 3  
Escuta Ativa 
 

• Estabeleça contacto visual com a pessoa com a qual está a falar. 

• Concentre a sua atenção no que está a dizer. 

• Deixe a pessoa terminar de falar antes de fazer perguntas ou responder.  

• Quando a pessoa terminar, reformule o que o ouviu. 

• Pergunte à pessoa se acha que compreendeu corretamente o que foi dito. 

• Responda ao que foi dito. 
 
Mensagens Positivas 
 

• Responsabilize-se pela mensagem. 

• Use a palavra "eu", não "tu", "eles", ou "nós". 

• Discuta um assunto de cada vez. Não use a abordagem da "lista de roupa suja". 

• Descreva os factos:  
1. O que precisa de ser reparado ou alterado? 

https://fyi.extension.wisc.edu/rentsmart/files/2019/10/E-act-3-handout-3.pdf


 
 
 
 
 

 

72 
 

2. O que já fez para o consertar? 
3. Como é que a situação o está a afetar a si e à sua família? 
4. O que quer/espera que aconteça? 

•  Não chame nomes à outra pessoa ou confronte com o que esta fez. Isto vai colocar 
a outra pessoa numa posição defensiva e corresponder às suas expectativas 
negativas. 

• Inicie uma conversa numa situação de conflito apenas quando estiver, ou conseguir 
permanecer, calmo. 

 

 
Disponível aqui (em inglês) 

 
 
 
 

Ficha 4:  
Cenários de Mensagens “Eu” 
 
Cenário 1 
Quando se levantou esta manhã, encontrou água a pingar na casa de banho vindo do 
apartamento de acima. Além da confusão e do facto de a água ter tornado o chão 
escorregadio, está a causar danos no seu teto. Há vários meses que não fala com o 
senhorio, mas ouviu outros inquilinos referirem que este não resolve as coisas. 
Ligue-lhe e diz-lhe... 
 
 Cenário 2 
O Chris é pai solteiro de três filhos com 5, 8 e 10 anos; acabou de voltar do trabalho 
para ir buscar as crianças à escola. O Chris trabalha das 6:30 às 15:00. Está um dia 
chuvoso. As três crianças estão a brincar no corredor, a perseguirem-se umas às 
outras e a gritarem. Para si, vizinho do lado, as crianças parecem estar cada vez mais 
barulhentas. Trabalha das 23:00 às 7:00 e só quer dormir. Bate à porta do Chris e 
diz... 
 
Cenário 3 
Tem pago à entidade responsável pela eletricidade pelos respetivos serviços. 
Quando se mudou para esta casa há três meses, estava a trabalhar 40 a 50 horas por 
semana. Estava a conseguir pagar a renda e outras contas. A conta de luz costuma 
ser de 60-70€ por mês. Agora perdeu o trabalho e só trabalha 30 a 35 horas por 
semana e não pagou a conta da luz do mês passado. A conta deste mês acabou de 
chegar e deve 160 € e não tem dinheiro para pagar. Liga para a companhia da 
eletricidade e diz... 
 
 

https://fyi.extension.wisc.edu/rentsmart/files/2019/10/E-act-3-handout-4.pdf
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Cenário 4 
Quando se mudou para cá com o seu amigo, ambos assinaram o contrato de 
arrendamento. Nos primeiros sete meses as coisas correram razoavelmente bem. 
Agora, vocês raramente falam um com o outro e começaram a trancar a vossa 
comida em espaços separados. O seu colega de quarto ameaçou recentemente 
mudar-se. Para abordar a questão diz-lhe o seguinte.... 
 
 
 
Disponível aqui (em inglês) 

 

Fim da atividade! Sorria e continue!      
 
 
 

Atividades para inteligência emocional e auto-regulação 
 

3. ‘O sapato noutro pé.’32 

 
Objetivos e resultados: i) refletir sobre outras perspetivas, mesmo que nos 
oponhamos a elas; ii) compreender e sentir empatia com alguém que discorda de nós.  
 
Duração: entre 10 e 15 minutos (depende do número de participantes ou do tamanho 
do grupo).  
 
Materiais: Uma cópia da ficha (fornecido após os passos da atividade) para cada 
pessoa; canetas ou lápis.  
 
Contexto: Uma sala com mesas e cadeiras. 
 
Nota: Caso a atividade seja realizada virtualmente, o organizador pode usar 
ferramentas virtuais como o Google Jamboard ou Mural (como quadros colaborativos 
online). A principal plataforma online para o início e fecho pode ser mainstream (por 
exemplo, Zoom, Google meet). 
 
Descrição da atividade: 

1) Distribua as duas fichas (ver abaixo) aos participantes, dando-lhes entre 5 e 7 
minutos para as completar individualmente. 

 
32 This activity was inspired by “The big book of conflict resolution games”, Mary Scannell. (2010). 
Available at: https://s3.wp.wsu.edu/uploads/sites/2070/2016/08/The-big-book-of-Conflict-
Resolution-Games.pdf  

https://fyi.extension.wisc.edu/rentsmart/files/2019/10/E-act-3-handout-5.pdf
https://s3.wp.wsu.edu/uploads/sites/2070/2016/08/The-big-book-of-Conflict-Resolution-Games.pdf
https://s3.wp.wsu.edu/uploads/sites/2070/2016/08/The-big-book-of-Conflict-Resolution-Games.pdf
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2) Depois dos participantes completarem as fichas, dinamize uma discussão reflexiva, 
como um brainstorming, para estimular uma troca interativa de ideias. A discussão 
terá a duração de aproximadamente 8 minutos.  

3) O facilitador supervisiona a discussão e encoraja as partilhas, explicando aos 
participantes que uma forma de melhorar o seu Quociente Emocional ou 
Inteligência Emocional é tornar-se mais consciente das emoções dos outros e do 
papel que essas emoções desempenham nas nossas interações. 

 
As questões que o facilitador pode fazer aos participantes são as seguintes: 

• Qual foi a sensação de estar no lugar de outra pessoa? 

• De que forma mudou a sua compreensão da perspetiva da outra pessoa? 

• Como podemos interpretar as emoções do outro com precisão e de forma 

não-confrontacional? (por exemplo, compreender se a outra pessoa estava 

sob pressão, quais eram as suas preocupações, etc.)  

• Como podemos transformar o conflito numa situação benéfica? (por 

exemplo, identificar os fatores de raiva e tentar abordá-los) 

• Como é que esta atividade beneficiou a equipa? 

• O que vai fazer diferente da próxima vez que estiver envolvido num conflito? 

(por exemplo, pensar mais antes de falar, ouvir a perspetiva do outro e dar 

alguns segundos/minutos antes de responder/reagir ao desacordo/conflito, 

etc.). 

