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Resumo 

O presente trabalho realizado no âmbito de um estágio curricular na área de Educação 

Intercultural apresenta e reflete sobre o processo de criação e desenvolvimento de um 

Gabinete de Mediação numa escola da área metropolitana de Lisboa, onde foi 

diagnosticada a existência de conflitos. Este Gabinete justifica-se, no sentido em que 

não existia até à presente data um dispositivo de resolução e/ou prevenção de conflitos.  

Esta é uma escola de pouco sucesso escolar, o que se verifica através de indicadores 

como a idade que os alunos têm em cada ano escolar, sendo este um dos fatores que 

favorece o conflito assim como a grande diversidade cultural existente.  

Este Gabinete de Mediação foi sendo desenvolvido durante o estágio curricular, no 

sentido de realizar uma mediação escolar ao nível dos diversos agentes educativos da 

mesma. 

Assim, no decorrer do desenvolvimento deste Gabinete, surgiu a ideia de envolver os 

alunos mais velhos na mediação, começando pela sua formação, com vista ao 

desenvolvimento de competências de mediação. Esta foi uma forma de promover a 

participação dos alunos nos problemas de conflito que a escola apresenta e de estes 

ajudarem na sua prevenção e diminuição.  

Deste modo, os alunos escolhidos para participarem no projeto foram os que se 

encontravam a frequentar o 8º ano, uma vez que os do 9º ano irão abandonar a escola, 

na sua maioria, no seguinte ano letivo.  
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Abstract 

This work performed under a curricular area in Intercultural Education presents and 

reflects on the process of creation and development of an Office of Mediation in a 

school in the metropolitan area of Lisbon, where was diagnosed the existence of 

conflicts. This Office is justified in the sense that did not exist up until now a device 

resolution and / or conflict prevention. 

This school is a little academic success, which is verified through indicators such as age 

students are in each school year, which is a factor that favors the conflict as well as the 

great cultural diversity. 

The Office of Mediation was being developed during the traineeship, to conduct school 

mediation at the various educational agents thereof. 

Thus, during the development of this Cabinet, the idea of involving older students in 

mediation, starting with their training, to develop skills of mediation. This was a way to 

promote student participation in the conflict problems that the school provides and these 

help in its prevention and reduction. 

Thus, students chosen to participate in the project were those who were attending the 

8th year since the 9th grade will leave school, mostly in the following academic year. 
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Introdução 

Este estágio curricular concretiza uma ideia que surgiu no 1º ano do ciclo de 

estudos conducente ao grau de mestre em Ciências da Educação na área de 

especialização em Educação Intercultural. Partindo do diagnóstico de necessidades 

realizado na Escola Básica (E.B.) de Telheiras, atividade desenvolvida na unidade 

curricular de Mediação em Educação, foi possível perceber que os conflitos na escola 

eram entendidos como um problema, dada a sua frequência e gravidade. 

Em conversas informais assim como em entrevistas realizadas (ver anexo 2) a 

três membros da comunidade escolar, desempenhando diferentes papéis – psicóloga da 

escola, presidente da associação de pais e coordenadora de projetos da escola / 

professora na mesma – foi possível perceber que era uma necessidade da escola a 

criação de um gabinete de mediação de conflitos.  

Assim, a natureza da opção pelo estágio curricular, visa a consolidação de 

referentes teóricos, ligando-os à prática e aproximando-me assim do mercado de 

trabalho na minha área de formação. Este percurso permitiu-me também desenvolver 

um projeto de interesse pessoal na área da mediação, a mediação de pares nas escolas. 

Deste modo, o estágio na E.B de Telheiras permitiu-me criar um projeto iniciado 

e projetado de raiz, num ambiente que necessita das iniciativas acima referidas. O meu 

estágio teve início em Setembro de 2011, visto que através das conversas travadas 

anteriormente e pelas entrevistas realizadas para um trabalho anterior já tinha sido 

considerada a hipótese de realização do mesmo na escola, tendo terminado em Junho de 

2012, indo ao assim ao encontro do calendário letivo da escola.  

A comunidade escolar mostrou-se interessada no desenvolvimento deste projeto 

desde as conversas informais inicialmente realizadas para se acordar o possível 

desenvolvimento deste trabalho na escola.   

Este estágio assume-se então de duas formas. A primeira com a criação de um 

“Gabinete de Mediação em Educação”, em parceria com uma colega que realizou 

estágio na mesma instituição, e a segunda, advém de um interesse mais pessoal, em que 

defini como um sub – projeto a “mediação de pares – o aluno como mediador de 

conflitos”, implicando a planificação e elaboração de sessões de formação de alunos 

para poderem no seu quotidiano escolar atuarem na mediação de conflitos entre pares. 

Ambos os projetos, bastante pertinentes para esta escola, concorrem no mesmo sentido, 

uma vez que a mediação de pares constitui uma dimensão do que pode ser trabalhado 
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num Gabinete de Mediação Escolar. A mediação desenvolvida foi também repartida 

pelo subprojecto da minha colega, centrado na mediação entre a escola e a família. 

Neste sentido, através das lacunas detetadas na fase de diagnóstico, o Gabinete de 

Mediação e as suas valências de mediação de pares e o desenvolvimento da relação 

entre a escola e a família, deveriam assumir um papel importante nesta escola, como 

prevenção e resolução de conflitos, pois cada vez mais, este instala-se nas mesmas, 

tendo múltiplos fatores, nomeadamente as diferenças culturais que existem em bairros 

com uma população de classe social média – baixa, como no referido bairro da área 

metropolitana de Lisboa.  

Os conflitos são um problema social e a mediação não é apenas uma forma de 

resolução de conflitos mas também um conector social, como é referido por Bonafé-

Schmitt (2009):  

“…a mediação não é simplesmente uma técnica de gestão de conflitos 

mas uma nova forma de ação, que anuncia novas formas de 

coordenação das relações dos atores entre si (...) não nos devemos 

manter apenas, para analisar este fenómeno da mediação, no que se 

refere às formas, mas no seu conteúdo, isto é, nas lógicas, nas 

racionalidades levadas a cabo pelos atores.”  
 

É necessária a criação de estruturas e espaços físicos que permitam responder ao 

conflito (sua resolução) e à prevenção deste, sem se valer dos métodos tradicionais de 

repreensão e punição, pois do ponto de vista social é possível perceber que são cada vez 

menos aceites pelos jovens, podendo causar uma rebelião nos mesmos.  

Segundo Brandoni (1998) a mediação é conhecida como Nova e Antiga 

Tecnologia Social que toca pontos da subjetividade e intersubjetividade, dos modos em 

que a micro sociedade se constitui em sintonia com as novas necessidades e 

expectativas sociais em torno do processo de libertação e expansão do individual, fonte 

de novas contradições e tensões.  

É necessário desenvolver uma capacidade de aproximação aos jovens, de modo 

a entrar no seu mundo, isto é, no seu dia-a-dia, e para isto, é fundamental perceber 

diferentes formas de abordá-los e de trabalhar em conjunto com estes, em prol de uma 

melhoria do ambiente escolar e teia social em que estes estão inseridos. Surge assim o 

título do projeto “mediação escolar e o aluno como mediador de conflitos”, uma vez 

que, me encontrei a trabalhar questões de mediação com jovens e considerei pertinente 

que estes interiorizassem que nem sempre a via do conflito é necessária, e uma vez que 

este surge, também é possível trabalhá-lo de forma positiva e pacífica, de modo a 
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favorecer o aprofundamento das relações. Para isso, é possível e desejável que os alunos 

consigam prevenir e mediar conflitos.  

Mediação é, segundo Alcaro (1998):  

 “…um processo de cooperação com vista à resolução de um conflito, 

em que um terceiro imparcial é solicitado pelos protagonistas (ou não) 

para os ajudar a chegar a um acordo satisfatório para ambos. É uma 

atividade prática destinada a facilitar o diálogo, com a finalidade de 

redefinir e resolver disputas a partir dos interesses em causa, como 

meio de atribuir aos próprios protagonistas a responsabilidade pelas 

decisões tomadas perante a situação. Pode ainda dizer-se que se trata 

de reunir as condições necessárias para uma resolução construtiva do 

conflito.” 

Assim, é viável dizer que o aluno pode assumir o papel de mediador para com os 

outros colegas, e deste modo, aproximar mais os alunos, ao mesmo tempo que 

transmitem os conhecimentos adquiridos, promovendo a sua participação e o seu 

contributo para uma comunidade educativa mais coesa.  

O meu interesse pessoal neste estágio e para uma futura atividade profissional na 

área, é o poder de criar algo que realmente possa aproximar a comunidade educativa, 

pois a mediação não opera só ao nível dos conflitos escolares entre aluno – aluno, mas 

também entre aluno – professor e a própria instituição escola – família.   

Torna-se aqui importante referir que as primeiras experiências de mediação em 

bairros remontam à década de 80. Nesta fase, a mediação era entendida como “uma 

forma não jurisdicional de resolução de litígios” (Bonafé-Schmitt, 2009) e era acima de 

tudo definida como uma alternativa à justiça visto ainda se encontrar muito ligada à 

mesma. Deste modo, a mediação é já uma conhecida e praticada forma de resolução de 

conflitos em bairros, onde a heterogeneidade de culturas geralmente se verifica. Esta 

estende-se aos dias de hoje, em diferentes formas, pois quando pensamos no significado 

de mediar, num sentido mais amplo, podemos pensar que todos nós em alguma situação 

já fomos mediadores informais. 

O mediador, sendo formal ou informal, enquanto assume esse papel, deve 

distanciar-se das relações pessoais que possa ter com alguma das partes a ser mediada. 

O mediador tem assim um papel importante pelo que não devemos esquecer que este 

também deve criar laços de empatia com os mediados para que possa criar um clima de 

confiança entre os mesmos. O mediador é um pouco o confidente das partes envolvidas, 

não tendo o poder de resolver o conflito mas abrir portas para que cheguem à resolução 

do mesmo. “Criar esta dinâmica, é abrir o espaço indispensável às trocas de qualquer 

natureza que favorecerão a identificação dos atores, a análise dos problemas, a 
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determinação das soluções possíveis e a escolha da conduta a ter entre ambas as partes” 

(Duval, 1993, citado por Bonafé-Schmitt, 2009). 

Deste modo, este trabalho abordará conceitos como a mediação, mediação 

escolar, mediação de pares, mediador e conflito, de modo a explicar a pertinência e 

justificação do presente trabalho na área da mediação. 

Relativamente à estrutura do presente trabalho é de referir que este se encontra 

dividido em três capítulos: capítulo I – mediação e conflito, capítulo II – caracterização 

institucional e capítulo III – “Gabinete de mediação Escolar” e “formação de alunos 

mediadores”. Para finalizar este trabalho apresentarei uma reflexão final acerca de todo 

este percurso realizado. 

Na primeira parte abordo conceitos que considerei pertinentes para o meu 

trabalho, e que foram os eixos em que me centrei para a realização do mesmo; na 

segunda caracterizo o território em que trabalhei, de modo a perceber o contexto social 

em que estava inserida e bem como a escola em questão; na terceira parte refiro no que 

consistiu todo este trabalho, que se organizou na conceção, implementação e 

desenvolvimento do projeto “Gabinete de Mediação Escolar”, a par com a minha colega 

de estágio, e num projeto mais específico, integrado no primeiro, referente à formação 

de alunos na mediação de conflitos.  

No presente trabalho há ainda lugar, numa reflexão final, para apresentar 

sugestões de melhoria para estágios de natureza semelhante, e para o registo dos aspetos 

positivos e menos positivos que marcaram a minha passagem na escola enquanto 

criadora de um projeto de raiz. Por último, enfatizo as aprendizagens realizadas, neste 

percurso, que contemplam uma vertente pessoal e profissional.  
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Capítulo I – Mediação e Conflito 

 O estágio realizado tem como referência a necessidade que a escola em que 

desenvolvi os projetos apresentava, no desenvolvimento de dispositivos de resolução 

e/ou prevenção de conflitos, nomeadamente a mediação destes. 

Esta necessidade partiu do diagnóstico de problemas de conflito nesta escola, 

que foram descritos como graves e diários não só nas entrevistas realizadas para 

diagnóstico (ver anexo 2), como também em conversas informais que se foram tendo ao 

longo do ano letivo e também por preenchimento de questionários realizados aos 

diretores de turma relativos ao grau de conflito existente na escola (ver anexo 7).  

Deste modo, surgiu a ideia de criar um gabinete que tratasse dos assuntos da 

mediação escolar e em que, de acordo com este contexto, fosse possível formar, de um 

modo adaptado e informal, alunos na mediação de conflitos, e promover a relação entre 

a escola e a família. 

Esta primeira parte do trabalho pretende enquadrar teoricamente o projeto 

desenvolvido na área da mediação, mais especificamente, na mediação escolar e 

consolidar os conhecimentos adquiridos na área da Mediação em Educação e na área 

mais global da Educação Intercultural.  

Para consolidar a prática com a teoria encontrada relativamente ao tema em 

estudo, decidi focar-me em duas grandes dimensões teóricas – conflitos e mediação – 

que dividi em aspetos pertinentes que considerei fundamentais enquanto áreas de 

sustento para o desenvolvimento do projeto, a saber: 

 Tipos de conflito, elementos de conflito, e estratégias e modos de 

atuação na gestão de conflitos; 

 Conceitos e contextos de mediação; 

 Modelos e técnicas de mediação; 

 A mediação ao nível escolar e seus impactos; 

 O papel do mediador – papel fundamental na mediação e algumas 

características que autores defendem que este deveria ter; 

 Mediação de pares. 

Referindo isto, irei entrar nos pontos centrais deste capítulo, que considerei 

então como mediação e conflito. 



 6 

1 – Conflito 

O conflito surge muitas vezes como um problema que poderá ser prevenido e 

diminuído por via da mediação, em alternativa a modelos mais tradicionais de resolução 

deste, como a punição e a repressão. Entenda-se por conflito uma divergência de ideias, 

o que não significa que tenha sempre uma aceção negativa.  

“Vivemos numa sociedade cada vez mais diversa, e perante tal, o 

conflito surge como algo inerente ao ato de viver/conviver. É algo que 

faz parte do quotidiano da nossa vida, e o facto de se tornar positivo ou 

negativo, depende de nós, ou seja, das nossas crenças e da nossa forma 

de encarar e gerir o conflito.” (Marques, 2011, p. 17). 

Atualmente assistimos a uma grande diversidade cultural na nossa sociedade. É 

sabido que a diversidade cultural é um dos fatores que influencia o desenrolar de 

conflitos, e cada vez mais, percebemos que situações que começam com pequenas 

divergências poderão levar a conflitos de diversos tipos, sendo os mais graves os que 

acabam em situações de agressão. No entanto, não poderemos generalizar. É necessário 

perceber que casos são realmente conflitos. Segundo Jares (citado por San Martín, 

2003), os conflitos falsos são muitas vezes confundidos e apresentados como conflitos 

reais.  

O conflito não deve ser também confundido com agressão. Esta é unidirecional, 

cujo único objetivo deste comportamento é magoar a outra pessoa envolvida ou 

pertences da mesma, enquanto o conflito é interativo, torna-se um estado de resistência 

ou oposição entre pelo menos dois indivíduos. O termo conflito pode então ter 

diferentes aceções, de acordo com o contexto e problema em questão. Assim: 

“O conflito é também uma possibilidade permanente entre atores 

diferenciados. A interação não é sinónimo de relação pacífica e 

harmoniosa, pois a própria diferença implica possibilidade de 

contradição.” (Egger, 2008, p. 46). 

Poderemos então definir conflitos reais como aqueles em que existe alguma 

incompatibilidade ou confronto de perspetivas, e falsos como aqueles onde apenas 

ocorre uma má interpretação ou problema de expressão entre as diferentes partes em 

conflito. 

Ainda na perspetiva de Vieira & Amado (2010): 

“Entende-se por conflito uma situação de diferença de critério, de 

interesses ou de posição pessoal que ocorre em qualquer contexto de 

interação. Neste sentido, os conflitos em si mesmos não são fenómenos 

negativos; o que há a evitar é que eles progridam, porque mal 
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resolvidos, no sentido da agressão e de outras manifestações de 

violência.” 

Relativamente aos conflitos em contexto escolar, Shantz (1987, citado por San 

Martín, 2003), refere que “o conflito são ocasiões quando a criança A faz ou diz alguma 

coisa que influencia a criança B. a criança B resiste, e a criança A persiste.” 

 Deste modo, poderá perceber-se que o conflito é algo natural na vida das 

pessoas e das instituições. San Martín, (2003) explica que a diversidade de pessoas, 

vivências, valores, interesses, necessidades torna natural o desenvolvimento de 

conflitos.  

Deste modo, para se tornar claro do que falamos quando nos referimos ao conflito, 

torna-se fundamental definir quais os diferentes tipos de conflito existentes, quais as 

suas causas e quais as estratégias ou tipos de gestão deste, que ligarão também ao ponto 

seguinte, a mediação. 

1.1 – Tipos de conflito 

Redorta (2004, citado por Chrispino, 2002), relativamente aos tipos de conflito, diz 

que “classificar é uma forma de dar sentido. A classificação costuma ser hierárquica e 

permite estabelecer relações de pertencimento. Ao classificar definimos, e ao defini-lo, 

tomamos uma decisão a respeito da essência de algo.” (p.18) 

Podemos assim perceber que existem diversas tipologias de conflitos e diferentes 

classificações destes, variando de autor para autor. Somos assim reportados para 

algumas das tipologias que diferentes autores formulam quanto aos tipos de conflito 

existentes, assim como as perspetivas que apresentam relativamente a cada uma das 

classificações de conflitos que apresentam. Torna-se no entanto fundamental reter a 

ideia de que não existe uma única e correta aceção de conflito. 

Para Moore (1998, referido por Chrispino, 2002), “os conflitos podem ser 

classificados em estruturais, de valor, de relacionamento, de interesse e quanto aos 

dados” (p. 18).  

Os estruturais classificam-se por “padrões destrutivos de comportamento ou 

interação; controle, posse ou distribuição desigual de recursos; poder e autoridade 

desiguais; fatores geográficos, físicos ou ambientais que impeçam a cooperação; 

pressões de tempo.”; os de valor caracterizam-se por “critérios diferentes para avaliar 

ideias ou comportamentos; objetivos exclusivos intrinsecamente valiosos; modos de 

vida, ideologia ou religião diferente.”; os de relacionamento surgem a partir de 
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“emoções fortes; perceções equivocadas ou estereótipos; comunicação inadequada ou 

deficiente; comportamento negativo – repetitivo.”; os de interesse, que se classificam 

por “competição percebida ou real sobre interesses fundamentais (conteúdo); interesses 

quanto a procedimentos; interesses psicológicos”; e por último, relativos aos dados, os 

conflitos caracterizam-se por “falta de informação; informação errada; pontos de vista 

diferentes sobre o que é importante; interpretações diferentes dos dados; procedimentos 

de avaliação diferentes.” (Moore, 1998, citado por Chrispino, 2002, p.18). 

Na visão de Deutsch (a partir de Zampa, 2004, referido por Chrispino, 2002)  

“os conflitos podem ser classificados em 6 tipos: Verídicos (conflitos 

que existem objetivamente), contingentes (situações que dependem de 

circunstâncias que mudam facilmente), descentralizados (conflitos que 

ocorrem fora do conflito central), mal atribuídos (apresentam-se entre 

partes que não mantêm contactos entre si), latentes (conflitos cuja 

origem não se exterioriza) e falsos (se baseiam em má interpretação ou 

perceção equivocada).” (p.19). 

Já Redorta (2004) sintetiza a sua tipologia de conflitos: “De recursos escassos; 

de poder; de autoestima; de valores; de estrutura; de identidade; de norma; de 

expectativas; de inadaptação; de informação; de interesses; de atribuição; de relações 

pessoais; de inibição e de legitimação” 

Também Martinez Zampa (2005, referido por Chrispino, 2002), enumera quatro 

tipos diferentes de conflitos em comunidade educacional, são estes:  

“Conflito em torno da pluralidade de pertencimento: surge quando o 

docente faz parte de diferentes estabelecimentos de ensino ou mesmo 

de níveis diferentes de ensino; Conflito para definir o projeto 

institucional: surge porque a construção do projeto educacional 

favorece a manifestação de diferentes posições quanto a objetivos, 

procedimentos e exigências no estabelecimento escolar; Conflito para 

operacionalizar o projeto educativo: surge porque, no momento de 

executar o projeto institucional, surgem divergências nos âmbitos de 

planeamento, execução e avaliação, levando a direção a lançar mão de 

processos de coalizão, adesões, etc; e Conflito entre as autoridades 

formal e funcional: surge quando não há coincidência entre a figura da 

autoridade formal (diretor) e da autoridade funcional (líder situacional) 

” (p.20) 

Considero no entanto, a perspetiva de Torrego (2001), acerca dos tipos de 

conflito a mais clara, uma vez que agrupa em três grandes categorias os conflitos, 

tornando também a perceção de quais são realmente conflitos reais e qual a categoria a 

que pertencem mais clara. Deste modo, após leitura de diferentes perspetivas de 

diferentes autores assumo que os conflitos reais são aqueles que se iniciam por falhas de 

comunicação e relação, ou resultam de uma divergência de valores ou de interesses. São 
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os conflitos que se prolongam no tempo e que podem ser arrastados por falta de 

resolução.  

San Martín (2003) refere então os três tipos de conflito apresentados por Torrego 

(2001), a saber:  

 Relação/comunicação – conflitos que são, geralmente, consequência de uma 

comunicação má que acaba por corroer a comunicação e relação entre as partes. 

Estes podem começar assim por pequenas agressões verbais ao outro, como 

insultos, desvalorização, início de rumores, mal-entendidos, estereótipos e todos 

os que tenham a ver com as relações sociais e a comunicação entre as partes, que 

poderão culminar num fim mais grave;  

 Interesses e necessidades – conflitos relativos a recursos materiais, temporais e 

espaciais ou por atividades (desacordos na forma de realizar); 

 Preferências, valores e crenças – aqueles em que conta bastante a importância 

que cada parte dá aos seus valores, preferências e crenças pessoais. Neste 

sentido uma das soluções poderá passar por encontrar valores superiores que 

sejam comuns a ambas as partes, superando assim as diferenças entre estas. 

1.2 - Elementos do conflito 

Para se entender um conflito, é necessário considerar vários elementos, de outro 

modo, “só percebemos o conflito quando este produz suas manifestações violentas (…) 

por vezes esquecemos que problemas mal resolvidos se repetem.” (Chrispino, 2002). 

No sentido de conhecer os elementos que o conflito comporta, San Martín 

(2003), refere os elementos considerados por Torrego (2001), como sendo: relativos a 

pessoas, ao processo e ao problema. 

Seguindo então a perspetiva do autor anteriormente referido podemos definir 

que quando se pensa nas pessoas, é necessário ter em consideração: 

 Os protagonistas – perceber qual ou quais as partes que desempenham um papel 

principal no conflito e qual ou quais poderão influenciar no resultado final; 

 As posições que assumem ao longo do desenrolar do conflito; 

 Os interesses de ambas as partes em conflito – perceber o que está por detrás do 

que se pede, perceber o porquê do pedido de cada uma das partes, para conseguir 

chegar a uma solução em que “eu ganho, tu ganhas”; 

 As necessidades que apresentam perante o conflito; 
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 O poder que cada uma das partes revela no conflito e o modo como esse poder 

influenciará na solução possível encontrada; 

 A perceção do problema que as partes em conflito têm; 

 Quais as emoções e sentimentos das partes envolvidas relativamente ao conflito 

apresentado; 

 Quais os valores de ambas as partes. 

É preciso perceber o conflito também como um processo que muitas vezes não é 

linear. Jares (citado por San Martín, 2003) diz que “o conflito se parece mais a um 

eletrocardiograma do que com um ponto ou linha fixa, daí que seja preciso estudar todo 

o seu processo.” Assim sendo, não poderemos observar o conflito como um caso 

pontual, mas como um processo moroso que começou num determinado momento e que 

se prolonga no tempo, tendo assim oscilações no seu processo desde o começo até à sua 

eficaz resolução. 

Indo assim em relação ao processo, é importante considerar, na análise e gestão 

dos conflitos, os seguintes aspetos: 

 Dinâmica do conflito, isto é, qual a história por detrás do conflito e de que modo 

essa poderá influenciar na resolução e procura de solução do mesmo; 

 Relação entre as partes – perceber se existe uma relação positiva ou negativa 

entre as partes em conflito; 

 Comunicação – perceber se estamos perante partes iguais, em que os códigos 

culturais e sociais são semelhantes ou não, pois esta igualdade ou diferença de 

códigos culturais poderá influenciar uma boa ou má comunicação entre as 

partes. Como refere San Martín (2003), a respeito da comunicação entre as 

partes, há que ver também as distorções, os rumores, os estereótipos e os juízos 

de valor, que poderão influenciar a comunicação. Acrescenta também Chrispino 

(2002) que “podemos esperar que, pela diferença entre as opiniões, haja conflito 

no espaço escolar”.  

Por último, quanto aos elementos do conflito relativos ao problema, é importante 

analisar: 

 O núcleo do problema, em que se filtra o que é importante para o problema em 

questão e quais as informações que não são relevantes, sendo aqui necessário 

considerar as suas causas e dimensões, qual o seu impacto nos protagonistas e de 

que modo poderemos tipificar e categorizar os seus elementos. 
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Relativamente às causas do conflito, estas poderão ser várias. Considero mais 

relevantes, as apresentadas por San Martín (2003), porque na sua perspetiva este autor 

agrupa de forma sintetizada, elementos necessários à vida social, profissional e pessoal 

da pessoa, e neste sentido, encaro-os como aqueles que mais contribuem para o 

aparecimento de conflitos: 

 Família – a situação atual desta, seja situações de divórcio, ausência de um dos 

progenitores, violência familiar, entre outros fatores, irá influenciar a forma 

como os jovens reagem ou gerem conflitos; 

 Contexto social em que se encontram – situações de desemprego, 

marginalização, pobreza e falta de expectativas profissionais e pessoais poderá 

também influenciar o desenrolar de conflitos por parte dos jovens em formação; 

 Meios de comunicação – televisões, rádios, jornais, revistas, entre outros meios 

de comunicação, poderão também oferecer aos jovens uma carga significativa de 

violência verbal, psicológica e física, o que poderá desencadear situações de 

conflito; 

 Questões relacionadas com a escola de hoje – massificação da escola; inutilidade 

da escola; descompensação de funções da escola; 

 Clima escolar em que se encontram; 

 Relações interpessoais e a influência que estas têm no comportamento dos 

alunos e seu desenvolvimento, pois muitas vezes as relações interpessoais 

moldam-nos de forma negativa. 

Focando ainda as causas do conflito para o meio escolar, Jares (1992), divide-as 

em quatro categorias – Ideológico – cientificas (opções pedagógicas diferentes, opções 

ideológicas diferentes, opções organizativas diferentes e tipos de cultura diferentes); 

Relacionadas com o poder (controle da organização, promoções profissionais, acesso 

aos recursos e tomada de decisões); Relacionadas com a estrutura (ambiguidade de 

metas e funções, debilidade organizativa e contextos e variedade organizativa); e 

relacionadas com questões pessoais e de relações interpessoais (afirmação pessoal, 

segurança, insatisfação laboral e comunicação desigual) (Jares, 1997). 

Um dos fenómenos que também considero associado aos conflitos em meio 

escolar é a indisciplina, que na visão de Estrela (1994, citado por Marques, 2011), é um 

conceito que “se relaciona intimamente com a disciplina e tende normalmente a ser 

definido pela sua negação ou privação ou pela desordem proveniente da quebra de 
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regras estabelecidas” (p.11). Neste sentido, considero possível afirmar que quando os 

alunos sentem necessidade de quebrar as regras impostas pela escola como forma de 

manifestar as suas ideias e crenças, tal poderá traduzir num conflito em meio escolar. 

No entanto, é de referir, como sabido, que nem sempre existe a quebra das regras 

impostas e que quando essa quebra se dá, nem sempre decorre de um conflito. 

Acrescenta ainda Chrispino (2002) que “o conflito se origina da diferença de 

interesses, de desejos e de aspirações. Percebe-se que não existe aqui a noção estrita de 

erro e de acerto, mas de posições que são defendidas frente a outras, diferentes”. 

Amado (2001, citado por Marques, 2011) define assim diversos fatores que 

poderão estar na origem de comportamentos de indisciplina em contexto escolar. São 

eles: fatores de ordem social e políticos; de ordem familiar; institucionais formais e 

informais; pedagógicos; pessoais do docente e pessoais do aluno. 

1.3 – Estratégias e modos de atuação em situações de conflito 

“O conflito, pois, é parte integrante da vida e da atividade social, quer 

contemporânea, quer antiga. (…) Um exemplo claro da dificuldade que 

temos para lidar com o conflito é a nossa incapacidade de identificar as 

circunstâncias que derivam do conflito ou redundam nele.” (Chrispino 

2002). 

Uma vez revelada a complexidade dos elementos do conflito, é necessário 

perceber as diferentes estratégias para gerir os conflitos e poder adaptá-las de acordo 

com os conflitos que se desenrolam. Uma vez que este trabalho se centra nos conflitos 

em meio escolar, adaptarei a perspetiva dos autores remetendo para esta dimensão 

social que é a escola.  

Neste sentido, Vieira & Amado (2010), referem diferentes formas de gestão de 

conflitos, como: “a aplicação de sanções, a arbitragem, a conciliação, negociação e a 

mediação.” Estas formas de gestão de conflitos têm diferentes características, sendo que 

não poderemos afirmar que uma será vantajosa em relação a outra. Trata-se assim de 

um exercício de gestão de conflito, de acordo com a forma que se considere mais 

adequada ao conflito em questão. É certo que todas as formas de gestão de conflitos 

apresentam aspetos positivos e negativos, e que por si só não existe uma que seja 

sempre suficiente e sustentável na procura de resolução e gestão do conflito, no entanto, 

focar-me-ei nos aspetos da mediação de conflitos.  
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As diferentes formas de gestão do conflito poderão ser assim agrupadas de 

acordo com as suas características e direções de atuação, pois como refere Ferreira 

(2009, citado por Vieira & Amado, 2010):  

“Todas estas técnicas alternativas possuem objetivos e características 

próprias e “numas prevalece a decisão a partir da norma estabelecida 

(sanção e arbitragem), noutras (conciliação, mediação e negociação) 

prevalece a decisão a partir do diálogo entre partes, com ou sem a 

ajuda de um terceiro elemento alheio ao conflito”. 

Embora existam diferentes formas de gestão de conflito e suas características, é 

necessário que na atuação se considerem etapas no processo de resolução dos conflitos. 

Deste modo, no processo de resolução de conflitos, o conjunto de etapas poderão ser 

encaradas como: 

 Conhecimento – as partes estão cientes de que haverá uma confrontação entre 

ambas, em que se reconhecem necessidades, valores, crenças… relevantes para 

o processo; 

 Diagnóstico – diagnosticam-se os elementos presentes no conflito; 

 Redução do conflito – etapa em que se reduz o nível emocional, de modo a 

conseguir aceitar as diferentes perspetivas das partes; 

 Solução do problema – através de conversas, reflexões, estabelecimentos de 

pontos de encontro e respeito mútuo tenta-se solucionar o conflito; 

 Construção do acordo final – estabelece-se um acordo que permita findar as 

hostilidades e em que se procure, sempre que possível, restaurar a relação 

anterior. (San Martín, 2003). 

Ainda relativamente aos modos de atuação na resolução de conflitos, Jares 

(2002, citado por Gaspar, 2007), define cinco formas de enfrentar os conflitos, sendo 

elas: Competição, em que existe uma relação de ganhar e perder – há a procura de 

satisfazer os interesses pessoais, não havendo preocupação com o outro; Fuga, em que 

ambas as partes perdem, pois o conflito é evitado a todo custo, não havendo 

preocupação connosco nem com o outro; Compromisso, que se traduz num ganhar algo 

e perder algo por parte de ambos os envolvidos no conflito – quando se encontra uma 

solução que satisfaça parcialmente ambas as partes, há uma preocupação moderada 

connosco e com o outro; Acomodação, onde existe uma relação de perder e ganhar – 

aqui uma das partes cede as necessidades/desejos dos outros, renunciando aos seus; e 

Colaboração, onde existe a ideia de “eu ganho, tu ganhas” – aqui existe preocupação 

connosco e com o outro, tentando encontrar uma solução que satisfaça ambos. 
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Ainda num contexto escolar, Domingos & Freire (2009, citado por Marques, 

2011) referem que quando os conflitos se dão entre elementos do mesmo círculo de 

amigos, as estratégias utilizadas são cooperativas, como o diálogo, a escuta ativa, a 

empatia e o respeito pelo outro, enquanto que, se o conflito ocorre entre alunos de 

diferentes círculos de amigos, a maioria opta por ignorar ou afastar-se, no entanto, se 

decidem enfrentar a outra parte em conflito, as estratégias maioritariamente adotadas 

pelo género feminino são as de diálogo, enquanto que os de género masculino optam 

pela violência física e/ou verbal. 

Marques (2011), refere também três modelos de gestão de conflitos em contexto 

escolar, que, de acordo com Torrego (2001) se denominam de normativo, relacional e 

integrador. 

Deste modo, podemos definir o modelo normativo como o mais facilmente 

aplicado e mais comum, em que se recorre à sanção como exemplo para os outros, 

inibindo o litigante de voltar a atuar; o modelo relacional como um modelo cujo 

principal objetivo se prende com a prevenção do conflito através do diálogo, onde se 

procura restaurar a relação e reparar os danos que o conflito provocou; e por último o 

integrador que integra os dois modelos acima apresentados, tal como o próprio nome 

indica. “Este modelo reforça a importância da criação de um clima de diálogo que 

estimule a cooperação e a responsabilização das partes na gestão dos conflitos”. 

(Marques, 2011, p. 23). 

A mediação de conflitos em contexto escolar é pois uma estratégia que se insere 

preferencialmente num modelo relacional ou integrador, e que opera procurando 

promover um modo colaborativo de gestão de conflitos. 

Assim, considero importante referir que embora esta não possa responder a 

todos os conflitos que existem ao longo de um ano letivo, se for trabalhada ao nível de 

toda a comunidade educativa, é possível obter resultados positivos na prevenção e 

diminuição de conflitos, a longo prazo. 

Ainda Jares (2002, citado por Oliveira &Morgado, 2009) define cinco aspetos 

que o processo de mediação de conflitos deverá respeitar, no encontro da ideia acima 

apresentada: 

“1. Favorecer e estimular a comunicação entre as partes em conflito, o 

que traz consigo o controlo das interações destrutivas; 2. levar a que 

ambas as partes compreendam o conflito de uma forma global e não 

apenas a partir da sua própria perspetiva; 3. ajudar na análise das 

causas do conflito, fazendo com que as partes separem os interesses 
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dos sentimentos; 4. favorecer a conversão das diferenças em formas 

criativas de resolução do conflito; 5. reparar, sempre que viável, as 

feridas emocionais que possam existir entre as partes.” (p. 49) 

Na perspetiva de Vieira & Amado (2010), poderemos pensar na mediação de 

conflitos como uma “estratégia de resolução positiva de problemas que surgem entre 

partes em confronto, sendo estas convidadas, por um terceiro elemento, a apresentar as 

suas próprias soluções, a alcançar compromissos mutuamente satisfatórios e a sentirem-

se responsáveis pelas suas ações.” 

