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RESUMO  
O presente estudo analisa a mediação escolar como uma política pública para inter-

venção nos conflitos escolares, para a garantia de direitos - principalmente o direito 

de acesso à justiça - bem como a prevenção/redução da violência instaurada no am-

biente escolar. Apresenta-se a experiência do projeto de mediação escolar que foi 

desenvolvido na escola Estadual Gentil Paraíso Martins, na cidade de Valença/Ba e na 

Escola Municipal Hildécio Antônio Meireles, no município de Cairu/Ba, entre os anos 

de 2015 e 2016, pelo Programa - Observatório da Pacificação Social da Faculdade de 

Direito da Universidade Federal da Bahia. Parte-se da hipótese de que, considerando 

a implantação da mediação escolar como uma política pública permanente, esta será 

eficaz para reduzir a conflituosidade nas escolas, bem como prevenir/reduzir os casos 

de violência. Destarte, para o cumprimento do quanto apontado, será realizada uma 

análise comparativa entre as duas Escolas Públicas que receberam o Projeto “Me-

diação Escolar em Pauta”, tendo em vista que na primeira delas o referido projeto foi 

desenvolvido sem o apoio do poder público, o que não ocorreu com a segunda, onde 

o projeto foi implantado como uma política pública municipal.  O embasamento me-

todológico é a triangulação de métodos, como proposto por Minayo (2005). A revisão 

de literatura aponta a existência de uma lacuna referente a uma política pública que 

seja especialmente voltada para o tratamento da conflituosidade nas escolas. Desse 

modo, a presente investigação traz uma perspectiva de análise e proposição sobre 

essa lacuna, apresentando as contribuições do projeto de mediação nas escolas. 
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Mediação Escolar. Conflituosidade. Política Pública. 



I CONCURSO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS JUSTIÇA CIDADÃ

REVISTA CIENTÍFICA DO STJ | Nº 1 | 2020 273

1 INTRODUÇÃO

Ser diferente e possuir visões antagônicas sobre as questões do mun-
do parece algo que sempre esteve presente na sociabilidade humana. 
O conflito, segundo Chrispino (2007, p. 15) surge justamente a partir 
desse encontro entre dois ou mais atores sociais, que possuem ideias 
divergentes, pelas quais disputam até conseguirem a sobreposição de 
uma delas, numa perspectiva que, ao final, provavelmente destruirá a 
relação preexistente, e que, na lógica atual, estará travestida de solu-
ção.    

Tendo como pano de fundo a problemática do conflito, a técnica da 
mediação se destaca, neste trabalho, para trabalhar as controvérsias 
no ambiente escolar, fazendo com que os conflitos existentes naquele 
espaço tenham um tratamento adequado. Desse modo, essa forma 
de solução dos conflitos prioriza o diálogo e a comunicação não vio-
lenta como valores principais para que a cultura de paz reverbere em 
todo o ambiente educacional. Assim, educam-se os atores da escola 
na perspectiva dos direitos humanos e se garante, ao mesmo tempo, o 
direito de acesso à justiça para todos e todas (SALES, 2004, p. 92). Nes-
se contexto, o presente trabalho tem como problema de análise aferir 
se existe realmente uma eficácia da mediação escolar utilizada como 
uma política pública para tratamento da conflituosidade e prevenção/
redução das violências no contexto escolar. Questiona-se: um projeto 
de mediação escolar terá melhores resultados quando utilizado como 
uma política pública?        

A presente investigação se desdobrou por meio de práticas interven-
cionistas, no Estado da Bahia, na Escola Pública Estadual Gentil Paraíso 
Martins, no município de Valença e na Escola Municipal Hildécio Antô-
nio Meireles, no município de Cairu, realizadas pelo Projeto “Mediação 
Escolar em Pauta” do Observatório da Pacificação Social, um progra-
ma de pesquisa e extensão universitária da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal da Bahia. 

O trabalho é fundamentado em pesquisa bibliográfica, tendo como 
marco teórico as acepções de Splenger e Neto (2012) e Schmidt (2008), 
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quando conceituam e problematizam as políticas públicas como es-
tratégias de um Estado que intervém na coletividade e nas relações 
sociais, as assertivas de Moore (1998), no que se refere ao processo de 
mediação, sua aplicabilidade e ferramentas, as contribuições de Bush 
e Folger (2006) no que tange o tratamento da mediação para além 
do procedimento em si e suas técnicas, ou seja, como um modo de 
transformação da postura dos atores sociais diante do conflito, bem 
como os ensinamentos de Chrispino (2007) e Sales (2004; 2005; 2006 
e 2012) sobre a mediação escolar e a conflituosidade no ambiente es-
colar, a partir da teoria da massificação da educação no Brasil.

A pesquisa é embasada metodologicamente na triangulação de méto-
dos como defendido por Minayo (2008; 2005). Tal metodologia pode 
ser melhor compreendia segundo os princípios básicos da geometria, 
uma vez que múltiplos pontos de vista contribuem para uma maior 
precisão. Assim, a triangulação de métodos permite a combinação de 
métodos e fontes de coleta de dados, tanto qualitativos, como quan-
titativos. Desse modo, a investigação da realidade não estará limitada-
mente enviesada por um único percurso metodológico, o que levaria 
o presente estudo a se tornar restrito. De outra forma, a metodologia 
utilizada para se perquirir o objetivo do presente trabalho permite en-
riquecer a compreensão do objeto a partir de multifacetados olhares 
que fazem emergir novas ou mais profundas reflexões. 

É preciso salientar que há nesta investigação um embasamento me-
todológico construtivista, pois como apontado por Bauer e Gaskell 
(2002), o conhecimento é socialmente construído, não é acabado, 
por isso está em constante construção por meio das relações sociais. 
Por tal compreensão, entende-se que o ambiente escolar é o locus do 
aprendizado, sendo este um local adequado para observar e construir 
o conhecimento numa relação de dialogicidade entre os indivíduos, 
estes que são sujeitos da própria pesquisa. Destarte, este trabalho de-
fende que os sujeitos das pesquisas em ciências humanas possuem 
múltiplos aspectos possíveis de análise, razão porque se adota a ver-
tente Jurídico Sociológico (GUSTIN, 2006), uma vez que aqui se busca 
compreender o fenômeno jurídico numa perspectiva mais ampla, fora 
do contexto judicial, observando-se o conflito em sua gênese e tra-
tando-o no mesmo local onde surge, ou seja, na escola. 
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Conforme afirmam Minayo e Sanches (1993), as abordagens qualita-
tivas e quantitativas devem ser utilizadas com vistas à complementa-
riedade da compreensão do objeto de pesquisa. Foi justamente nessa 
perspectiva dita acima que esta investigação esteve fundamentada, 
uma vez que foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os 
participantes, tendo como objetivo analisar os discursos desses sujei-
tos que estavam inseridos diretamente na realidade pesquisada, qual 
seja, o projeto Mediação Escolar em Pauta. 