 
Algumas dicas para o facilitador:  

✓ Tente estar aberto à diversidade de opiniões. 
✓ Ofereça um ambiente aberto e transparente onde as pessoas se sintam bem-

vindas a contribuir com as suas ideias. 
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Ficha – O sapato noutro pé 
 
Pensa numa situação em que estiveste num conflito com outra pessoa. Considera, 
com cuidado, a perspetiva da outra pessoa enquanto respondes às próximas questões. 
Lembra-te de olhar para a situação apenas através da perspetiva da outra pessoa. 
 

1. Na tua opinião, qual foi o problema? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

2. O que causou o problema? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

3. O que estás a sentir? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

4. Como descreverias este incidente? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

5. O que gostarias que acontecesse para resolver esta situação? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

Fim da atividade! Sorria e continue!      
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4. ‘Lidar com emoções’33 
 

Objetivos e resultados: i) Compreender a importância de detetar e reconhecer as 
emoções em nós e nos outros, tais como raiva, medo, frustração, etc.; ii) Identificar 
alguns dos nossos "gatilhos emocionais"; iii) desenvolver um plano de identificação ou 
tratamento dos nossos próprios gatilhos ou provocações para o caso de acontecerem 
durante a mediação. 
 
Duração: Cerca de 1 hora  
 
Materiais: 'Inventário de Sentimentos' do Centro de Comunicação Não Violenta, que 
pode ser acedido e descarregado aqui; canetas ou lápis para fazer notas. 
 
Contexto: Uma sala de aula pequena a média (dependendo do número de 
participantes).  
 
Nota: Caso a atividade seja realizada virtualmente, o organizador/facilitador pode 
usar ferramentas virtuais e quadros brancos (como o Google Jamboard, Miro, Mural, 
Storyboard, etc.  

 
Descrição da atividade34: 

 
Na frase de preparação, o facilitador explica aos participantes que a atividade irá 
consistir em discutir e pensar sobre emoções. A forma como escolhemos (mesmo que 
espontaneamente) para lidar com as nossas emoções e com as emoções dos outros, 
bem como a forma como as expressamos pode encorajar ou, por outro lado, impedir-
nos de alcançar uma comunicação construtiva. 

 
 

Primeira parte: "Identificar emoções" (15 minutos) 
 

 
1) O facilitador pede aos participantes que nomeiem algumas emoções positivas 

(alegria, felicidade, esperança) e alguma negativa (raiva, medo, frustração, tristeza). 
Os participantes podem ver (em formato impresso ou online) o "inventário de 
sentimentos" para se inspirarem. 

2) O facilitador pede 3 voluntários e dá-lhes 5 minutos para inventarem uma história 
sobre um conflito que envolva muitas emoções diferentes. Em seguida, os 

 
33 This activity is based on the training section “Dealing with Emotions Part 2”. Source: IREX. 
Conflict Resolution and Peer Mediation Toolkit. Available here:  
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-
toolkit.pdf  
34 This activity is divided into 3 parts: 1) “Identifying emotions” (15-20 minutes), 2) “What is behind a 
negative feeling”? (35-40 minutes), 3) “Being more aware of our emotional triggers”.  

https://www.cnvc.org/sites/default/files/2018-10/CNVC-feelings-inventory.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit.pdf
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voluntários são convidados a representar o cenário de conflito à frente dos outros 
participantes. 

 
Em alternativa, o facilitador pode alocar a cada participante uma emoção retirada do 
inventário e pedir-lhes que usem a linguagem corporal para expressar a emoção, sem 
revelar o nome desta. 
 

3) O facilitador pede aos participantes que identifiquem o maior número de emoções 
possível enquanto os 3 voluntários agem de acordo com as emoções selecionadas 
e que as escrevam enquanto assistem ao role-play. 

4) O facilitador pede primeiro aos participantes que partilhem algumas das emoções 
que identificaram e depois pergunta aos voluntários se os participantes 
identificaram corretamente as emoções que estavam a tentar comunicar. 

 
 

Segunda parte: "O que está por trás de um sentimento negativo?" (35 minutos) 
 

 
1) O facilitador explica aos participantes que, embora na primeira parte tenham 

praticado a identificação das emoções de uma forma geral, vão começar a discutir 
sobre sentimentos negativos e intensos específicos, como raiva ou irritação. Como 
introdução, o facilitador informa os participantes que a forma como lidamos com a 
nossa própria raiva ou a raiva dos outros determina em grande medida se um 
conflito é resolvido com sucesso ou se aumenta para um nível mais sério. É 
importante perceber que a raiva é uma emoção secundária – ou seja, se analisarmos 
a situação mais profundamente, encontramos frequentemente um sentimento 
subjacente, como medo ou insegurança. 

 
2) O facilitador divide os participantes em grupos de 3-4. É distribuído a cada grupo 

um flipchart (ou uma folha de papel) e é pedido que se sentem formando um 
círculo. Pede-se aos participantes que criem uma lista entre 5 e 10 situações em que 
tenham sentido raiva ou irritação e que descrevam estas situações sob a forma de 
frases no flipchart. 
 

3) O facilitador pede aos grupos que explorem as suas listas e tentem, em grupo, 
identificar os receios que possam estar na base da raiva e de qualquer outro 
sentimento negativo que enumeram em cada situação. 

 
Dica: tenha em mente que cada uma das situações é real para um dos membros do 
grupo e, por isso, devemos ter cuidado sendo sensíveis e atenciosos. Depois de discutir 
as possibilidades, o facilitador perguntará ao elemento que sugeriu a situação qual foi 
o medo subjacente. 
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4) Depois de várias situações terem sido discutidas, os membros do grupo são 
convidados a pensar se existem temas ou receios comuns que foram relatados. 

 
Dica: reforce a ideia de que o primeiro passo na gestão da raiva é compreender os 
seus próprios medos e os medos dos outros. 
 

5) Finalmente, cada grupo é convidado a juntar-se a outro grupo para discutirem em 
conjunto exemplos e tendências que identificaram no grupo inicial. Este passo 
funciona como um brainstorming entre grupos para permitir a discussão 
participativa. 