Então, para que a mediação de conflitos funcione eficazmente é necessário que 

as partes implicadas fiquem satisfeitas com o modo como este processo é conduzido e 

com o seu desenvolvimento e sintam que:  

“O processo de resolução é justo, ou seja, as suas questões estão a ser 

ouvidas e compreendidas; O acordo alcançado (ou a decisão tomada) é 

razoável e justo; O processo de mediação fomenta o relacionamento 

entre as partes; As partes são capazes de se relacionarem positivamente 

no futuro; As partes sentem que vão ter o apoio institucional necessário 

para levarem por diante o seu acordo e decisões.” (Vieira & Amado 

2010). 

A mediação de conflitos tem como objetivo conseguir uma colaboração entre as 

partes, transformando as suas relações, no sentido de existir um ganhar em ambas as 

partes, sendo possível uma procura positiva no sentido em que nos preocupamos com o 

bem-estar do “eu” sem prejudicar o “outro”. 

Em jeito de nota, relativamente aos conflitos escolares, Jares (2006) (citado por 

Vieira & Amado, 2010), afirma que é importante que a classe docente: 

“não pense somente numa perspetiva individual no âmbito das suas 

turmas, mas também numa perspetiva coletiva, que pense no conjunto 

da escola, que os seus problemas não sejam considerados como 

meramente particulares e que os problemas dos outros também sejam 

os seus problemas” (p. 93) 

2 – Mediação de conflitos 

Falar em mediação é falar de um tema bastante pertinente nos dias de hoje, 

embora seja uma forma de prevenção e resolução de conflito pouco praticada. Para 

poder contextualizar um pouco a mediação, é importante referir que esta:  

“(re) inicia-se, com mais ênfase, nos anos setenta nos Estados Unidos 

da América do Norte (EUA), difundindo-se para o Canadá, China e 

alguns países da Europa e América Latina, atualmente, face ao 

processo de globalização, encontra-se em fase de implantação nos 

países em desenvolvimento, ditos emergentes.” (Egger, 2008, p. 34). 
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Note-se que em todas as tipologias de mediação, existem aspetos que se 

mantêm, assim é importante referir, como afirma Egger (2008), que “a Mediação é um 

procedimento voluntário e confidencial em que um terceiro neutro e imparcial, ajuda 

duas ou mais pessoas em conflito a buscar uma solução que satisfaça aos interesses de 

todos ou melhore o vínculo entre as partes” (p. 58). 

Também para Cooley & Lubet, (2001, citado por Egger, 2008) a mediação “ [...] 

pode ser definida como um processo no qual uma parte neutra ajuda os contendores a 

chegar a um acerto voluntário de suas diferenças mediante um acordo que define seu 

futuro comprometimento.” (p. 59).  

A mediação, na atualidade, tem assim assumido um papel crescente na resolução 

de conflitos não só a nível empresarial, como também social e cultural. A mediação de 

conflitos de um modo amplo poderá ser vista como uma estratégia diferente e nalguns 

casos eficaz para a resolução dos conflitos, que se aplique a diferentes áreas da 

sociedade. Deste modo, Egger (2008), refere que:  

“Como antecedente da mediação, na atualidade, cita-se os bons 

resultados obtidos dentro das empresas para resolver conflitos entre 

seus departamentos, quando intervém determinada pessoa que por suas 

características individuais ajudava a resolver os conflitos de forma 

mais rápida, efetiva e económica (…) O facto é que a tendência da 

prática da mediação tem tido um significativo crescimento nestas duas 

últimas décadas. A principal razão disso é que tem resultado ser muito 

efetiva e proveitosa sua prática como método de resolução de 

controvérsias de um modo menos traumatizante e aceitável pelas partes 

em conflito.” (p. 34).  

A mediação constitui então: 

“uma perspetiva de intervenção de um conceito fulcral nos sistemas 

educativos, ao funcionar como um processo facilitador da 

comunicação, quer esta seja entre pessoas, entre grupos, entre 

instituições, ou entre culturas, promovendo o restabelecimento de laços 

sociais e a participação alargada dos cidadãos na gestão dos seus 

problemas”. (Freire, 2010, citado por Marques, 2011, p. 24). 

2.1- Conceitos e Contextos  

Segundo Brandoni (1998) a mediação é conhecida como “Nova e Antiga 

Tecnologia Social” que toca pontos da subjetividade e intersubjetividade, dos modos em 

que a sociedade, a um nível micro, se constitui em sintonia com as novas necessidades e 

expectativas sociais em torno do processo de libertação e expansão do individual, fonte 

de novas contradições e tensões. Através da mediação, as partes em conflito, poderão ter 

uma aprendizagem de como resolver e solucioná-los, de modo a conseguirem apreender 
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outras abordagens que promovam a resolução em que consigam consagrar-se ambas 

“vencedoras”. 

A mediação de conflitos, ao contrário de algumas formas de resolução baseadas 

na punição, tem como intuito promover entre as pessoas em conflito uma situação de 

“eu ganho, tu ganhas”. Deve haver assim uma conciliação de interesses de ambas as 

partes, por via de cooperação e comunicação. 

Segundo Almeida, (2009), o processo de mediação é defendido quando: 

 “O conflito assume um papel predominante nas relações entre as 

pessoas, entre estas e as organizações, e entre organizações num 

determinado território, e sempre que a procura de alternativas exigir a 

intervenção de uma terceira pessoa que valorize a comunicação entre 

as partes e a capacidade de tomada de decisão dos litigantes no sentido 

de estabelecer um acordo mútuo, sem a intervenção de um juiz ou de 

um negociador.” 

Então quando devemos utilizar a mediação? A autora acima referida diz que “a 

mediação é utilizada em situações de conflito, no sentido de controlar ou prevenir, 

estabelecer ou restabelecer laços sociais, e deste modo, regular relações sociais e, ou 

impulsionar mudanças a nível pessoal, inter individual e social.” 

Note-se que a chave da mediação é que esta, na perspetiva de Morgado & 

Oliveira (2009, citado por Vieira & Amado, 2010), “não está na eliminação do conflito 

mas sim na sua regulação, solução justa e não violenta. Trata-se de utilizar os meios 

adequados, enfatizando as estratégias de resolução pacífica e criativa do mesmo”. 

A mediação é ainda para Almeida (2009), um “paradoxo na sociedade atual”, 

que se tem “vindo a afirmar como modo alternativo de resolução de conflitos”. Deste 

modo, as partes mediadas poderão desenvolver uma argumentação e resolver o conflito 

de forma mais racional e distanciada emocionalmente. 

Briant & Palau (1999, citado por Almeida, 2009), referem ainda que a mediação 

“define-se como o relacionamento entre dois termos e dois seres”, e que é:  

“societal e interindividual, mesmo que os atores sociais não tenham 

noção dessa dualidade. (…) É societal na medida em que esse 

relacionamento visa construir ou desenvolver laços sociais e tratar ou 

prevenir conflitos (…) é igualmente interindividual se entendida como 

um modo não contencioso de regulação de litígios sob a égide de uma 

terceira pessoa.” (p. 118). 
 

O conceito de mediação de conflitos é na sua complexidade definido de acordo 

com a visão que os autores têm, assim pode ainda ser entendido também como:  
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“um processo formal pelo qual um terceiro imparcial, o mediador, tenta 

através da organização de troca de opiniões entre as partes, permitir-

lhes confrontar os seus pontos de vista e procurar com a sua ajuda a 

solução para o litígio que os opõe. O mediador procura assistir as 

partes na procura de uma solução que satisfará os seus interesses 

respetivos e não dispõe de nenhum de nenhum poder para pôr fim ao 

diferendo ou impor a decisão às partes em causa” (Bonafé-Schmitt, 

2009). 

Considero que uma ideia que ilustra a mediação é a de que esta se pode traduzir 

no ato de servir de intermediário entre as partes em conflito, de modo a ajudar na 

procura de soluções. 

É no entanto também importante referir que não se poderá estender o termo 

mediação a todos os casos, pois muitas vezes generaliza-se o termo, esquecendo-se do 

que realmente é mediar conflitos. É necessário perceber em que situações poderemos 

empregar os termos de mediação e os seus pressupostos. Egger (2008), refere neste 

sentido que:  

“Precisa-se aclarar os modos em que a mediação pode ser instalada 

como procedimento de intervenção nos conflitos (…) Mediar e seus 

sinónimos, transformaram-se num verbo de ação parecido ao de 

intervenção, sem uma significação ética e filosófica, precisa.” (p. 38).  

Deste modo, para que não se atribua a todos os termos o conceito de mediação, é 

necessário redefini-lo: 

“Desde um maior rigor semântico e da realidade de suas práticas, situar 

o termo dentro dos caracteres genéricos que correspondam dentro dos 

processos conflitivos, relacionando as técnicas de mediação com o 

resto das técnicas e métodos que podem ser caracterizadas como 

negociação, conciliação ou mais recentemente de coaching, que 

contribuem e facilitam a resolução não-violenta, pedagógica e 

construtiva dos conflitos, tentando incorporar ao conceito de mediação 

práticas de soluções não-dirigidas, nem coativas, de intervenção nos 

conflitos, pelas vias da diplomacia, da cidadania etc.” (Egger, 2008, p. 

39). 

Relativamente ao modo como se realiza a mediação e aos contextos em que esta 

atua, Almeida, (2009) refere que: 

“é preciso apreender e compreender as características sócio – culturais 

do território onde se intervém, compreender a expressão das 

consequências da situação em termos individuais, coletivos e 

institucionais, identificar os obstáculos, e elaborar um projeto onde a 

mediação seja apenas um dos processos a apreender.” 

Deste modo, é necessário compreender o meio envolvente e conhecer o historial 

das partes a ser mediadas, de modo a perceber o que poderá iniciar o conflito e de que 

modo se poderá adaptar a mediação ao contexto em que os conflituantes estão inseridos.  
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Adaptando estes conceitos de mediação ao meu contexto de ação, considero que, uma 

vez que o contexto escolar é muito diversificado, nomeadamente a nível cultural, e 

etário da população alvo, e uma vez que o conflito é evidente e frequente, a mediação 

será uma forma positiva e diferente de resolução de conflitos que trará novas 

perspetivas não só aos envolvidos como abrirá portas à continuação de construção e 

consolidação deste modelo que, embora não seja novo, é pouco praticado ao nível 

escolar. 

Ainda de acordo com Brandoni (1998), e ingressando numa ideia mais 

direcionada para a mediação de conflitos em meio escolar, o registo das experiências de 

mediação dos atores institucionais e a articulação de projetos em cada comunidade 

permitirá introduzir mudanças na escola, ou seja, a aceitação da mediação por parte dos 

atores institucionais como forma de resolução de conflito, produzirá uma quebra nos 

modelos de escola tradicional e nos seus métodos de resolução dos conflitos. Neste 

sentido será possível proporcionar uma visão diferente relativa ao conflito e aos modos 

de atuação dos agentes educativos perante este, existindo um desfasamento de parte das 

técnicas tradicionais de punição e/ou castigo, permitindo assim uma transformação nos 

conflituantes e não um sentimento de punição, em que depois de resolvido o conflito 

não se procede à transformação da visão e reflexão destes aquando da ocorrência do 

conflito. 

Assim, uma vez que na mediação se afirma que não existe apenas uma verdade e 

que não existe apenas a verdade de uma das partes mas sim de ambas, considero esta 

forma de resolução e prevenção de conflitos importante numa escola onde, de acordo 

com a realidade vivida ao longo deste estágio, a maioria dos conflitos se dá por falta de 

comunicação entre as partes e mal – entendidos, que nalguns casos surgem por fatores 

como a diversidade de idades e culturas dos alunos. 

2.2- Modelos e técnicas 

A mediação pode ser diferenciada por distintos modelos. Os modelos da 

mediação, considerados principais são: o Modelo Harvardiano ou Linear de Harvard; o 

Modelo Transformativo de P. Folger y Robert A. Baruch Bush, e o Modelo Circular 

Narrativo de Sara Cobb.  

O modelo Linear de Harvard está centrado no acordo, na comunicação e no que 

através desta, seja importante para a construção do acordo e não tenta, no entanto, 

modificar as relações entre as partes; o modelo Transformativo centra-se na 
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transformação das relações e o modelo Circular Narrativo encontra-se entre ambos, quer 

isto dizer que, está direcionado tanto para a modificação entre as partes por via do 

acordo, bem como para a transformação das relações entre as partes. 

Segue-se assim a apresentação de cada um destes modelos, no entanto, é de 

referir que no decorrer do projeto aqui apresentado, tentei guiar-me pelos ideais do 

modelo Transformativo, consolidando, sempre que possível, uma junção com o modelo 

Linear de Harvard, considerando importante a transformação das relações das partes 

bem como o estabelecimento e cumprimento de acordos entre as partes em conflito, e 

uma junção destes modelos pareceu-me adequado e correspondente aos pressupostos 

que defini para o meu projeto de mediação. Assim, é possível seguir os ideais do 

modelo transformativo no sentido de modificar a relação entre as partes em conflito, 

mas atendendo às técnicas apresentadas pelo modelo linear de Harvard, em que o 

estabelecimento de acordo se revela uma conduta determinante no cumprimento da 

solução encontrada para o conflito. Remetendo então para as diferentes características 

dos modelos: 

 “O modelo linear de Harvard indica 5 (cinco) estágios para o 

desenvolvimento do procedimento de mediação. Vale ressaltar que sua 

base é a mediação passiva, ou seja, não existe a intervenção direta do 

mediador, que apenas exercerá o papel de facilitador do diálogo entre 

as partes, utilizando-se de técnicas para alcançar o objetivo principal da 

mediação Tradicional-Linear de Harvard, que é a construção do 

acordo.” (Lima, et al., 2010). 

Assim poderão distinguir-se os cinco estágios do modelo Harvardiano ou Linear 

de Harvard, dividindo-os em: contracting, developing issues, técnica de looping, 

brainstorming e por último drafting the agreement. 

Lima, et al. (2010), descrevem o primeiro estágio: contracting, como sendo 

aquele em que: 

“O mediador estabelece o contacto entre os interessados, ele é 

responsável por explicar às partes, as regras, parâmetros e limites do 

procedimento da mediação, sua intenção é trazer segurança e 

esclarecimento sobre as vantagens e desvantagens de se trabalhar em 

uma via diversa da judicial”; 

O segundo estágio: developing issues é referido como: 

“O momento da identificação das questões que importam às partes, 

tantos os interesses expressados por suas manifestações externas, 

quanto aqueles derivados de suas manifestações intrínsecas, neste caso, 

o mediador deverá trabalhar mais precisamente com a técnica da 

“escutatória”;   
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Por sua vez, o terceiro estágio: técnica do looping, é visto como o momento em 

que o mediador faz uma série de perguntas e deste modo, segundo os autores referidos, 

“tendo em vista o teor da resposta, recoloca a pergunta em outros 

termos (rephrasing) ou em outro contexto (reframing), até que o 

próprio interessado consiga externar seu verdadeiro propósito. Ele tem 

a opção de perguntar e reperguntar quantas vezes for necessário;” 

(Lima et. al, 2010). 

O quarto estágio é o momento em que se realiza o chamado brainstorming que 

não é nada mais que o momento em que o mediador chama as partes para organizarem 

as suas ideias e estabelecerem assim alternativas que ajudem numa solução ao seu 

problema de conflito. Os autores afirmam ainda que nesta fase: 

“utilizam-se as informações relevantes obtidas durante a aplicação das 

técnicas do Looping, para que o diálogo possa fluir com mais 

tranquilidade e eficiência. Observa-se que é o momento onde as partes, 

conhecendo a realidade do outro, terão a possibilidade de oferecer 

propostas eficazes e que preencham suas reais necessidades.” (Lima et. 

al., 2010). 

Por último, temos o quinto estágio: drafting the agreement, que os autores acima 

referidos caracterizam como o “selar” do acordo, que manifesta a vontade de cumprir as 

normas do direito positivo na resolução do conflito.   

Nazareth (2009, referido por Almeida, 2012) ainda no que diz respeito ao 

processo de negociação, entende que “ele é o meio pelo qual a mediação se desenvolve, 

não sendo papel do mediador negociar pelas partes, mas contribuir para que eles 

próprios encontrem as melhores alternativas para se chegar ao acordo.” Na aplicação do 

presente modelo, Almeida (2012), diz ainda que “o mediador deve conduzir o processo 

com neutralidade, a fim de verificar a possibilidade de descobrir e identificar os reais 

interesses das partes, estimulando, dessa forma, a criação de propostas advindas por elas 

próprias.”O objetivo principal da mediação Harvardiana é assim a formalização do 

acordo. Seguidamente, apresentarei o modelo transformativo, que Lima et al. (2010) 

referem como sendo uma mediação transformativa.  

“A mediação transformativa foi um modelo elaborado por Robert A. 

Barush Bush, teórico da Negociação e Joseph F. Folger, teórico na 

comunicação. Este modelo criado, aplicado e adaptado em todo 

mundo tem como objetivo situar o acordo como uma possibilidade, 

diferente do modelo harvardiano que tem o acordo como principal 

objetivo.” 

Almeida (2012), acrescenta ainda que este modelo: 

“Visa, ainda, trabalhar os interesses e necessidades das partes, e não 

somente a posição cristalizada do conflito. Observa-se que a 
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transformação na relação entre os mediados viabiliza o 

restabelecimento dos laços afetivos e, consequentemente, o acordo. 

Neste modelo, o mediador tem como foco a mediação passiva. Assim, 

não existe a intervenção direta do mediador, que utiliza técnicas de 

negociação para facilitar o diálogo entre as partes para que, juntas e de 

forma autónoma, possam construir uma decisão. O empowerment 

(emponderamento) das partes é importante para que elas solucionem, 

por si, o conflito.” 

Este modelo vinca a ideia de que o conflito não é visto como algo negativo, mas 

sim como uma oportunidade de promover a transformação das relações entre as partes. 

Neste sentido, não é um modelo que se limite à resolução do conflito mas que pretende 

transformar a relação das partes em conflito, ao mesmo tempo que nos encaminha para 

a solução do mesmo. A forma de atuação seguida neste modelo remete-nos para uma 

resolução que passe por um nível individual de cada uma das partes em conflito, por um 

nível institucional e também cultural, uma vez que a cultura de cada uma das partes tem 

um papel mais participativo na solução. Quer isto dizer que, seguindo o pressuposto de 

transformação das relações do modelo Transformativo, as partes em conflito modificam 

não só a estrutura das suas relações interpessoais bem como a sua relação com o “eu” 

interior. É necessária existir uma mudança a nível pessoal e interior para realizarmos 

uma transformação na relação com o outro. Neste sentido, 

 “Regista-se que este modelo trabalha o conflito na sua integralidade, 

ou seja: o aspeto emocional, afetivo, financeiro, psicológico e legal. É 

valido ressaltar que na mediação transformativa, o ideal é que o 

conflito seja trabalhado por uma comissão transdisciplinar. É também 

instrumento de pacificação social baseada na construção de uma 

“cultura de paz” (Lima et al, 2010). 

Esta ideia é também acentuada por Almeida (2012), que assume a perspetiva de 

Lima et al. (2010), de que “este modelo trabalha o conflito em sua integralidade, 

abrangendo os aspetos emocional, afetivo, financeiro, psicológico e legal.” 

O modelo produz assim uma transformação a quatro grandes níveis, sendo estes: 

a cultura, a estrutura, os valores e a relação consigo e com o outro (relações 

interpessoais). 

Deste modo, as palavras-chave deste modelo são capacitação, reconhecimento e 

consciencialização dos sistemas e culturas envolvidas, o que se revela importante numa 

mediação de conflitos ao nível escolar, pois devemos considerar contextos e sistemas 

culturais, visando o foco do problema e desconstruindo-o, de modo a perceber a origem 

do conflito e a resolvê-lo de modo a não haver réplicas do mesmo. 
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Este é um modelo importante nas escolas, uma vez que, tenta traçar um 

momento inicial de conflito, buscando o que poderá estar no desencadear deste, na sua 

real origem, não pretendendo uma resolução apenas a curto prazo mas sendo “vigiada” a 

longo prazo, para prevenção de eventuais réplicas dos mesmos conflitos ou com os 

mesmos intervenientes. 

Almeida (2010), descreve o modelo de Sara Cobb, como um modelo que insere 

o seu “formato de trabalho que inclui as duas vertentes anteriores ― cuidar da 

construção do acordo e, em paralelo, da relação social entre os envolvidos.” 

Acerca deste modelo, Erickson (2012) diz que “é conhecido como “circular – 

narrativo” por imprimir à narrativa um carácter singular dentro do processo de 

mediação.” (p. 282) 

Este modelo procura assim “unir os dois modelos anteriores, focando-se tanto no 

conflito quanto no acordo” (Diniz, 2008). Deste modo, o modelo Circular – Narrativo, 

segue a ideia de que as partes em conflito, o conflito em si e a sua história “não podem 

ser vistos isoladamente, mas como inter-relacionados a um conjunto de relações dentro 

de um todo maior” (Diniz, 2008). 

Para melhor perceber como poderá ser realizada uma “sessão de mediação” na 

procura de solução para as partes em conflito é necessário ter em conta diversas técnicas 

de conduta da mesma. Algumas das técnicas de conduta de uma sessão de mediação 

estão direcionadas para o “processo de escuta -ativa”, que se reflete em animar, aclarar, 

refletir, parafrasear e valorizar. De acordo com San Martin (2003), algumas técnicas 

úteis de mediação e escuta ativa são então: 

 Reformular o que é dito – dizer de outro modo o que nos é dito pelas 

partes mediadas; 

 Reenquadrar no contexto e na situação descrita – adaptar o que é dito ao 

contexto e à situação; 

 Conotar positivamente características de ambas as partes; 

 Validar e legitimar o que é dito de ambas as partes; 

 Estruturar; 

 Confrontar – devolvendo o que é dito pelas partes, confrontando com a 

descrição de acontecimentos feita; 
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 Fazer perguntas exploratórias, estratégicas e circulares – no sentido de 

devolver as questões e ajudar na clareza do conflito e da situação que o 

despoletou. 

3 - Mediação Escolar 

Luison & Valastro (2004, referido por Almeida, 2009), distinguem diferentes 

abordagens ou tipologias de mediação, sendo estas: mediação cultural, de conflitos, 

escolar, social, comunitária e institucional. Para este ponto do presente projeto que se 

realizou em contexto escolar, concentrar-me-ei na mediação escolar. 

“Quando nos referimos a programas de mediação em contextos educativos 

estamos a pensar na mediação enquanto estratégia formadora e preventiva e não apenas 

como mera estratégia de gestão e resolução de conflitos nos contextos escolares.” 

(Silva, 2011, p.256). 

É possível perceber a importância da mediação ao nível escolar bem como a sua 

complexidade, ao analisar a rede educativa de uma escola. Se pensarmos na mediação 

escolar como uma teia que se estende desde o pessoal docente, aos funcionários, aos 

alunos, aos encarregados de educação, às parcerias que as próprias escolas mantêm, 

penso ser possível afirmar esta como um benefício se praticada por toda a comunidade 

educativa. A escola encontra assim na mediação “uma ferramenta pedagógica para 

ensinar a lidar com o conflito e a adotar estratégias positivas, criativas e de colaboração 

na gestão da convivência, contribuindo assim para o cumprimento das suas funções de 

educação e de socialização.” (Pinto da Costa, 2010). 

Uma vez encarada e reconhecida a mediação, e adotada esta como uma 

estratégia de resposta corrente na resolução de conflitos em meio escolar, considero que 

poderia facilitar a comunicação em toda esta rede bem como prevenir e/ou resolver 

conflitos entre os membros da mesma. Ao encontro desta perspetiva, podemos examinar 

as palavras de Oliveira & Morgado (2009):  

“a mediação deve ser utilizada em todos os âmbitos da vida escolar e 

com todos sectores da comunidade educativa. O projeto de 

implementação da mediação escolar exige, para que seja compatível 

com a aprendizagem dos seus jovens, uma intervenção organizacional 

ao nível dos conflitos existentes na escola: relação professores/direção, 

relação professores/professores, relação professores/alunos, relação 

professores/pais; bem como, no contexto da sala de aula: relação 

professores / alunos, relação dos alunos entre si e relação 

professores/pais”. (p.50) 
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É necessário pensar na mediação escolar como praticável fora da escola e 

extensível a toda a comunidade educativa e não apenas restrita ao espaço escola. 

Também Ramón Alzate (2005, citado por Oliveira e Morgado, 2009) advoga 

esta perspetiva, partilhando a ideia de que é necessária a “inclusão simultânea das 

seguintes áreas: o sistema disciplinar; o currículo; a pedagogia; a cultura escolar; o lar e 

a comunidade” (p. 51). 

3.1 – Impactos da mediação escolar 

Uma vez que neste estágio a mediação ocorre ao nível da comunidade educativa 

e de uma escola, irei agora aprofundar a mediação escolar. Note-se, no entanto, que 

qualquer mediação poderá ter uma perspetiva educativa, no sentido em que existe 

sempre uma aprendizagem. Esta poderá chamar-se de dimensão educativa da mediação. 

A mediação indica que as pessoas aprendem a colaborar umas com as outras, na 

resolução dos seus próprios problemas. 

Segundo Luison & Valastro (2004, referido por Almeida, 2009), mediação 

escolar tem como finalidade a socialização e a produção de identidades sociais, a 

criação de novos espaços de socialização e modelos alternativos de gestão das relações 

sociais. 

Não poderemos esquecer que geralmente se adota a perspetiva de que existe um 

agressor e um agredido no conflito e que tanto o agressor como o agredido têm 

vantagens neste método de resolução e prevenção de conflitos. No entanto, quando nos 

vemos no papel de mediadores e de investigadores das ciências da educação, 

nomeadamente da mediação escolar, não podemos seguir esta visão tão linear dos 

factos. É necessário pensar nas partes em conflito não como agressor e agredido mas 

sim como partes a ser mediadas, no entanto, note-se que, nalgum momento do conflito, 

que poderá ser um processo longo e que sofre atenuantes, poderá existir um agressor e 

uma vítima, que ao longo de todo o processo poderão também trocar as suas posições, 

tornando-se a vítima agressor e vice-versa. 

 San Martín (2003), nesta perspetiva de distinção entre agressor e agredido, 

afirma então que para o agressor as vantagens da mediação são: a possibilidade de um 

processo de responsabilização dos seus atos e perceção das consequências da sua ação, e 

uma tomada de consciência de que os atos têm consequências em terceiros. Quanto às 

vantagens do agredido é salientado que este recebe um espaço de atenção e escuta, em 

que pode falar abertamente sobre a situação e os seus medos, num espaço de informação 
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onde se explica o processo na solução do problema, um espaço de desdramatização 

onde o encontro com o agressor e a conversa pode ajudar a desdramatizar a situação e 

torna-se assim um espaço de reparação porque a mediação permite que se tenha em 

conta danos sofridos pelo agredido e trabalhar sobre estes.  

Este autor refere também que para ambas as partes, a mediação escolar permite 

criar um espaço de comunicação e “responsabilização” dos atos.  

San Martín (2003) aponta ainda como vantagens da mediação escolar as seguintes: 

 Relações positivas entre membros da comunidade educativa; 

 Consolidar, compreensão e confiança na escola; 

 Ser base e modelo para negociações futuras; 

 Favorecer integração entre membros da comunidade educativa; 

 Reduzir os conflitos violentos na escola; 

 Melhorar o clima escolar; 

 Ajudar a uma melhor formação integral do aluno; 

 Gerir conflitos de forma económica; 

 Neutralizar comportamentos agressivos; 

 Trazer compromissos e verificar o seu cumprimento; 

 Ser mais eficaz, uma vez que quem dita as soluções são os conflituantes e ser 

mais credível porque é mútuo; 

 Favorecer a gestão do conflito ao promover o diálogo, comunicação, e a 

importância da relação entre as partes em conflito. 

É importante referir quais as mudanças que a mediação escolar poderia trazer 

para a escola. Assim, é possível identificar três tipos de mudanças na escola 

introduzidas pelo processo de mediação, na perspetiva de Schvarstein (1998), não 

sendo, no entanto, as terceiras mudanças desejáveis, na ótica do autor.  

 Mudanças conservadoras: Operam na estrutura existente melhorando-a mas não 

a alterando. Implicam aos participantes uma aprendizagem que requer o 

desenvolvimento de conhecimentos e habilidades dentro de um conjunto de 

alternativas já existentes. 

 Mudanças Inovadoras: Modificam a estrutura existente gerando novas relações, 

princípios e recursos. Requerem aprendizagens em que seja possível adquirir a 

capacidade de modificar o conjunto de alternativas existentes, criando outras. 
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 Mudanças Destrutivas: Alteram radicalmente a identidade da organização. 

Requerem uma aprendizagem que confere a possibilidade de uma mudança 

coletiva no sistema de conjuntos de alternativas entre as quais se faz uma 

eleição. 

Ensinar a técnica de mediação escolar a alunos, poderá introduzir uma mudança 

conservadora na escola, no sentido em que a novidade residirá na utilização de técnicas 

diferentes para facilitar a aprendizagem. Mas, note-se que pode trazer mudanças 

inovadoras se enquadrarmos estes alunos em estruturas de mediação de pares em que os 

alunos são reconhecidos como mediadores informais pela comunidade educativa e com 

uma organização que sustente a sua ação. 

Segundo Morgado & Oliveira (2009, citado por Marques, 2011), a 

implementação da mediação em contexto escolar deverá passar pela constituição de 

uma equipa heterogénea, isto é, multidisciplinar, de mediadores com formação em 

diversas áreas como “psicologia, sociologia, serviço social e pedagogia” (p.27).  

4 – Perfil do mediador 

O papel do mediador é o de educar as partes em conflito a exercerem a auto 

determinação, desenvolvendo um entendimento entre elas. Os mediadores reconhecem-

se como capacitadores e reconciliadores.  

O mediador assume assim um papel fundamental, embora secundário na ajuda 

de procura de soluções para os conflitos, durante o processo de mediação.  

É necessário perceber também que quando falamos de mediador este poderá não ser um 

mediador humano, por exemplo, quando lemos um texto, como referencial teórico, este 

poderá assumir o papel de mediador entre nós próprios e o saber que tentamos 

apreender.  

O mediador não toma decisões, apenas ajuda no processo decisivo, facultando 

assim o processo de mediação. O mediador poderá ser visto como aquele ou aquilo que 

promove um “encontro” entre as partes do problema e a sua solução, ajudando assim a 

mediar as diferenças.  

Então, para entrar nos pontos relativos ao perfil do mediador, de modo a 

desconstruir esta ideia e adaptando-a ao contexto escolar, Vieira & Amado (2010) 

dizem que 

“O mediador é, efetivamente, um facilitador da comunicação e um 

indutor de acordos que respeitem as especificidades individuais e não 
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ponham em causa os objetivos educativos e as normas da escola, 

sempre longe de exercer a função de juiz. As decisões devem ser 

tomadas e assumidas por ambas as partes em conflito.” 

“O papel do mediador é o de acionar redes de interação e comunicação, 

proporcionar as pontes, as passereles, que promovam a aproximação daqueles que não 

conseguem ou têm dificuldade em comunicar (-se)” (Freire, 2006). 

Poderemos definir os mediadores de uma forma ampla em duas categorias, 

sendo estas o mediador formal e o mediador informal, quer isto dizer que podemos 

pensar na mediação como sendo formal ou informal e, de acordo com a mediação 

praticada, definir o papel de mediador formal ou informal. 

Os mediadores informais são reconhecidos apenas no local em que realizam a 

mediação podendo ser qualquer pessoa que tenha características e atue na mediação, no 

sentido de favorecer a comunicação entre as partes. 

Vieira & Amado, (2010) referem uma perspetiva mais formal do mediador no 

sentido em que este “deve ser preparado (teórica, pessoal, ética e tecnicamente) e 

convenientemente suportado (pela tutela, instituição, etc.), para exercer as funções de 

mediação.” Neste sentido, o mediador assume-se como uma pessoa especializada na 

área e cuja instrução o leve a exercer profissionalmente a atividade da mediação. Os 

mediadores formais são institucionalmente inseridos e reconhecidos como tal, não 

podendo qualquer pessoa ser chamada de mediador, no sentido mais formal do termo. 

4.1 – Atitudes, valores, cuidados e competências 

O mediador formal deverá respeitar um conjunto de valores e cuidados quando 

actua no processo de mediação. Deste modo, deverá assumir um conjunto de atitudes e 

competências para que represente o seu papel de melhor modo.  

Nesta linha de pensamento, Egger (2008), afirma que: “a tarefa do mediador é 

um trabalho sobre a sensibilidade e não sobre a razão exclusivamente” (p. 84). Deste 

modo, “O papel do mediador consiste em mobilizar todas as formas processuais para 

favorecer a comunicação entre as partes, a sua intercompreensão” (Silva & Machado, 

2009, citado por Vieira & Amado, 2010).   

Também Egger (2008) refere ainda algumas atitudes que o mediador deve evitar, 

não fazendo parte do seu papel algumas atitudes como:  

“a) O mediador não é juiz, porque nem impõe um veredicto, nem tem o 

poder outorgado pela sociedade para decidir pelos demais; b) o 

mediador não é um negociador que toma parte na negociação, com 
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interesse direto nos resultados; e, c) o mediador não é um árbitro, pois, 

não emite nenhum parecer técnico, nem decide nada.” (p. 81) 

Deste modo, indo ao encontro da ideia acima apresentada, Egger (2008) afirma que:  

“A mediação pode ser conceituada como uma negociação facilitada por 

uma terceira pessoa neutra (mediador) escolhida pelas partes, que 

aproxima e auxilia a restauração do diálogo entre elas e facilita a 

negociação do conflito com foco nos interesses verdadeiros, 

identificados, para reconhecimento e satisfação das suas necessidades 

(das partes)” (p. 58). 

No contexto escolar, é fundamental que o mediador consiga criar um clima de 

confiança entre as partes envolvidas, bem como um ambiente calmo e neutro a ambas as 

partes, no sentido de criar condições para promover o diálogo.  

As técnicas de comunicação são aqui um fator indispensável e podem traduzir-

se, numa fase inicial, na escuta e na exposição do problema de ambas as partes e, na 

tradução e reformulação, para clarificar os propósitos, reunir os elementos, decidir 

posições das partes sobre cada um dos pontos que conduziram ao conflito, identificar 

necessidades e prioridades para o solucionar, como se pode verificar na perspetiva de 

alguns autores:   

“Criar esta dinâmica, é abrir o espaço indispensável às trocas de 

qualquer natureza que favorecerão a identificação dos atores, a análise 

dos problemas, a determinação das soluções possíveis e a escolha da 

conduta a ter entre ambas as partes” (Duval, 1993, Citado por Bonafé-

Schmitt, 2009). 