O presente trabalho se justifica por haver uma necessidade - demons-
trada a partir da revisão de literatura - de se traçar políticas públicas 
efetivas de intervenção na conflituosidade e enfrentamento às violên-
cias surgidas no ambiente escolar. Desse modo, a mediação utilizada 
como uma política pública no contexto escolar ganha destaque em 
termos metodológicos por explorar vários meios para o alcance da 
pacificação social, a exemplo do estímulo à cultura de paz, estratégia 
defendida pela UNESCO, como também o incentivo à resolução dos 
conflitos com base no diálogo e na comunicação não violenta (PELI-
ZZOLI, 2012), trazendo a visão positiva dos conflitos ao ser aplicada 
com o objetivo de restaurar relações, sempre numa perspectiva do 
que se chama em mediação de ganha-ganha e não do ganha-perde.

O trabalho está dividido da seguinte forma: num primeiro momento 
haverá uma explanação teórica acerca da mediação de conflitos utili-
zada no ambiente escolar; num segundo momento ocorrerá uma des-
crição das etapas de implantação do projeto de mediação de conflitos 
nas escolas mencionadas; já numa terceira etapa será apresentada 
uma análise comparativa entre os resultados alcançados na escola Es-
tadual Gentil Paraíso Martins, na cidade de Valença-Ba, onde o projeto 
não é desenvolvido como uma política pública, e a Escola Municipal 
Hildécio Antônio Meireles, no município de Cairu, onde o projeto se 
desenvolveu com o apoio do poder público, notadamente assumindo 
os contornos de uma política pública municipal. 

A hipótese do trabalho será testada ao longo de toda a análise, sendo 
possível acreditar que o projeto Mediação Escolar em Pauta pode ter 
melhores resultados, condições de desenvolvimento e permanência 
ao longo do tempo quando desenvolvido com o apoio do poder pú-
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blico. Para tanto, a análise dos dados que emergem da aplicação dos 
questionários, juntamente com a realização das entrevistas semiestru-
turadas, formam o conjunto de informações necessárias para o diag-
nóstico da realidade pesquisada.

2 A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO CONTEXTO ESCOLAR 

A cultura do conflito, da disputa e da sempre acirrada competição en-
tre as pessoas soa como algo inerente e até mesmo “natural” nesta 
sociedade individualista e capitalista contemporânea. O judiciário se 
transformou em uma “máquina” depositária de conflitos, onde os in-
divíduos aguardam esperançosos pela resolução das suas questões. 
Ocorre que, para além desse arranjo social que se consolida desde a 
idade moderna, e que hoje, como afirma Spengler (2012, p. 36), apre-
senta grandes traços de crise, emerge um paradigma que refuta toda 
esta concepção já consolidada de solução dos conflitos. Fala-se dos 
Meios Adequados de Solução de Conflitos - MASCs, mais especifica-
mente de um deles, qual seja, a Mediação de Conflitos. 

No conceito de Sales (2004, p. 90): 

A mediação de conflitos é um meio pacífico, amigável e colabo-
rativo de resolução de controvérsias que busca a melhor solução 
pelas próprias partes. É um procedimento por meio do qual uma 
terceira pessoa imparcial e capacitada age no sentido de encora-
jar e facilitar a resolução de uma disputa, evitando antagonismos, 
porém sem prescrever uma solução. 

A escola como um ambiente de convívio contínuo entre os indivíduos, 
constitui-se como um local ideal para a implantação da Mediação, pois 
como aponta Miranda (2005, p. 08), a mediação se apresenta mais 
adequada aos conflitos que envolvem relações continuadas, já que o 
tratamento dado ao conflito possui um viés complexo e direcionado à 
mudança de postura dos sujeitos diante da controvérsia. 
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Essa questão dita acima está embasada na teoria de Folger (2006). O 
referido autor trabalha com o que se chama de mediação transfor-
mativa dos conflitos. Tal estrutura se dá a partir do momento em que 
o procedimento de mediação busca não apenas resolver as questões 
que dão origem ao conflito, mas de forma mais complexa, transformar 
(para melhor) os indivíduos envolvidos na disputa. Assim, tal concep-
ção é trazida para a lógica da Mediação Escolar, pois como dito acima, 
a mediação no ambiente escolar possui características mais amplas, 
que envolvem não só o procedimento em si, mas a busca constante 
do empoderamento dos sujeitos desse espaço através da educação 
em direitos humanos, como se verá no decorrer do presente estudo.  

Partindo desta concepção, onde a mediação é tratada com um viés 
mais complexo e amplo, ou seja, “para-procedimental”, afirma-se que 
a prática mediadora será utilizada no ambiente escolar não apenas 
como forma de solução dos conflitos existentes, mas também como 
prática pedagógica, uma vez que a instauração de um projeto de me-
diação escolar traz consigo a perspectiva de educação para uma cul-
tura de paz. Nesse sentido é que, a UNESCO, promoveu entre os anos 
de 2000-2010, a década internacional de promoção de uma cultura 
de paz e não violência para as crianças do mundo, estabelecendo no 
preambulo da sua Constituição, o seguinte: “Como as guerras se ini-
ciam nas mentes dos homens, é na mente dos homens que as defesas 
da paz devem ser construídas” (UNESCO, 2010, p. 11).     