 
 

Terceira parte: "Estar mais consciente dos nossos gatilhos emocionais" (20 
minutos) 

 
 

O facilitador convida os grupos a juntarem-se num grupo maior e introduz o termo 
"gatilho emocional". Os participantes são questionados se sabem ou se conseguem 
adivinhar o que são gatilhos emocionais. 
Depois do facilitador ouvir as opiniões dos participantes, explica-lhes que um gatilho 
emocional é uma situação que cria uma súbita onda de sentimentos. Pode ser 
qualquer coisa que despolete uma reação no outro. Pode ser uma palavra em 
particular que a pessoa não gosta, um tipo de personalidade que colida com o seu tipo 
de personalidade, ou um cheiro que traz de volta memórias da sua infância. Pergunte 
aos participantes se isto parece familiar. 
Dica: explique brevemente o que significa sequestro emocional. Aqui está um exemplo 
sobre significado e passos úteis para evitar esta situação: 

 
"Quando alguém é colocado numa situação stressante, a sua função cerebral é 
alterada e a sua resposta pode rapidamente passar de razoável e racional para 
primitiva e reativa. O sequestro emocional é um termo que todas as pessoas devem 
compreender para conseguirem manter as situações sob controlo. O sequestro 
emocional é muitas vezes referido como "sequestro de amígdala", uma vez que é 
essencialmente o que acontece no cérebro durante estes tempos de crise. A amígdala 
é a parte do cérebro que regula as respostas emocionais. O nosso cérebro sente o 
perigo iminente e fornece adrenalina ao corpo para lidar com o perigo percebido. Além 
disso, durante o sequestro emocional, os stressores aos quais reagimos para fazer com 
que o córtex superior do cérebro não funcione eficazmente, impede-nos de tomar 
decisões sólidas e racionais. Uma pessoa que sofre de sequestro emocional pode 
tornar-se extremamente reativa e defensiva como resposta ao stress." 
Passos a seguir quando experimentamos um "sequestro emocional". 

 
1) Respire fundo. Antes de dizer uma palavra, respire imediatamente para se 

acalmar. 
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2) Mude de contexto. Se possível, levante-se e desloque-se. Faça tudo o que for 
possível para mudar o seu ambiente. Isto fará com que o seu cérebro reative 
alguns dos caminhos que tinha desligado para lidar com o sequestro 
emocional. Em segundo lugar, ganhe tempo para se acalmar e começar a 
pensar racionalmente.  

3) Transforme o negativo em positivo. Tente transformar a causa do sequestro 
emocional num sentimento positivo, em vez de entrar em conflito com a 
pessoa que desencadeou o seu gatilho emocional35.  

 
 

Fase final: O facilitador chama a atenção para o facto de que quando estamos 
conscientes dos nossos gatilhos emocionais e os podemos identificar facilmente, torna-
se mais fácil responder de uma forma mais positiva. Em seguida, os participantes são 
questionados por que acham importante estar atentos aos seus gatilhos emocionais 
quando atuam como mediadores. É fundamental que os participantes compreendam a 
importância de estarem conscientes dos seus gatilhos emocionais e, portanto, não 
deixem que estes gatilhos os distraiam do seu papel imparcial 

 

Fim da atividade! Sorria e continue!      
 

 

Atividades para lidar com divergências e promover um diálogo coeso 
 

5. ‘Resolver pacificamente um conflito através de role-play’ 
 
Objetivos e resultados: i) aprender a lidar com situações desconfortáveis de 
desacordo com os pares, de forma construtiva; ii) aprender a dar prioridade ao 
diálogo em situações de divergências negativas. 
 
Duração: Cerca de 30 minutos 
 
Materiais: cópias impressas de cenários de conflitos, canetas e folhas A4 (para tomar 
notas, se necessário) 
 
Contexto: sala de aula 
 
Descrição da atividade (etapas): 
 

1) O facilitador lê os cenários de conflito (fornecidos abaixo). Os cenários podem 
ser modificados individualmente.  

 
35 TTISI (2017). Reduce Emotional Hijacking with Emotional Intelligence. Available at:  
https://blog.ttisi.com/emotional-intelligence-prevents-amgydala-hijack  

https://blog.ttisi.com/emotional-intelligence-prevents-amgydala-hijack
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“Há um aluno novo na tua turma. O teu melhor amigo começou a ignorar-te e a passar 
o tempo todo com o novo aluno. No refeitório, à hora do almoço, ouves o novo aluno 
a falar mal de ti ao teu melhor amigo. O teu melhor amigo olha para ti 
desconfortavelmente, mas depois ri-se. Sentes-te zangado e falas com o teu melhor 
amigo alguns minutos depois, mas este mostra indiferença face ao teu aborrecimento. 
No entanto, não queres que o incidente se agrave num conflito entre ti e o teu amigo 
ou com o aluno recém-chegado à escola. Como vais resolver a situação?” 

 

“Há um novo colega na tua turma. Gostas muito dele e tens tentado ser amigo deste. 
À hora do almoço, este sussurra-te coisas insultuosas sobre o teu melhor amigo. O 
que farias para evitar um potencial conflito?” 

 
 

2) Para que todos os participantes se sintam iguais, o facilitador coloca as 
cadeiras num semicírculo.  

3) O facilitador explica aos participantes que têm a possibilidade de resolver um 
conflito pacificamente, sem violência.  

4) Pede-se a alguns alunos voluntários que encenem os cenários até que o 
conflito seja resolvido pacificamente. Se um conflito ficar sem resolução, o 
facilitador pode pedir a novos voluntários para tentarem resolver o conflito, 
ou podem alargar o cenário para uma discussão em grupo. 

5) Ao encenarem os cenários, os participantes são encorajados a usar o modelo 
da C.U.S.D.A., explicado pelo facilitador. Tendo em conta que o cenário é 
geralmente composto por duas personagens centrais, o modelo, que é 
normalmente implementado em conflitos que envolvem duas pessoas, pode 
ser facilmente aplicado. 
 

O modelo é composto pelos seguintes passos: 
C - “Confront” - confrontar o conflito  
U - “Understand” - compreender a posição um do outro  
D - “Define” - definir o problema  
S -  “Seak” - procurar soluções e avaliar  
A -  “Agree” - concordar e implementar o melhor plano de ação 

 
 
Dica 1: Pode encontrar informações adicionais sobre o modelo no seguinte vídeo da 
Universidade de Durham (39':30''). 
 
Dica 2: Para ajudar os participantes a voltar à realidade após o papel que estariam a 
desempenhar, convide-os a girar uma vez e a regressar aos seus verdadeiros “eus”. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lscNp7_VDrM
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6) Depois de terminado o processo, o facilitador promove uma discussão entre 
todos os participantes, fazendo as seguintes perguntas: 

 
✓ O que facilitou a resolução do problema no cenário? 
✓ No caso de uma solução ser difícil de encontrar, quais foram as tentativas 

que falharam e porquê? 
✓ Que fatores pioraram a situação e porquê? 
✓ Existiram outras possíveis soluções que não foram alocadas pelos elementos? 
✓ Algum dos participantes passou por uma situação semelhante e como lidou 

com isso? 
 
 

Atividades para separar os factos de opiniões 

 
6. ‘Pontos de vista subjetivos vs. factos objetivos’36 

 
Objetivos e resultados: 1) ajudar os alunos a compreender a diferença entre factos e 
opiniões, 2) aprender a não julgar quando estão envolvidos em situações de conflito.  
 