O mediador deverá ter certas características para que possa desempenhar o seu 

papel de melhor forma, tais como escutar, ser flexível, neutro, mostrar uma imagem de 

confiança, entre outros aspetos.  

San Martín (2003), define o perfil do mediador como alguém que apresente 

características como a neutralidade, a flexibilidade, a responsabilidade, ser paciente com 

as partes, criar empatia para com as mesmas, ser capaz de guardar segredo, de escutar 

ativamente, de abster-se de julgar, arbitrar ou aconselhar, de não encarar os ataques 

contra si, de ser respeitável, objetivo, honrado e de estabelecer e manter a confiança.  

“As características do mediador devem ser: ter claro o papel e 

objetivos que tem como mediador, não se sentir responsável pelos 

resultados; não emitir juízos sobre opiniões e decisões das partes, 

permitir e ser sensível a expressões de emoção das partes; adotar uma 

visão otimista de capacidade e de motivação de ambas as partes; 

explorar a ambiguidade das partes; focalizar-se no “aqui e agora” da 

interação em torno do conflito; ser sensível à formulação das partes 

sobre feitos do passado; ver a intervenção como uma parte de uma 

sequencia do processo e sentir êxito quando se obtém um mínimo de 
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êxito na situação.” (Folgar & Baruch Buch, citado por San Martín, 

2003). 

Egger (2008), em encontro às características apresentadas mais acima, refere que: 

“Ao mediador compete assim: a) estabelecer sua credibilidade como 

uma terceira pessoa imparcial e explicar o processo e as etapas da 

mediação; b) favorecer uma atitude de cooperação, inibindo a 

confrontação frequentemente utilizada pelo sistema tradicional; c) 

equilibrar o poder entre as partes, favorecendo a troca de informações; 

d) facilitar a negociação.” (p. 84).  

  Deste modo é possível afirmar que o mediador deve ter: atitude de não 

julgamento, evitando o juízo de valor sobre as questões ou pessoas; a perceção de uma 

possível solução aceitável para ambas as partes; acreditar na capacidade das pessoas de 

encontrar solução e não interferir na procura da mesma; ter sempre em conta a 

importância da relação; assegurar o equilíbrio de ambas as partes nas negociações; ser 

neutro e buscar a equidade nas negociações, isto é, verificar se o acordo é justo e 

satisfatório, no parecer de ambas as partes; dirigir o diálogo e assumir o seu controle; 

saber quando interromper uma discussão não apropriada; e por último ter uma postura 

de escuta ativa e atitude calorosa. 

Esta noção vai ao encontro da apresentada por Munné & Mac-Cragh (2006); 

Jares, (2002), que referem que “quem exerce o papel de mediador, para além da 

formação específica que o torna conhecedor dos processos de mediação, deve reunir 

certas características que tornem essa pessoa aceite pela comunidade escolar.” (citado 

por Vieira & Amado, 2010). Os autores apresentam ainda as seguintes características:  

“Dinamismo e preocupação pelos outros: vontade e disponibilidade 

para ajudar os outros; Humildade e prudência: de modo a evitar que a 

sua opinião interfira no processo; Imparcialidade, que lhe permita 

compreender as diversas visões sobre o conflito afirmadas pelas partes, 

sem tomar partido por qualquer delas; Independência, o que coloca os 

objetivos educativos acima de qualquer interesse pessoal; Paciência e 

capacidade de resistência, de forma a superar o stress e o cansaço que o 

processo de mediação pode provocar e a evitar precipitações durante 

todo o processo.” 

5- Mediação de pares  

Remetendo a mediação para um sentido mais específico nas escolas, é 

importante referir que os alunos que aprendem e desenvolvem capacidades de gestão 

dos seus conflitos por via da mediação, conseguirão também futuramente estar 

preparados para a prevenção dos mesmos, bem como diminuir os efeitos negativos para 
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si próprios e para as suas relações sociais, uma vez que são parte decisiva na forma 

como lidam com os conflitos. Deste modo, poderão procurar em conjunto a melhor 

solução para os conflitos em que estão envolvidos.  

Um exemplo de programas de mediação que têm tido bons resultados é o do 

caso da Argentina, onde o Ministério de Educação, Ciência e Tecnologia da nação 

lançou o Programa Nacional de Mediação Escolar.  

Este programa aponta como fases necessárias para a implementação de um 

projeto de mediação de conflitos: 

“A)Diagnóstico de necessidades – Avaliação e diagnóstico das 

necessidades da Escola, reconhecimento da área envolvente, onde a 

escola se encontra inserida, geográfica e socialmente. B) Ações de 

sensibilização – Para implementar o projeto é necessário sensibilizar 

todos aqueles que, de uma forma ou de outra, irão ser por ele afectados, 

sendo da maior importância o seu envolvimento no projeto, a sua 

motivação e compromisso com os seus objetivos. C) Criação de uma 

equipa de apoio – Dentro da escola, que poderá envolver docentes e 

não docentes, pais e alunos, com as seguintes competências: 1. 

acompanhamento do projeto; 2. coordenação com a equipa externa 

multidisciplinar de técnicos/ mediadores; 3. monitorização e apoio nas 

diversas fases do projeto; 4. participação na capacitação dos alunos e 

na sensibilização de todos os sectores intervenientes; 5. apoio aos 

mediadores, reunir com eles para rever dificuldades e propor soluções; 

6. proposta de ajustes que considere necessários para o 

desenvolvimento do projeto. D) Formação e capacitação – A aquisição 

de capacidades para lidar com o conflito aplicando técnicas de 

mediação favorece o clima organizacional, já que, quer docentes, quer 

não docentes, poderão utilizar estas técnicas na resolução de conflitos 

com outros elementos do contexto escolar (com docentes, alunos e 

pais), proporcionando uma alteração visível da cultura institucional. E) 

Selecção e formação de alunos mediadores – Nesta fase, poderão 

levantar-se algumas questões sobre o modo de fazer esta selecção. F) 

Implementação e monitorização do projeto – De modo a monitorizar o 

projeto, a Equipa de Técnicos – Mediadores externos e a Equipas de 

Apoio reunir-se-ão regularmente para: 1. coordenar em conjunto a 

Equipa de Alunos Mediadores; 2. monitorizar as reuniões periódicas 

entre a Equipa de Apoio e o grupo de Alunos Mediadores; 3. analisar 

os problemas e as dificuldades encontrados na prática da mediação. G) 

Avaliação do projeto – Por fim, a proposta poderá apresentar a 

possibilidade de manter uma monitorização periódica do projeto, de 

modo a verificar o cumprimento de objetivos e a adequação da 

planificação à realidade da comunidade educativa, que poderá ser feita 

através de reuniões periódicas entre a Equipa de Apoio e a Equipa de 

Técnicos Mediadores.” (Lago & Moita, 2010). 

Oliveira & Morgado (2009, p. 50) referem Burrell, Zirbel & Allen, (2003) & 

Jones (2004), dizendo que a mediação entre pares é “bastante eficaz na promoção de 
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competências relacionadas com a resolução do conflito e melhoria do ambiente 

escolar)”, e que “os benefícios para os alunos são francamente maiores quando a 

mediação inclui não só crianças e jovens, como pais, educadores e restante pessoal 

escolar e da comunidade”. (Jones & Kmitta, 2000, citado por Oliveira & Morgado, 

2009). Esta noção benéfica da mediação de pares a um nível extenso da comunidade 

educativa é também apontada por Freire (2001), uma vez que o desenvolvimento de 

competências na área da mediação de conflitos, “nas crianças e adolescentes aumenta a 

capacidade de autorregulação do seu próprio comportamento e de resolução construtiva 

de conflitos”, e ainda “a capacidade de estabelecer relações positivas com os seus pares 

(…)”. (Marques, 2011, p. 28). Deste modo, as crianças e adolescentes, na prática da 

mediação a um nível mais extenso da comunidade educativa, desenvolvem capacidade 

de estabelecer e transformar relações entre grupos de pares semelhantes bem como nas 

relações entre grupos de pessoas heterogéneas, o que os prepara melhor a um nível 

social global.  

Schabbel (2002) define a mediação de pares como: 

“um processo  que capacita um grupo de alunos de uma escola para 

atuarem como mediadores nas disputas de seus pares. Por estarem 

inseridos na escola e serem colegas, a mediação de pares não é 

aplicável a todos os contextos e também não é apropriada para todos os 

tipos de disputa. Porém, trata-se de um instrumento valioso para que 

alunos assumam um controle maior sobre suas vidas e habilidades para 

resolver problemas e disputas. Na mediação de pares, o conflito é 

considerado positivo sendo essencial para proporcionar desafios e 

possibilidades de crescimento.” (p. 38) 

Nesta lógica da mediação de pares, também Van Slyck e Stern (citado por 

Freire, 2001), sublinha a sua importância na melhoria do ambiente “disciplinar da 

escola, na redução do nível de problemas disciplinares violentos e na obtenção de 

efeitos benéficos para os alunos que desempenham o papel de mediadores.” (Marques, 

2011, p. 28). 

Adequando esta ideia ao projeto apresentado, é compreensível que a mediação 

não é o único método eficaz para resolução de conflitos assim como não deverá ser um 

processo isolado, mas poderá coadjuvar, se conciliado com outras alternativas. A 

mediação de pares permite que os alunos desenvolvem capacidades que futuramente se 

poderão revelar frutuosas, na procura de solução para lidar com o conflito.  

Ainda Schabbel (2002) refere também as vantagens da mediação de pares. Na 

sua perspetiva, as suas vantagens são:  
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“Criar vínculos cooperativos e senso de comunidade na escola; 

Melhorar o ambiente na sala de aula pela diminuição da hostilidade e 

tensão; Desenvolver o senso de coletivismo; Melhorar as relações 

professor/aluno; Incrementar a participação dos alunos nos projetos da 

escola e da comunidade; Resolver conflitos menores entre pares que 

interferem nos processos educativos; Valorizar os alunos 

incrementando a autoestima; Mudar os parâmetros de comunicação e 

linguagem; Incentivar valores e responsabilidades pelo todo” (p. 38) 

É possível então afirmar que a mediação de pares é não só uma forma de atuação 

ao nível escolar, mas também uma forma de fomentar e desenvolver as relações 

interpessoais dentro da escola, o que será uma motivação para desenvolver formas de 

resolução de conflitos entre alunos. 

A partir de investigações realizadas por Johnson & Johnson (S.D), apuraram-se 

resultados positivos em programas de mediação de pares. Nas palavras de Freire, (2001, 

citado por Marques 2011), “antes da formação (…) os estudantes usavam estratégias 

destrutivas (…) depois da formação, os estudantes conseguiam socorrer-se de 

procedimentos de negociação e de mediação para gerir situações de conflito (…)” (p. 

28). 

É de reter, no entanto, que existem riscos e desafios tais como o risco do abuso 

de poder por parte dos alunos, falta de imparcialidade, dificuldade de manter cuidados 

desejáveis enquanto mediadores, entre outros. Deste modo, é necessário o 

acompanhamento da formação dos alunos para a mediação de conflitos, 

supervisionando e acompanhando o processo de mediação, intervindo assim, sempre 

que necessário. 
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Capitulo II – Identificação e caracterização do contexto de intervenção 

Seguidamente apresentarei o local onde realizei o meu estágio. Para explicar o 

contexto em que estava inserida e a escola onde este trabalho foi realizado considero 

pertinente em primeiro lugar apresentar a zona onde esta se situava: Telheiras.  

Considerei necessária e importante esta caracterização, uma vez que muitos dos 

conflitos encontrados estão relacionados com a cultura existente no bairro e sua 

população.   

1 - Caracterização do território em que a escola se insere 

Segundo dados recolhidos no site oficial da escola e por fontes relativas ao 

território português, a escola localiza-se numa freguesia, localizada no distrito de 

Lisboa, na província da Estremadura e no conselho de Lisboa.  

O concelho a que esta localidade pertence, é composto por 53 freguesias. Para 

contextualizar um pouco o local envolvente, considerei pertinente referir a história da 

mesma até à atualidade. Antigamente, o bairro em questão, era o local onde muitos 

jovens procuravam habitar e conhecido como um local de famílias médias – altas, 

atualmente, com a interiorização dos bairros em volta a população que se encontra a 

trabalhar ou usufruir de espaços como escolas, encontra-se na sua maioria na classe 

média – baixa. Os alunos da escola são então provenientes de bairros mais 

desfavorecidos na zona envolta, sendo que atualmente são considerados os “menos 

queridos”, pelo local em que vivem, nas outras escolas.  

A ideia acima apresentada vai ao encontro daquilo que foi possível retirar de 

alguns excertos das entrevistas realizadas (ver anexo 2) no âmbito da unidade curricular 

de Mediação em Educação realizada no 1º ano do Mestrado em Educação Intercultural, 

e que serviram de diagnóstico fundamentado para este trabalho, permitem-nos perceber 

que miúdos conflituosos reproduzem muitas vezes uma realidade social a que assistem 

nos bairros envolventes à área metropolitana de Telheiras. Como a psicóloga 

anteriormente entrevistada referiu num dos excertos da sua entrevista “ (…) já trazem 

um background de grande agressividade (…)” (Psicóloga da Escola, comunicação 

pessoal, 2011). 

Os encarregados de educação não participam nas atividades desenvolvidas pela 

escola e não existe um grande apoio aos alunos e aos trabalhos desenvolvidos por estes. 

Muitas vezes os encarregados de educação “não querem saber”, mas nalguns casos é por 
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falta de tempo e oportunidade, uma vez que, muitas famílias têm de trabalhar em mais 

do que um emprego e com horários rotativos o que não lhes permite estar tão presente 

na vida escolar dos seus educandos. Foi ainda referido várias vezes, ao longo do ano 

letivo, que muitos alunos não têm muitas refeições em casa e que alguns casos são 

acompanhados pela assistente social da escola. Esta população é também multicultural, 

no entanto, é pertencente a uma classe social na sua maioria média – baixa. (ver anexos 

2 e 9) Note-se ainda que atualmente, a população de Telheiras, apesar de ter 

envelhecido desde os anos 70, é ainda uma população jovem, no quadro municipal. 

Relativamente ao património e serviços públicos da zona, as informações apuradas 

foram as de que existem, entre outros: 

 Igreja Paroquial; 

 Agrupamento de Escuteiros; 

 Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro e Auditório; 

 3 Escolas Pré-Primárias, 2 Escolas Primárias e 1 Escola Profissional; 

 Escola de Condução; 

 Campo Desportivo Multiusos; 

2 - Caracterização da Escola 

Esta escola está inserida na área metropolitana de Lisboa, pertence a um 

agrupamento de escolas, sendo a escola sede do agrupamento, e as suas instalações são 

novas, pois a escola mudou o seu espaço físico no presente ano letivo. 

2.1 – História da Escola e sua evolução  

Inicialmente, a escola tinha apenas o nome de Escola Secundária, uma vez que 

tinha o seu ciclo a partir do 7º ano, considerado ensino secundário na altura. Foi 

inaugurada em Janeiro de 1982, tendo “trinta e poucos anos” (coordenadora de projetos 

da escola). 

Atualmente, a escola funciona desde a creche até ao 9º ano de escolaridade, 

tendo o seu nome sido alterado para Escola Básica, sendo esta também a sede do 

Agrupamento.  

Como acima referido, a escola oferece serviços desde o pré-escolar ao 3º ciclo. 

A comprovar esta evolução da escola, a coordenadora de projetos da escola refere que:  

“…eu faço parte da escola há muitos anos, 17 ou 18 anos e a escola era 

uma escola chamada escola secundária (…), que nessa altura o 

http://agr683.cne-escutismo.pt/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Orlando_Ribeiro
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secundário era a partir do 7ºano, havia outra designação, não 

é…Entretanto… portanto era só 7º, 8º e 9º que funcionava na escola. A 

população escolar era principalmente (da zona em questão), mas 

também de bairros envolventes, portanto em ternos de sucesso escolar 

tínhamos mais do que temos atualmente, havia uma fração da 

população que tinha expectativas boas para o futuro e que ia para a 

universidade. Atualmente a escola, portanto há uns… não sei se há uns 

oito anos, a escola passou a ter o 2ºciclo, mudou de nome, passou a ser 

escola básica e passou a ter 5º, 6º, 7º, 8º e 9º …” (comunicação pessoal 

de 2011). 

Relativamente à imagem que a escola transmite, no seu interior, funcionamento 

e recursos, alguns funcionários (incluindo a psicóloga) referem que a escola deveria ser 

considerada uma escola TEIP (território de intervenção prioritária), e que este estatuto 

poderia trazer mais regalias e outro tipo de financiamentos e recursos que a escola não 

possui, mas que necessita. 

Atualmente, a escola tem a população predominante de bairros na área e 

envolventes, o que se reflete na heterogeneidade de culturas existentes na mesma. As 

idades da população dos alunos que se encontram nos 2º e 3º ciclos são entre 10 e 20 

anos, o que reflete o insucesso escolar da escola apresentada. 

Deste modo, a urgência de tentar diminuir o conflito e insucesso escolar é visível 

pelo número de alunos que reprova todos os anos e pelo absentismo que alguns alunos 

apresentam ao longo do ano letivo. Estes fatores poderão estar relacionados, nalguns 

casos, com a cultura minoritária a que alguns alunos pertencem e que não vêm 

valorizadas pela cultura dominante, como por exemplo no caso da etnia cigana, em que 

os seus costumes e tradições são diferentes, e em que a escola não é ainda totalmente 

encarada como uma necessidade. 

A psicóloga também nos refere que esta escola é multicultural e apresenta uma 

perspetiva positiva neste sentido, pois segundo a mesma este clima multicultural “ (…) 

é um clima de bastante proximidade, no geral as pessoas conhecem-se todas, os alunos 

também. Há alunos que se dão, não se dão só com os da turma, mas permite que eles se 

deem uns com os outros (…)” (Psicóloga da Escola, comunicação pessoal, 2011).  

Esta multiculturalidade não é remetida apenas para a diversidade de etnias mas 

também para a diferença social que existe, embora reduzida. Alguns alunos são de 

classe média, mas na sua maioria pertencem a classe media – baixa, como acima 

referido. 
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Alguns professores acreditam que a mudança para um espaço maior e diferente 

também contribui para o conflito entre alunos, uma vez que se encontram mais 

dispersos e com mais espaços para circularem.  

2.2 – Objetivos e finalidades da escola 

O grande objetivo/finalidade desta escola é formar alunos com sucesso.  

A partir de conversas informais tidas durante a duração do estágio e de 

informações também recolhidas das entrevistas realizadas, foi possível perceber que a 

escola tem como intuito a sua própria evolução, e reconhecimento, através dos valores 

de ranking e visão diferente relativamente ao absentismo que os alunos da escola têm. 

Os conflitos ainda são muitos e o insucesso escolar é notório na escola, sendo a 

diminuição de ambos um dos objetivos da escola.  

“Continuamos a ter muitos problemas disciplinares, já tivemos muitos 

processos disciplinares este ano (…) há muitos conflitos entre os 

miúdos e há muitos conflitos também entre alunos e professores, e isto 

tem haver também com a postura que eles têm na sala de aula. (…) 

Uma boa parte dos alunos que tem problemas disciplinares tem a ver 

com a educação que tem e trazem de casa. Portanto, é conflitos entre 

eles, é a forma como eles se ofendem uns aos outros, porque estão 

sempre a ofender-se com palavrões e às vezes até fisicamente… e o 

respeito que eles têm pelo professor, muitos não tem. E depois como 

não estudam, como não entendem porque não estão atentos, como não 

trazem material, tudo isso incita a indisciplina, a distração e a 

provocação do colega.” (coordenadora de projetos da escola, 

comunicação pessoal de 2011) 

Estas informações estão também visíveis no projeto educativo da escola, onde 

pode ser lido que este respeita a Lei de Bases do Sistema Educativo e que os princípios 

da educação são o desenvolvimento do espírito democrático e pluralista formando 

cidadãos capazes de julgarem com espírito crítico o meio social em que estão inseridos. 

Os objetivos do projeto educativo passam também por corresponder a formação de 

cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários. A sua missão é a de 

“Desenvolver a educação artística no ensino. Através da Educação, promover a cultura.” 

2.3 – Instalações 

As instalações desta escola, como já referido, foram concluídas em Setembro de 

2011, pelo que existe uma melhoria significativa nesta escola.  

A escola anterior era constituída por pavilhões pré-fabricados, onde não existia 

um espaço destinado a educação física (ginásio), e onde as condições deixavam muito a 
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desejar, pois chovia até nalguns pavilhões e nos dias de Inverno os alunos não tinham 

espaço onde realizar as atividades de educação física. Estas mudanças físicas poderão 

também influenciar o comportamento dos alunos desta escola, uma vez que é uma 

adaptação a um espaço novo e também com maiores espaços. 

“ (…) Se as crianças têm de ir para as salas com quispos e as salas, 

quando chove, serem inundadas, e remendos constantes, e um 

desarrumo constante, salas com bolor e não sei mais o quê, os alunos 

também ficam com menos apego à escola, e também faz com que o seu 

comportamento não seja o desejado, e portanto numa escola nova, com 

outras condições, favorece com que, se exija mais e que os alunos 

respondam mais. (…) Há, portanto, alguma alteração positiva na 

escola. (…) Portanto esta passagem…, acredito que a escola vai ter 

resultados positivos (…) não são apenas as instalações [o importante], 

mas estas facilitarão o papel da escola, ajudarão a que esta responda à 

sua missão: as necessidades dos alunos.” (Presidente da Associação de 

Pais, comunicação pessoal de 2011) 

Relativamente aos espaços/serviços que esta escola dispõe, estes são:  

 Serviços Administrativos; Gabinetes do Órgão de Gestão (Sala do Diretor, sala 

da Direção, sala de reuniões); Biblioteca / Centro de Recursos Educativos 

(CRE); Reprografia / Papelaria; Refeitório; Bufete; Sala de Convívio de Alunos; 

Sala de Pessoal Não Docente; Sala de Professores; Sala dos Diretores de Turma; 

Sala de receção aos Encarregados de Educação; Gabinete Médico/ Gabinete de 

Mediação; Gabinete SPO / Sala dos Apoios Educativos da Educação Especial; 

Laboratórios; Sala de Educação Tecnológica; Sala de Artes Aplicadas; Sala de 

Educação Visual; Salas de Educação Visual e Tecnológica; Sala TIC; Salas de 

aula; Arrecadações; Sala Polivalente; Sala de Ginástica; Balneários e instalações 

sanitárias; Gabinetes de Trabalho – Departamentos. 

Fisicamente a escola apresenta, ainda: 

 Equipamento Infantil; 

 Campo de Jogos Descoberto (três); 

 Espaços verdes e a horta biológica; 

 Um ginásio 

O exterior da escola não é considerado apelativo por muitos alunos
1
, pois não é 

considerada agradável para se estar, uma vez que não têm muito espaço para brincarem 

nem espaços lúdicos para os mesmos.  

                                                 
1
 Informações retiradas de conversas informais com alunos acerca da sua escola e de conversas informais 

com professores que referiram a perceção que alguns dos seus alunos tinham da escola 
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2.4 – Oferta curricular/extracurricular 

A escola oferece uma vasta opção de cursos, uma vez que esta tem pré-escolar, 

1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico. As opções do 3º Ciclo são as disciplinas de Artes 

Aplicadas e Educação Tecnológica, tendo ainda duas turmas de Percursos Curriculares 

Alternativos (na área do Desporto), Desporto Escolar e uma turma de CEF (cursos de 

educação e formação) – Operador de Informática. 

A escola desenvolveu projetos ao longo do ano letivo decorrido, que estão 

apresentados no site oficial da escola bem como no seu planeamento do ano letivo de 

2011/2012, entre os quais se encontra o Gabinete de Mediação Escolar e alguns projetos 

com que este gabinete desenvolveu parcerias, passando assim a enuncia-los: 

 Desporto Escolar: tem como missão contribuir para o combate ao insucesso e 

abandono escolar e promover a inclusão, para a aquisição de hábitos de vida 

saudável e a formação integral dos jovens em idade escolar, através da prática de 

atividades física e desportiva. As atividades propostas e aprovadas são as de 

Basquetebol e Voleibol. 

 Uma História com Música: projeto que visa motivar os alunos para o processo 

de ensino – aprendizagem; promover o gosto e o interesse pelo saber; despertar e 

desenvolver nos alunos diferentes competências; contribuir para a promoção da 

sensibilidade artística; reforçar os sentimentos de pertença coletiva, da identidade 

nacional e de preservação do património histórico, artístico e natural; envolver os 

encarregados de educação na vida escolar dos alunos; estreitar os laços entre os 

membros da comunidade educativa. 

 Gabinete de Mediação Escolar: criação de um “espaço” para a sensibilização da 

comunidade educativa para o tema e para a tentativa de resolução de conflitos que 

decorram ao longo do ano letivo, com vertente de resolução de conflitos por via de 

mediação, extensível a alunos, professores e funcionários. 

 Eco -Escolas: deverá apresentar-se como um meio para operacionalizar o Projeto 

Eco -Escolas. Para além de poder ser um excelente contribuinte para o combate ao 

abandono escolar, o objetivo principal deste clube está diretamente relacionado com 

o do projeto eco -escolas. Assim, pretende-se uma sensibilização de toda a 

comunidade educativa para as questões ambientais, participando e 

consciencializando os outros para a necessidade de intervir na resolução dessas 

mesmas questões. 
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 Educação para a Saúde: promover a saúde; dotar as crianças e os jovens de 

conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões 

adequadas à sua saúde e ao bem-estar físico, social e mental. 

 COMENIUS:  melhorar a qualidade e reforçar a dimensão europeia da educação, 

desde o ensino pré-escolar até ao secundário, através de parcerias entre escolas que 

se centram na participação dos alunos; parcerias entre escolas centradas em matérias 

pedagógicas ou de gestão; parcerias entre escolas orientadas para a aprendizagem de 

línguas. 

 Plano Nacional da Leitura: promover a leitura, assumindo-a como fator de 

desenvolvimento individual e de progresso nacional; criar um ambiente social 

favorável à leitura; inventariar e valorizar práticas pedagógicas e outras atividades 

que estimulem o prazer de ler entre crianças, jovens e adultos; criar instrumentos 

que permitam definir metas cada vez mais precisas para o desenvolvimento da 

leitura; enriquecer as competências dos atores sociais, desenvolvendo a ação de 

professores e de mediadores de leitura, formais e informais. 

 Plano da Matemática: promover e aumentar o sucesso e o valor experimental na 

Matemática.
2
 

O Gabinete de Mediação realizou parcerias com alguns dos projetos acima 

mencionados, como o projeto Commenius e o projeto Educação para a Saúde.  

A escola desenvolve ainda outros projetos extracurriculares como judo, capoeira, 

esgrima, escola de música e de karaté.  

Relativamente às atividades extracurriculares a escola tem à disposição dos alunos 

alguns clubes e projetos, tais como:  

 Clube de Inglês “English Kids Club”; 

 Francês no 1º Ciclo; 

 Clube / Oficina de Artes Aplicadas; 

 Projeto Horta Biológica: promoção de ambientes ecológicos; 

 Clube do Xadrez; 

 ART&Manhas; 

Esta escola oferece também iniciativas aos alunos que estão em fase de 

abandono/absentismo escolar, tendo como principal objetivo também a motivação de 

alunos para a continuidade na escola. São estas: 

                                                 
2
 Informações retiradas do site da escola www.aesvt.net/projetos 
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 Componente de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar (CAF), que consiste 

na realização de atividades entre as 8:00 e as 9:00, o serviço de almoço e a 

ocupação das crianças após o término da componente educativa até às 19:30, 

como resposta às necessidades das famílias; 

 Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), a funcionar para os alunos do 

1º Ciclo do Ensino Básico. Estas atividades têm como objetivo principal a 

ocupação de alunos após o término das atividades letivas entre as 15:30 e as 

17:30. As atividades são: Inglês; Música; Atividade Física e Desportiva e Apoio 

ao Estudo. Estas atividades são desenvolvidas em parceria com a Câmara 

Municipal, Juntas de freguesia de Carnide e Campo Grande.  

2.5 – Serviços especializados e de apoio educativo 

 Serviço de Psicologia e Orientação – O Serviço de Psicologia e Orientação 

(SPO) está integrado nos Serviços Especializados de Apoio Educativo e actua em 

estreita relação com outros serviços de apoio educativo, nomeadamente com os das 

equipas de educação especial das escolas, ao nível da observação e 

acompanhamento dos alunos no seu processo de ensino – aprendizagem. As 

atividades a desenvolver pelo SPO são definidas pelos técnicos do serviço no seu 

plano anual de atividades em articulação com o Projeto Educativo do Agrupamento.  

O serviço de SPO deixa a sua marca pela escola desde as instalações antigas, 

tentando sempre adaptar-se às condições da escola, pois na explicação da psicóloga 

esta é uma componente importante para desmistificar a ideia de que “só os malucos 

é que vão ao psicólogo” e “ (…) daí ter criado ali no átrio deles quando foi possível 

um sitio dedicado ao SPO (serviço de psicologia e orientação), para os alertar para 

isso, ir ao psicólogo eu, e por lá alguns exemplos como vocês estavam a falar de 

motivos que nos levam a ir ao psicólogo. A ideia daquele sítio, daquele espaço no 

átrio reservado ao SPO (…)” (psicóloga da escola, comunicação pessoal, 2011). 

 Apoio Educativo – As funções dos docentes de apoio educativo são definidas na 

legislação em vigor. O trabalho a desenvolver pela equipa de professores e técnicos 

especializados de apoio educativo desenvolve-se com base na articulação dos 

recursos e atividades de apoio especializado existentes no Agrupamento. 

As modalidades de Apoio Especializado podem ser realizadas: 

- Na sala de aula; 

- Em grupo em espaço próprio; 
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- Individualmente. 

 Serviços de Ação Social Escolar (SASE) – As competências e funcionamento 

deste serviço estão regulamentados na legislação em vigor. 

O Gabinete de Mediação Escolar não desenvolveu parcerias com os serviços 

acima referidos, no entanto, atendendo aos serviços apresentados e o trabalho 

desenvolvido no Gabinete de Mediação, considero que poderiam ter sido pensadas e 

planeadas parcerias proveitosas, no sentido de desenvolver o trabalho de mediação entre 

os diferentes agentes educativos da escola.  

Atendendo às funções dos agentes educativos que atuam nos sectores acima 

enunciados, quando conciliadas com o trabalho desenvolvido no Gabinete de Mediação, 

permitir-nos-ia desenvolver e aplicar estratégias e atividades em conjunto, no sentido de 

fomentar e desenvolver as relações entre a comunidade educativa.  

Deste modo, considero possível afirmar que áreas como a mediação, psicologia e 

sociologia, quando interligadas e trabalhadas em conjunto, tornam o desenvolvimento 

de projetos exequíveis no sentido de existir um maior acompanhamento dos alunos, 

realizando esforços para tornar o percurso escolar dos alunos o mais positivo exemplar 

possível. 

2.6 – Caracterização da população – alunos, pessoal docente e pessoal 

não – docente 

A) Alunos  

No ano letivo 2011-2012 a escola conta com 555 alunos, distribuídos por 27 

turmas, sendo estas desde o Pré-Escolar até ao 9º ano de escolaridade. Sabe-se também 

que existem 20 turmas de 5º, 6º, 7º, 8º, 9º ano e CEF; 4 turmas de 1º ciclo (1º ao 4º 

anos) e três de pré-escolar.  

As turmas dividem-se de acordo com o tipo de ensino em: vinte e quatro turmas 

são do ensino regular, duas turmas de Percurso Curricular Alternativo no 5º e 7º anos de 

escolaridade, na área vocacional do Desporto e uma turma CEF – Operador de 

Informática. 

Relativamente à caracterização destes alunos de uma forma mais qualitativa, foi 

possível apurar com base nas entrevistas realizadas que os alunos são 
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predominantemente de famílias de classe média – baixa e cujo grau de aproveitamento 

escolar é muito baixo. 

“É uma escola que tem por vezes alguns problemas, acho que pelas 

suas características, do tipo de população que apanhamos aqui, mas 

acho que por ser pequena tem sido possível contornar as situações.” 

(psicóloga da escola, comunicação pessoal, 2011) 

Ainda acrescenta a coordenadora de projetos da escola que: 

 “Portanto, nós temos desde os 10 aos 20 anos. (…) Se eles tivessem 

tido uma progressão normal aos 15 anos estavam a deixar a nossa 

escola. (…) No 9ºano são poucos os que tem 14 anos. E no segundo 

ciclo também há meninos com 14/15 anos, são meninos com 

repetências (…) tem muitos problemas a nível do saber estar, da 

postura, do que é que é uma escola e do que é que se deve fazer numa 

escola, (…) a maior parte destes alunos não faz trabalhos de casa, não 

traz material (…)” (comunicação pessoal, 2011). 

O que poderá também ser uma consequência do meio social em que habitam. 

B) Pessoal docente 

Os dados recolhidos e relativos ao pessoal docente, através do site oficial da 

escola, referem que nesta escola encontram-se um total 55 professores, 2 Educadoras de 

Infância, 5 professores do 1º Ciclo, 19 do 2º Ciclo e 29 do 3º Ciclo, em exercício das 

suas funções. O corpo docente é maioritariamente do Quadro de Agrupamento. 

C) Pessoal não – docente  

O núcleo de assistentes operacionais nesta escola é composto por 13 elementos, 

os serviços administrativos contam também com 5 assistentes técnicos, entre eles a 

Chefe dos serviços de Administração escolar. 

É também importante referir que na perspetiva de alguns elementos da escola o 

número de funcionários é reduzido e insuficiente para responder às necessidades desta. 

 “ (…) se são suficientes? Não são, não. Não são desde a muito, e cada 

vez… e agora com as novas instalações ainda se tornam mais 

insuficientes. (…) há outros espaços [com o aumento da escola] e elas 

são distribuídas por um espaço maior, logo não da para cobrir de uma 

forma eficiente a escola, trabalham muito e não conseguem assegurar a 

100%.(…) além de serem insuficientes para o número de alunos 

também são insuficientes para tipo de espaço que nos temos (…) 

(coordenadora de projetos da escola, comunicação pessoal, 2011). 
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Capítulo III – O Gabinete de Mediação Escolar e Formação de alunos 

em mediação  

1 – Introdução aos projetos  

Este capítulo irá apresentar os projetos desenvolvidos no estágio bem como a 

pertinência de ambos neste contexto.  

O meu percurso na Escola foi sustentado pela criação de um Gabinete de 

Mediação Escolar, a par com uma colega de Mestrado, e de um projeto de Formação de 

Alunos em Mediação de Conflitos. 