Imbuída pela concepção de uma cultura de paz, a mediação escolar 
se propõe a levar esta cultura como sua linha de frente, usando o diá-
logo e a escuta ativa como suas principais ferramentas à efetividade da 
promoção de um ambiente de paz nas escolas. Sobre a Escuta Ativa, 
Moore (1998, p. 148) explica que é uma técnica de comunicação em 
que um interlocutor decodifica uma mensagem que é passada de for-
ma verbal, mas não deixando de perceber as nuances da emoção que 
são transmitidas através da fala, restabelecendo o conteúdo emocio-
nal da mensagem para quem falava anteriormente. Para tanto, deve-se 
usar as mesmas palavras ou palavras semelhantes às usadas por aquele 
que passou a mensagem. 
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Assim, a mediação e suas ferramentas podem ser utilizadas como 
métodos de resolução de conflitos em diversos ambientes hostis, as-
sim como nas escolas, as quais, pela natureza de suas constituições, 
são ambientes favoráveis à aparição das controvérsias. Por isso, Sales 
(2004, p. 93) afirma que a mediação pode trazer inúmeras vantagens 
ao ambiente escolar, dentre elas, a melhoria da comunicação e do cli-
ma escolar, a formação integral dos alunos, bem como a preservação 
das relações existentes.

2.1 O PROJETO DE MEDIAÇÃO ESCOLAR IMPLANTADO NOS  
MUNICÍPIOS DE CAIRU E VALENÇA - BA

O projeto Mediação Escolar em Pauta é permanente e desenvolvido 
no âmbito do Observatório da Pacificação Social, um programa per-
tencente à Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. As 
principais atividades do Observatório da Pacificação Social são os es-
tudos envolvendo o ensino a pesquisa e a extensão universitária no 
que se referem aos meios adequados de resolução de conflitos. Nesse 
sentido, o projeto Mediação escolar em Pauta promove a mediação 
escolar no âmbito de escolas públicas que registram altos níveis de 
conflituosidade e/ou violências. 

2.1.1 – SENSIBILIZAÇÃO 

A sensibilização da comunidade escolar é a primeira etapa de implan-
tação do Projeto aqui em análise. Depois de realizado um contato pre-
liminar com a direção da escola, esta motiva interesse na implantação 
do projeto, bem como descreve quais os objetivos que o estabele-
cimento educacional pretende com a sua implementação. Então, a 
direção da escola agenda com o grupo do projeto a primeira visita à 
escola para a realização da sensibilização. 

O método utilizado para a realização da sensibilização é a promoção 
de uma palestra voltada para todo o corpo de atores da escola. Tal ex-
posição consiste na apresentação do projeto para a escola, bem como 
os seus principais objetivos e métodos. A palestra deve ocorrer em 
pelo menos dois turnos, e os pais e os familiares dos alunos podem ser 
convidados a participarem da atividade. 

2.1.2 CAPACITAÇÃO 
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A fase de capacitação dos sujeitos da escola ocorre de forma subse-
quente à sensibilização. Aqui, enumeram-se alunos, professores, di-
retores, funcionários e membros da comunidade para que participem 
da citada capacitação em mediação de conflitos, que será realizada 
em dois dias, nos turnos matutino e vespertino, ou em um dos turnos 
diurnos e outro noturno, totalizando 16 horas teórico-práticas. Na ca-
pacitação ocorrerá a exposição dos conteúdos básicos acerca da me-
diação e do atuar como um mediador de conflitos, bem como haverá 
a aplicação de exercícios individuais e grupais e aplicação de casos 
simulados de mediação.     

Esta etapa se consubstancia em uma capacitação preliminar, por ter o 
objetivo de difundir as técnicas de mediação escolar, conforme ensina 
Chrispino (2007), bem como buscar a adesão máxima da comunidade 
escolar. A final, haverá uma nova capacitação com vistas à identifica-
ção das habilidades e competências do mediador escolar e seu cons-
tante aperfeiçoamento.

2.1.3 GINCANA DA PAZ

A Gincana da Paz é uma das mais importantes atividades desenvolvidas 
pelo projeto Mediação Escolar em Pauta. Consiste em uma interven-
ção lúdica no ambiente escolar que propõe envolver todos os atores 
da escola, tendo como foco o desenvolvimento de várias tarefas que 
difundem a cultura de paz no ambiente educacional. Como o próprio 
nome já é revelador, a Gincana da Paz trabalha com a temática de uma 
cultura pacificadora necessária para o desenvolvimento de posturas 
cidadãs nos discentes, pois como afirma CARRAZZONE; KAWAHALA e 
MALHEIROS (2012, p. 93) a principal função de um projeto de media-
ção é a implantação de uma cultura de paz. 

Para o desenvolvimento desta atividade é necessário a divisão da es-
cola em equipes. Esse momento é muito importante, pois tal divisão 
não está envolvida numa lógica segregacionista, tendo em vista que 
as turmas são mescladas com vistas à união entre aquelas que outro-
ra mal se comunicavam. Esta é a primeira oportunidade que se tem 
para que os alunos exerçam suas capacidades de alteridade e empatia. 
Todas as equipes são assistidas por um professor e por uma dupla de 
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monitores voluntários e/ou bolsistas do programa Observatório da Pa-
cificação Social. 

As atividades desenvolvidas na Gincana da Paz giram em torno da 
conscientização da comunidade escolar acerca dos princípios da não 
violência e da cultura de paz. Ao final de todas as exposições, os mem-
bros do Observatório da Pacificação Social explicarão que o objetivo 
da gincana não é eleger vencedores, mas evidenciar o empenho e co-
laboração de todas as equipes no sentido de construir o melhor em 
cada atividade. Os murais produzidos serão expostos nas paredes da 
escola e ficarão como emblemas da construção de um dia de promo-
ção da cultura de paz no ambiente escolar.  

2.1.4 CICLO DE OFICINAS TEMÁTICAS

Após o encerramento da intervenção na escola com a Gincana da Paz, 
segue-se nos próximos encontros à aplicação de uma série de oficinas 
que versam sobre variados temas ligados aos direitos humanos. Assim, 
os temas selecionados pelo projeto que serão trabalhados por meio 
das citadas oficinas são: direitos humanos; violência doméstica; tráfico 
e exploração sexual de pessoas, uso e tráfico de drogas, bullying, alie-
nação parental e pacificação social. É importante salientar que parte 
desses temas são propostos, inicialmente, pelo projeto Mediação Es-
colar em Pauta, mas ao longo do ano, com base nos questionários 
aplicados com vistas à investigação das demandas de cada escola, são 
trabalhados os temas de acordo com as necessidades de cada insti-
tuição. 