Duração: 25-30 minutos 
 
Materiais: Papéis A4, canetas ou lápis, marcadores para assinalar factos e opiniões 
com cores distintas, quadro para escrever os passos e orientar os alunos durante a 
atividade.  
 
Contexto: uma sala de aula com um quadro branco. Em caso de atividade virtual, o 
facilitador pode usar o Jamboard ou o Google Meet para realizar os exercícios.  
Descrição da atividade (etapas): 
 
 
Parte 1: atividade de aquecimento (10 minutos) 
 

1) Explique aos alunos a diferença entre factos e opiniões. 
 

2) Utilizando uma simples ficha, escreva vários factos e opiniões que se refiram 
a situações conflituosas no contexto escolar. Alguns exemplos que poderá 
dar são: 

▪ O Peter começou a gritar com o John na frente de toda a gente. 
▪ Peter parecia estar muito nervoso quando John o abordou. 
▪ O John é um dos miúdos mais arrogantes da minha turma. 

 
36 This activity has been inspired by Shvidko, E. (2015) “Distinguishing Facts From Opinions: 3 
Activities”. Available here: http://blog.tesol.org/distinguishing-facts-from-opinions-3-activities/   

http://blog.tesol.org/distinguishing-facts-from-opinions-3-activities/
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▪ Peter recebeu uma má avaliação no teste de matemática hoje. 
▪ O Professor Miller tem sido bastante severo com o Peter nas últimas 

semanas. 
 

3) Apresente aos participantes a lista de exemplos e peça-lhes que identifiquem 
quais são os factos e quais são as opiniões. 
 

4) Peça-lhes que justifiquem as suas respostas, fazendo perguntas tais como: "A 
declaração feita pode ser provada?" ou "é possível argumentar a declaração 
dada?" 

 
Parte 2: atividade central (20 minutos) 
 

1) Escreva no quadro uma declaração factual. Por exemplo: "O Pedro e o João 
tiveram um conflito hoje". 
 

2) Peça aos participantes que escrevam uma opinião pessoal que esteja 
relacionada com este facto (como um cenário hipotético). Por exemplo, 
podem referir o que poderão ter testemunhado desta disputa como "O Pedro 
não deveria ter gritado com o João" ou "O João parecia estar bastante 
envergonhado durante o conflito" ou "Os resultados do teste de matemática 
deixaram ambos bastante nervosos antes do conflito". 

 
3) Peça a cada participante que leia as suas opiniões. Depois de todos os 

participantes terem falado, abra uma discussão reflexiva e participativa sobre 
a variedade de opiniões partilhadas, explique aos participantes que as pessoas 
podem ter várias crenças sobre o mesmo facto objetivo. Explique aos 
participantes que devem estar cientes disso quando estão perante um 
desacordo. 

 
Fim da atividade! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

83 
 

Conjunto de competências de comunicação eficazes – descrição ( conceitos-
chave): 

• Observação: Um indivíduo deve possuir competências de observação para obter cada vez 

mais conhecimento e informação. 

• Clareza e brevidade: A mensagem deve ser redigida em palavras simples e deve ser clara 

e precisa para criar o impacto desejado sobre o recetor. 

• Escuta e compreensão: a competência mais crucial num comunicador é ser um ouvinte 

bom, alerta e paciente. Deve ser capaz de compreender e interpretar bem a mensagem. 

• Inteligência emocional: uma pessoa deve ser emocionalmente consciente e ter a 

capacidade de influenciar as suas emoções e as dos outros. 

• Autoeficácia: um indivíduo deve confiar em si mesmo e nas suas capacidades para 

alcançar os objetivos de comunicação. 

• Autoconfiança: sendo uma das competências essenciais de comunicação, a confiança 

aumenta o valor da mensagem que está a ser transmitida. 

• Respeito: transmitir uma mensagem com respeito pelos valores, crenças, opiniões e 

ideias do recetor é crucial para uma comunicação eficaz. 

• Comunicação não verbal: Para se conectar melhor ao recetor, o remetente deve envolver 

também a comunicação não verbal, ou seja, incluir gestos, expressões faciais, contacto 

visual, postura, etc. 

• Seleção do Meio Certo: A escolha do meio correto para a comunicação também é uma 

competência. É necessário selecionar um meio adequado de acordo com a situação, 

prioridade da mensagem, ponto de vista do recetor, etc. 

• Feedback: A comunicação eficaz é sempre um processo bidirecional. Devemos aceitar, 

bem como dar feedback para compreender a perspetiva do outro. 

 

 
 
Fonte: https://theinvestorsbook.com/effective-communication.html#Significance 
 
 

https://theinvestorsbook.com/effective-communication.html#Significance
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6.3 Anexo 3 - Módulo 5  

6.3.1 Análise de conflitos 

Leia os seguintes casos e discuta com o seu colega se são adequados para a mediação 
entre pares ou não. Caso contrário, por favor, selecione a pessoa que deve 
supervisionar esta mediação. Após a discussão, serão feitos grupos de 3-4 pessoas 
para discutir quais são as diferentes fases de um caso de mediação entre pares e quem 
deve ser envolvido. 
 

Caso 1 

Tem sido recorrente um conflito entre dois alunos do Ensino Secundário em Espanha 
(14-15 anos). Um deles, o Juan, partiu os óculos do outro, o Enrique, num confronto 
que decorreu nos corredores da escola durante a troca de salas de aula. 
Quando o Enrique chegou a casa, a família deste contactou a família do Juan para 
pagar os óculos. Estes concordam, no entanto, quando perceberam que os óculos 
custavam 600 euros, disseram que não conseguem pagar um valor tão elevado. 
A família do Enrique contactou a escola para perceber o que aconteceu e para 
encontrar uma solução. 
A diretora da escola disse ao Conselho de Pais que o conflito que surgiu entre estas 
famílias pode ser resolvido. 

 
Caso 2 
Durante uma aula do 3º ano, Carmen deixa cair um bilhete no chão que estava num 
dos seus cadernos que usa para confidências pessoais. 
Este fala mal de outra colega, Sónia, que recebe o bilhete através de um colega que 
apanha o bilhete sem que Carmen veja. 
No final da aula, Sónia confronta Carmen, que nega de forma nervosa que o bilhete é 
dela. Sónia bate em Carmen quando esta admite que o bilhete é dela, mas refere que 
este é de há muito tempo. 
 