O Gabinete de mediação dividiu-se assim em duas vertentes. A primeira, visou 

um tratamento de casos de mediação na escola, seguindo um modelo transformativo 

sempre que possível, e na segunda, favoreceu questões relacionadas com dois 

subprojectos: “mediação escola – família” (projeto da minha colega de estágio) e 

“formação de alunos na mediação de conflitos” (projeto realizado por mim). No 

decorrer deste estágio, o Gabinete de Mediação desenvolveu também parcerias com 

outros projetos da escola, nomeadamente o Projeto Commenius e o Projeto de Educação 

para a saúde.  

Relativamente ao meu projeto de formação de alunos mediadores poderei 

afirmar que o processo de seleção destes alunos foi por inscrição dos mesmos, e depois 

de inscritos foram pensadas as atividades para trabalhar com o grupo de alunos inscritos 

nas formações. 

Neste sentido, tentei no decorrer deste estágio, seguir a ideia de que a criação e 

fixação de um projeto destes deverá, atendendo à perspetiva de Garcia Costoya, citado 

por Morgado & Oliveira, 2009), passar por um conjunto de fases fundamentais: 

“ 1 – realização de um diagnóstico de necessidades na escola; 2 – 

desenvolvimento de ações de sensibilização sobre o tema; 3 – criação 

de uma equipa de apoio; 4 – formação e capacitação de docentes e não 

docentes; 5 – selecção e formação de alunos mediadores; 6 – 

implementação e monitorização do projeto, e por último, 7 – avaliação 

do projeto.” (Marques, 2011, p. 27). 

Considero também importante referir algumas questões éticas que tive em conta 

no decorrer deste estágio assim como nas atividades desenvolvidas e tratamento dos 

dados obtidos. Assim, as questões éticas que me pareceram surgir neste estágio 

prendem-se com: aviso de falta de comparência ao estágio e por que motivo; rigor nos 

resultados e análise dos mesmos; anonimato em todas as conversas sustentadas por 
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membros da comunidade educativa, assim como em todos os casos regulados; respeito 

da confidencialidade dos membros que recorreram ao Gabinete de Mediação; 

cumprimento de prazos; cumprimento de ajuda nas tarefas propostas pela direção; 

pedido de autorização à direção para a realização de todas as atividades propostas, 

respeitando assim a hierarquia de funções e representantes da mesma, na instituição em 

que me inseri e tentativa de parcerias e mantimento da confidencialidade de todos os 

documentos analisados e vistos na instituição. 

Em suma, poderei dividir o meu trajeto por este estágio em quatro fases, que 

depois de agrupar em quatro blocos, considerei como diagnóstico, reconhecimento, 

integração e projeto de mediação.  

A primeira fase – diagnóstico – que decorreu entre Setembro e Dezembro de 

2011 foi definida desta forma porque considero que inicialmente o meu trabalho 

realizado na escola foi de diagnóstico (revisão de diagnóstico anteriormente realizado 

na unidade curricular de mediação em educação) e pesquisa, tentando perceber se as 

informações recolhidas correspondiam à realidade em que me encontrava. Deste modo, 

foi possível ir recolhendo mais informações que considerei relevantes para o meu 

projeto, pesquisando também referenciais teóricos para o trabalho que iria desenvolver. 

Elaborei então logo nesta primeira fase um diário de campo em que registei algumas 

ocorrências mais relevantes assim como pequenos resumos semanais do que foi 

acontecendo na escola. Nesta fase realizei algumas observações para tentar perceber o 

clima vivido na escola e as ocorrências de conflitos que fossem acontecendo nos pátios 

durante os intervalos. 

Foi uma fase se conhecimento da realidade em que me iria envolver e de leituras 

para perceber qual a melhor forma de envolvimento na escola onde realizei o meu 

estágio;  

A segunda fase – reconhecimento e criação do Gabinete – foi realizada entre 

Janeiro e Março de 2012, e teve como objetivos a consolidação do conhecimento da 

instituição e a divulgação do projeto a desenvolver. A teia de relações de uma escola é 

complexa e por vezes não decifrável de forma tão linear quanto a que pensamos. Deste 

modo, depois de diversas conversas com professores da escola e informações retiradas 

do site da mesma, foi possível desenhar um pequeno organigrama das relações 

existentes no agrupamento e fora deste. Nesta fase foram também realizados passeios 

pela escola de modo a mostrar quem éramos e qual a missão que eu e a minha colega 

iríamos realizar neste ano letivo que passou; tiradas informações por conversas 
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informais; e ainda distribuição de folhetos informativos como forma de campanha e 

divulgação do Gabinete que se encontrava em funcionamento durante as horas que tinha 

definido no início do estágio com a minha colega e a direção da escola, e projetos 

pessoais que a pouco e pouco iriam permitindo dar a conhecer à comunidade educativa 

o trabalho que iria realizar com os alunos inscritos;  

A terceira fase – integração – realizou-se entre Março e Maio de 2012 e teve 

como grande intuito a integração em projetos da escola, em conformidade com o 

desenvolvimento do Gabinete de Mediação e trabalhos desenvolvidos neste. Esta 

integração foi importante pois aproximou-me da comunidade educativa e ajudou-me no 

meu objetivo de chegar mais perto dos alunos e perceber algumas relações existentes 

dentro da escola. 

Deste modo, esta foi também a fase em que fiz a recolha das inscrições dos 

alunos que queriam participar no meu projeto de formação de alunos para a mediação e 

tratei de algumas questões que me foram surgindo, relacionadas com todos os 

preparativos para que o meu projeto pudesse seguir em frente, tais como conversas com 

a direção e professores, propostas de atividades, autorizações recolhidas aos pais, 

direção e professores para levar os alunos para uma sala que estivesse livre nas datas 

previstas, idas a salas remarcar horários e calendarizar datas com os alunos. 

Por último, a quarta fase – projeto de formação para a mediação – foi realizada 

em Maio e Junho de 2012 e considerei que foi a fase em que me dediquei “em massa” 

ao meu projeto a tempo inteiro, tentando planificar ao máximo as atividades de 

mediação que tinha pensado anteriormente e planeado para os alunos selecionados 

anteriormente. 

Esta fase foi mais tardia do que inicialmente tinha pensado, pois os pedidos de 

autorização e a calendarização dos dias e horários não foram tão facilitada com pensei. 

Quanto à duração e execução do projeto, este também foi mais reduzido do que tinha 

pensado inicialmente, por questões de logística de tempo e disponibilidade. Os alunos 

não compareceram no primeiro dia previsto para as atividades depois do horário das 

aulas e em conjunto com a nova orientadora de estágio na escola, foi pensada na solução 

de realizar as atividades no tempo das aulas de formação cívica, se a direção e os 

professores em questão estivessem de acordo, uma vez que não poderia perder mais 

tempo e não os poderia obrigar a ir nas datas e horas estipuladas.  

Assim fui às salas dos respectivos professores pedir autorização para levar 

comigo, para fora da aula os alunos que iriam participar nas atividades, no horário da 
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aula de formação cívica seguinte que tivessem. Uma vez que estávamos nas últimas 

semanas de aulas e alguns professores tinham de preparar avaliações e outras questões 

relacionadas com a direção de turma, tive de adaptar o horário das atividades à 

disponibilidade dos professores em dispensar alunos, o que fez com que não tivesse 

tempo de realizar todas as atividades que pensei realizar. 

Abaixo, é apresentado as fases acima referidas e as atividades acima descritas 

em cada uma destas, a saber: 

1ª Fase – Diagnóstico de necessidades 

Recolha de informações; análise de 

entrevistas; pesquisa bibliográfica; 

observações em intervalos. 

2ª Fase – Reconhecimento, criação do 

Gabinete de Mediação e divulgação 

Divulgação do projeto através de 

panfletos e fixação de cartazes; passeios 

pela escola durante os intervalos; criação 

da estrutura “Gabinete de Mediação”. 

3ª Fase – Integração na escola 

Parcerias com projetos (Commenius, 

Educação para a saúde); propostas de 

atividades; reuniões com a Direção e 

Associação de Pais; integração em 

atividades desenvolvidas pela escola. 

4ª Fase – Implementação do projeto – 

alunos na mediação de conflitos 

Planificação e desenvolvimento de 

atividades de formação de alunos na 

mediação de conflitos. 

2- Gabinete de mediação  

Seguidamente irei apresentar o Gabinete de Mediação Escolar, local específico 

em que me encontrei a trabalhar durante todo o meu estágio na escola. Irei assim 

apresentar o projeto, bem como a sua justificação, caracterização, objetivos, 

metodologias aplicadas e atividades realizadas neste âmbito.  

Relativamente às atividades, estas dividem-se em atendimento de casos dentro 

do Gabinete e parcerias desenvolvidas com outros projetos da escola, incluindo o 

projeto desenvolvido pela minha colega de mestrado, no âmbito do decorrer do ano 

letivo na instituição. 

Com o trabalho realizado foi perceptível através da recolha e análise de dados, e 

também de conversas informais, que a escola apresenta lacunas na prevenção /gestão do 
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conflito e na relação escola – família, o que justifica os dois projetos realizados por mim 

e pela minha colega, desmembrados dentro do Gabinete de Mediação. 

2.1 – Conflitos e estratégias de resposta da escola  

É sabido que os conflitos em meio escolar se produzem frequentemente, sendo 

definidos como diários e diversas vezes ao longo do dia. Foi possível apurar que 

“diariamente há problemas disciplinares, embora aqueles com participação escolar 

escrita que chega mesmo a direção, eu acho que todas as semanas devem chegar dessas 

situações a direção (…)” (coordenadora de projetos da escola, comunicação pessoal, 

2011) 

A maioria dos conflitos dá-se ao nível do 2º ciclo, e têm início dentro da sala, 

muitas vezes sendo continuado fora da aula. Ainda na perspetiva da coordenadora de 

projetos da escola, a maioria dos conflitos dá-se por via da  

“violência verbal (…) eu acho que estes meninos não conseguem 

estar muito tempo atentos, e é a postura, lá no bairro é assim, e 

muitas vezes lá em casa é assim… não há regras. E dentro da sala de 

aula há regras a cumprir e eles não dissimulam. O problema é que 

eles estão constantemente a ultrapassar os limites definidos pelas 

regras. (…) ” (comunicação pessoal, 2011). 

 

Podemos perceber assim que a realidade dos conflitos é um pouco desconhecida 

para alguns diretores de turma. Esta dedução justifica-se no sentido em que, após 

analisadas as diversas respostas aos questionários, é possível ver que algumas são 

contraditórias, não existindo respostas consensuais relativamente aos conflitos.  

Assim, através da análise realizada com base nos questionários aplicados aos 

diretores de turma, é possível apurar que a maioria dos conflitos se expressam através 

das discussões (27%), como se pode verificar no gráfico abaixo, sendo que as trocas de 

palavras mal entendidas podem desenvolver efeitos contrários aos pretendidos e a 

diferença de opiniões nem sempre é aceite por ambas as partes (falha de comunicação). 
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Principais Motivos e formas de expressão do Conflito
Discussões
Mal- entendidos
Violência verbal
Violência física
Violência verbal e física
Discussôes e mal-entendidos
Discussões e violência verbal
Mal-entendidos e violência verbal
Discussões, mal-entendidos e violência verbal
Não respondeu

27%

 

A escola não consegue assim responder às inúmeras situações de conflito que se 

geram ao longo do ano letivo na escola, pois até à criação do Gabinete de Mediação 

Escolar, a escola não possuía nenhum serviço de mediação nem funcionários 

especializados para o efeito.  

Como refere também a psicóloga da escola relativamente à mediação de 

conflitos, 

“Aqui especificamente nós não temos nenhuma estrutura que o faça, 

não temos nenhum sítio. Aquilo que eu me percebo é que a interação 

entre os vários grupos disciplinares e entre as várias estruturas da 

escola entre o meu serviço de psicologia e a direção e entre os 

professores e a direção, as pessoas organizam-se não de forma oficial 

(…) Não existe um dispositivo oficial, mas é dessa forma que é feita, 

portanto as pessoas tentam ir com os recursos que têm tentar resolver 

as coisas.” (comunicação pessoal, 2011). 

No entanto, é sabido que a escola tenta, de acordo com os instrumentos que tem, 

realizar diversas medidas que deem resolução ao conflito, quando este existe. A 

resolução de conflitos é realizada de forma hierárquica e em conformidade com os 

parâmetros legais. 

Ainda na opinião da psicóloga da escola a resolução de conflitos:  

“ (…) funciona um bocado de forma hierárquica, até em termos de 

cargos, portanto, nós temos o professor da aula, depois temos o diretor 

de turma, depois sim temos a direção, eu apareço aqui pelo meio mas 

não estou a tempo inteiro, e aquilo que eu me apercebo é que se tenta 

sempre que a coisa seja resolvida começando por baixo, tentando 

sempre que em sala o professor consiga resolver, se ele não conseguir 

o diretor de turma toma conta do caso, se tal não for possível chega a 

direção. (…) Na direção, o diretor já me pediu várias vezes para ser eu 

agir em situações de conflitos, mas em geral eu creio que se vai 

subindo na hierarquia (…) tenta-se sempre que em aula seja primeiro 

resolvido, depois se não der passa-se para o Diretor de Turma se ele 
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estiver disponível, e se não estiver vem a direção.” (comunicação 

pessoal, 2011). 

Alguns diretores de turma referem, numa grande percentagem, que existem 

poucos conflitos dentro das turmas (46%), no entanto, numa outra resposta a maioria 

refere que ocorrem conflitos frequentemente (46%) e que a maioria ocorre dentro da 

sala de aula (64%). (Gráficos abaixo). 

Frequência do Conflito

Todos os dias

Frequentemente

Raramente

Nunca
46%

9%

36%

 

 

Conflitos 
Existem muitos conflitos

Existem alguns conflitos

Existem poucos conflitos

Não existem conflitos

18%

27%46%

9%

 

 

Ocorrência do Conflito

Dentro da sala de aula

Fora da sala de aula

Dentro da sala de aula, e prolonga-se para o exterior

Fora da sala de aula, e prolonga-se para dentro da sala de
aula
Não respondeu

64%

9%

9%

18%

0%

 

A opinião dos Diretores de Turma quanto aos meios disponíveis para resolução 

de conflitos na escola não é também consensual. A análise dos questionários demonstra 

que a maioria refere que são eficazes em todos os casos (36%), no entanto, com uma 

grande percentagem encontra-se também respostas relativas ao “não são eficazes em 

nenhum caso” (27%), ou ausência de resposta à questão (27%).  
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Abaixo é possível ver o gráfico de respostas em que percebemos que os diretores 

de turma não são consensuais no modo como observam a realidade, podendo uns não ter 

a real noção do que é vivido pela escola ou então a realidade é relativa, no modo como 

os diferentes diretores de turma a vivem e vêm.  

 Alguns diretores de turma referem ainda que a escola não é eficaz em nenhum 

caso de resolução de conflitos, enquanto outros dizem que a escola é eficaz em todos. É 

sabido, como acima referido, que a escola não dispõe de dispositivos.  

Eficácia na resolução de conflitos

Em todos os 
casos
Em alguns 
casos
Em nenhum

Não 
respondeu

36%

9%

27%

27%

 

Neste sentido, os diretores de turma afirmaram, na sua maioria que a realização 

da mediação na escola é importante, o que transmite também a necessidade de criação 

deste Gabinete de Mediação.  

Assim, de acordo com a necessidade de dispositivos encontrada e pela falta de 

estruturas de resolução de conflitos, considero que se justifica a criação da estrutura 

Gabinete de Mediação, possibilitando uma resposta mais eficiente na prevenção e 

resolução de conflitos no espaço escolar definido para este estágio.  

Seguidamente, entrarei no segundo ponto deste projeto, o Gabinete de Mediação 

Escolar. 

2.2 – Fundamentação do Gabinete de Mediação Escolar 

Para iniciar este projeto, foi necessário partir da questão dos conflitos e 

necessidade de resolução destes. Então, como “nasce” o Gabinete de Mediação em 

Educação? 

Como tentativa de colmatar estas lacunas, que já foram várias vezes referidas, 

decidi, a par com uma colega, criar o Gabinete de Mediação Escolar, como local de 

projeto global.  

Este Gabinete foi então criado e pensado de modo a resolver casos de mediação 

na escola e assim dar uma resposta na prevenção e diminuição de conflitos a nível 
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escolar e também como impulsionador de projetos individuais para mim e para a minha 

colega de estágio, nas áreas da mediação de pares e relação escola – família, como 

acima referido, e que apresentavam grandes lacunas nesta escola em específico. 

Assim, na visão da psicóloga da escola: 

“acredito muito que a mediação se faça, já acredito que em geral muita 

coisa se evite, muitos conflitos ou outros tipos de problemas se evite 

através da prevenção (…) e acredito muito que eles próprios, os alunos 

que é quem nos estamos aqui a servir, possam ser os próprios alvos não 

só da mediação, mas eles próprios serem os agentes de mediação, 

portanto serem no fundo tutores para os outros e agentes, estamos a 

responsabiliza-los e ao mesmo tempo como eles se sentem importantes 

nesse cargo estão a passar modelos para os outros e são eles que estão 

nos intervalos não somos nós. Depois a também todo um trabalho que 

eu acho que também é importante que é de poder formar e acho que se 

o serviço de psicologia funcionasse de outra forma, fosse uma equipa 

maior, tivéssemos mais tempo e não fosse um agrupamento inteiro 

(…)” (comunicação pessoal de 2011). 

De modo a justificar a criação deste gabinete, de acordo com excertos retirados 

das entrevistas anteriormente realizadas, podemos ler através das declarações do pai 

(ver anexo 2), que não existe nenhum dispositivo de mediação, pois este refere que 

“Não tenho conhecimento, de nenhum dispositivo de mediação de conflito” (Pai 

responsável pela associação de Pais, comunicação pessoal de 2011), facto comprovado 

também pela entrevista dada pela psicóloga, que diz: “ (…) Oficialmente não existe [um 

dispositivo de mediação]”. (Psicóloga da Escola, comunicação pessoal de 2011). 

Já a coordenadora de projetos quanto questionada acerca da existência de um 

dispositivo de mediação, refere que:  

“O conselho Pedagógico tem uma equipa que é exatamente a equipa 

pedagógico – disciplinar, que gere e reúne as participações que há, 

vai fazendo uma avaliação e vai definindo estratégias de resolução 

desses conflitos. (…) Já tivemos um gabinete, mas agora já não 

temos” (Coordenadora de Projetos da Escola, comunicação pessoal 

de 2011).  

Esta resposta leva-nos a crer que a entrevistada procurou não referir diretamente 

a não existência do respetivo dispositivo, contornando a questão com o trabalho 

realizado pelo conselho pedagógico. No entanto, é sabido que o termo Gabinete de 

Mediação não é de total desconhecimento aos funcionários da escola, uma vez que já 

existiu um projeto nesse sentido. Segundo a entrevistada acima referida, o gabinete de 

mediação foi um mecanismo muito positivo de resolução de conflitos, que infelizmente 

não sobreviveu, tal como o GAAF, por questões financeiras:  
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“ (…) eu também estive um bocado no lançamento da mediação 

escolar quando ela houve aqui na escola, e eu acho que ela estava a 

funcionar, foi pena porque depois acabou (…) é tudo uma questão 

económica (…) era um projeto pela universidade aberta, ouvimos 

vários mediadores e até também formadores estrangeiros que davam 

exemplos de como é que as coisas estavam a funcionar e deram uma 

série de dicas para nós nos orientarmos, portanto houve uma 

sensibilização a formadores. Depois esses formadores, formaram 

alunos também, cá dentro, e então havia mediadores professores e 

alunos, e havia o gabinete de mediação, é evidente que o mediador, 

quer aluno, quer professor tem de ter um perfil para aquilo, não é 

qualquer aluno nem qualquer professor, e as coisas funcionaram. (…)” 

(Coordenadora de Projetos da Escola, comunicação pessoal de 2011).  

De acordo com as declarações do pai responsável pela associação de pais, da 

psicóloga da escola e da coordenadora de projetos, foi tido em conta a grande 

necessidade sentida na escola. Assim, retiraram-se ainda mais alguns trechos das 

entrevistas realizadas (ver anexo 2) que explicam esta necessidade de criação de uma 

infraestrutura como o Gabinete de Mediação Escolar, como: “Pode não haver um local 

físico (…). Mas sim, tendo um local físico, o tal gabinete de mediação, os alunos já 

sabiam que existia (…)”. (Coordenadora de Projetos da Escola);  

E ainda, na perspetiva da psicóloga:  

“ (…) se houvesse uma equipa [de psicólogos] era o ideal (…) que 

tivesse um sitio físico onde estaria a tempo inteiro, (…) o gabinete 

estaria aberto nas horas letivas todas, e nas horas em que não houvesse 

atendimentos, pudesse ser um gabinete que os alunos ou até os 

professores poderiam recorrer (…) para acalmar os ânimos ou para 

pedirem aconselhamento (…) eu acho que se essa figura existisse, se 

esse espaço físico existisse, isso previne muita coisa (…)”. (Psicóloga 

da Escola, comunicação pessoal de 2011). 

Deste modo, após a leitura e análise das respostas obtidas é possível perceber 

que existe necessidade de mediação nesta escola, como resposta aos conflitos, adaptada 

ao seu contexto e atores específicos. Esta ideia vai também ao encontro do que é 

defendido por autores como Morgado & Oliveira (2009, citado por Vieira & Amado, 

2010), que referem que:  

“Nas escolas a mediação deve ser utilizada em todos os âmbitos da 

vida escolar e com todos os sectores da comunidade educativa. O 

projeto de implementação da mediação escolar exige, para que seja 

compatível com a aprendizagem dos seus jovens, uma intervenção 

organizacional ao nível dos conflitos existentes na escola” (p. 50) 
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2.3 - Caracterização do Gabinete de Mediação  

Este é um espaço físico criado não só para resolver os conflitos dos alunos mas 

de toda a comunidade educativa, onde se poderiam dirigir sempre que sentissem essa 

necessidade, de acordo com horário definido de funcionamento deste, bem como local 

de preparação de pequenos projetos, nomeadamente a mediação escola – família (um 

dos problemas encontrados e trabalhado pela minha colega de estágio) e a formação de 

alunos para mediação de pares – o aluno como mediador (parte do projeto que ficou a 

meu cargo). Este espaço foi também onde preparei as atividades de formação, para 

depois me dirigir para uma sala com os alunos, de modo a conseguir que futuramente 

estes pudessem tornar-se mediadores informais, no entanto, reconhecidos pela escola 

como alunos mediadores que pudessem auxiliar em futuras mediações de conflitos. 

A ideia criada em torno deste projeto foi a de conseguir desenvolver um 

dispositivo que ajudasse a resolver casos de conflito que fossem transportados ao 

Gabinete e paralelamente, nas horas em que o Gabinete não estivesse em 

funcionamento, fazer em conjunto com a minha colega, uma vigia pelos pátios da escola 

e posteriormente tentar preparar uma mediação entre a escola e a família e selecionar os 

alunos para a formação em mediação. Uma vez que os alunos são os atores principais da 

escola e dos conflitos, que do que foi possível constatar ao longo do ano letivo são 

diários, variando a sua intensidade e grau de gravidade, considerei necessário recorrer 

também à técnica de observação como recolha de alguns dados, que completassem as 

informações que tinha. 

Neste Gabinete, foi pensado e realizado um questionário aos Diretores de Turma 

(ver anexo7), aplicado de modo a recolher informação sobre os conflitos em ambiente 

escolar e a relação escola família, para assim perceber a realidade que se vive na escola. 

No final deste questionário o Gabinete de Mediação Escolar decidiu colocar uma folha 

anexa, onde se pretendia que os Diretores de Turma apresentassem um grau de 

conflituosidade para cada aluno, de modo a poder obter informações sobre os possíveis 

alunos mediadores e os alunos que maioritariamente entravam em conflito. (ver anexo 

8), isto é, tratava-se de uma grelha para os diretores de turma preencherem, com uma 

legenda de 0 a 5, onde indicavam o nome dos alunos da sua turma e o grau de conflito 

que atribuíam a cada um dos seus alunos. Este anexo foi elaborado com o intuito de dar 

uma perspetiva geral da turma face aos conflitos, permitindo perceber se a turma era 
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pouco ou muito conflituosa, bem como quais os alunos mais e menos conflituosos de 

cada turma, na ótica dos seus diretores de turma. 

Deste modo, foi dado início o trabalho no Gabinete de Mediação, que passa 

assim por três eixos – a mediação de conflitos dentro do Gabinete, que se traduz na 

principal atividade do mesmo e a tempo inteiro; a mediação escola – família e a 

mediação de pares – formação de alunos mediadores, que foram assim apresentados 

como os subprojectos definidos por mim e pela minha colega de estágio; e as atividades 

que foram sendo solicitadas pela instituição, ao longo do estágio na escola. 

Assim, a figura seguinte ilustra a estrutura do trabalho realizado no Gabinete de 

Mediação: 

 

Quanto à mediação realizada no Gabinete, esta foi pensada apenas para os 

intervenientes que se disponibilizassem a recorrer ao Gabinete, uma vez que a mediação 

não deve ser imposta. No entanto, os professores que viram neste Gabinete uma 

aproximação ao que poderia ser uma estrutura de acompanhamento de alunos mal 

comportados e conflituosos começaram a reencaminhar os seus alunos para lá, como 

forma de castigo, de sala de acompanhamento ou de local onde deveriam ir para 

resolver os seus problemas de forma imposta. Considero que esta não deveria ser a 

abordagem que um Gabinete de Mediação deveria ter, no entanto, dadas as condições da 

escola e deste projeto considero que foi necessário atender a este encaminhamento por 

parte dos professores.  

O Gabinete de Mediação foi uma estrutura nova e a necessidade de diminuir os 

conflitos levou a que se realizasse o reconhecimento deste dispositivo de um modo mais 

rápido. Assim, o Gabinete não estava aberto à espera apenas que os alunos se 

deslocassem mas estava disponível aos alunos que eram encaminhados para lá. Esta 

estratégia acabou por ser fundamental para o conhecimento do Gabinete, uma vez que o 

local físico em que se encontrava o gabinete não era de fácil acesso aos alunos, o que 

Gabinete de 

mediação 

Formação alunos mediadores Atividades para a escola 

Mediação de casos (7 casos no 

total) 

Mediação Relação Escola-Família 

Figura nº 1 
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dificultava um pouco a ida dos alunos ao mesmo. No entanto, um dos problemas que 

esta estratégia trouxe foi a de que os alunos não recorriam ao Gabinete inicialmente 

como espaço de resolução de conflitos mas sim como espaço em que ficavam no seu 

“castigo” por mau comportamento. Este encaminhamento tornou o Gabinete, a início, 

como um local em que se acompanhavam os alunos mal comportados, o que obrigou a 

que houvesse uma adaptação ao comportamento dos alunos e uma autoformação minha 

e da minha colega, de modo a falar com os alunos e supervisionar o castigo que os 

professores tinham dado, e também como um local que os alunos associavam ao castigo 

quando se comportavam mal. 

Então, considero que esta estratégia teve como pontos fortes a divulgação do 

Gabinete de Mediação e a aproximação aos alunos, que de outra forma não teriam fácil 

acesso a este, pois estava num local de acesso restrito aos alunos, embora tivesse sido 

divulgado pela escola, e como pontos fracos a conotação negativa a que o Gabinete 

ficaria associado, como lugar de castigo, e a dificuldade em conseguir realizar mediação 

de casos de conflito ao invés de servir de “sala de acompanhamento” para quando os 

alunos apresentam mau comportamento. 

Assim, a mediação praticada neste Gabinete incidia em alunos ou restantes 

membros da comunidade educativa na sua maioria encaminhados por alguém. Esta foi 

então uma forma que alguns membros da comunidade educativa encontraram como 

meio de remediar os conflitos menos graves que foram existindo ao longo do ano letivo. 

O Gabinete realizou também parcerias nalgumas atividades criadas no âmbito da 

instituição e que irei enunciar mais à frente no presente trabalho. 

Relativamente à “formação” de alunos mediadores foi efetuada a alunos do 

8ºano. Esta desenvolveu-se em várias sessões. Umas mais teóricas, onde ocorreu uma 

transmissão de conhecimentos sobre o que é a mediação, os seus princípios, qual o 

papel do mediador. E outras mais práticas, onde se tentava que os alunos colocassem 

em prática o papel de mediador. Inicialmente previu-se que as sessões de formação 

seriam realizadas no Gabinete, mas este era localizado num corredor a que os alunos 

não poderiam ter acesso se não quando enviados por um professor, funcionário ou 

membro da direção. Deste modo, os alunos não podiam estar no Gabinete às horas das 

sessões. O Gabinete de Mediação partilhava o espaço físico com o Gabinete Médico, 

pelo que não poderia reter os alunos que iriam participar nas sessões de mediação no 

mesmo espaço físico em que os alunos poderiam ter de fazer curativos ou recorrer 
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quando fosse necessário auxílio médico. Assim, apenas foi possível planear as sessões 

de formação, concretizando-as noutro espaço físico que não o Gabinete de Mediação. 

No que respeita a mediação da relação escola – família esta, foi realizada através 

de parcerias com outros projetos da escola que apresentam fraca ou inexistente 

participação das famílias nas atividades desenvolvidas pelos seus educandos e preparada 

no Gabinete de Mediação Escolar. A minha tarefa neste projeto foi ajudar na preparação 

de materiais para a minha colega e participar nas reuniões com os encarregados de 

educação, representantes da Associação de Pais, que me ajudou também a estabelecer 

contacto para explicar tanto o trabalho desenvolvido pelo Gabinete de Mediação como o 

trabalho que iria desenvolver no meu projeto de formação de alunos mediadores. 

Pode então concluir-se que este projeto passa por três etapas principais, prevenir 

e resolver conflitos em ambiente escolar, “formar” alunos para a mediação de conflitos, 

e mediar a relação escola família. 

 O projeto do Gabinete de Mediação Escolar e os assuntos relativos aos respetivos 

projetos de cada uma de nós funcionaram no decorrer do ano letivo com a ajuda de uma 

equipa constituída por seis elementos, que ao darem o seu contributo facilitaram o 

decorrer do projeto bem como a eficácia do mesmo. Esta equipa de seis elementos era 

constituída pela adjunta da direção da escola e coordenadora dos alunos do 2º e 3º 

ciclos; uma professora de Geografia, coordenadora de projetos e responsável pelo 

projeto Commenius; uma professora responsável pelo projeto de Educação para a 

Saúde; uma professora de Inglês também responsável pelo projeto Commenius; por mim 

e pela minha colega de estágio. 

Destes elementos, apenas eu e a minha colega nos encontrámos no Gabinete de 

Mediação, no entanto cada um dos outros membros ajudou sempre que solicitado por 

ambas. A adjunta da direção guiou o estágio inicialmente e foi propondo atividades que 

nos aproximaram da comunidade educativa; a Professora responsável pelo Projeto de 

Educação para a Saúde foi sempre prestável quando eram necessárias informações e foi 

também a coordenadora de uma das parcerias do Gabinete de Mediação, o projeto acima 

referido; e as professoras responsáveis pelo projeto Commenius encarregaram-se da 

parceria do Gabinete de Mediação com o mesmo e foram sempre prestáveis no 

envolvimento do Gabinete de Mediação com atividades na escola. 

É também de referir a ajuda do diretor da escola, que embora não tivesse feito 

parte da equipa, foi muitas vezes uma mais-valia, pois mostrou-se sempre bastante 

acessível e interessado nas iniciativas que o Gabinete de Mediação tentava proporcionar 
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bem como a participação e colaboração com projetos já existentes na escola. O Diretor 

ajudou sempre a impulsionar este projeto dando sempre que possível liberdade para as 

iniciativas do Gabinete. 

2.4 – Tema e problema 

2.4.1 – Tema 

O tema abordado no Gabinete de mediação é a mediação, e num sentido mais 

específico, a mediação escolar. Este tema surge no sentido de realizar uma mediação ao 

nível da escola e seus atores sociais.  

A mediação assumiu assim três formas: privilegiando os ideais de mediação de 

conflitos do modelo transformativo de Bush & Folger (1996) – aplicada nos casos que 

passaram pelo Gabinete; mediação da relação escola – família e mediação de pares – 

alunos como mediadores de conflitos na escola. 

2.4.2 – Problema 

O problema encontrado para a realização do Gabinete foi a falta de estruturas 

existentes nesta escola para a resolução de conflitos por via da mediação e a necessidade 

de responder aos conflitos que acontecem diariamente na mesma. 

2.5 – Objetivos do Gabinete 

2.5.1 – Objetivos Gerais 

Com este projeto foi ambicionada a redução de conflitos em ambiente escolar e 

uma maior participação dos encarregados de educação na vida escolar dos seus 

educandos, uma vez que a escola carece de ferramentas para responder a essas 

necessidades. 

Deste modo os objetivos gerais do Gabinete de Mediação são: 

 Resolver conflitos de forma positiva e assim diminuir as situações de violência 

escolar; 

 Desenvolver subprojectos de mediação escolar que aprofundem a relação escola 

– família e ofereçam formação para alunos na área da mediação de conflitos; 

 Estabelecer parcerias frutuosas com todos os agentes educativos, na escola; 

2.5.2 – Objetivos específicos  
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O Gabinete tem também objetivos específicos de acordo com as áreas 

intervenientes do mesmo – atendimento de casos, parcerias com a escola e 

desenvolvimento de projetos de mediação mais específicos. 

Assim, foram definidos com objetivos específicos: 

 Sensibilizar toda a comunidade educativa para a importância da mediação; 

 Gerir e ajudar na resolução de casos de conflito na escola; 

 Formar “alunos mediadores”; 

 Identificar a perceção dos Diretores de turma sobre o conflito e sobre a relação 

escola -família dentro da escola; 

 Identificar o tipo de empenho dos encarregados de educação em relação à 

educação dos seus filhos e o tipo de relacionamento que tem com a instituição 

escolar; 

 Desenvolver iniciativas/atividades para fomentar a relação escola – família. 

 Sensibilizar a Comunidade educativa para a prevenção/gestão de conflitos em 

meio escolar; 

 Ajudar os alunos no sentido de desenvolverem capacidades de prevenção de 

conflitos consigo próprios e com os outros. 

2.6 – Metodologias de pesquisa e intervenção  

As metodologias aplicadas para o diagnóstico, conceção, desenvolvimento e 

avaliação do Gabinete de Mediação baseiam-se em técnicas de natureza qualitativa, que 

na perspetiva de Fernandes (1991) inspira-se em técnicas como as observações 

naturalistas, e que tem como foco a compreensão mais profunda dos problemas, em que 

se investiga “o que está por trás de certos comportamentos, atitudes ou convicções.” 

Fernandes, (1991), refere também que “a investigação qualitativa fornece informação 

acerca do ensino e da aprendizagem que de outra forma não se pode obter”. 