O objetivo central da aplicação do ciclo de oficinas é promover o em-
poderamento dos atores escolares. Dito de outro modo, as oficinas 
promovem a ampliação do conhecimento dos envolvidos acerca dos 
seus direitos e deveres, ação importantíssima para que os indivíduos 
possam estar preparados para resolverem as suas questões.  

2.1.5 RECAPACITAÇÃO  

Findo o ciclo de aplicação das oficinas temáticas, os atores da escola 
participarão da chamada “Recapacitação”. Esta etapa não se diferen-
cia muito da etapa denominada “Capacitação”, tendo em vista que os 
conteúdos acerca da capacitação em mediação de conflitos serão 
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retomados, porém agora haverá um aprofundamento teórico-prático 
visando à formação efetiva de agentes de pacificação escolar. 

Serão dois dias em dois turnos destinados à recapacitação dos atores 
da escola que atuarão como mediadores. No primeiro dia há a exposi-
ção teórica sobre a mediação de conflitos no contexto escolar, sendo 
o segundo dia destinado aos exercícios práticos-simulados de casos 
de mediação no contexto escolar. Aqui serão elencadas simulações 
de conflitos envolvendo aluno-aluno, aluno-professor, professor-pro-
fessor, professor-funcionário, funcionário-aluno, funcionário-funcio-
nário. 

Finalizada a Recapacitação são aplicados questionários com o objetivo 
de mapear as impressões da comunidade escolar acerca de todo o 
projeto, evidenciando os pontos positivos e negativos. 

2.1.6 IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE MEDIAÇÃO ESCOLAR

O projeto Mediação escolar em Pauta tem por objetivo instaurar a 
cultura de paz por meio da mediação de conflitos no ambiente esco-
lar. Para tanto, todas as etapas acima descritas são percorridas até a 
formação dos agentes de pacificação escolar, os quais atuarão como 
mediadores. O referido projeto possui a capacidade de ser utilizado 
como tecnologia social apta a ser replicada em qualquer outro esta-
belecimento escolar. Assim, o objetivo último será fazer com que a 
comunidade escolar esteja capacitada para lidar com seus próprios 
conflitos sem a interferência de atores externos, para isso, o ciclo do 
projeto se fecha com a implantação do Núcleo de Mediação Escolar. 

3 A REALIDADE DA ESCOLA ESTADUAL GENTIL PARAÍSO 
MARTINS – MUNICÍPIO DE VALENÇA-BA.

Antes de traçar as características da Escola Estadual Gentil Paraíso 
Martins, no município de Valença-Ba, é necessário frisar que o Pro-
jeto Mediação Escolar em Pauta, nesta escola, foi desenvolvido pela 
iniciativa e fomento exclusivos da Universidade Federal da Bahia, por 
meio de recursos oriundos da Atividade Curricular em Comunidade 
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e Sociedade – ACCS – Observatório da Pacificação Social. Isso quer 
dizer que, nesta escola, não há o incentivo de qualquer instância go-
vernamental para o desenvolvimento das atividades. Portanto, o pro-
jeto desenvolvido não se enquadra como uma política pública, fator 
que deve ser destacado, pois as análises que a seguir se farão estão 
imbricadas com esta realidade e devem ser levadas em consideração. 

A Escola Estadual Gentil Paraíso Martins possui 469 alunos do ensi-
no médio matriculados, alunos do ensino fundamental e séries finais 
são 533 e alunos do ensino profissionalizante são 82, totalizando 1084 
estudantes matriculados, o que caracteriza a escola como sendo de 
grande porte1. 

O primeiro contato com a escola se deu através da sensibilização. De 
pronto, a equipe da UFBA percebeu que existia certa resistência da 
escola para a implantação do projeto, sobretudo por parte dos alunos. 
Tal percepção pode estar atrelada a uma constelação de fatores que se 
intercruzam e criam uma realidade acerca da cidade onde a escola se 
localiza. Nesse sentido, tem-se que a cidade de Valença enfrenta um 
quadro de violência e criminalidade sistêmica, prova disso é a pesquisa 
publicada pela revista Exame.com que aponta o município de Valen-
ça ocupando a 25ª posição, a nível nacional, no índice de homicídios 
registrados2. 

O cenário acima desenhado é uma visão macro que pode ser trans-
portada para o universo escolar da cidade de Valença, visto que o es-
paço educacional é uma extensão da sociedade em que está inserido. 
Por tal razão, considera-se que o quadro de violência e criminalidade 
existente na cidade de Valença, numa visão ampla, reverbera-se no 
contexto escolar, uma vez que os atores escolares vivenciam uma 
constante troca de sociabilidade entre a escola e a comunidade. Por 
esse motivo, incialmente, no ano de 2015, quando dos primeiros con-
tatos com a escola, as intervenções aconteceram de forma sistemática 
e mensalmente, uma vez que era necessário estabelecer a relação de 

1 escolas.educacao.ba.gov.br/node/12333.

2 exame.abril.com.br/brasil/noticias/as-250-cidades-mais-violentas-do-brasil
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confiança entre a comunidade escolar e os atores do projeto, bem 
como certificar se realmente haveria uma adesão considerável dos 
sujeitos participantes à proposta de intervenção pela mediação de 
conflitos, pois como aponta Costa (2010, p. 02), o êxito de um projeto 
de mediação escolar somente ocorrerá se houver a adesão de todos 
os atores da comunidade escolar, tendo em vista que a estruturação 
do projeto deve fazer parte da dinâmica cotidiana da escola, estando 
atrelado ao programa pedagógico do estabelecimento educacional. 

O projeto Mediação Escolar em Pauta teve início na escola aqui em 
referência no ano de 2015. Aquele ano e os que se seguiram foram 
marcados por um intenso trabalho do Observatório da Pacificação 
Social no intuito de disseminar a cultura da mediação no ambiente es-
colar. Muitas dificuldades foram enfrentadas, entre elas, o problema da 
adesão dos professores. Este que pode ser avaliado através de algumas 
categorias que foram criadas a partir da observação participante no 
ambiente escolar, documentada a partir de diários de campo elabora-
dos pelos executores do referido projeto. Desse modo, as categorias 
elencadas são: tempo de serviço prestado à escola; carga horária se-
manal; conhecimento sobre o projeto de mediação escolar. 