Caso 3 

O Xavier e o Manuel são amigos desde que começaram a escola. Este ano têm aulas 
mistas com novos colegas. O Manuel é muito aberto e imediatamente fez amizade 
com os novos alunos, o que não agrada a Xavier, que é um menino bastante fechado. 
O professor pediu-lhes que formassem grupos de cinco para trabalharem num projeto 
de arte. Os novos alunos pediram a Manuel para se juntar ao seu grupo, pois precisam 
de mais um. O Xavier fica chateado quando descobre. Durante as aulas, o Xavier 
entrega a Manuel uma nota na qual, além de o insultar, diz-lhe que já não quer ser 
seu amigo porque este o traiu ao ir para o outro grupo, ao qual chama de "aberrações 
e totós". Ao ler isto, o Manuel fica muito zangado e começa a discutir com o Xavier. O 
professor repara e pergunta o que se passa, ao que o Manuel responde que o que 
Xavier lhe passou um bilhete no qual o insultou. 
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O professor pede então a Manuel que lhe mostre a nota, e nesse momento o Xavier 
ataca o Manuel, derrubando o bilhete das mãos, rasgando-o. Começa uma luta entre 
os dois, que termina com ambos a serem expulsos da sala de aula e ambos a serem 
repreendidos pelo Diretor. 
 

6.3.2 Sessões de mediadores 

 
Proponha a visualização do seguinte vídeo que apresenta uma sessão de mediação 
entre pares (https://www.youtube.com/watch?v=ynBhMQDT7Kw). Divida os 
participantes em grupos para discutir as seguintes questões: 

- Que fases de mediação entre pares identificou no vídeo? 

- Correspondem às fases vistas na parte teórica? Como? 

- Acha que falta alguma coisa nestas sessões? 

 
Após 15 minutos, discutam brevemente os seus pensamentos e as ideias que possam 
ter surgido durante a discussão em grupo. Distribua os estudos de caso anteriores para 
analisar as diferentes fases e perceberem se correspondem às conclusões alcançadas. 

 

Traíste-me - Caso resolvido 

 
O Xavier e o Manuel são amigos desde que começaram a escola. Este ano têm aulas 
mistas com novos colegas. O Manuel é muito aberto e imediatamente fez amizade 
com os novos alunos, o que não agrada a Xavier, que é um menino bastante fechado. 
O professor pediu-lhes que formassem grupos de cinco para trabalharem num projeto 
de arte. Os novos alunos pediram a Manuel para se juntar ao seu grupo, pois precisam 
de mais um. O Xavier fica chateado quando descobre. 

Durante as aulas, o Xavier entrega a Manuel uma nota na qual, além de o insultar, diz-
lhe que já não quer ser seu amigo porque este o traiu ao ir para o outro grupo, ao qual 
chama de "aberrações e totós". Ao ler isto, o Manuel fica muito zangado e começa a 
discutir com o Xavier. O professor repara e pergunta o que se passa, ao que o Manuel 
responde que o que Xavier lhe passou um bilhete no qual o insultou. 

O professor pede então a Manuel que lhe mostre a nota, e nesse momento o Xavier 
ataca o Manuel, derrubando o bilhete das mãos, rasgando-o. Começa uma luta entre 

https://www.youtube.com/watch?v=ynBhMQDT7Kw
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os dois, que termina com ambos a serem expulsos da sala de aula e ambos a serem 
repreendidos pelo Diretor. 
 

 
Caso de mediação entre alunos 
 
Vamos agora percorrer alguns momentos do processo de mediação entre os alunos 

da Equipa de Mediação: 

 

- Bom dia! Os nossos nomes são Cristina e Pablo; nós somos os mediadores. 

- Decidiram participar voluntariamente no processo de mediação para resolver um 

conflito. 

- Como se chamam? 

- Xavier e Manuel. 

- Para podermos ajudar, temos de estabelecer um conjunto de regras para esta sessão 

que todos temos de respeitar. As regras são as seguintes..................... 

 

Os mediadores explicam as regras básicas e o funcionamento do processo de 

mediação, procurando a compreensão e aceitação destas regras pelos alunos em 

conflito. 

Depois, passam para outra parte do processo, que consiste em cada uma das partes 

contar a sua versão do conflito na presença da outra parte, que deve ouvir e não 

interromper, conforme explicam as regras. 

 

- Manuel, podes dizer-nos o que aconteceu no outro dia na aula de arte? 

- O grupo do Asier pediu-me para me juntar a eles no grupo de arte, o Xavi descobriu 

e não quis brincar comigo no recreio. Durante a aula, enviou-me um bilhete a dizer 

que eu era um idiota, um otário e que nunca mais voltaria a ser meu amigo. Por isso 

perguntei-lhe o que ele estava a dizer e ele respondeu-me que eu era um cromo e um 

idiota porque andava com idiotas, por isso eu disse-lhe para se ir lixar. Depois o 

professor chamou-nos a atenção e perguntou-nos o que se estava a passar, quando 

lhe ia dar o bilhete, o Javi atirou-se a mim como uma besta, rasgou o bilhete e 

começou a dar-me um murro e eu, claro, dei-lhe um murro porque tinha de me 

defender. Depois o professor expulsou-nos das aulas e levou-nos ao gabinete do 

diretor, tudo por causa dele! 

 

- Xavier, podes, por favor, dizer-nos a tua versão do que aconteceu no outro dia na 

aula de Arte? 
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- Pedi-lhe muito antes para se juntar a nós antes do Asier porque somos muito bons 

amigos e ele junta-se sempre a nós. Mas à última da hora, o Asier, o Carlos, o Daniel 

e o Jaime pediram ao Manuel para se juntar a eles e ele foi-se embora e deixou-nos 

pendurados. Para me vingar, enviei-lhe um bilhete a dizer que nos tinha traído, mas 

não era a sério, era uma piada. O que aconteceu foi que mais tarde na aula ele contou 

ao professor. Isso foi a última gota e então começamos a discutir e fomos expulsos da 

aula. 

O processo prossegue agora com uma fase de análise de conflitos, de modo a clarificá-

lo, mas também a tentar analisar os sentimentos que produziu de forma a procurar 

momentos de empatia entre as partes, uma tarefa complicada para os mediadores.  

 

Vejamos um breve resumo deste momento: 

 

- Manuel, podes falar-nos um pouco mais sobre o facto de teres decidido ficar com o 

outro grupo? 

- Fui com eles porque queria, não pensei que fosse obrigado a estar com o Xavier em 

todos os grupos, queria mudar um pouco. 

- O que queres dizer é que querias mudar de grupo e nem sempre estar com o Xavier, 

é isso que queres dizer, Manuel? 

- Sim, é isso que quero dizer. 

- Como te sentiste quando recebeste o bilhete? 

- Senti-me muito zangado porque não pensei que ele fosse capaz de me insultar assim 

e dizer-me essas coisas. 

- Então, naquele momento, sentiste-te zangado com o Xavier por causa do que dizia o 

bilhete? 

- Sim, senti-me muito zangado porque não podia fazer o que quero com quem quero. 

- Como é que achas que o Xavier se sentiu quando optaste pelo outro grupo à última 

da hora? 

- Não sei, imagino que ele estivesse a contar comigo e que não tenha ficado muito feliz 

em ver-me com o grupo do Asier. 