Ludke & André (1986) afirmam a existência de cinco características básicas na 

pesquisa qualitativa, considerando ser possível afirmar que perduram ainda hoje nas 

características a ter em conta na abordagem qualitativa. “A pesquisa qualitativa tem o 

ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal 

instrumento; os dados coletados são predominantemente descritivos; a preocupação com 

o processo é muito maior do que com o produto; o significado que as pessoas dão às 
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coisas e à sua vida, são focos de atenção especial pelo pesquisador; e a análise dos 

dados tende a seguir um processo indutivo.” (Ludke & André 1986, p.44). 

Autores como Bogdan & Byklen (1994), Tuckman (2002) e Quivy & 

Campenhoudt (2003) consideram três grandes grupos de métodos de recolha de dados e 

que se podem utilizar como fontes de informação nas investigações qualitativas. São 

eles a observação, o inquérito e a análise de documentos.   

No gabinete de mediação foram utilizadas as seguintes metodologias: análise 

documental; análise de entrevistas; observações de carácter naturalista e participante, 

para perceber melhor a realidade vivida na escola e diagnosticar os possíveis focos de 

conflito; realização e aplicação de questionários de perguntas fechadas, aos diretores de 

turma, para perceber a opinião acerca de conceitos como conflito, mediação e grau de 

conflito dos seus alunos e análise estatística dos questionários por gráficos.  

Relativamente à técnica/ análise/ pesquisa documental, Cellard (2008, citado por 

Sá-Silva, Domingos de Almeida, & Guindani, (2009), referindo que a “análise 

documental favorece a observação do processo de maturação ou de evolução de 

indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, 

entre outros” (p. 2-3), e ainda Hélder (2006) que acerca da mesma diz que “A técnica 

documental vale-se de documentos originais, que ainda não receberam tratamento 

analítico por nenhum autor. [...] é uma das técnicas decisivas para a pesquisa em 

ciências sociais e humanas” (p. 1-2).  

Quando estamos perante uma investigação ou a realização de um projeto 

necessitamos de realizar uma pesquisa documental e proceder à análise da mesma, de 

acordo com etapas desta técnica. Relativamente a esta pesquisa Sá-Silva, Domingos de 

Almeida e Guindani (2009) dizem mesmo que: 

“quando um pesquisador utiliza documentos objectivando extrair 

dele informações, ele o faz investigando, examinando, usando 

técnicas apropriadas para seu manuseio e análise; segue etapas e 

procedimentos; organiza informações a serem categorizadas e 

posteriormente analisadas; por fim, elabora sínteses, ou seja, na 

realidade, as ações dos investigadores – cujos objetos são 

documentos – estão impregnadas de aspetos metodológicos, técnicos 

e analíticos.” (p. 4) 

 

Deste modo, analisei documentos facultados pela escola para melhor me integrar 

na mesma e tirar algumas informações que considerei relevantes, assim como de fontes 

relativas aos temas em que o meu projeto de estágio assentava. 
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Quanto às fontes de pesquisa documental, estas podem dividir-se em fontes 

primárias e secundárias. Na perspetiva de Oliveira (2007, citado por Sá-Silva, 

Domingos de Almeida, & Guindani, 2009), as fontes primárias “são dados originais, a 

partir dos quais se tem uma relação direta com os fatos a serem analisados, ou seja, é o 

pesquisador (a) que analisa” (p.6), enquanto que as fontes secundárias são denominadas 

de “pesquisa de dados de segunda mão”, ou seja, aquelas que já foram “ trabalhadas por 

outros estudiosos e, por isso, já são de domínio científico, o chamado estado da arte do 

conhecimento” (p.6). 

Foram também analisadas entrevistas realizadas a três membros da comunidade 

educativa, anteriormente realizadas. A entrevista semiestruturada ou semi-diretiva 

caracteriza-se por ser seguida por um guião com perguntas relativamente abertas e não 

muito precisas, de modo a que embora sigamos sempre a linha daquilo que queremos 

saber, o entrevistado poderá dar toda a informação que considere útil pois tem liberdade 

de resposta.  

Citando Afonso (2005): 

“ (…) as entrevistas semi-estruturadas obedecem a um formato 

intermédio entre os dois tipos anteriores [entrevistas estruturadas e não 

estruturadas] o modelo global é o da entrevista não estruturada, mas os 

temas tendem a ser mais específicos”.(p.97) 

Depois de realizada a entrevista de diagnóstico, na unidade curricular de 

Mediação em Educação, no ano anterior, que, neste sentido, foi empregue como ponto 

de partida para diagnóstico, foi feita a análise de conteúdo da mesma, que consistiu em 

dividir as informações em categorias, de modo a organizar por temas e subtemas as 

informações recolhidas. De acordo com Berelson (1954), “a análise de conteúdo é uma 

técnica de investigação para a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo 

manifesto da comunicação”. 

Atendendo às referências teóricas na área da investigação, consolidando assim as 

metodologias que foram aprendidas a nível académico, sabe-se que para realizar a 

análise de conteúdo de entrevistas, é necessário seguir 5 procedimentos, sendo estes: 

 Leitura de cada entrevista ou documento 

 Análise transversal do conteúdo, reorganizando-o por temas principais e por 

subtemas 

 Estabelece-se as categorias e o seu tratamento 

 Validação das categorias 
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 Estudo comparativo das categorias 

As observações são formas de recolha de dados em que existe uma maior 

veracidade em relação às informações recolhidas. Estas são realizadas geralmente pela 

pessoa que faz o estudo e podem-se dividir entre participante ou não participantes. 

Neste sentido, as observações realizadas e transcritas no diário de bordo (ver anexo 6) 

vêm completar o diagnóstico que tinha das entrevistas e que me guiou como ponto de 

partida para a criação deste projeto. A observação constitui um dos principais 

instrumentos de recolha de dados nas abordagens qualitativas. “O observador pode 

recorrer aos conhecimentos e experiências pessoais como complemento no processo de 

compreensão e interpretação do fenómeno estudado. A observação permite também que 

o observador chegue mais perto da perspetiva dos sujeitos e se revela de extrema 

utilidade na descoberta de aspetos novos de um problema.” (Ludke e André, 1986, 

p.45). 

Os questionários são:  

“um instrumento de investigação que visa recolher informações 

baseando-se, geralmente, na inquisição de um grupo representativo 

da população em estudo. Para tal, coloca-se uma série de questões 

que abrangem um tema de interesse para os investigadores, não 

havendo interação directa entre estes e os inquiridos.” Amaro; Póvoa 

& Macedo (2005). 

Relativamente aos questionários realizados aos diretores de turma, estes tiveram 

como base os de Xesús R. Jares e a sua equipa do Departamento de Pedagogia e 

Didática da Universidade da Corunha (Galiza, Espanha), e foram elaborados com 

perguntas de tipo fechado. Os questionários de perguntas de tipo fechado: 

“têm na sua construção questões de resposta fechada, permitindo obter 

respostas que possibilitam a comparação com outros instrumentos de 

recolha de dados. Este tipo de questionário facilita o tratamento e 

análise da informação, exigindo menos tempo. Por outro lado a 

aplicação deste tipo de questionários pode não ser vantajoso, pois 

facilita a resposta para um sujeito que não saberia ou que poderia ter 

dificuldade acrescida em responder a uma determinada questão. Os 

questionários fechados são bastante objetivos e requerem um menor 

esforço por parte dos sujeitos aos quais é aplicado.” Amaro, Póvoa & 

Macedo (2005) 

Estes questionários têm como tema o conflito e violência escolar, e foram 

aplicados aos diretores de turma, de modo a reter algumas informações acerca do tema 

conflito. Os questionários foram colocados na sala de diretores de turma para posterior 

análise quando entregues pelos professores. A análise dos questionários foi feita através 
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de gráficos que representavam os temas e o número de respostas que cada tema obteve. 

Os resultados destes questionários permitiram assim ter uma noção do que os diretores 

de turma (amostra de 20) pensam acerca da sua turma e do conflito que estes alunos 

podem provocar. 

Relativamente aos casos de mediação, seguiram-se os dez princípios de 

mediação de Munné e Mac – Cragh (2006) e o modelo transformativo de mediação de 

conflitos “que advoga a transformação do conflito na medida em que promove a 

mobilização dos recursos próprios de cada um dos sujeitos implicados.” (Bush & 

Folger, 1996). 

Os princípios de mediação definidos por Munné & Mac-Cragh (2006) são: 

humildade, responsabilização dos próprios actos, respeito por si mesmo, respeito pelo 

outro, necessidade de privacidade, reconhecimento do momento da crise e do conflito, 

compreensão do sofrimento que os conflitos produzem, acreditar nas nossas 

possibilidades e nas dos outros, potencialização da criatividade sobre uma base de 

realidade e capacidade de aprender em momentos de crise. 

Considero então, de acordo com o modelo transformativo de Bush & Folger 

(1996), que se tentou adoptar os métodos – base deste, no sentido de resolver os casos 

de mediação, uma vez que, tanto eu como a minha colega de estágio que fizemos a 

mediação dos casos, tentámos adoptar sempre uma postura passiva, não directa, 

deixando os intervenientes do caso de conflito chegar a uma solução por si.  

Tentou-se também ter uma abordagem conjunta com o modelo Harvardiano, em que se 

efectuaram os cinco passos de: 

 Contracing – O mediador estabelece contacto entre as partes em conflito, sendo 

responsável por explicar às partes as regras, parâmetros e limites do processo da 

mediação, tentando trazer para o processo segurança e esclarecimento sobre as 

vantagens e desvantagens de se trabalhar de acordo com a mediação. 

 Developing issues – momento em que se identificam as questões que importam 

às partes. O mediador deverá trabalhar mais precisamente com a técnica da escuta.  

 Utilização da técnica do Looping (devolução de perguntas e respostas) – O 

Mediador nesta fase coloca diversas perguntas a ambas as partes, tendo em vista o 

teor da resposta, e depois recoloca a pergunta em outros termos (rephrasing) ou 

em outro contexto (reframing), até que o próprio interessado consiga perceber o 

seu verdadeiro propósito. É a fase em que se devolve o que se obtém.  
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“Esta é uma fase lenta que necessita de paciência e habilidade, 

principalmente pelo fato das partes serem chamadas a reflectir sobre as 

questões centrais, o que gera discussões e desentendimentos, é nessa fase 

também que se analisa a atitude de cada uma das partes, o que facilitará a 

inserção de possíveis técnicas que possam amenizar o conflito e 

consequentemente motivar às partes a terem uma perceção de um futuro 

melhor.” (Lima & Almeida, 2010). 

 Brainstorming – nesta fase, o mediador chama as partes para organizarem suas 

ideias e estabelecerem em conjunto alternativas razoáveis à solução do conflito. 

Nesta fase, as informações obtidas durante a aplicação das técnicas do Looping 

são relevantes para que o diálogo possa fluir com mais tranquilidade e eficiência. 

Nesta fase é também possibilitado às partes em conflito apresentarem soluções de 

acordo com as informações acerca de ambos, pois é também a fase em que as 

partes em conflito já perceberam o que ambas querem, pois escutaram-se 

mutuamente. 

 Drafting the agreement – fase em que se escreve um acordo, depois de 

encontrada uma solução que seja positiva para ambas as partes, “eu ganho – tu 

ganhas”.  

No entanto, nem sempre foi possível chegar ao acordo escrito e a transformação 

das relações entre os indivíduos em conflito, assim como os passos do modelo 

Harvardiano em conjunto com os pressupostos do modelo transformativo por vezes 

foram difíceis de executar, sendo que no decorrer dos casos houve etapas a saltar.  

Considero que na abordagem dos casos de mediação, uma junção de 

características dos dois modelos seria proveitosa, no sentido em que a principal intenção 

é modificar as relações interpessoais, e também o compromisso de que não voltarão a 

entrar em conflito. Os alunos sentem alguma responsabilidade quando “assinam” um 

contrato para cumprir (como no caso do Modelo Linear de Harvard), o que seria uma 

forma de tentar manter a sua palavra, como num sentido mais jurídico da mediação. 

Ainda relativamente ao termo mediação transformativa, Baruch Busch & Folger (1996, 

citado por Lago & Moita, 2010) referem que: 

“ (…) parte da ideia de que a transformação centrada nas relações 

humanas, com base na revalorização das pessoas (fortalecimento e 

autodeterminação) e no reconhecimento do outro como co-protagonista 

do conflito (alteridade). Seu objeto é a relação, o objetivo é a 

transformação e considera a importância do passado e seu reflexo no 

presente. O conflito é a oportunidade de crescimento e mudança. 

Presume que as partes têm condições de construir com o mediador uma 

direção a seguir, que compreendem com o coração, trabalhando as 
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emoções, mesmo quando não enxergam o problema com clareza e 

objectividade.” 

O modelo transformativo tenta promover assim a visão positiva do conflito, por 

“meio do crescimento e da revalorização da pessoa, bem como dos sujeitos em conflito, 

conseguindo com isto transformar as situações, o ser humano e consequentemente a 

sociedade” Lago & Moita, (2010). 

Neste sentido, acredito que ambos os modelos poderiam ser seguidos pelas 

escolas que adotassem a mediação como uma forma de resolução e/ou prevenção de 

conflitos, abarcando os ideais do Modelo Transformativo, mas seguindo os cinco passos 

do Modelo Linear de Harvard. Deste modo, o ideal da mediação de conflitos seria o de 

transformar as relações entre as partes mas conseguindo a dimensão técnica do Modelo 

Linear de Harvard não se centrando apenas no acordo, no sentido de que este não é 

efetuado apenas para ficar estabelecido mas sim pelo compromisso que este representa, 

e a importância que o cumprimento do mesmo representa para a transformação da 

relação das partes em conflito. 

2.7 - Atividades desenvolvidas e síntese reflexiva  

Este estágio foi importante não só para desenvolver um projeto de interesse mais 

pessoal mas também para perceber a realidade destas instituições e de como funciona 

uma organização – escola.  

Deste modo, algumas das atividades por mim realizadas ao longo deste ano 

letivo foram inseridas em projetos da escola e em parceria com alguns dos membros que 

ajudaram também na criação e manutenção, chamemos-lhe assim, do Gabinete de 

Mediação.  

Assim, abaixo passarei a enunciar as atividades realizadas no âmbito da 

instituição, que dividi em cinco categorias, sendo estas: diagnóstico; atividades de 

divulgação do projeto; mediação de casos de conflito no Gabinete de Mediação; 

parcerias do Gabinete de Mediação e outras atividades desenvolvidas na escola. Estas 

atividades encontram-se também mais detalhadas nos diários de campo que realizei ao 

longo do meu estágio (ver anexo 6). 

 

Categoria Atividades Nº da 

Atividade 

Data Intervenientes 

Diagnóstico Análise de 1 2 de Outubro  
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entrevistas; 

 

Observação de 

recreios – 

observação 

naturalista; 

 

Realização de 

questionários 

aos D.T; 

 

Conversa com 

alunos do 5º 

ano; 

 

Análise dos 

questionários; 

 

 

 

Elaboração de 

panfletos e 

cartazes 

informativos; 

 

Divulgação dos 

cartazes e 

panfletos e 

esclarecimento 

do que é o 

Gabinete; 

 

Distribuição 

dos 

questionários; 

 

Afixação dos 

resultados na 

sala de 

diretores de 

turma a pedido 

da direção; 

 

Reunião com 

Associação de 

Pais; 
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de 2011 
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de 2011 
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2011 

 

 

 

Outubro de 

2011 
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2011 
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Presidente e 

Vice-

Presidente da 

Associação de 

Pais, 

estagiárias 
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Mediação de 

conflitos no 

Gabinete 

Reunião com 

Associação de 

Pais e Diretor 

da escola; 

 

 

 

 

 

 

1º Caso de 

mediação de 

conflitos; 

 

 

2º Caso de 

mediação de 

conflitos; 

 

3º Caso de 

mediação de 

conflitos; 

Conversa 

posterior com 

os alunos; 

 

4º Caso de 

mediação de 

conflitos; 

 

5º caso de 

mediação de 

conflitos; 

 

6º caso de 

mediação de 

conflitos; 

 

7º caso de 

mediação de 

conflitos; 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

 

19 

 

 

 

23 

 

Março de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 de Outubro 

de 2011 

 

 

 

13 de Outubro 

de 2011 

 

 

6 de Dezembro 

de 2011 

 

 

 

 

 

28 de Fevereiro 

de 2012 

 

 

2 de Março de 

2012 

 

 

16 de Março de 

2012 

 

 

19 de Abril de 

2012 

Presidente e 

vice – 

presidente da 

associação de 

pais, 

estagiárias, 

diretor 

 

 

 

Tomás, 

Amadeu, 

professora de 

Física/Química 

 

Tiago e 

Francisco 

 

 

Fábio, Miguel, 

André e 

Alexandre 

 

 

 

 

Tiago, Núria e 

Francisco 

 

 

Duas 

funcionárias da 

escola 

 

Marcos, 

colegas da 

turma (vários) 

 

Gustavo e Luís 

Parcerias do 

Gabinete de 

mediação 

Proposta de 

observação de 

reuniões de 

D.T e E.E; 

 

Colaboração no 

projeto 

“Educação para 

10 

 

 

 

 

14 

 

 

Novembro de 

2011 

 

 

 

Janeiro de 

2012 

 

Estagiárias, 

Direção 

 

 

 

Estagiarias, 

professora de 

Ciências e 
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a saúde”; 

 

 

 

Apresentação e 

realização de 

festa de final 

de período em 

parceria com 

“Commenius”; 

 

Projeto de 

Educação para 

a Saúde – 

realização da 

semana da 

Saúde; 

 

Assistência a 

alunos do 

grupo 

“Commenius”; 

 

 

 

1ª Reunião 

com grupo de 

reflexão criado 

pela direção 

para discussão 

de assuntos das 

palestras dadas; 

 

 

 

 

 

2ª Reunião 

com o grupo de 

reflexão; 

 

Realização do 

estudo de 

conflituosidade 

– sugestões de 

alunos; 

 

Visita do grupo 

“Commenius”; 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

23 de Março de 

2012 

 

 

 

 

 

Abril de 2012 

 

 

 

 

 

 

Abril de 2012 

 

 

 

 

 

 

Abril de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maio de 2012 

 

 

 

Maio e Junho 

de 2012 

 

 

 

 

Maio de 2012 

 

 

coordenadora 

do projeto 

 

 

Grupo 

“Commenius”, 

estagiárias 

 

 

 

 

Estagiárias, 

coordenadora 

do projeto 

 

 

 

 

Grupo 

“Commenius”, 

estagiárias, 

professoras 

responsáveis 

pelo grupo 

 

Professoras, 

dois membros 

da direção, 

estagiárias, 

dois 

encarregados 

de educação e 

um funcionário 

da escola 

(grupo de 

reflexão) 

 

Grupo de 

reflexão  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estagiárias, 

grupo 

“Commenius”, 
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Preparação de 

atividades com 

grupo 

“Commenius” 

para 6 de 

Junho; 

 

 

 

Preparação e 

realização de 

atividades de 

dia 6 de Junho; 

 

 

 

 

 

 

Repetição das 

atividades de 6 

de Junho e 

encerramento 

do ano letivo; 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

Maio de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 de Junho de 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 de Junho de 

2012 

coordenadoras 

do grupo 

 

Estagiárias, 

coordenadoras 

do grupo 

“Commenius”, 

grupo 

“Commenius” 

 

 

 

Estagiárias, 

grupo 

“Commenius”, 

professora de 

Moral 

Estagiárias, 

grupo 

“Commenius”, 

professora de 

Moral 

“ “ 

Outras 

atividades 

Assistência a 

Palestra sobre 

comunicação; 

 

Reunião com 

adjunta da 

direção; 

 

Assistência a 

reunião sobre 

agrupamento e 

mega 

agrupamento; 

24 

 

 

 

28 

 

 

 

29 

Abril de 2012 

 

 

 

Maio de 2012 

 

 

 

Maio de 2012 

 

 

 

 

Estagiárias, 

Adjunta da 

direção  

 

Docentes e não 

docentes da 

escola e 

estagiárias 

 

 

De acordo com a tabela acima apresentada, podemos verifica que as primeiras 

atividades realizadas no âmbito do desenvolvimento deste projeto, foram as atividades 

de diagnóstico, seguindo-se atividades de divulgação do projeto, casos mediados e 

parcerias desenvolvidas na escola assim como outras atividades a considerar, em 

simultâneo. Abaixo serão apresentadas, detalhadamente, cada uma das atividades, pela 

respetiva ordem cronológica. 
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Atividade nº 1 – análise de entrevistas – diagnóstico 

Análise de entrevistas em anexo (pai responsável pela associação de pais; 

psicóloga; coordenadora de projetos) realizadas na unidade curricular de mediação 

(Diagnóstico), com os objetivos de: 

 Caracterizar a escola; 

 Caracterizar a comunidade escolar; 

 Conhecer a realidade da problemática em análise na escola (Gestão de 

Conflitos); 

 Perceber como é a relação escola – família; 

 Obter o diagnóstico geral da escola.  

Esta atividade contribuiu para o diagnóstico das necessidades da escola assim 

como para relembrar o que tinha sido realizado no ano anterior.  

Para o estágio desenvolvido, o diagnóstico deverá ser a primeira fase, pois é uma 

forma de interiorizar a politica da instituição assim como relembrar as necessidades 

encontradas para a criação do gabinete de mediação. Este diagnóstico é também uma 

forma de perceber a realidade que existe entre a escola e as famílias destas crianças, 

pois muitas vezes a relação não é o que está à nossa vista. 

Atividade nº 2 – observação de recreios 

Observar e perceber o comportamento dos alunos e dos restantes elementos da 

comunidade educativa nos recreios e ver/confirmar a existência de conflitos nos 

recreios. 

Na primeira fase deste estágio, é também importante realizar observações, pois 

assim é uma forma de conhecer melhor os alunos da escola e os seus hábitos. Os 

recreios são o local em que os alunos se juntam nos seus grupos e desenvolvem os 

comportamentos sociais, assim, podem ser observados de forma natural sem que se 

apercebam disso, não interferindo com o seu comportamento. É importante conhecer o 

público-alvo do projeto do mesmo modo que é importante que estes comecem a 

conhecer as pessoas que irão trabalhar no Gabinete. 

Atividade nº 3 – “Questionários sobre conflito” 

Elaboração de Questionários para os Diretores de turma sobre Conflitos e outras 

características da população de alunos desta escola (ver anexo 7 e 8).  
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Para realizar este questionário, foi tido como base o questionário já realizado por 

Xesús R. Jares e a sua equipa do Departamento de Pedagogia e Didáctica da 

Universidade da Corunha (Galiza, Espanha) sobre “conflitos e convivências nas 

escolas” a escola. 

Este questionário foi realizado com a intenção de perceber a opinião dos 

diretores de turma acerca do conflito na escola e da relação que a família dos alunos 

mantém com a escola. O questionário tinha no final uma grelha para preencher e deste 

modo realizar também um pequeno estudo sobre a conflituosidade dos alunos de todas 

as turmas, com o objetivo de recolher informação sobre a perceção que os diretores de 

turma têm dos conflitos que existem na escola, dando também a oportunidade de 

perceber quais os alunos mais conflituosos e caracterizar assim um pouco os alunos das 

diferentes turmas da escola. Esta informação irá também complementar as observações 

realizadas nos recreios, e dará a oportunidade de complementar o diagnóstico de 

necessidades da escola bem como caracterizar melhor os alunos e os seus conflitos.  

Atividade nº 4 – conversa informal com alunos do 5º ano 

Nesta atividade, tive a par com a minha colega de estágio, uma conversa informal no 

pátio da escola com alunos do 5ºano que foram expulsos da aula de Matemática, com os 

objetivos de: 

 Dar a conhecer aos alunos o trabalho do Gabinete de Mediação Escolar 

 Perceber se existia conflito com a professora de Matemática para serem expulsos 

da aula 

Deste modo, explicou-se aos alunos do porquê de não se deverem comportar mal e a 

importância que as aulas têm para o seu futuro, e também foi referido aos alunos que 

poderiam recorrer ao Gabinete sempre que enfrentassem situações de conflito na escola. 

Foi importante dar a conhecer aos alunos o que era o Gabinete e perceber que 

eles já tinham uma noção do que era. É necessário continuar a falar diretamente com os 

alunos e mostrar que existe abertura suficiente para que possam falar no Gabinete sobre 

os conflitos que estão a enfrentar ou possíveis conflitos que possam surgir. 

Atividade nº 5 – Elaboração de panfletos e Cartazes. “Vamos divulgar o Gabinete!” 
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Nesta atividade foi feita a elaboração de panfletos e cartazes de divulgação do 

Gabinete de Mediação Escolar (ver anexo 32), com o objetivo de dar a conhecer o 

Gabinete de Mediação Escolar e o que é a mediação. 

Foram elaborados cartazes e panfletos para distribuir por toda a comunidade 

educativa; 

Esta atividade insere-se na fase de divulgação do projeto na escola. É necessário 

dar a conhecer o projeto não só na escola mas posteriormente a toda a comunidade 

educativa. Pretendia-se que esta distribuição de panfletos esclarecesse não só a 

comunidade educativa sobre o trabalho pretendido assim como também contribuísse 

como uma forma de formação e reflexão acerca do que é a mediação escolar e para que 

serve.  

Atividade nº 6 – “Divulgação do Gabinete de Mediação Escolar” – afixação de cartazes  

Os objetivos desta atividade foram dar a conhecer a existência de um Gabinete 

de Mediação Escolar, e apelar à participação de toda a comunidade educativa. 

Depois de feitos os cartazes e folhetos informativos acerca do Gabinete, eu e a 

minha colega dirigimo-nos à direção da escola com o intuito de mostrar os documentos 

realizados e pedir assim autorização para afixar os cartazes em locais estratégicos da 

escola. 

Deste modo, a direção autorizou a afixação dos cartazes em locais estratégicos 

da escola para chamar a atenção aos mesmos, que definimos como o hall de entrada, 

sala dos professores, sala dos diretores de turma, bar dos alunos, secretaria e corredores 

da escola que davam acesso ao pátio.  

O gabinete de mediação escolar estava assim em funcionamento na escola e a 

atividade de divulgação, juntamente com a anterior deram a conhecer à população 

escolar em que local se encontra em funcionamento, quais os objetivos deste, o horário 

em que se encontrava em funcionamento e quem éramos enquanto estagiárias e colegas 

de gabinete. 

A afixação em locais estratégicos permite então chegar a um maior número de 

pessoas de modo a que estas também possam passar a informação. Estes locais são os 

de maior movimento dentro da escola, o que permite que uma maioria de professores, 

funcionários e alunos vejam o Gabinete e para que serve. As cores utilizadas nos 

panfletos e cartazes foram vivas, no sentido de apelar ao olhar de quem passa por estes. 

Esta estratégia foi importante, no sentido em que deu a conhecer o trabalho que iria 
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começar a ser realizado por mim e pela minha colega assim como favoreceu as 

informações úteis de que necessitavam para recorrer ao Gabinete de Mediação.  

Atividade nº7 – “Aluno agredido na saída da aula” 

A primeira atividade do Gabinete de Mediação escolar deu-se em Outubro de 

2011, foi o 1º caso de mediação de conflito (ver anexo 24). 

Esta atividade foi bastante importante pois foi o primeiro conflito a ser 

encaminhado para o Gabinete, pela direção. Inicialmente eu e a minha colega de estágio 

estávamos pelos corredores, quando ouvimos uma funcionária dizer a outra que estava 

um aluno na direção que tinha sido agredido. Após ouvir estes comentários, dirigimo-

nos ao corredor da direção, onde o diretor nos pediu que entrássemos, exclamando 

“ainda bem que vos vejo”, pedindo de seguida que falássemos com o aluno que tinha 

sido agredido, no sentido de ver se o aluno nos contava a sua versão pois recusava-se a 

falar com todos os membros da direção acerca do sucedido. Deste modo, sentámo-nos 

com o aluno e explicámos quem éramos, na tentativa de perceber o que se tinha 

passado. Depois de falar com o aluno e de respeitar os passos que o a mediação implica, 

dirigimo-nos para a saída ficando combinado com a direção que iríamos tentar recolher 

o relato do outro aluno envolvido no caso. Este conflito causou-me o sentimento de que 

estava finalmente a ser útil para a diminuição de conflitos na escola e que o Gabinete de 

Mediação Escolar começava agora a ganhar contornos mais visíveis e palpáveis.  

Após uma conversa com ambas as partes em separado, apurámos que este caso 

deu-se entre dois alunos do 7º ano, e acabou numa agressão física de um dos alunos. 

Assim, passarei a apresentar o relato de cada uma das partes envolvidas no caso: 

Protagonistas: Tomás e Amadeu, 7ºano, 13 anos. 

Sexta-feira 07 de Outubro de 2011. 

Relato do Tomás
3
 (aluno agredido): 

Foi à saída da aula de físico-química. Eu não tinha manual e sentei-me na aula ao lado 

de um colega que não me queria ao pé dele e disse-me para sair dali. 

Então voltei para o meu lugar porque não queria confusões.  

                                                 
3
 Nome fictício  
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Na saída da aula o Amadeu
4
 chamou-me de pau mandado e eu respondi que pau 

mandado era ele. E o Amadeu deu-me um soco no nariz, e fiquei a sangrar do nariz e 

ele foi-se embora para casa. 

Terça-feira 11 de Outubro de 2011. 

Relato do Amadeu (aluno agressor): 

Estávamos na aula de físico – química. Passou-se à saída. 

O Tomás chamou-me de pau mandado, eu não gostei e dei-lhe um soco no nariz. Não 

gosto que me chamem nomes e por isso fiz o que fiz.  

Mas eu quero resolver as coisas com o Tomás. 

Numa primeira fase, falou-se com cada uma das partes em separado, percebendo 

que as versões de ambas as partes eram diferentes. Neste sentido, para tentar resolver 

este caso, foi necessário falar com a professora da aula. Assim, concluímos que embora 

ela não se recorde dos alunos envolvidos, o Tomás esteve sossegado durante a aula e 

trocou de lugar para não entrar em conflito com o colega que tinha o manual.  

Este foi um caso de alunos que segundo a professora, já tinham antecedentes de 

conflitos com outros colegas. Ninguém conseguiu nunca perceber muito bem o que se 

tinha passado entre ambos uma vez que foi referido que estes alunos eram amigos e 

depois de conversar com ambos foi possível vê-los juntos pela escola numa ou outra 

ocasião.  

Este conflito teve uma resolução pacífica, pois após falarmos com as partes em 

separado, o aluno agressor referiu que tinha sido um erro e que iria resolver as coisas 

com o colega. Depois da agressão que o Tomás sofreu e pode ser comprovada ao longo 

do tempo pois do que foi sendo visto na escola os alunos continuaram a dar-se 

passivamente e não houve réplicas do acontecido. 

Atividade nº 8 – “Aula de Matemática” 

Nesta atividade foi acompanhado o 2º caso do Gabinete de Mediação Escolar 

(ver anexo 25). Quando estávamos no Gabinete de Mediação a tratar de assuntos 

relacionados com o mesmo, como leituras e organização de estratégias a adoptar, e 

também com os sub-projetos, um aluno foi encaminhado por uma funcionária para o 

Gabinete, a pedido da direção da escola. A Dra. Teresa Ferreira pediu que tivéssemos 

                                                 
4
 Nome fictício  
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uma conversa com o aluno, com o intuito de perceber o que se tinha passado na aula de 

Matemática e tentar resolver o caso sem ser necessária a intervenção da direção no 

sentido de realizar uma participação do aluno e abrir um processo disciplinar neste 

sentido. 

Protagonistas: Tiago Silva
5
 e Francisco

6
, 6ºano. 

Quinta-feira 13 de Outubro de 2011 

Relato Tiago: 

“Na aula de matemática (08h20) não me apetecia escrever, então não abri o caderno, 

porque não gosto de escrever. 

(pausa) Um colega mandou-me com papéis, meteu-se comigo, chamou-me nomes e eu 

também lhe chamei… e depois só lhe disse vê lá se levas. 

Depois o Francisco chamou-me “filha da p***” e eu dei-lhe e o professor mandou-me 

para a rua. 

O Francisco gosta de gozar com os outros, mas depois às vezes sai a chorar. 

Este caso foi caracterizado pela diferença de idades entre os alunos. Falou-se 

com a direção que nos informou que o Francisco já era conhecido como um aluno 

conflituoso e que o Tiago, embora fosse relativamente sossegado, não gostava da escola 

e acabava por importunar o decorrer das aulas. Foi também apurado que o Tiago 

costuma reagir apenas quando se metem com ele, e que por ser mais velho e alguns 

alunos saberem como este reage começam a provocá-lo, de modo que muitas vezes 

envolve-se em conflitos. 

O aluno ficou no Gabinete a ter uma conversa e aceitou assinar um acordo em 

que não iria voltar a perturbar a aula desta forma nem agredir um colega mais novo que 

ele apenas porque este o provocara, a não ser que ele lhe voltasse a ofender, porque ele 

não gostava que o ofendessem chamando nomes. 

Em conjunto com o aluno chegou-se à solução deste tentar ignorar o colega e 

tentar trabalhar mais nas aulas, pois isso iria mantê-lo ocupado e fazer com que os 

professores também não lhe ralhassem constantemente. Não se falou com o Francisco 

porque o Tiago foi enviado pela direção na tentativa de conseguirmos ter uma conversa 

                                                 
5
 Nome fictício  

6
 Nome fictício  



 76 

com este e não mexer mais no sucedido, sendo que era um assunto para ser resolvido 

pela Escola Segura
7
.  

Tentou-se chegar a um acordo, sem a presença conjunta das partes, pois o Tiago 

mostrou-se irredutível para com a mudança de relação com o Francisco, assim, a 

finalidade era assinar um acordo que incutisse no Tiago o dever de não voltar a entrar 

em conflito com o colega e melhorar a sua postura. Deste modo, não foi possível 

desenvolver uma verdadeira mediação entre as partes, no entanto, a assinatura do acordo 

permitiu que fosse estabelecido um dever de cumprimento por parte do Tiago, e 

tentativa de acabar com o conflito que não pareceu passível de resolver por via dos 

ideais da mediação assentes no Modelo Transformativo. 

Estes casos, embora encaminhados por outrem (direção da escola 

nomeadamente), são importantes pois é possível dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido no Gabinete de Mediação, assim como é possível intervir em situações de 

conflito através do diálogo e da procura de soluções pacíficas. Corre-se o risco, no 

entanto, de não se realizar uma verdadeira mediação e consequentemente, desencadear 

entre as partes novas situações de conflito, uma vez que a relação entre ambas não foi 

possível de transformar. 

Atividade nº9 – Distribuição de questionários 

Distribuição dos vinte questionários aos Diretores de Turma (um por turma num 

total de vinte turmas do 5º ao 9º ano mais uma turma de CEF), com a ajuda do Diretor 

da escola, pois não foi possível encontrar um outro meio de chegar a todos os Diretores 

de Turma. O Diretor da escola prontificou-se a assinar o pedido de preenchimento dos 

questionários e a colocar uma caixa com os mesmos na sala de diretores de turma. Esta 

ajuda foi uma mais valia, uma vez que, ao verem a assinatura do Diretor e verem que 

tinha sido o próprio a colocar a caixa na sala, a participação dos Diretores no 

preenchimento dos mesmos foi possivelmente mais activa. 