Para esclarecer e analisar as categorias acima identificadas foram apli-
cados questionários a todo o quadro docente da escola. Assim, os da-
dos colhidos apontaram que, dos 12 professores que responderam à 
questão do tempo de atuação na escola, 08 deles disseram que atuam 
há mais de 01 (uma) década na escola, sendo que dentre esses, 04 
estão em atuação há mais de 20 anos. Em relação à carga horária de 
trabalho, a maioria dos professores trabalha em regime de 40 horas 
semanais. No que toca o conhecimento acerca do Projeto Mediação 
Escolar em Pauta, 72,2 % responderam que conhecem o projeto. 

O cruzamento dos dados apresentados pode levar a algumas refle-
xões: considerando que a maioria dos professores atua na escola há 
muitos anos, e que, essa maioria possui uma carga horária elevada, 
há indícios aqui de uma precarização da atuação desses profissionais, 
que se veem atuando numa mesma função há muitos anos sem haver 
o devido reconhecimento e melhoria das condições de trabalho ao 
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longo dos anos. Não só os dados demonstram isso, mas a observação 
participante realizada ao longo do desenvolvimento do projeto deixa 
muito cristalino que os professores desta escola estão num quadro de 
desestímulo constante, uma vez que as intervenções na escola são 
acompanhadas por poucos professores e os mesmos não se sentem 
integrantes do projeto.

Observou-se que 72,2 % dos professores conhecem o Projeto Media-
ção Escolar em Pauta, de sorte que, trata-se de um número significan-
te, porém segundo as concepções norteadoras do presente trabalho, 
não é o ideal, pois como demonstrou Neto (2012, p. 3-4), em países 
onde a mediação escolar é instaurada como uma política pública obri-
gatória (Argentina e Portugal), há a necessidade de uma adesão muito 
próxima a 100% dos atores escolares para que o projeto implantado 
tenha maiores chances de sucesso. Além disso, apenas conhecer o 
projeto não é suficiente, tendo em vista que o sucesso depende da 
adesão e participação constante de todo o corpo de sujeitos da escola. 

Como apontado incialmente, o fato de o presente projeto ainda não 
ser implementado como uma política pública que insira de maneira 
formal o seu conteúdo no cotidiano da escola e na sua programação 
oficial, é um fator que, de certo modo, enfraquece a relação de atua-
ção entre os executores do referido projeto e a comunidade escolar, 
pois não sendo uma política pública, na realidade, não haverá uma 
implicação muito forte dos sujeitos envolvidos, que já vitimizados por 
uma precarização profissional, não encontram forças suficientes para 
apoiar o projeto numa perspectiva de fato revolucionária. Tal situa-
ção é explanada por Silva (2010, p. 171) quando aponta as políticas 
públicas como “instrumentos de aglutinação de interesses em torno 
de objetivos comuns que passam a estruturar uma coletividade de 
interesses e funcionam como um instrumento de planejamento, 
racionalização e participação popular”. Por isso, há necessidade de o 
trabalho ser muito bem imbricado entre os executores do projeto, a 
comunidade escolar e o poder público.  

Ainda que o Projeto Mediação Escolar em Pauta aconteça na escola 
Gentil Paraíso Martins sem o incentivo formal de uma política pública, 
os resultados apresentam algum envolvimento da escola com a cul-
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tura de paz. Aos professores, quando questionados acerca da partici-
pação no ciclo de oficinas de pacificação escolar, 70% afirmaram que 
participaram da Gincana da Paz, 50% deles declararam participação na 
oficina de prevenção ao uso e tráfico de drogas, havendo percentuais 
de participação docente maiores do que 20% nas demais intervenções 
realizadas, o que demonstra, ainda que timidamente, algum interesse 
desses atores pelas discussões e proposições realizadas pelo Projeto 
aqui em referência.

Outros dados que são importantes para elucidar a avaliação do projeto 
na escola aqui apresentada são aqueles constantes da I Avaliação do 
Projeto “Mediação Escolar em Pauta”3, com base nos quais 84 (oitenta 
e quatro) atores escolares responderam às questões fechadas acer-
ca da percepção do projeto. Assim, 72% consideram o projeto aqui 
em evidência “excelente”; 25% consideram “bom”; 1,2% considerou o 
projeto regular ou ruim. Sobre o cumprimento dos objetivos traçados, 
58,2% consideram “excelente”; 30,4% consideram “bom” e apenas 7,6% 
afirmaram que o cumprimento dos objetivos traçados foi “regular”. No 
que toca à questão da “aplicabilidade e relevância do tema proposto” – 
60% dos entrevistados consideram “excelente” – 32,5 % avaliam como 
“bom” e 7,5% acham “regular”.

Percebe-se que utilização da Mediação de conflitos no ambiente es-
colar tem sido bem recebida e avaliada pelos atores que lidam dire-
tamente com o Projeto, havendo resultados iniciais que corroboram 
com os objetivos pretendidos, quais sejam, o tratamento adequado da 
conflituosidade no ambiente escolar, bem como a prevenção e redu-
ção dos casos de violência, promovendo, assim, o direito fundamental 
de acesso à justiça numa perspectiva mais ampla. Nesse ínterim, para 
o que se propõe o presente trabalho, resta saber em que sentido se 
altera – se é que há alguma alteração – os resultados do projeto “Me-
diação Escolar em Pauta” quando utilizado como uma política públi-
ca. Para tanto, parte-se para a análise dos resultados preliminares da 
implantação do referido projeto na Escola Municipal Hildécio Antônio 
Meireles, no distrito de Morro de São Paulo - município de Cairu-Ba. 

3 Dados do repositório do Observatório da Pacificação Social.
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4 A REALIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL  
HILDÉCIO ANTÔNIO MEIRELES –  
MUNICÍPIO DE CAIRU-BA –  
EXPERIÊNCIA COMO POLÍTICA PÚBLICA. 

A Escola Municipal Hildécio Antônio Meireles está localizada na co-
munidade denominada “Zimbo”, que fica no centro da Ilha de Morro 
de São Paulo, no município de Cairu-Ba. Esta escola foi criada para 
receber os estudantes da referida Ilha e de seu entorno, contando 
anualmente com cerca de 2000 (duas mil) matrículas4. 