- Xavier, podes dizer-nos mais sobre o facto de estares a contar com o Manuel, mas 

no último minuto ele ter ficado no grupo do Asier? 

- Bem, já tínhamos feito o grupo, mas depois vi-o a falar com o Asier, que lhe estava a 

perguntar alguma coisa e o Manuel estava a acenar com a cabeça, e depois também 

o vi com o Carlos, o Jaime, o Daniel e o Asier a falar sobre o trabalho. Fui perguntar-

lhe porque estava com eles e ele ignorou-me. 
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- Então, o que queres dizer é que estavas a contar com o Manuel desde o início e 

depois ele foi-se embora com o outro grupo sem te dizer nada ou dar-te qualquer 

explicação, certo? 

-Sim, está certo. 

- Como te sentiste quando viste o Manuel a falar sobre o trabalho com o Asier e o seu 

grupo? 

- Senti-me traído e ele deixou-me pendurado. 

- E como achas que Manuel se sentiu quando recebeu o bilhete que enviaste? 

- Imagino que se tenha sentido mal. 

- Como te sentirias se recebesses um bilhete assim do Manuel? 

- Sentir-me-ia deprimido e triste. 

 

Por último, chega-se a um acordo entre as partes, que, por muito simples que pareça, 

pode ser suficiente para evitar que o conflito entre estas duas pessoas se repita. O 

importante é que os dois alunos passem pelo processo de mediação e possam ouvir o 

lado um do outro e falar num ambiente descontraído e apropriado, a fim de se 

entenderem e procurarem juntos uma solução positiva e não violenta. 

 

- Manuel, como achas que este conflito pode ser resolvido? 

- Quando tivermos que formar grupos, podemos juntar-nos a um grupo diferente em 

cada uma das vezes. 

- O que mais pode ser feito? 

- Bem, que em vez de não dizer nada ao Xavier, devia ter-lhe dito que ia ficar com o 

grupo do Asier ou devia ter dito ao Asier quando me perguntou que já estava no grupo 

do Xavier e que da próxima vez iria ficar com ele. 

- E tu, Xavier, como achas que este conflito pode ser resolvido? 

- Bem, antes de lhe enviar um bilhete, devia ter falado com ele com mais calma. 

- Então, Xavier, estarias disposto a parar de enviar bilhetes ao Manuel sempre que 

algo não corre bem? 

- Sim, claro, mas ele teria de nos avisar antecipadamente que quer ficar com outro 

grupo para não nos deixar na mão. 

- E tu, Manuel, podes pensar primeiro com quem preferes ficar e dizer claramente 

antes de optares por um grupo? 

-Sim, claro. 

- Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? 

- Não, mais nada. 

-E tu, Xavier, estarias disposto a parar de enviar notas com insultos sempre que as 

pessoas que queres não ficam no teu grupo? 
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- Sim, não volto a fazê-lo. 

- Com isto, acham que o problema pode ser resolvido? 

- Pela minha parte, sim. 

- Do meu lado também. 

- Então, estão ambos contentes com esta solução? 

- Sim, não me importo. 

- Sim, não me importo. 

- Bem, o processo correu muito bem e felicitamos-vos por terem escolhido a mediação 

para resolver o vosso problema e por nos terem escolhido para ajudar. Acham que é 

apropriado elaborarmos o acordo e assiná-lo? 

- Sim, estamos de acordo. 

 

Escrevi-o antes de nos tornarmos amigos – Caso resolvido 

 
Durante uma aula do 3º ano, Carmen deixa cair um bilhete no chão que estava num 
dos seus cadernos que usa para confidências pessoais. 
Este fala mal de outra colega, Sónia, que recebe o bilhete através de um colega que 
apanha o bilhete sem que Carmen veja. 
No final da aula, Sónia confronta Carmen, que nega de forma nervosa que o bilhete é 
dela. Sónia bate em Carmen quando esta admite que o bilhete é dela, mas refere que 
este é de há muito tempo. 
 
Caso resolvido através de mediação. Seguem alguns momentos do processo de 
mediação entre dois alunos da Equipa de Mediação. 
 
-Bom dia! Os nossos nomes são Cecília e Aitor, somos os mediadores. 

- Decidiste recorrer à mediação voluntariamente para resolver um problema.  

Quais são os vossos nomes? 

- Carmen e Sónia. 

- Para podermos ajudar, temos de estabelecer as regras a seguir durante a sessão que 

todos temos de respeitar. As regras são as seguintes..................... 

Os mediadores explicam as regras básicas e o funcionamento do processo de 

mediação, procurando a compreensão e aceitação destas regras pelas pessoas em 

conflito. Depois, passam para a seguinte parte do processo, que consiste em cada uma 

das partes contar a sua versão do conflito na presença da outra parte, que deve ouvir 

e não interromper, conforme explicam as regras. 
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- Por favor, Carmen, podes dizer-nos o que aconteceu no outro dia na aula de 

Matemática? 

- A Sónia deu-me uma bofetada nas aulas por causa de um bilhete que escrevi sobre 

ela há muito tempo, antes de nos darmos bem. 

- Por favor, Sónia, podes dizer-nos a tua versão do que aconteceu? 

- Deram-me um bilhete que me insultava e ameaçava e vi que a caligrafia era da 

Carmen, por isso confrontei-a. Ela gritou comigo e disse que não era dela, mas depois 

disse que era, por isso dei-lhe uma bofetada. 

O processo prossegue agora com uma fase de análise do conflito, de modo a clarificá-

lo e para compreender os sentimentos que produziu. Adicionalmente, pretende-se 

encontrar momentos de empatia entre as partes, uma tarefa complicada para os 

mediadores. Vejamos um breve resumo deste momento: 

- Carmen, quais foram as razões para escrever o bilhete? 

- Eu não me dava bem com a Sónia antes e não gostava dela, por isso escrevi aquele 

bilhete, mas nunca o usei nem mostrei a ninguém e deixei-o no meu caderno. Mas 

agora damo-nos bem e não queria que ela o visse. 

- Como te sentiste quando a Sónia leu o bilhete? 

- Assustei-me porque não queria que me magoassem e comecei a gritar que não era 

meu, mas todos disseram que era, por isso disse-lhe que era. 

- Sónia e tu, como e sentiste quando leram o bilhete? 

- Fiquei muito zangada e quando ela me disse que era dela e quando gritou comigo, 

esbofeteei-a para me defender. 

- Queres dizer que te sentiste ameaçada? 

- Sim, é isso. 

Seria necessário continuar a esclarecer o conflito, fazendo mais perguntas sobre esta 

relação no passado. Também seria interessante colocar as alunas no lugar uma da 

outra para explorar como seriam as suas reações e emoções nesta situação. 