Atividade nº 10 – Proposta de observação de reuniões de D.T e E.E 

Proposta para observação das reuniões dos Diretores de Turma com os 

Encarregados de Educação, que foi entregue na direção, à nossa responsável do estágio. 

                                                 
7
 Entidade da policia a que a escola recorre sempre que existem casos de conflito mais graves ou de 

agressão 
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Esta proposta foi mais tarde recusada pela mesma, sem explicar muito bem a razão de 

ter sido negada. 

Esta atividade seria proveitosa, no sentido de melhor perceber as relações que os 

alunos poderão ter com os seus encarregados de educação e ver de que modo a relação 

com estes poderá influenciar o seu comportamento. Estas reuniões iriam permitir 

também conhecer melhor a turma, na voz de quem melhor os conhece (encarregados de 

educação). A observação das reuniões permitir-me-ia também perceber o seu grau de 

conflito e/ou absentismo, de acordo com as informações trocadas nas reuniões. A ideia 

de assistir a reuniões de turma e encarregados de educação seria um ponto de partida 

para diagnosticar, o modo como é feita a relação da escola com a família, de modo a 

completar informações reunidas já ao longo do percurso de estágio. É necessário o 

conhecimento de nós e do outro, bem como o contexto para se poder “educar”. Como 

refere Pinto da Costa (2010), “Trabalhar o “eu” e o “tu” num contexto de “nós”. É um 

domínio no qual a educação pode fazer toda a diferença para as gerações futuras”, pois 

“a convivência e a educação andam juntas. Como tal, a convivência deve constituir um 

objetivo fundamental daqueles a quem se atribui a preferência dessa função.” (Pinto da 

Costa, 2010). 

Atividade nº11 – Análise dos questionários aos Diretores de Turma 

Análise dos resultados dos Questionários ao Diretores de Turma sobre os 

Conflitos, de forma a constatar qual é a opinião dos Diretores de Turma sobre os 

conflitos na escola. 

Esta recolha e análise dos questionários permitiu ter duas grandes informações, a 

primeira é a de que quase metade dos Diretores de Turma não respondeu ao 

questionário (nove), não querendo assim colaborar com a recolha de informações 

(obtiveram-se onze questionários dos vinte distribuídos), e a segunda de que as opiniões 

são um pouco antagónicas, sendo possível concluir que existe uma certa 

heterogeneidade nas respostas dadas pelos professores. Em suma, os diretores de turma 

em alguns aspetos não têm a mesma visão que os três entrevistados revelaram acerca da 

escola e do seu ambiente. Esta poderá ser uma forma dos diretores não quererem admitir 

a realidade a que estão sujeitos ou não terem mesmo uma noção muito definida da 

realidade em que vivem. 

Assim, apresentarei em traços gerais os resultados dos questionários, pois as 

informações analisadas encontram-se em anexo deste trabalho. 
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Como anteriormente referido, analisando as respostas dos Diretores de Turma, é 

possível afirmar que alguns consideram as suas turmas bastante conflituosas, referindo 

que existem diária e frequentemente conflitos, enquanto outros afirmam que não 

existem muitos conflitos e que estes ocorrem raramente. A heterogeneidade de respostas 

demonstra que muitas vezes os professores tendem a desvalorizar a realidade 

conflituosa existente dentro da sua turma, e/ou que a definição de conflito poderá não 

ser igual para todos. Ainda relativamente aos conflitos foi possível apurar que a maioria 

destes ocorre na sala de aula e que o principal foco que poderá desencadear o conflito é 

a violência verbal; relativamente à resposta aos conflitos, na opinião dos diretores de 

turma, os meios da escola são eficazes em todos os casos, no entanto, com uma grande 

percentagem encontra-se também o não respondeu à questão, ou que não são eficazes 

em nenhum caso, o que mais uma vez não vai ao encontro do que foi apurado em 

conversas informais, observações e entrevistas 

Existem ainda questões relacionadas com a relação da escola com os 

encarregados de educação que também mostram a heterogeneidade de respostas, e 

questões relacionadas com os meios de resolução de conflitos. 

Relativamente à classe social dos alunos da escola, a maioria dos professores 

refere que é media – baixa, resultado concordante com o diagnóstico realizado 

anteriormente; quanto à diversidade cultural as opiniões dividem-se, o que não está de 

acordo com as observações realizadas e com o diagnóstico anteriormente realizado em 

que é sempre referida a grande dimensão multicultural da escola, alguns Diretores de 

Turma consideram que existe pouca diversidade cultural na escola (55%), outros 

consideram que existe alguma e muita (9% e 36%, respetivamente); quanto à 

participação dos encarregados de educação na vida escolar dos seus educandos a 

maioria refere que é positiva e participativa, realidade que não foi constatada ao longo 

do estágio, pois em todas as atividades houve pouca aderência destes assim como nas 

atas das reuniões de diretores de turma expostas foi possível ver que a maioria faltou; 

por último, relativamente ao campo da mediação, a maioria dos professores refere que 

esta é importante, o que está de acordo com todas as informações recolhidas nas 

entrevistas realizadas, e curiosamente foi a resposta onde os diretores de turma têm 

opiniões mais lineares, obtendo um maior número de respostas idênticas, na questão da 

importância da mediação na escola (64%).  

Esta análise permitiu assim perceber que as opiniões divergem quanto à turma e 

também quanto aos recursos da escola, o que é curioso, uma vez que a escola não possui 
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grandes estruturas de resolução de conflitos, apesar dos esforços da comunidade 

docente, nesse sentido, e foi referido varias vezes que esta escola tinha muitos conflitos. 

Esta visão mais positiva de alguns Diretores de Turma poderá ter a ver com o facto de 

realmente serem professores de turmas em que os alunos são menos conflituosos ou 

porque não querem admitir a realidade que vivem (ver anexo 9). 

Atividade nº12 – Afixação de resultados dos questionários 

Afixação dos resultados dos questionários aos Diretores de Turma, na sala de 

Diretores de Turma (ver anexo 9) 

A divulgação dos resultados e respetiva análise foi afixada na sala dos diretores 

de turma a pedido da Dra. Teresa, a coordenadora dos alunos da escola que faz parte da 

direção.  

Esta divulgação foi segundo a mesma, uma forma dos professores verem o modo 

como vêm diferentemente uns dos outros, a realidade da escola, tendo a coordenadora 

considerado que seria um ponto interessante de reflectir e posteriormente debater.  

Os resultados recaíram em informação sobre os conflitos em ambiente escolar e 

a relação escola família e os professores puderam perceber as suas opiniões e a forma 

como uns e outros vêm estes temas dentro da escola. 

Posteriormente não se realizou debate acerca dos resultados, pois não houve 

feedback por parte dos Diretores de Turma assim como os seus horários estavam 

preenchidos com aulas e outras atividades. Considero também que esta afixação e 

divulgação de resultados não teve o impacto que era esperado ter e por isso a direção 

não marcou uma sessão de debate acerca destes problemas.  

Atividade nº13 – “Aula de educação visual” 

Terceiro caso de mediação realizado no Gabinete (ver anexo 26). 

Alguns alunos recorreram ao Gabinete de Mediação porque foram expulsos de 

uma aula e segundo estes, dirigir-se voluntariamente ao Gabinete para contar o que se 

tinha sucedido na aula. 

Protagonistas: Fábio, André, Miguel e Alexandre 

Terça-feira, 6 de Dezembro de 2011 

Relato Fábio: 
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Fui expulso porque me estava a rir. 

Relato André: 

O Miguel estava a rir-se, depois começamos todos a rir e o stôr disse rua. E o Fábio 

saiu, e depois nos ficamos a perguntar porque é que ele tinha ido para a rua, e o stôr 

disse todos para a rua.  

Relato Miguel: 

Foi mesmo o que o André disse, não fizemos nada …só rimos …não sei porquê… 

Relato Alexandre: 

Foi o que eles disseram…estávamos a sentarmo-nos e rimos e depois rua. 

Neste caso os alunos permaneceram no gabinete de mediação escolar até tocar a 

campainha para a saída da aula. Falou-se com os intervenientes no conflito, mas não foi 

possível falar com o professor que os expulsou, uma vez que este já não se encontrava 

na sala. No entanto, os alunos expulsos acordaram que deveriam entrar na sala de aula 

noutros modos (sem ser a rir) e que iriam falar com o professor para tentarem resolver a 

situação, procurando assim favorecer uma mudança na relação entre os alunos e o 

professor da aula em questão. 

Aceita-se assim que este se possa classificar como um conflito de falha de 

comunicação entre os alunos e o professor da aula, porque de acordo com o suporte 

teórico relativo aos conflitos de falha de comunicação (Torrego, 2001), que nos indica 

que estes são conflitos consequentes de uma comunicação má que acaba por desgastar a 

relação entre as partes. No entanto, poderemos pensar neste conflito como uma 

divergência de valores, no sentido em que os alunos queriam divertir-se na sala de aula 

enquanto que o professor queria dar a aula, ou ainda assumir que o conflito poderia ser, 

segundo a tipologia apresentada por Redorta (2004), um conflito de norma em que os 

alunos têm curiosidade de quebrar as regras definidas pelo professor na aula e também, 

na visão de Moore (1998) um conflito de relação em que se revela um comportamento 

negativo – repetitivo. 

Posteriormente ao cruzar com os alunos no corredor da escola questionámos 

acerca da situação e foi-nos dito que tinham falado com o professor, pedido desculpa e 

que não se repetiu o mesmo. (até ao final do estágio não houve conhecimento de outra 



 81 

situação de conflito com o mesmo professor). Neste sentido, é possível assumir que os 

alunos fizeram uma reflexão acerca da sua postura na aula, e o processo de mediação foi 

benéfico para os alunos, pois embora não tenhamos falado com o professor da aula, por 

não ter conseguido encontrá-lo disponível, e não ter realizado uma verdadeira mediação, 

incutiu-se nos alunos a transformação da sua relação com o professor e postura na aula. 

Esta atividade representou mais um caso em que tanto a direção como os docentes 

recorrem ao Gabinete de Mediação. É importante que se continue a tentar dar auxílio 

nos conflitos escolares, de modo a que cada vez mais a comunidade da escola perceba o 

propósito do Gabinete e o recurso a este comece a ser mais frequente e natural. 

Conversou-se posteriormente, uns tempos depois com os alunos, acerca do 

conflito com o professor, e questionado se tinham mudado a sua postura na aula ou 

repetido o mau comportamento, e os alunos referiram que não. Os alunos pediram 

também esclarecimentos de dúvidas e algumas informações acerca de educação sexual, 

referindo que os professores não falam muito abertamente sobre o tema e por vezes não 

lhes esclarecem as duvidas de melhor forma. Tendo posteriormente voltado ao Gabinete 

para falarem também acerca das suas famílias e utilizarem o Gabinete como local de 

desabafo, uma vez que a psicóloga não estava presente na data. 

Estas conversas com os alunos demonstram a necessidade que muitos deles têm 

em falar com alguém. O facto de não puderem ter acesso à psicóloga da escola sempre 

que necessitam não favorece à sua aprendizagem, nem diminuição de absentismo. 

É importante que estes alunos com maior necessidade de falar percebam que 

existe um espaço para eles e que a escola pode ser um lugar onde se podem “refugiar” 

para desabafar os seus problemas. A escola é um lugar de educação mas também de 

crescimento e formação pessoal. Esta ida dos alunos ao Gabinete de Mediação na 

procura de um espaço para falar faz-me perceber o quão necessário seria um espaço de 

conversa que funcionasse todos os dias da semana e a que os alunos pudessem recorrer 

sempre que necessário. Considero também que esta função que o Gabinete representou 

para estes alunos não seria totalmente distante do tema da mediação, uma vez que, a 

partir destas conversas se poderia tentar reunir com os familiares dos alunos e deste 

modo, realizar uma mediação entre a escola e a família.  

Atividade nº14 – colaboração com projeto de Educação para a Saúde 



 82 

A décima – quarta atividade realizada no âmbito da instituição foi em parceria 

com a professora B
8
, que pediu ajuda na colaboração do seu projeto de educação para a 

saúde, programa obrigatório das escolas (ver anexo do plano anual de atividades da 

escola). Esta professora estava a coordenar o projeto todo, sozinha, projeto esse 

realizado a nível do agrupamento e não só da escola em que estava inserida. Assim, a 

professora pediu a colaboração ao Gabinete de Mediação, uma vez que, não tinha muito 

tempo disponível e também não tinha tanta experiência em tecnologias como eu e a 

minha colega de estágio. 

Quando informámos a responsável de estágio ela disse que na sua opinião isso 

não iria ser proveitoso para nós, mas que nos cabia a nós decidir se queríamos ou não 

colaborar com o Projeto de Educação para a Saúde. 

A decisão do Gabinete de Mediação Escolar foi consensual, e decidimos então 

colaborar com o Projeto de Educação para a Saúde, onde mensalmente (na última quarta 

feira de cada mês) era apresentada uma temática onde se pretendia informar e 

sensibilizar os alunos e restantes membros da comunidade educativa para a importância 

de cada tema do projeto, passo a enunciar alguns: “Alimentação e nutrição; Exercício 

físico e saúde; todos diferentes, todos iguais; prevenção de violência em ambiente 

escolar”, entre outros. 

A primeira colaboração do Gabinete de Mediação Escolar com o Projeto de 

Educação para a Saúde, foi logo no final do mês de Janeiro, onde apresentamos e 

debatemos passagens do filme Babies, onde se pode averiguar as diferenças e 

semelhanças entre quatro bebés de culturas diferentes, e assim demos a nossa 

contribuição para o painel com o tema: “Todos diferentes, todos iguais”. 

Esta colaboração foi proveitosa uma vez que poderíamos aproximar-nos mais da 

comunidade educativa e integrar-nos mais na mesma. Esta foi também uma forma de 

conseguir trabalhar com alguns alunos e ao aproximar-nos um pouco mais destes, poder 

conhecer melhor quem são, e destes nos conhecerem bem como ao Gabinete. 

Atividade nº15 – reunião com Associação de Pais da escola 

 Reunião com a Associação de Pais, onde estiveram presentes os dois 

responsáveis pela associação (Presidente e Vice-Presidente), com o intuito de dar a 

conhecer qual a nossa missão na escola, dando a conhecer e falando assim sobre as 

                                                 
8
 Nome fictício para a professora que coordenava o projeto de educação para a saúde  
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áreas especificas do Gabinete de Mediação Escolar: projeto de mediação de escola – 

família e formação de alunos mediadores, de modo a poder obter a cooperação e 

aprovação da Associação de Pais, uma vez que, seria proveitoso uma ajuda na 

realização de projetos para os educandos dos mesmos. 

Nesta reunião foi explicado aos pais representantes da associação de pais quais 

os critérios das duas vertentes do projeto e o modo como foram pensados na aplicação 

do mesmo.  

Foram esclarecidos alguns pontos, uma vez que senti que seria necessário dar o 

conhecimento aos Encarregados de Educação, uma vez que iríamos trabalhar com os 

seus Educandos, e poderíamos precisar de alguma cooperação destes, mas no final não 

se decidiu nenhuma ajuda ou aceitação em concreto. Os representantes da Associação 

de Pais pareceram gostar do projeto, mas não aprovaram imediatamente a ideia de ser 

um projeto que decorresse só neste ano letivo.  

Estes representantes referiram e mostraram também algum receio em perceber 

até que ponto a escola nos dá essa abertura de mediar a relação escola – família. 

Para resolver estas questões ficou decidido que marcaríamos outra reunião onde 

estivesse presente a nossa orientadora de estágio dentro da escola. 

Atividade nº16 – “Má comunicação na sala de aula” 

Quarto caso do Gabinete de Mediação de conflitos (ver anexo 27). Este caso foi 

um caso de alunos reincidentes no Gabinete (caso nº 2). O aluno que anteriormente 

tinha estado no Gabinete (no caso nº2), acompanhado pela funcionária estava na 

direção, quando uma funcionária pediu que eu e a minha colega fossemos até lá a 

pedido da coordenadora dos alunos e adjunta da direção. 

A coordenadora dos alunos explicou o que se tinha passado e pediu que 

tivéssemos uma conversa com o aluno no sentido de lhe “aclarar as ideias”, como 

referiu, uma vez que se encontravam já à espera da unidade da Escola Segura, pois o 

aluno tinha agredido o colega e tinham de participar do caso.  

Dirigimo-nos assim ao aluno e tentámos apurar os factos na versão dele e de 

outra colega que tinha estado presente como testemunha. Não foi possível falar com o 

aluno agredido pois já se tinha ido embora da escola. O aluno explicou a sua versão que 

foi também defendida pela colega e foi tida uma conversa com o aluno acerca do que se 

tinha sucedido. Deste modo apurou-se o caso: 
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Protagonistas: Tiago Silva
9
, Núria

10
 e Francisco

11
, 6ºano. 

Terça-feira 28 de Fevereiro de 2012 

Relato Tiago: 

Estava à conversa com a Núria, e estava a brincar com ela, o outro pensava que era 

para ele e começou a remorder… não se calava e eu disse o que foi, e ele ameaçou que 

me dava uma facada e eu dei-lhe dois socos. 

Relato Núria: 

Eu e o Tiago estávamos na brincadeira, e ele disse-me tu queres é apanhar…. 

E nisto o Francisco começou a dizer aí aí, mas alto… nós não ligamos e continuamos a 

falar e o Tiago disse-me vai-te mas é embora daqui. E o Francisco disse-lhe se ele 

queria levar uma facada, e o Tiago deu-lhe dois murros. 

O Francisco não quis falar.  

Depois de chegada a Escola Segura, anotaram os dados do aluno e registaram a 

ocorrência do caso. O aluno iria ser suspenso e foi pedido que ficássemos com o aluno 

retido no Gabinete de Mediação até alguém da sua família o vir buscar à escola, pois de 

outro modo não poderia sair. 

Passaram-se assim cerca de 2h quando nos dirigimos à direção a explicar que 

ninguém da família do aluno tinha aparecido ainda para o vir buscar. A coordenadora 

dos alunos disse que então o aluno ficaria ali com ela e ela iria tentar contactar a família 

do aluno. 

Esta atividade de tentativa de resolução de conflitos demonstra que o conflito 

entre estes dois alunos não foi resolvido da primeira vez, a longo prazo, sendo que 

existiu um novo conflito entre os alunos que deu origem a um fim mais grave. Este 

conflito foi impossível de resolver no Gabinete, uma vez que se tratou de um caso de 

agressão por parte de um aluno, sendo encaminhado para a Escola Segura. 

Relativamente à Escola Segura, considero também que uma parceria com o Gabinete 

poderia ser proveitosa, uma vez que, estes agentes apenas tiram notas do sucedido e 

colocam no cadastro de menores, dando um castigo posterior em parceria com a escola, 

                                                 
9
 Nome fictício  

10
 Nome fictício  

11
 Nome fictício 
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segundo o que me foi possível apurar. Esta forma de resolução parece-me um pouco 

desapropriada, no sentido em que, tratam menores como delinquentes, o que poderá 

provocar nestes uma ideia de revolta e não de ajuda na resolução dos seus conflitos.  

Como refere Mousinho, et. al (2010): 

“A principal função do mediador é ser o intermediário entre a criança e 

as situações vivenciadas por ela, onde se depare com dificuldades de 

interpretação e ação. Logo, o mediador pode atuar como intermediário 

nas questões sociais e de comportamento, na comunicação e 

linguagem, nas atividades e/ou brincadeiras escolares, e nas atividades 

dirigidas e/ou pedagógicas na escola. O mediador também actua em 

diferentes ambientes escolares, tais como a sala de aula, as 

dependências da escola, pátio e nos passeios escolares que forem de 

objetivo social e pedagógico.” 

Neste sentido, o Gabinete de Mediação poderia assim analisar os casos com os 

agentes da Escola Segura, e criar uma mediação entre os alunos, de modo a conseguir 

não um castigo mas uma solução em que ambas as partes pudessem “ganhar”. 

Atividade nº17 – “Funcionárias” 

Quinto caso de mediação de conflitos (ver anexo 28). Duas funcionárias 

recorreram ao Gabinete de Mediação com o intuito de acabar com o conflito entre 

ambas uma vez que esse conflito estava a prejudicar o seu trabalho.  

O conflito entre ambas estava a impedir que fosse possível realizarem o seu 

trabalho sem interferências, uma vez que, estava a tornar-se num problema tanto a nível 

pessoal como profissional. Assim, decidiram recorrer ao Gabinete, para que em 

conjunto, pudessem encontrar uma solução para este conflito, de modo a acabar com o 

mesmo e deste modo não deixar que as suas questões pendentes afetassem o serviço de 

ambas. 

Protagonistas: Funcionária X e Y 

Sexta-feira 2 de Março de 2012 

Relato Funcionária X: 

Isto é assim, ela (funcionaria Y) tem de compreender que agora nesta escola nós 

estamos ao mesmo nível. Antes ela era minha superior, mas isso era na outra escola, 

mas nesta ela continua a tentar mandar em mim, sempre a dizer faz isto, faz aquilo, ou 

vai para ali vai para além. E eu não preciso que me lembrem ou digam para eu fazer as 
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coisas que me competem e ela anda a fazer isto desde o início do ano, por isso 

decidimos vir aqui hoje, senão acho que isto dá para o torto. 

Relato Funcionária Y: 

Eu só estava a tentar ajudar, não quero mandar nela. Mas ela é um pouco cabeça no 

ar, eu já a conheço há muitos anos, da outra escola onde estávamos e estou habituada 

a tomar conta dela. Ela às vezes conversa demais e eu só tento chama-la à atenção. 

Mas ela está sempre a mostrar má cara e diz que sabe o que tem a fazer, mas eu vejo 

bem que às vezes não é assim, só quero ajudar, tenho pena que ela não pense assim. 

Deste modo, foi possível perceber que o tema do conflito destas duas 

funcionárias é que estavam a ter entendimentos diferentes acerca do comportamento de 

uma delas. Uma das funcionárias considerava-se a mais experiente e neste sentido 

entendi que devia ajuda a colega, chamando-lhe a atenção, no entanto, a colega achava 

que não devia ser chamada a atenção porque a colega não era sua chefe. Este conflito 

poderia definir-se como um conflito de poder mas também de comunicação entre 

ambas, e assim segundo a tipologia de Torrego (2001), um conflito de 

comunicação/relação. Também na perspetiva de Redorta (2004), poderia ser 

apresentado como um conflito de “autoestima”, uma vez que, a funcionária X sentia que 

a funcionária Y queria “mandar” em si, mas que não era superior como na antiga escola, 

como a mesma refere. 

Este conflito teve um processo fácil, pois ambas as funcionárias se ouviram na 

sua vez, sem interrupções, e seguiram-se os ideais do modelo transformativo, na 

tentativa de transformar a relação profissional entre as mesmas.  

No decorrer da conversa com as duas funcionárias, foi possível perceber que 

neste momento a solução seria a de não comunicarem uma com a outra enquanto 

trabalhavam, apenas quando as tarefas de ambas assim o exigissem, de modo a não 

deixarem que as suas diferenças pessoais e crenças interferissem com o trabalho de 

ambas, uma vez que os seus conflitos eram relativos ao modo de trabalho de cada uma 

delas, influenciado pela personalidade das mesmas. 

A funcionária X queria então que a sua colega deixasse de a avisar quanto ao seu 

trabalho e que mesmo que fosse para seu bem não lhe dissesse o que fazer nem chamar 

a atenção. A funcionária Y que alegou apenas querer ajudar a colega e “tomar conta 

dela”, aceitou o pedido da colega, referindo também que a partir daquele dia não lhe iria 
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avisar mais. Foi assim definido que a funcionária Y não iria intrometer-se no trabalho 

da funcionária X, deixando os avisos para as chefes das funcionárias. 

Concordo que neste momento não seria possível trabalharem a sua relação, pois 

o facto de se conhecerem há vários anos e da funcionária Y já ter sido chefe da 

funcionária X, choca com a autoestima da funcionária X, assim como deixou na 

funcionária Y um sentimento de liderança desapropriado para as suas funções atuais. No 

entanto, embora não tenha existido uma mudança na relação profissional das duas 

funcionárias, a solução encontrada teve como consequência uma relação reforçada e 

positiva fora do tempo de trabalho de ambas. 

Posteriormente, estas duas funcionárias foram vistas juntas diversas vezes em 

situações de pausa de ambas, o que mostra que o conflito deixou de existir, pois como 

acima referido a solução encontrada teve como consequência a melhoria da sua relação 

nos tempos livres e à parte da relação profissional. 

Atividade nº18 – reunião com Diretor e Associação de Pais 

 Esta atividade consistiu numa reunião com a Associação de Pais (Presidente e 

Vice-Presidente) e o Diretor da Escola, para acordar pontos que tinham ficado 

pendentes na reunião de Fevereiro de 2012.  

Tentou-se dar a entender o interesse do projeto e tentar, juntamente com a 

direção, esclarecer todas as dúvidas que os pais representantes da associação de pais 

mostraram relativamente aos projetos e à continuidade destes no seguinte ano letivo. 

Considerei esta reunião importante no sentido de conseguir chegar a toda a 

comunidade educativa, ou seja, não só ao nível da escola mas também ao nível dos 

encarregados de educação. É necessário que exista uma relação entre a comunidade 

escola e a comunidade educativa, em prol do desenvolvimento e aprendizagem do 

aluno.  

O facto de explicar melhor no que consistia o projeto, na presença do diretor, foi 

também uma forma de os pais aceitarem melhor o trabalho que estava a ser realizado e 

perceberem assim que o facto de se continuar no próximo ano letivo não depende de 

nós, mas sim da direção da escola e de protocolos estabelecidos. 

Considero, no entanto, que é também um indicador negativo pois estávamos 

inseridas já há uns meses na escola e mesmo assim continuava a existir alguma 

resistência por parte dos encarregados de educação em aceitar-nos como parte 

integrante desta organização.  
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Atividade nº 19 – “Mentira vs. Verdade” 

A décima – nona atividade realizada no Gabinete de Mediação foi o sexto caso 

de mediação de conflitos (ver anexo 29).  

Neste dia íamos a chegar ao Gabinete depois de um intervalo em que estávamos pelos 

pátios da escola, quando uma funcionária aparece com um aluno que dizia precisar de 

falar porque tinha um conflito com os amigos. 

O aluno entrou no Gabinete e explicou o que se tinha passado.  

Protagonistas: Marcos
12

 e outros colegas da turma, 7ºano 

Sexta-feira,16 de Março de 2012 

Relato Marcos: 

Os meus colegas estão sempre a chamar-me mentiroso, porque nós temos um colega 

que eu fui ver ontem ao hospital e eu hoje disse-lhes. Mas o nosso colega já saiu do 

hospital hoje e eu não sabia, mas eles já sabiam e agora estão a dizer que eu sou um 

mentiroso, e eu não sei o que fazer, por isso vim aqui pedir a vossa ajuda porque os 

professores não querem saber, só nos mandam calar. (chora enquanto refere o 

sucedido). 

Estávamos perante um conflito de falha de comunicação. Este conflito foi de 

fácil resolução, pois em conjunto com o aluno, seguindo as técnicas do esquema de 

resolução de conflitos neste gabinete (anexo 23), encontrou-se uma solução satisfatória 

em que o próprio aluno poderia ele próprio resolver o conflito. 

O Marcos parece ser um aluno bastante sensível e preocupado com a opinião que 

os amigos e restantes colegas têm dele. Deste modo, e atendendo à evolução que as 

comunicações têm nos dias de hoje, foi pensada numa solução com o aluno, através das 

redes sociais. A solução encontrada foi a de o Marcos falar pelo facebook com o colega 

que estava no hospital e pedir a este que confirmasse aos colegas que ele tinha estado no 

hospital a vê-lo, mas que entretanto tinha saído, e assim confirmar que a história do 

Marcos era verídica.  

Uns dias depois da conversa com o aluno, encontrámos o aluno num dos 

corredores da escola e perguntámos se o conflito tinha sido resolvido de acordo com a 

solução pensada. O aluno referiu que sim e que estava tudo bem com os amigos. 

                                                 
12

 Nome fictício  



 89 

A resolução passiva deste caso deixou um sentimento de segurança e de dever 

cumprido relativo ao conflito presente, de falha de comunicação. 

Atividade nº 20 – Festa de final de aulas – 2º período 

Apresentação e ajuda na preparação de uma festa de final de segundo período 

realizada a 23 de Março de 2012 (ver anexo 12). 

Esta festa contou com a participação de diversos professores e clubes da escola 

como por exemplo o clube “comenius”, como indicados no programa da festa (ver 

anexo 12). 

A nova orientadora de estágio considerou esta iniciativa importante como mais 

uma forma de apresentação e dar a conhecer à comunidade educativa o trabalho que iria 

desenvolver com a minha colega de estágio no decorrer do ano letivo na escola. Quer 

isto dizer que, deste modo a orientadora considerou que, ao apresentar a festa para a 

comunidade educativa iríamos apresentar-nos e à nossa missão, num espaço em que se 

encontraria grande parte dos professores, funcionários e alunos, do mesmo modo que o 

facto de estarmos envolvidas nos preparativos da festa nos iria aproximar dos alunos 

que iriam participar na festa. 

Uma vez que estávamos a ajudar o clube no tempo livre do Gabinete, estava a 

par dos preparativos e não foi difícil planear a apresentação das diferentes atividades 

que iriam decorrer, bem como prestar ajuda aos alunos que participavam das mesmas. 

Do meu ponto de vista, esta festa aproximou-nos dos alunos, uma vez que 

também assistíamos aos ensaios de algumas das atividades que iriam ser apresentadas 

na mesma. Foi também uma forma divertida de envolver mais na comunidade educativa 

e estar presente na realidade que se passou à minha volta durante este estágio. Ainda 

mais que para a apresentação da festa em si, considero a ajuda e parceria na realização 

desta festa uma forma de estar presente em iniciativas da escola e em contacto com os 

alunos. Muitas vezes quando estamos numa postura informal, é mais fácil obter uma 

aproximação dos alunos, pois senti muitas vezes que nos viam como “colegas” mais 

velhas e não como estagiárias distanciadas destes, o que é produtivo quando se tenta 

realizar um projeto cujo público – alvo são os próprios alunos. 

Atividade nº21 – programação da “Semana da Saúde” 
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Juntamente com a professora responsável pelo Projeto de educação para a Saúde 

definimos eu e a minha colega de estágio, várias atividades para se realizarem na 

semana da saúde (Abril) onde se apelou a participação dos encarregados de educação.  

Deste modo, eu e a minha colega de estágio ajudámos na preparação dos painéis 

da “semana da saúde” que iria decorrer em Abril de 2012, em que se iriam realizar 

atividades relacionadas com a saúde. Esta semana foi dividida por temas como o 

tabagismo, as DST (doenças sexualmente transmissíveis), o amor e afetos, o exercício 

físico e a alimentação. 

Foram pensadas em conjunto atividades (ver anexo 20) relacionadas com os 

temas na tentativa de chamar também os encarregados de educação à participação na 

vida escolar dos seus educandos (parte correspondente também ao projeto da minha 

colega de estágio). 

Estas atividades foram também um bom contributo para o meu projeto de 

mediação de pares, no sentido em que, me aproximei dos alunos e consegui envolver-

me na realidade destes dentro da escola. O convívio em atividades que proporcionam 

momentos de aprendizagem e partilha informais é importante para conseguir “chegar” a 

estes alunos e mostrar que sou uma parte desta escola que não pretende castigá-los mas 

sim ajudá-los na resolução dos conflitos que possam eventualmente aparecer. 

Esta atividade permitiu também perceber que nem todos os professores 

cooperam entre si na participação e ajuda em projetos, o que revela um problema na 

escola, ao nível do trabalho em equipa. Assim, percebi que nesta escola o trabalho em 

equipa é formado por pequenos grupos de docentes ao invés de um todo cooperativo. 

Deste modo existe uma maior dificuldade em realizar esforços, no sentido de tentar que 

os encarregados de educação participem ativamente na vida escolar dos seus educandos 

ou até mesmo dos próprios alunos incutirem prevenção de conflitos nos colegas, uma 

vez que alguns membros do corpo docente apresentam dificuldades de trabalho em 

equipa. 

Esta semana não correu assim de acordo com o esperado pois a assistência por 

parte dos encarregados de educação foi quase nula e alguns dos professores não 

colaboraram nas atividades pretendidas, alegando muitas vezes que tinham matérias 

para dar aos seus alunos e que não podiam desperdiçar aulas com o projeto. 

Com a chegada do 3ºperíodo, iniciamos também as exposições no hall de 

entrada principal da escola com as várias temáticas que se iriam debater na semana da 

saúde. 
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Atividade nº22 – ajuda em trabalhos do grupo “Commenius” 

Esta atividade consistiu em ajudar os alunos da escola que frequentam o grupo 

“comenius”, na preparação de lembranças e apresentação do grupo a professores e 

alunos de outras escolas inseridas no grupo. A escola recebeu o encontro das escolas de 

alguns países da União Europeia que também fazem parte do grupo. Este encontro é 

promovido entre escolas, e durante cerca de uma semana os alunos e professores do 

“comenius” vêm para a escola escolhida, ficando em casas de membros do grupo ou 

hotéis, realizando assim um intercâmbio entre escolas europeias.  

Nesta atividade ajudei os alunos a cortar e colar materiais reciclados de modo a 

fazer pequenos saquinhos para as senhoras e pequenas pastas para os senhores. 

Foi uma atividade que me permitiu chegar perto dos alunos que iriam participar 

nas atividades de mediação pois a maioria dos alunos que frequenta o grupo “comenius” 

são alunos de 8º ano, o ano que correspondeu à minha população – alvo para realizar as 

atividades. 

Atividade nº23– “Encontrão” 

Sétimo caso de mediação de conflitos (ver anexo 30). Este foi o último caso de 

mediação que foi trabalhado no Gabinete, contudo as tarefas e parcerias do mesmo 

continuaram a ser realizadas até ao final do ano letivo (15 de Junho de 2012). 

Neste caso um aluno foi para a direção e disse que queria falar connosco para 

fazer uma participação de um colega que o tinha agredido. Foi tida uma conversa com o 

aluno e explicado que as participações não passavam por nós, mas que poderíamos falar 

com o outro aluno para tentar resolver a questão sem ser necessária a participação. O 

aluno disse que não queria, que apenas queria fazer uma participação do colega.  

Protagonistas: Gustavo
13

 e Luís
14

, 7ºano 

Quinta-feira, 19 de Abril de 2012 

Relato Gustavo: 

                                                 
13

 Nome fictício  
14

 Nome fictício  
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Estava no pátio e veio um colega em direção a mim e estava a falar comigo com a cara 

dele muito próxima da minha, então eu disse para ele se afastar várias vezes, mas ele 

não se afastou então dei-lhe um encontrão, mas não o magoei, não foi com força, foi só 

para ele se afastar de mim. 