A escola aqui apresentada foi inaugurada no dia 12 de abril 2013 sob a 
concepção de uma “escola modelo”. Esta é a principal e maior escola 
da ilha, pois foi concebida com o intuito de receber toda a demanda 
educacional da comunidade Morro de São Paulo, bem como das co-
munidades vizinhas. Destarte, a escola é composta por considerável 
diversidade de atores, tendo em vista que, por ser a única escola pú-
blica da região, bem como por estar situada em uma ilha, convivem 
no mesmo espaço educacional crianças e adolescentes de classes so-
ciais, culturas e costumes muito diferentes. Nesse sentido, esta escola 
caracteriza muito bem as acepções de Chrispino (2007) quando trata 
em sua obra dos motivos da conflituosidade escolar, ou seja, a questão 
da massificação da educação que trouxe para o ambiente da esco-
la relações de sociabilidades desempenhadas por sujeitos diversos e 
plurais.

Assim, entendendo a situação peculiar desta escola, bem como a 
previsão da necessidade de se abordar a questão dos conflitos esco-
lares por um viés não repressivo, a Prefeitura de Cairú, por meio da 
sua Secretaria de Educação, firmou convênio com o Observatório da 
Pacificação Social, instaurando através do Projeto “Mediação Escolar 
em Pauta”, uma política pública de tratamento da conflituosidade e 
prevenção da violência no ambiente escolar. 

As etapas descritas neste capítulo, referentes ao desenvolvimento do 

4 cairu.ba.io.org.br/
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Projeto Mediação Escolar em Pauta, foram aplicadas durante todo o 
ano letivo (2016) na escola aqui apresentada. A primeira capacitação 
básica contou com quase a totalidade de professores, funcionários, 
direção e líderes de turma, diferentemente do ocorrido na escola Esta-
dual Gentil Paraíso Martins, quando se observou a baixa adesão desses 
mesmos atores. 

Depois de executada a primeira capacitação, um questionário social 
foi aplicado com vistas à obtenção das primeiras percepções dos ato-
res escolares acerca da mediação de conflitos e do projeto Mediação 
Escolar em Pauta. 

Quanto à questão sobre a satisfação com o modelo ordinário de aces-
so à justiça existente e disponível na comunidade, 77,3% dos entre-
vistados responderam que não estão satisfeitos com o modelo pre-
dominante de acesso à justiça oferecido. A razão desta resposta foi 
questionada com a possibilidade de respostas livres, assim, para me-
lhor compreensão, descreve-se algumas delas:

1 - Pela falta de agilidade tem muita demora para resolver os 
casos; 

2 - Por conta da corrupção e a falta de respeito com a comu-
nidade; 

3 - Não existe; 
4 -  Pelo fato de ser muito lento; 
5 - Existe uma burocracia muito grande e uma falta de comuni-

cação melhor;}
6 - Porque a justiça do Brasil é muito lenta, para resolver os 

problemas;
7 - Porque muitas vezes a justiça nem sempre fica no lado da 

pessoa (Professores, funcionários e alunos) 

Os discursos acima evidenciam muito claramente a percepção da co-
munidade acerca da efetividade do acesso à justiça. Tem-se aqui a 
concretização da teoria defendida por Splenger (2012) acerca da cha-
mada “crise do judiciário”. Nesse sentido, o novo paradigma que o pre-
sente estudo apresenta rompe com esta concepção de que somente 
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seria possível ter acesso à justiça através do judiciário. Neste ponto, 
oferece-se novas opções para quem está enfrentando uma situação 
de litígio, onde os interesses reais serão evidenciados e a busca pelo 
ganho equilibrado será o principal objetivo, tudo isso construído atra-
vés da vontade das próprias partes envolvidas. Por essa razão, os ato-
res da escola, após conhecerem acerca da mediação, num percentual 
de 84% responderam que utilizariam a mediação para revolver os seus 
conflitos. 

Para cumprir os objetivos traçados à presente investigação, foram 
realizadas entrevistas semiestruturadas com o objetivo de identificar, 
através dos discursos, quais as percepções dos atores da escola Mu-
nicipal Hildécio Antônio Meireles acerca dos dois primeiros anos de 
funcionamento do Projeto Mediação Escolar em Pauta. As entrevistas 
foram realizadas com os atores que exerceram papeis de liderança no 
desenvolvimento do projeto, tendo em vista que tais papeis deram aos 
referidos atores uma experiência prática no que concerne à gestão de 
uma política pública necessária para analisar o problema do presente 
trabalho.  Desse modo, foram entrevistados o Diretor Pedagógico da 
Escola, 01 (um) professor que participou ativamente de todas as in-
tervenções realizadas pelo projeto e 02 (dois) estudantes do ensino 
médio. 

Sobre as consequências trazidas para o ambiente escolar após a im-
plantação de um projeto de mediação escolar, principalmente como 
política pública, Sales (2004) aponta a existência de inúmeras vanta-
gens, dentre elas a formação integral dos alunos. Nessa mesma pers-
pectiva, os atores escolares afirmam que: 

“São sempre bem vistos projetos que tragam temas relevantes 
principalmente dentro do contexto que vivemos aqui. E o que 
foi percebido, foi que o projeto veio a somar, porque trouxe uma 
ideia, clareou uma ideia ou percepção a um grupo de alunos da 
comunidade que até então eles não tinham”. (Professor).

“Esse projeto só veio reforçar principalmente no âmbito esco-
lar, e hoje, eu acredito, conforme eu mencionei pra vocês que 
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temos uma nova roupagem da clientela Morro e em especial 
aqui na escola. E isso facilitou graças ao processo de mediação”. 
(Direção)

“Foi muito bom, na realidade, porque a gente teve uma perspec-
tiva muito grande e importante sobre a escola e a família, porque 
trabalhamos tanto dentro do espaço escolar quanto na comu-
nidade. E aí vimos que tinham muitos conflitos que teriam de 
ser resolvidos. Só que muitas vezes um não parava para ouvir o 
outro, e aí era necessária a mediação pra mediar entre ambas às 
partes”. (Discente 02.). 

“E a mediação também ela surge como uma forma de reconcilia-
ção como já foi dito. As pessoas n paravam p dividir os conflitos 
p entrar num acordo melhor. Então o projeto chegou numa hr 
boa q ajudou a escola e a comunidade a conviver melhor c os 
conflitos”. (Discente 01).