Depois de esclarecer e estruturar o conflito, podemos olhar para possíveis soluções e 

chegar a um acordo sobre uma que seja exequível. 

 

- Carmen, como achas que este conflito pode ser resolvido? 

- Não quero dar-me mal com a Sónia e lamento ter escrito o bilhete e teria ficado 

muito chateada por encontrar um bilhete da Sónia sobre mim. Peço desculpa. Quando 

ela me bateu, eu fiquei bloqueada e a professora separou-nos. Mais tarde, em casa, 

contei à minha mãe o que aconteceu. 

*Aqui é importante perceber que o caso voltou à fase de relatar a história, quando já 

estávamos a começar a trabalhar nas soluções. Isto é normal, porque as pessoas em 

conflito abrem-se ao diálogo à medida que o processo se desenrola e as fases da 
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mediação podem sobrepor-se. É muito importante que os mediadores saibam detetar 

estes momentos e voltem a esclarecer melhor o conflito. Paciência, criatividade e 

formação em mediação irão capacitá-los com estas competências. 

 

- Sónia, como vês a tua reação ao bilhete agora? 

- Senti-me muito magoada e foi um momento descontrolado, deixei-me levar pela 

raiva. Desculpa tê-lo feito e peço desculpa, não sou assim. 

- Então, como achas que podemos resolver a situação? 

- Acho que podemos ter uma relação cordial e mesmo que não seja como antes, saber 

que posso contar com a ajuda dela enquanto colega. 

- Para mim, ter uma relação cordial e o pedido de desculpas ajuda a resolver o 

problema. 

Por último, as partes chegam a um acordo que, por muito simples que pareça, pode 

ser suficiente para evitar que o conflito entre estas duas pessoas se repita. 

O importante é que as duas alunas passaram pelo processo de mediação e 

conseguiram ouvir a perspetiva uma da outra e conversar num ambiente descontraído 

para procurar em conjunto uma solução positiva e não violenta. 

- Bem, o processo correu muito bem e felicitamos-vos pelo acordo que alcançaram. 

Obrigado por nos escolherem como mediadores e esperamos ter ajudado. Acham que 

é apropriado escrevermos um acordo e assiná-lo? 

- Sim, concordamos. 

 

6.3.3 Criar um processo próprio de seleção de mediadores entre pares 
 

Tendo em conta o conhecimento que acaba de ser partilhado, crie uma breve lista das 
principais características que um mediador entre pares deve ter. Em seguida, crie o 
seu próprio processo de seleção para mediadores entre pares (10 minutos). 
Agora, está apto a criar um programa de formação com os conteúdos mais 
importantes para os mediadores entre pares, tendo em conta o conhecimento de 
módulos anteriores (30 minutos).  
Os participantes partilharão brevemente os seus programas e darão feedback sobre 
os programas criados pelos colegas (20 minutos). 

6.3.4 Analisar o espaço 

Pense nas características das salas de mediação e selecione uma na sua escola. 
Apresente e justifique a sua escolha. Esteja preparado para dar feedback sobre as 
escolhas dos seus colegas. De seguida, terá de criar a estrutura do seu programa de 
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mediação, incluindo o calendário para sessões de mediação (por exemplo, estas irão 
decorrer durante ou após as aulas) e o processo de acesso a este programa. 
 

6.3.5 Transcrição da “Sessão de Mediação entre Pares” 

Estudante A: Por isso, tenho de te pôr a par do que o Eric estava a dizer sobre ti. 

Brittany: Sobre mim? 

Estudante A: Sim, sobre ti. 

Brittany: O que é que ele disse? 

Estudante C: Tens a certeza que queres saber? 

Brittany: Sim, quero saber. 

Estudante D: Ele estava a falar no Twitter sobre o conflito que tiveste na aula no outro 

dia. 

Estudante C: Estava a chamar-te nomes e assim... 

Estudante D: Estava a dizer que és burra, estúpida, entre outras coisas. 

Brittany: A sério? Ele estava a falar de mim? Vou chamar o meu irmão. 

Alunos A, C, D: Não! 

Estudante C: Faz algo melhor e vai à mediação entre pares para que possam resolver 

o teu conflito com Eric. 

Brittany: Mediação entre pares? Vou chamar o meu irmão para tratar disto agora 

mesmo. 

Estudante C: Preferes ficar suspensa? 

Estudante D: Tens de lidar com isto de forma correta. 

Estudante A: Estamos apenas a zelar por ti, dá-nos ouvidos pelo menos uma vez 

Brittany: Tudo bem, eu vou. 

Estudante C: Tens a certeza que queres ir? 

Brittany: Sim, eu vou. 

Estudante D: Vou certificar-me de que vais mesmo, vamos lá. 

Brittany: Ok, é bom que faças alguma coisa. 

[Fase 1] 

Mediador de pares 1: Então, aqui na mediação entre pares, temos algumas regras 

básicas com as quais terão de concordar. Então, Brittany, vou começar por ti. 

Concordas em falar comigo, um mediador? 

Brittany: Sim. 

Mediador de pares 2: Eric, concordas em falar comigo, um mediador de pares? 

Eric: Sim. 

Mediador de pares 1: Brittany, concordas em resolver o conflito? 

Brittany: Sim. 
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Mediador de pares 2: Eric, concordas em resolver o conflito? 

Eric: ya. 

Mediador de pares 2: Tens de dizer sim. 

Eric: Sim. 

Mediador de pares 1: Brittany, concordas em não interromper enquanto alguém está 

a falar? 

Brittany: E se disserem algo que não gosto? 

Mediador de pares 1: Bom, a mediação entre pares é um processo justo, por isso 

vamos deixar o colega falar e depois terás também a tua oportunidade. Portanto, 

deixa o colega dizer o que precisa dizer e podemos abordar essa questão mais tarde. 

Pode ser? 

Brittany: Sim. 

Mediador de pares 2: Eric concordas em não interromper os colegas enquanto estes 

falam? 

Eric: Sim. 

Mediador de pares 1: Concordas em não discutir? 

Brittany: Sim. 

Mediador de pares 2: Eric, concordas em não discutir? 

Eric: Sim. 

Mediador de pares 1: Brittany, concordas em não dizer palavrões? 

Brittany: Sim. 

Mediador de pares 1: Esta será a única altura em que poderás utilizar uma citação 

direta. Então, o Eric chamou-te alguma coisa ou tu chamaste alguma coisa ao Eric?  

Esta será a única altura, noutra altura isto será proibido.  

Brittany: Ok. 

Mediador de pares 2: Eric, concordas em não dizer palavrões com exceção das 

citações diretas? 

Eric: Sim. 

Mediador de pares 1: Então, mantendo o processo justo, vamos utilizar o alfabeto 

para ver quem vai contar primeiro o seu lado da história. Então, a Brittany será a 

primeira uma vez que a letra B vem antes de E. Então, Brittany, conta-nos a tua 

perspetiva. 