Depois o Luís bateu-me logo e agora eu vim falar convosco e quero fazer participação 

depois, não quero falar mais com ele nem resolver nada, quero fazer participação. 

Depois de ouvir o relato do aluno, encaminhámo-lo para a direção e percebemos 

assim que neste sentido o aluno não queria resolver o conflito com base na mediação 

mas sim de modo a punir o colega e mostrar que ele tinha de sofrer as consequências do 

seu acto. 

Este caso deixou-me alerta para o facto de que embora se queira modificar as 

formas tradicionais de resolver conflitos como o castigo e a punição, nem sempre é 

possível pois nalguns casos os intervenientes não aceitam a mediação e têm intenção de 

tomar outras medidas mais rigorosas. Deste modo, o aluno ficou na direção e tratou do 

conflito da forma que considerava necessária, a participação do colega que considerava 

ter feito uma agressão. 

Atividade nº24 – Palestra sobre comunicação  

Uma das atividades realizadas no âmbito da instituição foi assistência a uma 

palestra no auditório da escola sobre comunicação. Este tema já me era familiar, uma 

vez que na licenciatura frequentei uma unidade curricular de comunicação e imprensa. 

A direção convocou-me e à minha colega de estágio para estarmos presentes nas 

palestras que iriam ser realizadas na escola, sempre que possível, uma vez que iria 

contribuir para a frequência e integração na escola, e para posteriormente integrar um 

dos grupos de reflexão acerca das mesmas palestras e assim, refletir e debater em grupo 

sobre quais as lacunas que a escola apresentava relativamente aos temas apresentados e 

que soluções poderíamos encontrar para aplicar no ano letivo seguinte. 

Esta reflexão constituiu assim na formação de grupos de trabalho com diferentes 

membros dentro da comunidade educativa, de acordo com as respetivas áreas dos 

diferentes membros e do tema das palestras, para posteriormente reunir e discutir 

aspetos que se podem realizar na escola, de modo a torná-la melhor e conseguir superar 

as lacunas dos diferentes âmbitos das palestras. Neste sentido, eu e a minha colega 

fomos informadas de que iríamos fazer parte do grupo de reflexão acerca de violência 

em ambiente escolar, o que dado o nosso tema de estágio, faria todo o sentido. 
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A recolha de notas é importante não só para retirar alguma informação e reter 

sobre os temas assim como para poder realizar uma troca de informação com os 

restantes membros da escola. 

Neste dia ajudei também a minha colega de estágio na entrega dos seus 

questionários para preenchimento por parte dos encarregados de educação. 

Atividade nº25 – 1ª reunião do grupo de reflexão  

Nesta atividade reuniu-se o grupo de reflexão de violência em meio escolar, um 

dos temas das palestras apresentadas. 

Depois de realizadas palestras na escola, sendo que não foi possível assistir a 

todas, a direção definiu em conselho geral quais os membros que iriam integrar cada 

grupo a ser formado e os temas que iriam ser discutidos nos respetivos grupos. 

Embora não tenha sido possível assistir à palestra sobre violência em meio 

escolar, uma vez que recebi a convocatória já depois da palestra ter acontecido, pois foi 

a primeira de todas, eu e a minha colega de estágio ficámos inseridas no grupo de 

reflexão desta, como já havia referido acima. A justificação de ficarmos neste grupo 

embora não tenhamos assistido à palestra foi pelo nosso conhecimento sobre o tema e 

pelo papel que desempenhámos na escola enquanto “meninas da mediação” como nos 

era apelidado. 

Os membros do grupo constituído para estas reuniões de reflexão acerca da 

violência em meio escolar foram: dois encarregados de educação, sendo um destes 

policia judiciário e o outro representante da associação de pais e praticante de coaching 

para pais, na escola; duas representantes de duas outras escolas do agrupamento; uma 

professora que tirou mestrado na área da violência; o diretor; a coordenadora dos 

alunos; um vigilante dos pátios; uma professora do agrupamento reformada; eu e a 

minha colega de estágio.  

Nesta reunião falou-se sobre o tema da violência e a perceção que cada um dos 

membros tem acerca de violência e mais especificamente sobre a violência nesta escola.  

Ficou então estipulado que cada um iria pensar em soluções ou ideias que contribuíssem 

para a diminuição de conflitos e violência em meio escolar para o próximo ano letivo. 

Assim, remarcou-se uma outra reunião de reflexão para o dia 3 de Maio de 2012. 

Atividade nº26 – 2ª reunião do grupo de reflexão  
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Outra atividade desenvolvida em parceria com o Gabinete de Mediação foi a 

segunda reunião com o grupo de reflexão.  

Nesta reunião foram apresentadas propostas no âmbito da melhoria do ambiente 

escolar e prevenção da violência. Eu e a minha colega de estágio dissemos que 

poderíamos ajudar na recolha de sugestões por parte dos alunos e professores neste 

sentido. (ver anexo 15) 

Assim ficou estipulado que iríamos fazer esse trabalho durante os meses que se 

seguiam, para estarem prontas as propostas a serem colocadas em funcionamento no 

próximo ano letivo. Este trabalho consistia na ida às salas explicar aos alunos o que foi 

dito, de um modo superficial, na palestra sobre violência em meio escolar e, após essa 

explicação, pedir que cada um desse uma ou mais sugestões do que a escola poderia 

realizar, no sentido de melhorar e prevenir a violência nesta escola no próximo ano 

letivo.  

Esta atividade estava associada aos temas que tanto eu como a minha colega 

estávamos habituadas a tratar e para mim, foi uma experiência muito interessante ouvir 

na voz destas pessoas, a realidade que conheciam relativamente à violência em meio 

escolar e comparar a prática com a teoria. A possibilidade de ouvir diferentes pontos de 

vista e ver como se ligam entre si e a oportunidade de também eu poder dar o meu 

contributo no tema e ver que a minha opinião era validada e aceite pelos diferentes 

membros do grupo ajudou-me a perceber que estava a conseguir colocar em prática os 

referentes teóricos que havia lido anteriormente ao longo de todo este processo. O facto 

de ir diretamente aos alunos explicar o que era pretendido e falar com estes é sempre 

positivo, uma vez que, é sempre uma oportunidade de estar em constante ligação ao 

público – alvo do meu projeto. 

Atividade nº27 – Visita do Clube “Commenius” 

Nesta atividade eu e a minha colega fomos acompanhar os alunos do clube 

“comenius” que tinham vindo ao nosso pais e à escola numa visita. A coordenadora de 

projetos da escola que era agora a nossa coordenadora de estágio na escola achou esta 

visita proveitosa para nos envolvermos ainda mais com os alunos e realizar uma 

aproximação neste sentido, do mesmo modo que nos iríamos divertir com estes. Deste 

modo seríamos também uma ajuda naquilo que necessitassem durante a visita. 

Atividade nº28 – reunião com adjunta da direção  
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 Reunião com a adjunta da direção responsável pelos alunos, para saber quando 

podemos dar início ao nosso estudo “ O que achas que a escola deve melhorar/mudar/ 

ter para prevenir a violência em ambiente escolar”.  

Neste dia iniciámos também as idas às salas para pedir aos alunos que 

preenchessem umas folhas com sugestões neste âmbito. 

Foi importante para o desenvolvimento do trabalho estar em contacto com os 

alunos tempo suficiente para recolher as informações pedidas, assim como foi positivo o 

facto de após a reunião ser possível dar início ao nosso trabalho prontamente.  

Atividade nº29 – Assistência a reunião sobre mega agrupamentos 

Reunião sobre o agrupamento passar a mega agrupamento, onde foram 

convocados todos os professores do agrupamento e alguns funcionários da escola. Esta 

reunião foi importante para estarmos a par do que iria suceder nos próximos tempos na 

escola em que estávamos inseridas. Foi importante para interiorizar algumas 

informações que considerássemos relevantes. 

Para o projeto que estava a desenvolver esta reunião não se revelou necessária, 

no entanto, considero que é positivo ter sido convocada para uma reunião apenas para 

professores e funcionários e sentir que estava a ser incluída e tida como uma presença 

da escola e não uma presença de fora da escola. 

Atividade nº30 – Festa de dia 6 de Junho de 2012 (preparação) 

O gabinete de mediação escolar em conjunto com o projeto “Comenius” e 

alguns professores voluntários organizou um conjunto de atividades para dia 6/6/2012 

onde os encarregados de educação/ famílias foram convidadas a participar. Escolhemos 

esta data por haver anos que terminam as aulas nesta semana.  

Os voluntários foram a professora de informática, a professora de religião moral 

do 5ºano e a vice-presidente da associação de pais.  

Depois de definidas as atividades foram apresentadas ao Diretor, e ele aceitou de 

imediato. 

Esta festa tinha o intuito de aproximar a comunidade em tempos de festas da 

cidade e também conseguir realizar uma mediação de escola e família com atividades 

dentro da escola para toda a comunidade educativa. 
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Atividade nº31 – estudo de violência em meio escolar 

Durante todo o mês de Maio e Junho, de acordo com o que tinha sido estipulado 

na reunião com a adjunta da direção, realizei par com a minha colega de estágio, idas ás 

turmas para recolher a informação para o estudo, com o objetivo de recolher 

informações dos alunos sobre aquilo que estes achavam que poderia ser realizado para 

melhorar a violência em ambiente escolar. Estas idas às salas tiveram assim uma 

componente de mediação entre a escola e os alunos e foram importantes para que 

pudesse estar ainda mais ligada aos alunos com quem iria trabalhar. Ao longo destas 

idas às aulas senti que estava próxima dos alunos e que eles me iam aceitando como 

parte integrante da comunidade educativa.  

É também uma motivação conseguir transmitir a nossa presença e sentir que 

fazemos parte de uma rede de relações num local que denominei de trabalho ao longo 

destes meses. É um sentimento de pertença a um local em que me senti útil e que estava 

a sentir que cada vez mais a minha estadia podia contribuir para pequenas mudanças na 

estrutura interior da escola. 

Atividade nº32 – Festa de final de ano letivo (6 de Junho) 

Preparação e realização das atividades de dia 6 de Junho de 2012. (ver anexo 13) 

O resultado desta atividade foi positivo, embora ainda longe do que se pretende, 

estiveram no total 10 familiares na escola.  

Esta atividade teve o intuito de aproximar não só familiares e escola mas 

também proporcionar um ambiente festivo uma vez que o ano letivo estava a terminar. 

Contribuiu também na mediação entre a escola e família e também nos aproximou dos 

alunos em mais um momento informal de trocas e aprendizagens. Os alunos ajudaram 

na preparação da festa, o que criou uma maior cumplicidade com alguns dos alunos que 

participaram, que por sua vez, também faziam parte do grupo dos meninos das 

atividades da mediação.  

Senti assim que embora não obtivéssemos um resultado logo visível, são 

pequenos passos na aproximação da escola à família e dos próprios alunos dentro da 

escola. Alguns familiares deslocaram-se assim à escola não só em visitas formais e a 

escola pode receber os familiares de uma forma também informal. Os alunos que 

passavam pelo pátio iam também trocando palavras comigo e com a minha colega e 

com os alunos que nos estavam a ajudar a trabalhar na festa. 
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Considero estes momentos de troca de comunicação e fomentar relações 

informalmente importantes quando lidamos com questões sociais. Ainda, na tentativa de 

obter mais aproximação da escola à família e uma vez que esta festa teve um resultado 

(embora pequeno) positivo, agendamos uma repetição desta festa para o dia 12 de 

Junho, que coincidia com o último de em que iríamos ao estágio. 

Atividade nº33 – Segunda festa de final de ano letivo (12 de Junho) 

Repetição da feira de objetos usados (ver anexo 14) – uma das atividades 

realizadas dia 6 de Junho de 2012 e venda de manjericos como celebração do Santo 

António. Este foi o tema de ambas as festas, uma vez que a data festiva se aproxima. 

As receitas dos manjericos e da feira de objetos usados foram para ajudar na 

manutenção dos clubes da escola que contribuíram para o projeto (“comenius” e projeto 

de educação para a saúde). 

3 - Formação de alunos para a mediação de conflitos 

Este projeto foi desenvolvido no decorrer do estágio na escola Básica de 

Telheiras, de acordo com a necessidade de resolução de conflitos nesta escola.  

O projeto foi inserido no Gabinete de Mediação, sendo uma componente trabalhada a 

partir do mesmo.  

Com o intuito de desenvolver uma forma de resposta aos conflitos, pensei numa 

formação dada aos alunos do 8º ano para que pudessem posteriormente assegurar a 

manutenção da mediação enquanto dispositivo de resolução de conflitos criada no 

Gabinete de Mediação.  

Foram pensadas seis atividades, no entanto, o tempo e as limitações apresentadas 

por alguns membros da comunidade educativa não possibilitaram realizar o projeto 

como inicialmente pensado, tendo sido concretizadas apenas três das seis atividades 

pensadas. 

3.1 – Fundamentação do projeto de formação de alunos para a 

mediação de conflitos 

Este projeto surgiu do diagnóstico anteriormente realizado da necessidade de 

criação de dispositivos de mediação, de modo a diminuir os conflitos existentes na 

mesma, uma vez que a escola não dispõe de nenhum serviço ou dispositivo de resolução 

de conflitos ou local para onde estes possam ser encaminhados aquando dos conflitos 
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entre aluno – aluno, aluno – professor, aluno – funcionário ou mesmo entre funcionários 

– funcionários e professores – professores. 

A coordenadora de projetos da escola refere que os conflitos dos alunos são na 

sua maior parte de agressão verbal, pois esta refere a existência de  

“Muita violência verbal, (…) eu acho que estes meninos não 

conseguem estar muito tempo atentos, e é a postura, lá no bairro é 

assim, e muitas vezes lá em casa é assim… não há regras. E dentro da 

sala de aula há regras a cumprir e eles não dissimulam. O problema é 

que eles estão constantemente a ultrapassar os limites definidos pelas 

regras”. 

Nesta escola existem muitos conflitos, sobretudo, entre alunos – alunos e alunos 

– professores, e segundo a Coordenadora de Projetos “ (…) isto tem haver também com 

a postura que eles têm na sala de aula. Ah… Não sabem estar, não sabem sentar-se, não 

sabem comunicar com o colega, não sabem comunicar com o professor. (…)”. 

Então, pode afirmar-se que nesta escola existem principalmente conflitos de 

relação/comunicação, onde existe uma relação fraca com consequência da má 

comunicação. Segundo Torrego (2003, p. 35, citado por Gaspar 2007), neste tipo de 

conflitos está muitas vezes presente situações como: agressão, luta, ofensas, difamações, 

rumores, humilhações, mal-entendidos, (entre outros).  

Este tipo de conflitos que se dá por coisas pequenas, poderá, se evoluir, ter 

repercussões catastróficas, muitas vezes levando a situações de bullying nas escolas. 

3.2- Tema; problema; justificação 

O tema desenvolvido no meu projeto pessoal é a mediação escolar. O meu 

projeto tem ainda uma valência mais específica na área da mediação, que se trata da 

mediação de pares, no sentido de transformar o aluno em mediador na prevenção e 

mediação de conflitos existentes. Assim, o grande tema pensado para o meu projeto foi 

a mediação escolar – o aluno como mediador. 

Deste modo, atendendo ao tema escolhido, pretendo abordar conceitos de 

mediação com os alunos, tendo sempre em atenção os propósitos da mediação e 

tentando realizar uma formação aos alunos para que estes interiorizem a mediação como 

possível forma futura de resolução de conflitos. 

O problema identificado nesta escola e que seria objeto da nossa intervenção é o 

conflito e mais especificamente o conflito entre pares, bem como a carência de meios 

por parte da escola para responder a estes incidentes. Este problema foi também 
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apresentado em diversas passagens das entrevistas realizadas e da realidade que fui 

conhecendo ao longo do ano letivo.  

Estes alunos não têm um evidente sucesso escolar e vão sendo retidos, acabando 

por ficar numa turma alunos com idades muito diferentes, uma vez que numa escola até 

ao 9º ano de escolaridade as idades dos alunos estão compreendidas entre os 10 e os 20, 

o que a meu ver e de alguns membros da comunidade educativa (informações que retirei 

de conversas informais), poderá ser uma das principais causas de conflito nesta escola. 

De acordo com o problema encontrado, pensei em realizar um projeto que 

permitisse a continuação da regulação da mediação na escola, uma vez que o meu 

percurso nesta acabou em Junho de 2012 e tentei criar uma alternativa para que o meu 

projeto tivesse continuação por atores desta comunidade educativa.  

E se formasse alunos mediadores? Esta questão foi inicialmente apresentada no 

diagnóstico realizado à escola. A ideia foi bem recebida, o que deu origem ao tema da 

mediação de pares, em que o aluno atua como mediador, já acima referido. 

Segundo análise da entrevista realizada ao pai responsável pela associação de 

pais (ver anexo 2), pode verificar-se que este considera que a escola possui um ambiente 

agitado e conflituoso, mas diz ainda que este ambiente é comum a todas as escolas pois 

“ (…) A escola é um espaço de conflito, as crianças são crianças, são jovens que estão 

num processo de afirmação, quer dizer, induz sempre a esse conflito e a essa tensão, é 

natural e é até normal (…)”. (comunicação pessoal de 2011). 

Já na opinião da Psicóloga (ver anexo 2) a escola é pequena, multicultural o 

clima é geralmente calmo e como a própria afirma “ é um clima de bastante 

proximidade, no geral as pessoas conhecem-se todas, os alunos também.” (comunicação 

pessoal de 2011). 

Podemos concluir que o pai e a Psicóloga têm opiniões diferentes em relação ao 

clima da escola, embora o pai mencione que o conflito não tem de ser algo negativo. 

Relativamente também ao grau de conflitos existentes, a coordenadora de 

projetos da escola referiu na entrevista que lhe foi realizada (ver anexo 2) que a maioria 

dos conflitos na escola é considerado grave, sendo que existem algumas vezes que é 

considerado muito grave, mas estes ocorrem com uma frequência muito reduzida: “Eu 

penso que uma ou duas situações podem ser consideradas muito graves, (…) São 

aquelas situações que nos ficam mais na memória porque excederam os limites, (…)”. 

(comunicação pessoal de 2011). 
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San Martín (2003), cita Ramón Hendría, que refere que a mediação de pares é 

importante pois os estudantes precisam de praticar nas suas vidas estas técnicas, com o 

objetivo de aprender a resolver os seus problemas de forma produtiva. É importante 

preparar os alunos para que sejam gestores de conflitos do seu próprio ambiente. A 

preparação teórica e prática produzem, segundo este autor, interessantes frutos na 

caminhada da mediação das escolas. Esta ideia mostra que por vezes o actor principal 

dos conflitos deveria ser também a pessoa que procura a resolução dos mesmos. Muitas 

vezes atores da comunidade educativa que estejam de fora do conflito não percebem as 

razões por detrás do mesmo ou que levaram à ocorrência deste, o que poderá ser um 

entrave na resolução dos mesmos.   

A entrevista realizada à psicóloga da escola (ver anexo 2) mostra também que 

concorda com esta visão da mediação de pares e que esta ideia seria uma possível forma 

de resolução e/ou diminuição de conflitos em meio escolar. Esta poderá ser uma forma 

de os tornar mais responsáveis e aproximar os alunos entre si, pois como a mesma 

referiu na sua entrevista:  

“ (…) um trabalho com os alunos (…) de os formar, (…) para eles 

próprios serem os mediadores (…) basicamente (…) responsabiliza-los 

por isso, porque eles no intervalo podem ter um papel de agentes de 

mediação, de terem de dar o exemplo, de serem muito reforçados por 

isso, portanto elogiados: conseguiste fazer isto, conseguiste… reforço 

positivo... e ser mesmo uma equipa que é montada em que há 

elementos dos alunos, e depois pode ser alargado a mais alunos, mas 

serem escolhidos alguns e que não tem de ser os que já conseguem não 

ter conflitos, até podem ser os outros e serem envolvidos na equipa, dá-

lhes responsabilidade e eu acredito que eles sejam capazes de 

responder a isso com tempo claro… temos é de dar tempo, às vezes as 

pessoas querem logo resultados, e não há resultados”. (comunicação 

pessoal de 2011). 

Ainda nesta linha de pensamento, é sabido que a mediação seria uma forma de 

resposta ao conflito na opinião da coordenadora de projetos da escola, pois já existiu um 

projeto neste sentido e seria uma forma de dar resposta aos conflitos existentes, uma vez 

que a escola não possui nenhum dispositivo legal para o efeito. 

Na perspetiva da mesma:  

“ (…) eu tenho aquele modelo porque eu também estive um bocado no 

lançamento da mediação escolar quando ela houve aqui na escola, e eu 

acho que ela estava a funcionar, foi pena porque depois acabou (…) 

também formadores estrangeiros que davam exemplos de como é que 

as coisas estavam a funcionar e deram uma série de dicas para nos nós 

orientarmos, portanto houve uma sensibilização a formadores. Depois 

esses formadores, formaram alunos também, cá dentro, e então havia 
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mediadores professores e alunos, e havia o gabinete de mediação, e 

evidente que o mediador quer aluno quer professor tem de ter um perfil 

para aquilo, não é qualquer aluno nem qualquer professor, e as coisas 

funcionaram. (…) Pode não haver um local físico, mas haver um 

grupinho que se dedica a isso aquelas horas. Mas sim, tendo um local 

físico, o tal gabinete de mediação, os alunos já sabiam que existia, é 

ali, porque a nossa experiência era positiva não é.” (comunicação 

pessoal de 2011). 

Assim, embora os casos que iriam ser resolvidos no Gabinete tivessem uma forte 

componente neste sentido e ajudassem na diminuição e prevenção de conflitos, pensei ir 

mais longe e de um modo mais profundo, realizar algo mais no sentido de estabelecer a 

mediação como mecanismo de resolução de conflitos integrante na escola. Deste modo, 

decidi que seria também pertinente formar alunos como mediadores informais, pois eles 

são os atores principais deste contexto e são também eles, os grandes motivos de 

conflitos na escola. Esta ideia é, na opinião de alguns autores pesquisados e tidos como 

suporte teórico, uma forma possível de prevenção e resolução de conflitos já praticada e 

estabelecida noutros países, com resultados positivos a longo prazo. 

3.3 - Objetivos do projeto 

3.3.1 - Objetivo geral 

O objetivo geral do meu projeto de mediação de pares seria a de dar 

continuidade ao que até à data foi desenvolvido no âmbito da mediação, formando os 

alunos, que no ano letivo seguinte pudessem prevenir e ajudar na mediação de conflitos, 

atuando ao lado da equipa como prevenção de recreios e ajuda na mediação de conflitos 

na escola, que se encontra atualmente no Gabinete de Mediação, ainda em 

funcionamento. 

3.3.2 - Objetivos específicos  

Os objetivos específicos definidos para este subprojecto de formação de alunos 

mediadores são: 

 Compreender os elementos envolvidos no conflito; 

 Desenvolver competências de mediação de conflitos, através de atividades 

pensadas e realizadas com alguns alunos, em pequenas sessões de realização de 

atividades de mediação; 
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 Desenvolver autonomia, de modo a que os alunos possam futuramente resolver 

os seus conflitos nesta e noutra (s) escolas que possam frequentar; 

 Melhorar o ambiente entre os alunos, uma vez que a mediação poderá promover 

maior interação e ajuda entre os alunos dos diferentes anos do 2º e 3º ciclo. 

3.4 - Metodologias 

Em primeiro lugar irei referir as metodologias utilizadas para chegar a esta ideia 

de projeto; o modo de seleção da população – alvo; seguindo as fases que este projeto 

teve, assim como o que realizei em cada uma delas e a justificação das mesmas. Deste 

modo, poderei apresentar as metodologias utilizadas ao longo deste percurso, bem como 

a justificação da utilização destas. 

Então, como chegar à mediação de pares – o aluno enquanto mediador? 

Através de diagnósticos realizados anteriormente para perceber necessidades na escola, 

através de entrevistas e sua respetiva análise (ver anexos 2 e 3). 

Para realizar esta técnica de diagnóstico, foram utilizadas metodologias 

qualitativas, sendo estas a entrevista semiestruturada e a técnica da análise de conteúdo.  

É ainda importante referir que as metodologias do meu projeto se dividiram de acordo 

com os dois grandes momentos do meu estágio, sendo estes: o momento de diagnóstico 

e o de implementação mais concretamente.  

Assim, o momento do diagnóstico foi realizado através de entrevistas semi-

diretivas realizadas ao presidente da associação de pais, à psicóloga da escola no 

passado ano letivo e a uma professora também coordenadora de projetos, que por sua 

vez foram analisadas de acordo com a técnica de análise de conteúdo, e posteriormente 

foram também realizadas observações na escola, como ajuda a completar o diagnóstico 

realizado pelas entrevistas.  

Relativamente ao momento de implementação do projeto de formação de alunos 

para a mediação de conflitos, as metodologias aplicadas foram: a inscrição dos alunos, 

atendendo à participação voluntária pelos alunos; os questionários de perguntas mistas, 

aplicados aos alunos, para perceber os conhecimentos acerca de conflito, e deste modo 

diagnosticar e perceber a noção que os alunos tinham relativamente ao conflito e 

mediação, para também perceber o ponto de partida em que iria iniciar as atividades, e 

sua posterior análise, e por último, a técnica de “role play” no sentido em que foi criada 

uma situação de conflito, para os alunos recriarem e solucionarem-na no papel de 

mediadores. 
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Deste modo, passarei a apresentar as metodologias referidas, pela sua ordem 

cronológica, como acima referido. 

 A técnica da entrevista apresenta vantagens pois proporciona maior 

flexibilidade na obtenção de informações, o que irá traduzir-se numa recolha de 

informação mais profunda. Esta pode também ser adaptada à medida de cada sujeito, 

permitindo também estabelecer um maior vínculo com o entrevistado, uma vez que esta 

proporciona contacto pessoal entre entrevistador e entrevistado. Esta técnica foi 

anteriormente aprofundada, no que respeita às metodologias apresentadas no projecto 

do Gabinete de Mediação, sendo que me centrarei mais nas restantes metodologias 

aplicadas. 

Quanto à metodologia utilizada para definir os alunos participantes, fez-se a 

divulgação do projeto nas salas de 8º ano e posteriormente pediu-se aos alunos que 

preenchessem uma ficha de inscrição, o que permitiu que não fosse algo imposto mas 

sim uma participação espontânea dos próprios alunos. Um dos princípios da mediação é 

ser voluntária, deste modo, justifica-se que sejam os alunos a querer participar nas 

atividades e não selecionados consoante o seu grau de conflito na escola, como 

inicialmente pensado. 

Depois de inscritos, foi enviada uma carta aos encarregados de educação a avisar 

que os seus educandos iriam participar em atividade de formação em mediação escolar e 

a pedir para ser assinada a autorização, pois uma vez que as atividades eram realizadas 

no tempo de aulas e os alunos na sua maioria eram menores, era necessário que os 

encarregados fossem informados para que pudessem autorizar a sua participação nas 

atividades. É também de referir que os alunos inicialmente inscritos não participaram na 

sua totalidade, nas atividades, por opção dos mesmos. 

Relativamente à técnica de diagnóstico dos conhecimentos dos alunos e também 

primeira atividade do projeto de formação de alunos na mediação de conflitos, foi 

pedido aos alunos que se inscreveram para responderem a questionários de perguntas de 

tipo fechado e aberto, sendo estes questionários mistos.  

Quer isto dizer que este tipo de questionários envolve questões a que os 

inquiridos apenas podem colocar (X), tendo de responder de acordo com as opções 

colocadas, assim como também questões abertas em que é colocada uma pergunta e o 

inquirido pode dar a resposta que lhe parecer mais adequada. 

Uma das outras metodologias aplicadas neste projeto foi a técnica de “role 

play”, que consiste em reproduzir algo visto ou lido, como forma de aprendizagem 
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lúdica. Nesta atividade foi então distribuído aos alunos um caso de conflito por resolver, 

e pedi então que representassem o que tinham lido, para apresentarem individualmente 

soluções possíveis por via da mediação, caso mediassem o conflito. Depois de 

apresentadas as opções dos alunos, foram discutidos os resultados em grupo. 

3.5 -Resultados esperados dos projetos 

Relativamente aos resultados esperados do Gabinete de Mediação, estes 

prendem-se com questões culturais mas acima de tudo diminuir os conflitos dentro da 

escola, quer isto dizer que, acima das razões interculturais que levam ao conflito estão 

as razões dentro da mesma cultura e organização que levam a que o conflito exista. 

Assim, nesta escola os maiores fatores de conflito são as grandes diferenças de idade 

dentro da mesma turma; a multiculturalidade presente nos bairros envoltos à escola e 

acima de tudo a desmotivação que os alunos apresentam, em parte também pelo meio 

em que se encontram. 

Deste modo, no projeto do Gabinete de Mediação, especificando, os resultados 

esperados foram: 

 Encontrar novos meios de prevenção e diminuição de conflito; 

 Diminuição de absentismo; 

 Aumento do sucesso escolar e consequentemente diminuição do insucesso 

escolar; 

 Resolução de conflitos existentes na escola, de modo a diminuir os casos de 

“réplicas” dos mesmos e diminuição dos já existentes; 

 Promover um melhor ambiente escolar e tornar a escola um local mais seguro e 

agradável para os alunos da escola; 

 Adoção da estrutura Gabinete de Mediação Escolar como parte integrada na 

comunidade educativa, continuada em funcionamento de duas formas: mediação 

de conflitos e local de formação de alunos mediadores. 

Além dos objetivos atrás referidos, pretendia-se com a formação de alunos na 

mediação de conflitos, preparar o terreno para que, futuramente, a escola desenvolva um 

projeto de mediação entre pares. Neste sentido, pretendi também que as sessões de 

reflexão e formação informal para a mediação deixassem nos alunos uma alerta para os 

problemas que o conflito pode causar assim como capacitá-los para uma forma diferente 

de prevenção e resolução do mesmo. 
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Com este projeto considero que a longo prazo e devidamente informados, será 

possível incutir na comunidade educativa e principalmente nos alunos, a prática da 

mediação, para que todos possam ajudar a criar um melhor ambiente escolar, uma vez 

que este é conflituoso e cada vez mais os conflitos são uma realidade presente nas 

escolas, sejam estes por razoes étnicas, culturais, pessoais, religiosas, entre outras. 

Sendo, no entanto, sabido que a mediação não é por si só suficiente para colmatar todas 

as carências face aos conflitos. 

A escola foi referida como uma possível TEIP no entanto, não é considerada 

como tal nem se candidata ao mesmo, o que leva a que a comunidade educativa tenha 

de encontrar métodos e estratégias diferentes a adaptar às situações de conflito que 

surgem no dia-a-dia, problema esse que pode ser auxiliado com a manutenção tanto do 

projeto de Gabinete de Mediação. 

Os alunos enquanto mediadores informais de conflito poderiam contribuir para 

fixarem a estrutura criada pelo projeto do Gabinete de Mediação, e fazer assim parte da 

equipa que iria operar neste, no seguinte ano letivo, sendo transmissores da realidade de 

conflitos da escola, e em conjunto com os restantes membros do Gabinete, conseguir 

encontrar estratégias de prevenção e diminuição de conflitos e aplicá-las nos outros 

colegas aquando da ocorrência de um conflito. 

Poderei então expor nestas linhas de pensamento, que defini, como resultados 

esperados a longo prazo: 

 Melhoria do clima escolar; 

 Diminuição do insucesso escolar, algumas vezes ligada ao ambiente vivido na 

escola; 

 Prática regular de mediação na escola; 

 Apreensão da mediação e dos seus princípios por parte dos alunos; 

 Diminuição dos conflitos e prevenção destes por parte dos alunos “mediadores”; 

 Fixação de estrutura de mediação em que os alunos formem outros alunos 

sucessivamente; 

3.6 – Caracterização do grupo de participantes 

O grupo de participantes foi inicialmente composto por cerca de 20 alunos, no 

entanto, apenas 12 se mantiveram nas sessões de mediação até ao final do projeto 

apresentado.  
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Os alunos participantes tinham idades compreendidas entre 13 e 20 anos, sendo 

alunos apenas de duas das três turmas do 8º ano de escolaridade da escola, com apenas 

um elemento do sexo masculino e os restantes do sexo feminino. 

3.7 - Atividades desenvolvidas e síntese reflexiva  

Abaixo irei apresentar as atividades realizadas no âmbito da mediação de pares. 

Atendendo ao tempo de estágio e decorrer do mesmo, é de referir que a minha 

planificação inicial de atividades não correspondeu ao decorrer real das mesmas, pois 

surgiram questões de logística e necessidade de autorizações, que nem sempre facilitou 

o trabalho desenvolvido nas atividades.  

Inicialmente tinha pensado e planeado 6 atividades para a formação de alunos 

como mediadores informais, no entanto, apenas me foi possível praticar 3, o que 

embora tenha sido pouco, considero que já foi positivo para uma primeira abordagem 

relativamente a este tema, para muitos dos alunos desta escola. Estas atividades iriam 

dividir-se em questionário de diagnóstico, resolução de conflito por via da mediação, 

visualização de filmes com situações de conflito, apresentação de casos de conflito, 

construção de casos de conflito e construção de tabela com princípios de mediação. 

Na primeira atividade era pedido aos alunos que respondessem ao questionário 

relativamente a mediação e conflito; na segunda, depois de explicado aos alunos alguns 

dos princípios da mediação e debater os resultados do questionário aplicado, 

apresentava-se um caso de conflito para que os alunos tentassem encontrar uma solução 

por via da mediação; na terceira, era apresentado pequenos excertos de casos de conflito 

para que os alunos os identificassem e tentassem mediar; na quarta seria feita uma 

sessão de “role play” em que os alunos se mostravam no papel de mediadores e 

encontravam uma solução para os casos de conflito, podendo criar situações reais e 

representá-las; na quinta, pretendia-se que os alunos se dividissem em grupos e 

construíssem um caso de conflito e uma possível solução para o mesmo, e debater quais 

eram casos solucionados por via da mediação e quais não eram, e por último, a sexta 

atividade pensada foi a construção de uma tabela com os princípios da mediação e um 

resumo de palavras-chave que, na óptica dos alunos, representava a mediação de 

conflitos. 

Assim, o meu plano de atividades de formação de alunos na mediação de 

conflitos (ver anexo 16), seria definido de acordo com as datas e horários abaixo 
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indicados, tendo posteriormente de ser alterados por fatores relacionados com o decorrer 

do ano letivo. 

Meses: Dias: Horas e local: 

Abril 27 (6ª feira) 14h20 – 15h20 

Maio 04 (6ª feira) 14h20 – 16h00 

Maio 11 (6ª feira) 14h00 – 16h00 

Maio 25 (6ª feira) 14h30 – 16h00 

Junho 8 (6ª feira) 14h00 – 16h00 

Junho 15 (6ª feira) 14h20 – 15h20 

 

Foi possível realizar as duas primeiras atividades enunciadas e a quarta, no 

entanto, com algumas adaptações ao grupo de alunos que tinha, relativamente ao tempo, 

motivação e emprenho dos alunos no cumprimento das mesmas.  