A análise dos discursos dos atores aqui em evidência demonstra a 
complexidade que é inerente ao desenvolvimento de um projeto de 
mediação escolar, tendo em vista que este desenvolvimento busca 
não apenas a solução pontual dos conflitos, mas uma revolução do 
ponto de vista pedagógico, sendo o empoderamento dos indivíduos 
condição Sine qua non para o procedimento de mediação. Tal con-
dição é construída no âmbito das etapas de implantação do referido 
projeto, uma vez que os atores envolvidos irão construir o conheci-
mento acerca dos seus direitos enquanto seres humanos integrantes 
de uma sociedade democrática. Assim, os discursos dos atores que 
exerceram papeis de liderança no desenvolvimento do projeto revela 
o grau de aceitação, comprometimento e credibilidade que foi dado 
ao projeto nesta escola. 

A fala dos estudantes quando questionados acerca da vivência do 
projeto é reveladora do grau de alcance que esta iniciativa pode ge-
rar. Na perspectiva de Chrispino, Santos e Barros (2012), temos que a 
mediação de conflitos pode gerar competências atitudinais entre os 
estudantes que outrora não existiam: 
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“a mediação também ela surge como uma forma de reconcilia-
ção como já foi dito. As pessoas não paravam para dividir os con-
flitos, para entrar num acordo melhor. Então o projeto chegou 
numa hora boa que ajudou a escola e a comunidade a conviver 
melhor com os conflitos”. (Discente 01) 

“Porque através desse projeto as pessoas ficavam sabendo que 
não uma pessoa só tem o direito de ganhar, todos podem ga-
nhar, todos saem ganhando, no processo da mediação”. (Discen-
te 02) 

As competências referidas pelos autores são identificadas quando os 
próprios atores da escola começam a tomar consciência acerca da 
responsabilidade que possuem em manter um ambiente harmônico 
e saudável dentro da escola. Nesse sentido, os discentes perceberam, 
através do projeto aqui em referência, que eles próprios podem cons-
truir um ambiente de paz na escola, a partir do desenvolvimento de 
atitudes que envolve a comunicação não violenta, a cultura de paz e a 
mediação de conflitos. 

A questão da diversidade de identidades étnicas, culturais e sociais que 
acaba por criar uma base muito forte para o deslinde de situações de 
conflito/violências é muito presente nesta escola. Como aponta Chris-
pino (2007) este é o fator preponderante gerador da conflituosidade 
na escola, e, uma vez não tratado, pode gerar situações de violência. 
Assim, essa realidade não era diferente na escola aqui em referência: 

“Tendo em vista que o nosso município apresentou uma peculia-
ridade nesse processo dinâmico, nós não temos uma população 
fixa. E ai a gente vê estas interferências dessa migração, muitas 
vezes forçada por conta de situações e contextos sociais pesa-
dos. E aí a gente vai citar o Baixo Sul em especial, Região Nor-
deste, não numa visão preconceituosa, mas por uma questão de 
ausência de politicas públicas. E infelizmente acaba agregando 
em um único espaço que apresenta ainda uma outra situação: 
a questão da identidade local. Isto gera conflito. E este conflito, 
quando a gente fala, não se restringe ao somente físico, mas ét-
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nico, cultural, uma questão social também que é muito pesada e 
notável”. (Direção).

“É importante se dizer que nos demonstrativos aqui da escola... 
para evidenciar ainda mais a questão do diferente aqui, que ainda 
é muito mais diferente que cidades vizinhas, onde alunos de um 
mesmo bairro frequentam uma mesma escola, poucos que vem 
de outros bairros. Aqui nós temos alunos de diversos municípios, 
até pelo potencial turístico, então é uma questão muito maior, 
ocupa uma proporção muito maior do que acontece em deter-
minados bairros, talvez conflito entre ruas, mas pessoas que se 
veem todos os dias, enquanto aqui são municípios com necessi-
dades, com desejos, então ocorre”. (Professor). 

Vale salientar que a questão da diversidade como lógica primordial da 
geração de conflitos está presente nos discursos de todos os partici-
pantes, o que aponta para a necessidade de se trabalhar a temática 
como prática pedagógica, no sentido de levar os atores escolares a 
exercitarem a tolerância e o respeito dentro do ambiente escolar, e, 
mais uma vez, a mediação escolar se propõe a isto, e se compromete 
com a garantia dos direitos humanos. 

Como já foi apontado, o projeto “Mediação Escolar em Pauta” foi im-
plantado nesta escola como uma Política Pública Municipal. Tal políti-
ca possui uma abordagem diferente das abordagens utilizadas comu-
mente pelo poder público, sendo certo que este se utiliza de práticas 
que enfrentam mais as consequências do conflito mal administrado 
do que uma intervenção com uma intencionalidade preventiva. Neste 
ponto, a abordagem da política pública implantada na escola Hildécio 
Antônio Meireles foi recebida pela escola como algo muito positivo e 
que de fato iria contribuir para atuação sistemática no conflito escolar:

“É interessante quando existe a preocupação do governo, né?  
De fato foi o que aconteceu aqui. Com o apoio do governo, é 
claro, fica mais fácil de abraçar esses projetos, que visam justa-
mente agredir, afetar, desarticular um problema social, como foi 
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citado aqui, que é o caso que existe aqui em Morro de São Paulo. 
Então, com certeza ele foi muito bom”. (Professor). 

“Eu julgo como extremamente importante mesmo. E queremos 
sim, com certeza, e a gente já pediu apelo ao Poder Publico,  
em especial à Secretaria de Educação, que é bastante sensível 
neste sentido, em tudo que a gente pede, e que venha a somar”. 
(Direção).  

Outro dado obtido a partir da aplicação do questionário social5 na es-
cola aqui em referência, diz respeito à questão sobre a credibilidade 
da Mediação como uma forma eficaz de resolução de conflitos. Nesse 
sentido, após o início das intervenções na referida escola, bem como a 
partir da adequação do projeto como uma Política Pública Municipal, 
100% dos atores entrevistados responderam que utilizariam a Media-
ção como um meio para resolver conflitos.  