[Fase 2] 

Brittany: Ok. Estávamos na aula a falar de mulheres rappers e homens rappers. Ele 

disse quais eram os melhores e eu fiz o mesmo. Depois ele foi para o Twitter falar 

sobre isso. Eu não sabia, mas quando estava com os meus amigos no corredor, eles 

disseram-me que tinham de me pôr a par sobre o ele disse sobre mim no Twitter. Eles 

disseram-me que ele disse um monte de loucuras, de que eu era burra e que eu não 
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sabia do que estava a falar. Por isso, pensei em chamar o meu irmão para lidar com 

ele. Mas os meus amigos pararam-me e disseram-me para resolver isto na mediação 

de pares. A mediação entre pares é para velhos, mas como eles são meus amigos, eu 

sei que só me querem bem, por isso vim aqui para resolver isto. 

Mediador de pares 1: Então, o que estás a dizer é que o conflito começou na aula 

quando vocês estavam a ter um debate sobre rappers e ele ficou chateado com o que 

disseste. Portanto, ele foi para o Twitter e começou a tweetar coisas sobre ti, a 

chamar-te nomes. Tu não o tens no Twitter, mas os teus amigos vieram ter contigo e 

disseram-te o que o Eric disse. Isto deixou-te irritada, por isso estavas prestes a 

envolver o teu irmão para lidar com isto. 

Brittany: Sim. 

Mediador de pares 1: Ok.  

Mediador de pares 2: Ok, Eric, está na hora de contares o teu lado da história. 

Eric: Portanto eu e a Brittany estávamos na mesma aula, certo? Então estávamos a 

discutir sobre rappers femininos e rappers masculinos. Fiquei zangado porque ela 

estava sempre a tentar discutir comigo. Sei que postei uns tweets, mas não foi nada 

de especial, ela não sabe do que está a falar. Ela estava a tentar discutir comigo. E 

depois ouvi dizer que ela está a tentar meter o irmão nisto, a tentar lutar sem razão. 

Mediador de pares 2: Então o que estás a dizer é que tiveste uma disputa na aula, não 

achaste que era assim tão grave. Ela estava a tentar discutir contigo e tu levaste-o para 

o Twitter e disseste umas coisas, e ela quer que o irmão dela lute contigo.  

[Fase 3] 

Mediador de pares 1: Agora vamos preencher o formulário do acordo. Brittany, 

começamos por ti. O que achas que podes fazer para ajudar a resolver este conflito? 

Brittany: Concordo em não trazer o meu irmão ou qualquer outra pessoa para a 

situação e para resolver as coisas com calma.  

Mediador de pares 1: Ok. 

Mediador de pares 2: Eric, o que achas que podes fazer para resolver esta situação? 

Eric: O que eu posso fazer é não deixar a situação agravar-se, resolver a situação na 

aula e não ir para as redes sociais como o Twitter e não desrespeitar. Brittany, peço 

desculpa por te desrespeitar. 

Brittany: Tudo bem. 

Mediador de pares 2: Ok, agora vamos ler o acordo com o que concordaram e depois 

de lê-lo vamos assiná-lo. 

Mediador de pares 1: Ok, então a Brittany concordou em manter o conteúdo desta 

mediação confidencial, não dizer aos amigos o que foi aqui falado e não envolver o 

teu irmão para lutar com o Eric. 

Brittany: Sim. 
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Mediador de pares 1: Então lê e assina. 

Mediador de pares 2: Eric, concordas em resolver as coisas na aula e não discutir o 

assunto no Twitter e pedes desculpas à Brittany. Lê e assina. Posto isto, pedimos-vos 

que digam aos vossos amigos e à turma que esta situação acabou e que resolveram o 

conflito. 

Mediador de pares 1: Também quero lembrá-los que é importante manter tudo o que 

falamos aqui nesta sessão confidencial, ok? A Khalil (Mediador de pares 2) e eu não 

iremos discutir este assunto com ninguém, por isso, pedimos que façam o mesmo.  

Mediador de pares 2: Obrigado por escolherem a mediação entre pares para resolver 

o vosso conflito. 

Mediador de pares 1: E por último, mas não menos importante, daremos seguimento 

a esta situação, ok? Se virem o responsável pelo processo de mediação de pares na 

escola, digam-lhe como estão as coisas, está bem? 
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7. Recursos adicionais para a aprendizagem  
autónoma 

 

Segue uma lista de recursos adicionais para a aprendizagem autónoma: 

https://www.scritub.com/stiinta/stiinte-politice/Metode-i-tehnici-de-management13432322.php 

http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2014/01/20-MANAGEMENTUL-CONFLICTULUI.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=DdM-yI9DJKw 

https://www.youtube.com/watch?v=e25GBvzr71M 

https://www.youtube.com/watch?v=e25GBvzr71M 

https://www.youtube.com/watch?v=0I4exDNU3Kg 

https://www.peermediationnetwork.org.uk/resources 

https://www.schooltools.info/conflict-resolution-resources 

https://oie.umich.edu/discrimination-and-harassment-resolution-process/mediation-
services/mediation-education-and-resources/ 

https://bestaccreditedcolleges.org/articles/become-a-mediator.html  

https://coiduem.mon.bg/2018/02/01/%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%
D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-
%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1
%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-
%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0/  

https://www.bgmediation.com/novini/profesiya-mediator/  

 https://amalipe.bg/obstnostno-razvitie/obrazovatelni-mediatori/  

 

 

https://www.scritub.com/stiinta/stiinte-politice/Metode-i-tehnici-de-management13432322.php
http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2014/01/20-MANAGEMENTUL-CONFLICTULUI.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DdM-yI9DJKw
https://www.youtube.com/watch?v=e25GBvzr71M
https://www.youtube.com/watch?v=e25GBvzr71M
https://www.youtube.com/watch?v=0I4exDNU3Kg
https://www.peermediationnetwork.org.uk/resources
https://www.schooltools.info/conflict-resolution-resources
https://oie.umich.edu/discrimination-and-harassment-resolution-process/mediation-services/mediation-education-and-resources/
https://oie.umich.edu/discrimination-and-harassment-resolution-process/mediation-services/mediation-education-and-resources/
https://bestaccreditedcolleges.org/articles/become-a-mediator.html
https://coiduem.mon.bg/2018/02/01/%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://coiduem.mon.bg/2018/02/01/%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://coiduem.mon.bg/2018/02/01/%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://coiduem.mon.bg/2018/02/01/%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://coiduem.mon.bg/2018/02/01/%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://www.bgmediation.com/novini/profesiya-mediator/
https://amalipe.bg/obstnostno-razvitie/obrazovatelni-mediatori/
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