As concepções dos atores escolares acerca da mudança de para-
digma que o Projeto “Mediação Escolar em Pauta” propõe, pode ser 
evidenciada a partir da análise das respostas tabuladas na I Avaliação 
do Projeto Mediação Escolar em Pauta na escola Hildécio Antônio 
Meireles6. Assim, quando questionados sobre se o projeto contribuiu 
para mudanças de comportamentos que envolvessem os temas tra-
balhados, 91,8% dos entrevistados responderam que “sim”; já quando 
questionados sobre a percepção de mudança no comportamento da 
comunidade escolar após o desenvolvimento do projeto, 85,9% dos 
participantes responderam que perceberam mudanças no comporta-
mento da comunidade escolar. 

É notória a importância que o quadro da direção e docentes desta 
escola direcionam ao projeto que vem sendo desenvolvido desde o 
ano de 2013. O projeto em si já possui diversas competências pelas 
quais se pretende chegar à pacificação escolar, porém o recebimento 
de apoio do poder público demonstrou ser importante para a consoli-

5 Dados do repositório do Observatório da Pacificação Social. 

6 Dados do repositório do Observatório da Pacificação Social 
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dação do projeto e melhor engajamento dos atores escolares, o que já 
acontece com o projeto de Mediação Escolar argentino (ARGENTINA, 
2003, p. 17). Fala-se do “consenso institucional”: forma organizada de 
envolvimento de todos os atores institucionais para definirem juntos 
os aspectos principais, modalidades e alcance do projeto de mediação 
escolar. Desse modo, será possível garantir a viabilidade e a continui-
dade das ações ao longo dos anos.

5 CONCLUSÃO

Assim como outros ambientes coletivos, o escolar está carregado de 
conflitos oriundos das mais diversas formas de sociabilidades. Nesse 
sentido, destacou-se que a mediação escolar é apontada como alter-
nativa de tratamento desta conflituosidade, bem como para prevenir o 
surgimento das violências no contexto escolar através da utilização do 
procedimento em si e de suas ferramentas mais expressivas. 

Depois de apresentar a mediação como alternativa para o tratamento 
dos conflitos na escola, concluiu-se que esta intervenção, mais do que 
um auxílio à educação, pode ser encarada como verdadeira efetivação 
do direito de acesso à justiça, tendo em vista que a conflituosidade 
escolar sem o devido tratamento pode ser uma “mola” propulsora de 
violações de direitos, e uma vez não reparados, originarão quadros 
sistemáticos de injustiças. Por isso, a mediação escolar, na medida em 
que educa para uma cultura de paz e não violência contribui para a 
efetivação dos direitos humanos dos atores escolares, numa perspec-
tiva que revoluciona a forma de convivência no ambiente escolar.

A pesquisa permitiu evidenciar quais as diferenças existentes entre o 
desenvolvimento do projeto “Mediação Escolar em Pauta” como uma 
política pública municipal, no âmbito da escola do Morro de São Pau-
lo – município de Cairu-Ba, e o desenvolvimento do mesmo projeto 
na escola da cidade de Valença-Ba, onde não foi realizado como uma 
política pública.
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As observações participantes realizadas no âmbito do desenvolvimen-
to do projeto aqui em evidência cuidaram de demonstrar a aceitação 
e comprometimento das duas escolas participantes do projeto. Assim, 
constatou-se que a escola Municipal Hildécio Antônio Meireles, onde 
o projeto aconteceu com o apoio da Prefeitura Municipal de Cairu, de-
monstrou aceitação e comprometimento superiores aos constatados 
na escola Estadual Gentil Paraíso Martins, uma vez que a participação 
dos atores escolares nas intervenções realizadas pelo projeto foi bem 
maior na primeira escola quando comparada à segunda escola, res-
pectivamente. Em todas as intervenções realizadas na primeira escola, 
os professores, funcionários e a direção estavam engajados e com-
prometidos, o que levava os discentes a estarem mais participantes e 
abertos às intervenções propostas. 

Os dados que foram apresentados até aqui, na realidade, expõem as 
concepções de que as intervenções nos problemas sociais podem ter 
melhores resultados quando há uma atuação eficaz, eficiente e con-
tinuada por parte do poder público, este que é o ente responsável por 
cuidar das demandas coletivas da sociedade. Esta concepção, dita de 
um Estado que intervém na dinâmica social e faz aporte de recursos 
para tal, é o que permite os melhores resultados extraídos de um pro-
jeto que se propõe a tratar os conflitos escolares. Tal afirmação pôde 
ser evidenciada através da análise dos dados que emergiram dos dois 
primeiros anos de desenvolvimento do projeto Mediação Escolar em 
Pauta na Escola Municipal Hildécio Antônio Meireles, o que não acon-
teceu de forma tão acentuada na Escola Estadual Gentil Paraíso Mar-
tins em Valença, onde o nível de comprometimento e aceitação do 
projeto foi menor.

A utilização da mediação escolar como política pública demonstrou 
que o apoio do poder público ainda é relevante para o desenvolvi-
mento dos trabalhos que enfrentam a conflituosidade e a violência no 
âmbito escolar. O que o projeto de Mediação Escolar argentino chama 
de “Consenso Institucional” foi diagnosticado no âmbito do projeto 
desenvolvimento na escola Municipal Hildécio Antônio Meireles, ou 
seja, houve o empenho e trabalho conjunto da Universidade Federal 
da Bahia, por meio do Observatório da Pacificação Social, e da Prefei-
tura Municipal de Cairu-Ba, por meio da sua Secretaria de Educação, o 
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que possibilitou a compreensão e absorção dos princípios da media-
ção de forma muita mais ampla e profunda no contexto escolar.     

Portanto, a presente investigação analisou a mediação escolar como 
política pública de intervenção na conflituosidade das escolas públi-
cas, sendo registrado que, na escola onde o Projeto “Mediação Escolar 
em Pauta” foi desenvolvido como uma política pública, a aceitação, 
o comprometimento, a participação e a credibilidade dos atores es-
colares se mostraram maiores quando comparadas à escola onde o 
projeto não é desenvolvido como política pública. Assim, além das re-
flexões trazidas, o presente trabalho apresentou o “Projeto Mediação 
Escolar em Pauta” como um protótipo de uma tecnologia social apta 
a ser replicada em qualquer outra realidade escolar, sendo central o 
aspecto propositivo deste trabalho.
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