Atividade nº1 – Questionário sobre conflito 

Data: Dezembro de 2011 

Esta atividade tinha como objetivo adaptar um questionário à realidade dos 

alunos na escola. Deste modo, adaptei o questionário já realizado por Xesús R. Jares e a 

sua equipa do Departamento de Pedagogia e Didática da Universidade da Corunha 

(Galiza, Espanha) sobre “conflitos e convivências nas escolas”. 

O questionário realizado para os alunos preencherem tem o intuito de perceber a 

realidade dos mesmos. É importante perceber a visão dos professores sobre o conflito 

mas considero também importante perceber o que os próprios alunos pensam da 

realidade que vivem. Esta foi também uma forma de diagnóstico do meu ponto de 

partida para o início das atividades e a sua aplicação, em raiz, correspondeu também à 

minha primeira atividade de formação de alunos mediadores. 

Atividade nº2 – aperfeiçoamento dos questionários para os alunos 

Data: Janeiro de 2012  

Nesta atividade reformulei o questionário para obter melhores informações sobre 

a escola e os conflitos que nela existem. Estas duas atividades realizadas ao longo destes 

meses até ao início de Janeiro de 2012 foram estruturadas de acordo com um 

seguimento de fases definidas à priori, atendendo também aos objetivos definidos para o 
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projeto do Gabinete de Mediação, e no decorrer das atividades realizadas no mesmo, 

sendo estas as de conhecimento da instituição e diagnóstico de necessidades da mesma; 

divulgação e esclarecimento de duvidas acerca do projeto e do que é a mediação e início 

de integração com a comunidade escolar com o desenvolvimento de questionários e 

trabalhos propostos pela direção da escola. 

Atividade nº3 – preenchimento de inscrições nas atividades de mediação (8ºC) 

Data: 13 de Março de 2012 

Ida à sala do 8ºC para pedido de participação em atividades de mediação e 

posterior inscrição dos alunos interessados, para recolha de inscrições da turma do 8ºC 

para integrarem o grupo de formação de alunos mediadores. 

Nesta atividade fui à sala e depois de explicadas as atividades e o intuito deste 

projeto pedi que se inscrevessem de acordo com a sua vontade em participar ou não. Foi 

também explicada a importância deste tipo de atividades e transmissão de informações 

rápidas sobre o tema. 

Atividade nº4 – preenchimento de inscrições nas atividades de mediação (8ºB) 

 Data: 19 de Março de 2012 

Ida à sala do 8ºB para pedido de participação em atividades de mediação e 

posterior inscrição dos alunos interessados. 

Recolha de inscrições da turma do 8ºC para integrarem o grupo de formação de alunos 

mediadores. 

Nesta atividade fui também à sala e depois de explicadas as atividades e o intuito 

deste projeto pedi que se inscrevessem de acordo com a sua vontade em participar ou 

não. Foi também explicada a importância deste tipo de atividades e esclarecimento do 

tema. 

Atividade nº5 – Envio de autorizações de participação em atividades de formação sobre 

mediação 

 Data: Março / Abril de 2012 

Envio de pedidos aos Enc. Educ. para participação dos seus educandos nas 

atividades de formação sobre mediação escolar, para recolher autorizações para poder 

iniciar as atividades com os alunos. 
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Esta atividade foi importante para mim no sentido em que pude planificar e 

começar a pensar em datas para realizar as minhas atividades de mediação. 

Redigi uma folha a explicar no que consistia o meu projeto e o tipo de atividades 

que pretendia desenvolver, numa linguagem acessível a todos os encarregados de 

educação, e entreguei aos alunos que se tinham inscrito. Esta folha teve também como 

anexo uma folha em que os encarregados de educação iriam autorizar ou não a 

participação dos seus educandos nas atividades. 

 Atividade nº6 – Reunião com diretor e Coordenadora de Estágio do I.E 

Data: 3 de Maio de 2012 

Reunião com o diretor da escola e coordenadora de estágio do Instituto de 

Educação para assuntos relacionados com o estágio e formalização de protocolo entre 

Escola Básica de Telheiras e Instituto de educação da Universidade de Lisboa; 

Marcação de dias para participação em atividades de mediação (formação de 

alunos mediadores). Os objetivos desta reunião foram formalizar protocolo e conseguir 

em conjunto abordar questões que poderia resultar melhor no estágio; perceber os 

pontos fortes e fracos até à data. Foi importante para definir estratégias e possíveis 

colaborações e/ou espaços de intervenção na escola em que tanto eu como a minha 

colega de estágio pudéssemos integrar-nos e contribuir com o nosso conhecimento nos 

temas da violência, mediação, conflitos, entre outros relacionados com a área de 

Mestrado. 

Atividade nº7 – 1ª atividade de formação de alunos em mediação 

 Data: 8 de Maio de 2012 

Neste primeira atividade de formação distribui aos alunos questionários acerca 

de temas como conflito e mediação, explicando previamente para que serviam os 

questionários e quais os conceitos que apareciam nestes. Para iniciar as atividades de 

mediação foi aplicado o questionário, de modo fazer o diagnóstico do conhecimento dos 

alunos, quer isto dizer, perceber o que os alunos pensavam acerca do tema e ter a 

perspetiva dos mesmos acerca da realidade de conflitos na sua escola. 

Assim, encontrei-me com os alunos na hora designada e distribuí os 

questionários, pedindo que os preenchessem depois, pois não haveria tempo para 

preencherem naquele momento, uma vez que dispunha apenas de cerca de 20 minutos 
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para realizar a atividade. Depois de explicar as perguntas que os questionários tinham, e 

esclareci as duvidas que poderiam ter acerca dos mesmos. 

O preenchimento destes questionários é importante para dar início às atividades 

mais práticas, pois considero necessário transmitir conhecimentos teóricos para depois 

poder aplicá-los de forma mais prática, assim como perceber a opinião que os alunos 

têm dos conflitos na sua escola, pela “voz” dos próprios, pois estes conhecem melhor 

que ninguém a realidade vivida nos corredores e salas de aula. 

Atividade nº8 – recolha dos questionários preenchidos 

Data: 10 de Maio de 2012 

Recolha dos questionários com respostas dos alunos para posterior análise. 

Quanto aos resultados dos questionários realizados aos alunos, após análise dos 

mesmos, foi possível perceber que a maioria tem noção do que é conflito, que este é 

habitualmente considerado negativo e que se dá sob formas de agressão verbal e física, 

sendo habitual o conflito na escola; a relação entre professores e alunos é na sua maioria 

considerado pelos alunos como regular, entre alunos e alunos boa e a relação entre a 

escola e encarregados de educação é regular; é também possível perceber que, ainda 

assim, existe cooperação entre os alunos mas que por vezes a relação com o professor 

podia ser melhor; em questões direcionadas a regulamentos internos, resolução de 

conflitos e formas de atuar dos professores, os alunos mostram falta de conhecimento e 

também revelam que a escola deveria tomar outras medidas.  

Todos os alunos revelaram interesse em aprender uma forma de resolver 

conflitos sem recorrer à violência.  

Este questionário revela cima de tudo que os alunos inscritos repetiram de ano 

algumas vezes e necessitam de bases de resolução de conflito, uma vez que pelas suas 

respostas é possível perceber que o conflito existe e que muitas vezes acaba em formas 

de violência verbal e/ou física. 

Atividade nº9 – 2ª atividade de formação de alunos em mediação 

 Data: 14 de Maio de 2012 

Segunda atividade de formação – transmissão de conhecimentos teóricos em 

sessão, acerca do tema da mediação, conflito, mediadores, após leitura e análise das 

respostas dadas nos questionários. 
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Nesta atividade fui às salas dos alunos buscá-los para virem participar nas 

atividades. Foi pedida uma sala vazia para poder encaminhar os alunos e dar inicio à 

minha atividade. 

Para esta atividade utilizei suportes teóricos como os passos que a mediação 

deve respeitar, na visão de Munné & Mac-Cragh (2006) e outras informações acerca do 

tema. Distribui também pelos alunos alguns folhetos informativos (anexo 33), pois 

embora já tivessem sido distribuídos anteriormente pela escola em locais estratégicos 

muitas vezes os alunos nem olhavam para eles e considero que nunca é demais reforçar 

os conhecimentos acerca dos mesmos. 

Os alunos mostraram-se interessados em aprender os termos e foram 

participando, dando exemplos de formas de conflito nas suas escolas e de como os 

resolviam. Alguns dos alunos afirmaram que o método da mediação poderia ser mais 

proveitoso, o que me deixou optimista em relação à prática de mediação por parte 

destes. 

Atividade nº10 – Reunião com Orientadoras de estágio do I.E e da Escola 

 Data: 24 de Maio de 2012 

Reunião com as duas orientadoras de estágio (orientadora da faculdade e da 

escola), com os objetivos de em conjunto fazer o ponto da situação do nosso estágio 

(meu e da minha colega de Gabinete) e levantamento de hipóteses para outro convite 

dos encarregados de educação/ famílias à escola, assim como definição em conjunto, de 

estratégias, para conseguir que os alunos inscritos frequentem as atividades de mediação 

que anteriormente tinham sido programadas como seis – acordo entre professores que 

os possam dispensar das aulas e mim. 

Esta atividade foi importante no sentido de conseguir em conjunto perspetivar 

momentos de prática na escola. Foi importante o contributo da orientadora de estágio do 

instituto de educação no sentido de ajudar a contornar os problemas que se 

apresentavam, com exemplos do que poderíamos fazer. O facto da orientadora da escola 

estar presente ajudou a fazer a ponte de situação entre o trabalho realizado até à data, o 

trabalho ainda a realizar e o que era possível/impossível de fazer nas condições que a 

escola oferecia. 

Atividade nº11 – 3ª atividade de mediação  



 112 

 Data: 25 de Maio de 2012 

Terceira atividade de mediação – mostra de um exemplo de caso de conflito para 

possível resolução por via da mediação. Trabalho de “role play”. Apresentação de 

passos para possível resolução deste conflito com base nos princípios da mediação. 

Esta atividade foi a ultima que consegui realizar, devido ao tempo e disponibilidade dos 

professores em cooperarem com a ida dos alunos para as atividades. 

Nesta atividade apresentei um caso de conflito e pedi aos alunos que o tentassem 

representar. Depois pedi que assumissem o papel de mediadores e pensassem numa 

solução possível por via da mediação. Os alunos mostraram-se envergonhados em 

representar e sugeriram que lessem o caso e cada um deles definisse uma solução, para 

poderem debater, ao invés de representação de papéis.  

Concordei com a sugestão dos alunos porque o tempo dispensado pelos 

professores não era muito e considerei também importante respeitar as sugestões dos 

alunos, sempre que possível, de modo a envolvê-los também no decorrer das sessões. A 

sugestão destes pareceu-me plausível e deste modo, consegui mantê-los motivados para 

a atividade que tinha assim sido sugerida pelos próprios. 

Os alunos foram dando as suas respostas uma – a – uma e no final debatemos em 

grupo uma solução geral possível. 

Distribui depois pelos alunos os passos que levariam a uma possível solução 

para casos de conflito semelhantes ao apresentado, de modo a que estes pudessem ficar 

com a informação de como poderiam atuar em casos de conflito, tendo por base os 

princípios da mediação.  

4 - Resultados obtidos 

Enquanto Gabinete de Mediação Escolar, posso considerar que de um modo 

geral os resultados foram positivos.  

No que diz respeito aos casos de mediação que passaram pelo Gabinete, posso 

considerar que não existiu uma grande afluência, no entanto, considero que para projeto 

iniciado de raiz, a adesão não foi tão negativa quanto isso. Poucos foram os casos de 

conflito que houve conhecimento por parte do Gabinete e que não foram tentados 

resolver no mesmo. É também importante referir que alguns dos casos quando muito 

graves, teriam de ser acompanhados pela Escola Segura e de acordo com os propósitos 

estabelecidos legalmente para resolução de conflitos de violência em meio escolar.  
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Assim, foram trabalhados 7 casos de mediação no Gabinete de Mediação, de 

entre os quais apenas um me pareceu que não foi bem conseguido, pois teve 

reincidências com os alunos envolvidos, foi o caso nº 4 em que os protagonistas já 

anteriormente tinham tido um conflito que acabou em violência física e mais uma vez se 

repetiu, embora durante algum tempo, após o primeiro acompanhamento, o aluno tenha 

sido visto tranquilamente na escola. É possível concluir que no que diz respeito aos 

resultados esperados pelo Gabinete de Mediação, foi possível corresponder de forma 

positiva, pois os conflitos tiveram alguma diminuição e nalguns casos foi possível a 

resolução pacífica destes e de forma funcional. 

As parcerias do Gabinete foram bem conseguidas, pois foi possível realizar 

algumas atividades e melhorar com elas o ambiente na escola. Por vezes as formas 

didáticas ajudam a fomentar o bom ambiente na escola. Estas atividades fomentam 

também a cooperação entre diferentes membros da escola que trabalham assim em prol 

do bem-estar comum. 

No geral o Gabinete de Mediação teve um impacto bastante positivo na escola, 

de tal modo que nos foi informado pela professora Armanda Dias (orientadora de 

estágio na escola) que o Gabinete foi mantido e constituída uma equipa que integrou 

psicólogas e os referencias teóricos que foram utilizados relativamente a mediação com 

o projeto anterior. Deste modo, posso concluir que a avaliação do Gabinete de 

Mediação foi boa, pois é um sentimento de dever conseguido saber que criei um projeto 

a par com outra colega que foi possível não só de concretizar, mas também de manter 

em funcionamento. 

No que diz respeito ao meu projeto de formação de alunos mediadores, posso 

concluir que a formação não foi tão bem conseguida como pretendido pois não consegui 

realizar todas as atividades que planeei, no entanto, considero que tenha sido eficaz, 

pois todas as atividades realizadas tiveram aderência por parte dos alunos inscritos.  

É também de referir que não conseguir chegar a todas as turmas do 8º ano, pois uma das 

diretoras de turma não me facilitou a ida à sua aula para explicar no que consistia o meu 

projeto e pedir que os alunos se inscrevessem.  

Assim, consegui 12 participantes, sendo que a maioria tinha idades superiores às 

que deveriam ter se tivessem seguido o seu percurso académico sem repetições de ano 

(idades compreendidas entre os 13 e os 20 anos).  

Este é um trabalho que necessita de muito tempo para ser bem estruturado e 

desenvolvido, mas que acredito que possa ser continuado se instituído como atividade 
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extracurricular desenvolvida na escola, possivelmente no Gabinete de Mediação que 

ficou em funcionamento. 

5 - Pontos fortes, fracos, sugestões  

5.1 - Pontos fortes 

Considero que o estágio na sua forma geral teve bastantes pontos fortes. Foi uma 

forma de me inserir numa realidade que espero desenvolver futuramente de modo 

profissional, foi também uma forma de perceber melhor a realidade que se vive nas 

escolas e comparar com referenciais teóricos de que sempre ouvi falar mas que nem 

sempre tive possibilidade de ver de perto, foi também uma forma de aliar a teoria à 

prática e ajudou-me bastante no meu percurso enquanto estudante pois percebi que 

existirão muitos obstáculos a ultrapassar na minha vida profissional e que na maioria 

terei de encontrar soluções para as quais não estou preparada. 

Este percurso de uma forma geral deu-me preparação para a vida profissional e 

uma maior noção do que me espera fora do âmbito académico.  

Enquanto Gabinete de Mediação devo considerar como pontos fortes a 

experiência que senti e a sensação que tive quando consegui ajudar na resolução se 

alguns casos, pois com pouco se consegue fazer o muito. Cada caso em que falei com os 

protagonistas do conflito, cada assunto tratado, foi uma experiência e uma sensação de 

dever cumprido que por vezes pensei não conseguir. 

Os pontos fortes do meu projeto de formação de alunos para a mediação foram a 

flexibilidade que aprendi, ao ter para me adaptar a condições adversas e foi a sensação 

de pelo menos em 12 alunos ter tentado mostrar que existem outras formas de resolver 

os seus conflitos e que podem também eles ser parte integrante de uma equipa que tenta 

tornar o ambiente escolar mais agradável para toda a sua comunidade. 

5.2 - Pontos fracos 

Os pontos fracos deste estágio deveram-se principalmente a questões de logística 

e de burocracias que nem sempre facilitaram o trabalho. De um modo geral, nem 

sempre consegui perceber até que ponto era aceite como parte integrante da instituição e 

não consegui por vezes perceber qual a abertura para realizar algumas propostas. 

O sentimento de desmotivação que se apoderou de mim em alguns momentos do 

trabalho criou um bloqueio na minha procura de soluções. Nem sempre foi fácil ver que 
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as coisas não corriam como tinha planeado e que nem sempre tinha “luz verde” por 

parte de alguns membros da escola para a realização do estágio. 

Enquanto projeto de Gabinete de Mediação, algumas vezes as sugestões que dei 

não foram aceites, tal como algumas propostas de observação de reuniões de diretores 

de turma e encarregados de educação, participação em reuniões de conselho pedagógico 

para melhor conhecer os alunos, entre outras referidas ao longo deste documento e que, 

a meu ver iriam enriquecer o desenvolvimento do meu projeto, bem como a minha 

forma de atuar na escola. O local em que ficou situado o Gabinete nem sempre 

favoreceu a entrada de alunos pois nem sempre era possível aos alunos irem ao 

Gabinete, uma vez que, o local onde este se situava, era local de passagem proibida aos 

alunos.  

Inicialmente foi também difícil de explicar e fazer ver a distinção entre o 

trabalho que pretendia ser realizado e uma sala de acompanhamento para os alunos mal 

comportados ou que não queriam trabalhar na aula, servindo assim o Gabinete durante 

algum tempo como “bombeiro que apaga todos os fogos”. Deste modo, vi-me obrigada 

a esclarecer a direção, juntamente com a minha colega de estágio, que embora a nossa 

estadia na escola tivesse também o intuito de ajudar nas tarefas necessárias, o projeto do 

Gabinete de Mediação pretendia resolver casos de conflito e conseguir que os membros 

da comunidade educativa recorressem quando precisassem de resolver um conflito, e 

não ser o local onde os alunos mal comportados iam passar o tempo até ser horas de 

irem embora. Foi necessário mostrar que o Gabinete de Mediação não podia ser visto 

como um local de castigo, mas sim como um local onde poderiam recorrer sempre que 

necessitassem de resolver um conflito. Foi pedida também uma colaboração à 

coordenadora de projetos, nas suas aulas, para explicar o que era o Gabinete e em que 

situações os alunos poderiam e deveriam recorrer a este, e também à chefe das 

funcionárias que quando observasse um caso de conflito sugerisse aos alunos que 

fossem até ao Gabinete de Mediação tentar resolver o seu problema. 

Os pontos fracos da formação de alunos mediadores são relativos a duas falhas 

apenas que foi a dificuldade em ajustar horários com alguns professores e o facto de não 

ter conseguido realizar todas as atividades que tinha planeado por falta de tempo.  
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5.3 - Sugestões de melhoria 

Futuramente, penso que a escola se devia centrar em ter uma maior abertura para 

este tipo de projetos. Assim, acho que a manutenção deste Gabinete deveria investir os 

seus esforços em: 

 Apostar na formação de pessoal docente e não docente para planear e realizar 

estratégias mais eficazes de resolução de conflito; 

 Tentar apostar em iniciativas de mediação entre a escola e a família com o 

objetivo de proporcionar aos alunos um melhor nível de aproveitamento escolar; 

 Colocar este Gabinete num local mais estratégico e acessível aos alunos; 

 Recorrer a suporte teórico, sempre que possível, na área da mediação e 

conseguir assim de forma mais eficaz realizar uma parceria entre psicólogos e 

técnicos de educação, desenvolvendo atividades conjuntas e trocando questões 

do saber de cada um, nas suas diferentes áreas, conciliando assim, 

proveitosamente, aspetos das psicologia e das ciências da educação, para a 

actuação no papel de mediadores; 

Relativamente à formação de alunos mediadores, considero que seria positivo 

mantê-la na escola, uma vez que os resultados ficaram um pouco aquém do esperado, 

mas com esforço e mais tempo de preparação e planificação de formação seria possível 

ter resultados mais positivos. Este projeto poderá ser integrado numa atividade extra-

curricular da escola, como já referi, e posteriormente estendido a toda a comunidade 

educativa. 

Deste modo, deixo como sugestões de melhoria, no sentido de formar e fixar 

uma estrutura de mediação, pelos alunos mediadores, de modo a atuarem e 

posteriormente estender à restante comunidade educativa: 

 Criação de horário extracurricular para atividades de mediação; 

 Abrir inscrições para participar neste projeto; 

 Formar uma equipa que possa dar formações nesta área com conhecimentos 

teóricos suficientes; 

 Introduzir estas atividades no Gabinete de Mediação que ficou em 

funcionamento e adaptar um horário para as atividades serem realizadas neste; 

Neste sentido, considero que poderia ser realizado um projeto de “Formação em 

Mediação para Alunos”, em funcionamento no Gabinete de Mediação atual, em que os 

alunos poderiam inscrever-se, e de acordo com as suas características (uma vez que os 



 117 

professores os conhecem), selecionar alguns para integrarem a equipa do Gabinete de 

Mediação, juntamente com os alunos que participaram no meu projeto de Mediação e 

que possam ter continuado interessados no tema, de modo a criar uma equipa de alunos 

que atuam na prevenção dos conflitos nos pátios e que atuam mediação de casos de 

conflito, seguindo o modelo transformativo. 

Em suma, considero que se toda a comunidade educativa realizar um esforço 

neste sentido, seria possível aproximar não só os funcionários da escola como os alunos 

e melhorar o ambiente vivido na escola. Considero assim que um bom ambiente escolar 

proporciona a uma maior motivação dos alunos e por consequência uma diminuição dos 

conflitos em meio escolar. 
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Considerações finais 

Considerando o percurso desenvolvido e as reflexões tecidas ao longo do 

presente relatório, torna-se aqui oportuno considerar alguns elementos que se 

assumiram como fulcrais para o findar do processo. Assim, numa perspetiva critico-

reflexiva contempla-se aqui fatores que se prendem com aprendizagens, conhecimentos, 

competências, receios, conquistas e desafios que enriqueceram toda esta caminhada 

enquanto mote para o meu desenvolvimento pessoal, académico e profissional.  

Numa leitura transversal sobre o estágio realizado, encaro a mediação, como um 

processo que deve ser adotado pelas escolas que possuem estruturas possíveis para a sua 

realização, assim como considero relevante a integração de formações (para professores 

e funcionários) nas escolas, baseadas na mediação de conflitos.  

Após a realização deste estágio acredito ser possível proporcionar uma 

transformação nas escolas que alerte para novas e dinâmicas formas de resolver os 

conflitos. Neste sentido, é fundamental compreender que os conflitos nunca deixarão de 

existir, uma vez que ocorrem sempre que existam atividades incompatíveis (Marc 

Howard Ross, citado por Martínez de Murguía), ou quando existe um antagonismo 

entre dois ou mais protagonistas movidos por uma confrontação de interesses (Ortega, 

2002).mas serão possíveis de prevenir e/ ou remediar quando o problema é detetado a 

tempo.  

Analisando o processo de conflito a um nível escolar, é possível perceber que 

quando detetado a tempo pode ter uma solução positiva, no entanto quando é 

prolongado no tempo e não se fazem “check – ups” nas escolas, o conflito poderá ter 

proporções maiores e negativas. Desta forma, quando não prevenido, o conflito passa a 

ser considerado como algo “indesejável, sinonimo de violência, disfunção, ou patologia 

e, consequentemente, algo que é preciso corrigir e, sobretudo, evitar.” (Jares, 2002, 

p.17).  

Note-se no entanto, que nas sociedades ocidentais, não é só quando há violência 

que o conflito é visto deste modo, pois o conflito é predominantemente associado a um 

aspeto negativo, assumindo conceções como “sinónimo de desgraça, de azar, como algo 

negativo (…) ”, onde é frequente associar pessoas ou entidades como “conflituosas”, 

num sentido negativo. (Jares, 2002, p. 17). Deste modo, existe a dificuldade de nos 

distanciarmos da conotação negativa de conflito e encará-lo como proveitoso, 

promovendo a mudança entre as partes envolvidas e a transformação das suas relações.  
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Partindo de um contacto com o terreno, hoje acredito que alguns esforços neste 

sentido poderiam trazer às escolas uma forma menos tradicional e positiva de acabar 

com o mau ambiente e indisciplina, que muitas vezes é vivido, permitindo igualmente 

ajudar a que os alunos ganhem e transmitam meios de prevenir e/ou solucionar conflitos 

que podem aparecer ao longo da vida escolar. Esta é uma forma de favorecer o 

desenvolvimento de competências dos alunos na gestão das suas relações interpessoais, 

bem como facultar modos de regulação de conflitos aos alunos na procura de solução 

dos problemas. 

A mediação poderá ser praticada, se possível pela formação de equipas e de 

pessoal especializado nas escolas, para trabalhar lacunas visíveis nos dispositivos de 

prevenção e gestão dos conflitos e/ou da violência escolar sentida e vivida nas escolas. 

Será possível implantar equipas de mediação com técnicos especializados na prevenção 

e diminuição de conflitos, se conseguirem articular conhecimentos teóricos com práticas 

lúdicas, integrando também uma equipa GAAF num Gabinete de Mediação, 

consolidando aspetos de diferentes técnicos com formações variadas.  

Assumo ainda que seria uma mais-valia para a escola haver parcerias entre 

psicólogos com a sua formação específica e técnicos de educação, aliando os seus 

conhecimentos, de modo a assumirem o papel de mediadores, no sentido de desenvolver 

uma mediação da relação aluno – aluno; aluno – professor; aluno – funcionário; 

funcionário – aluno; funcionário – professor; funcionário – família; professor – aluno; 

professor – aluno; professor – funcionário e ainda professor – família, ou seja, nas 

diferentes relações sociais que se podem estabelecer na mesma comunidade educativa. 

Remetendo para um nível académico este estágio fez-me perceber o que ter um 

empenho rigoroso com um produto final implantando e desenvolvido em parceria com 

outros agentes educativos, sendo que a preocupação assenta não só no produto que 

estamos a desenvolver, mas também no trabalho que se desenvolve com outras pessoas. 

Neste sentido, preocupei-me em respeitar os meus prazos mas também os prazos dos 

restantes envolvidos. Permitiu-me desenvolver competências que fui adquirindo ao 

longo de toda a licenciatura e mestrado.  

Hoje, com um olhar autocrítico sobre o desenvolvimento deste trabalho, percebo 

os pontos em que fui eficiente, assim como os pontos em que de certo modo não 

consegui dar uma resposta tão adequada e perceber que poderia, nalguns momentos, 

fazer mais e melhor. Todavia, considero que o melhor de qualquer profissional se situa 
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no momento, no que conseguiu dar e fazer numa situação concreta de desenvolvimento 

profissional, influenciado por fatores muitas vezes alheios ao próprio individuo.  

O desencadear dos momentos em tempo real nem sempre permite perceber o que 

poderia ser alterado e melhorado, e só posteriormente é possível refletir e ver que 

alternativas seriam possíveis de seguir.  

Alguma passividade na postura face ao trabalho a desenvolver, a carência de 

articulação entre teoria e prática em algumas situações de mediação de conflitos, a 

definição e cumprimento mais rigoroso de prazos para as tarefas a que me tinha 

proposto e a proximidade com alguns alunos dificultando a imparcialidade característica 

da postura do papel de mediador constituem alguns dos aspetos menos positivos que 

caracterizaram o meu desempenho.  

Reconheço no entanto alguns aspetos positivos que marcaram a minha 

intervenção na escola enquanto técnica de mediação de conflitos, de que são exemplo a 

imparcialidade ao longo do processo da mediação, a tentativa de rigor nas atividades 

desenvolvidas e resultados obtidos, fidelidade ao anonimato garantido aos sujeito e a 

confidencialidade dos casos entre as partes envolvidas e a restante comunidade escolar – 

aspeto este estreitamente relacionado com as questões de ética também anteriormente 

abordadas – e o cumprimento das tarefas solicitadas pelos diversos membros da escola. 

A nível pessoal considero que este estágio foi o culminar de cinco anos de trabalho no 

domínio das Ciências da Educação, onde o interesse por aquilo que esta área ainda 

oculta e contempla servia de fonte de motivação constante. Embora tenha conseguido 

consolidar diferentes referenciais teóricos da área da Educação, há ainda muito para 

descobrir e um longo caminho por percorrer, uma vez que a educação está em constante 

mutação e todos os esforços para a sua melhoria nunca serão demais.   

Foi-me então possível, ganhar outro tipo de visão perante a realidade desta área 

e consegui desenvolver competências de responsabilidade e dedicação a um projeto que 

até aqui não tinha tido oportunidade de desenvolver.  

Foi também um trabalho de maturação pessoal, pois senti necessidade de exigir 

de mim o cumprimento de diversas tarefas a que me tinha proposto, datas, prazos, 

entregas, e a responsabilizar-me pelo cumprir e desenvolver de um projeto a que me 

propus. 

Em suma, este estágio foi acima de tudo a oportunidade de criar algo de raiz, à 

qual me foi possível dedicar e que, uma vez findado, me deixou um sentimento de 

capacidade de desenvolver uma ideia, que mesmo com alguns entraves, teve um 



 121 

desenvolvimento e resultados positivos, não só pelo seu valor teórico e prático como 

também pelo valor do meu cunho pessoal. 

Reflectindo sobre as implicações deste projeto para a escola em questão 

considero-as positivas. Este impacto foi sentido, com a continuidade do gabinete e o seu 

funcionamento no decorrer do ano letivo seguinte, com uma nova equipa integrada. 

Relativamente ao projeto de mediação de pares, penso que, de acordo com as sugestões 

anteriormente referidas, seria benéfico e exequível, não tendo no entanto informações 

da sua continuidade, contrariamente ao gabinete de mediação.  

É ainda de referir que alguns estudos revelam que as metodologias a desenvolver 

estão corretas, assim como a ideia de formar alunos mediadores é possível de 

concretizar, mas deverá ser feito um esforço de toda a comunidade escola e seus 

diferentes sectores para que este resulte numa aprendizagem.  

É necessário unir esforços aquando da realização de um projeto desta amplitude 

e quando iniciado de raiz, pois para que o projeto de mediação vão ao encontro da: 

 “ (…) aprendizagem de seus alunos é necessário que seja utilizado em 

todos os sectores da comunidade educativa, dentro de uma intervenção 

organizacional ao nível  dos conflitos existentes na escola ou na sala de 

aula, ou seja, na relação professores/direcção, relação 

professores/professores, relação professores/alunos, relação 

professores/pais, relação alunos/alunos.” (Lago & Moita, 2010). 
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Guião de Entrevista 

 

No âmbito da unidade curricular de Mediação em Educação, correspondente ao 1º ano de Mestrado em Ciências da Educação 

(Especialização em Educação Intercultural), foi-nos proposta a realização de um projecto de intervenção sobre mediação escolar. Neste sentido 

optámos por analisar a Escola E.B 2+3 de Telheiras nº2, que nos foi indicada como sendo uma escola carenciada de apoio em resolução de 

conflitos em meio escolar e que necessita de um gabinete de mediação que apoie a resolução desse mesmo problema. 

Destacámos como actores-chave neste processo de recolha de informação a responsável pelos projectos em meio escolar, que possibilitará 

um aprofundamento de algumas questões pertinentes para o nosso estudo; o pai fundador da associação de pais da escola, que embora se tenha 

esforçado para a realização desta associação ainda não tenha uma adesão significativa por parte dos restantes pais; e por fim a psicóloga da escola 

que tem desenvolvido algumas actividades e estratégias no âmbito de atenuar os conflitos existentes. Assim, os objectivos gerais, determinados 

para a presente entrevista, são: compreender e analisar as situações de conflito em meio escolar; determinar formas de actuação na resolução 

destes conflitos. 

 

 

 

 

 

 



1º Guião de entrevista – Responsável pelos projectos em meio escolar: 

Blocos Objectivos Específicos Questões Tópicos 

Bloco A 

Legitimação da 

Entrevista 

- Informar o entrevistado sobre a 

temática e a finalidade da 

entrevista. 

- Solicitar permissão para gravar a 

entrevista 

- Garantir a confidencialidade da 

entrevista 

- Sublinhar a importância da 

participação do entrevistado no 

sucesso do trabalho. 

- Salientar o carácter do uso da 

informação prestada. 

 

 

- Agradecemos imenso a sua colaboração para com 

o nosso trabalho académico e aproveitamos para 

reforçar que a presente entrevista trata-se de uma 

recolha de informação que não tem quaisquer 

intuitos de natureza avaliativa, apenas se pretende 

fazer uma recolha de dados para a realização de um 

pequeno  trabalho empírico, em grupo, cujo tema se 

prende com a mediação escolar e que futuramente 

poderá ajudar a escola na sua acção perante 

conflitos em meio escolar. A respectiva recolha 

servirá ainda de base para a posterior reflexão sobre 

a pertinência de um projecto de mediação de 

conflitos na escola, mais concretamente, sobre o 

desenvolvimento de um gabinete de mediação na 

mesma. 

 

- Autoriza a gravação da entrevista via áudio? 

 



 

- Pretende mais algum esclarecimento acerca dos 

objectivos desta entrevista e do trabalho ou sobre a 

sua participação no mesmo? 

Bloco B 

Caracterização 

da Escola 

- Conhecer a história e evolução da 

escola (inicio de actividade e sua 

evolução). 

- Compreender os objectivos e as 

finalidades da escola. 

- Conhecer os projectos que a 

escola se encontra a desenvolver e 

aqueles que ambicionam 

desenvolver. 

- Em que ano a presente escola se fundou e deu 

inicio à sua actividade? De que forma tem 

evoluído? 

 

- Quais os objectivos e finalidades desta entidade?  

 

- Tivemos conhecimento de que mudaram de 

instalações. Há quanto tempo estão a decorrer as 

aulas nas novas instalações? 

 

- Considera que a mudança de instalações sortiu 

algum efeito nos alunos?  

 

- Gostaríamos de conhecer os projectos que a escola 

se encontra a desenvolver, poderia descreve-los 

sucintamente? 

- Evolução: Número de alunos; Professores; 

Níveis de ensino; Clima da escola; Nível de 

sucesso; Resposta a problemas de aprendizagem;  

 

- Objectivos e finalidades: Missão da escola; 

 

 

- Efeitos da mudança de instalações nos 

alunos: de que forma?; mudanças de atitudes 

devido a maior stress por estarem em espaços 

mais fechados?; 

 

- Descrição de projectos: Objectivos gerais; 

público-alvo; metodologias; modalidades de 

divulgação; dificuldades sentidas; 

potencialidades associadas ao(s) 



 

- Que tipos de projectos gostariam de desenvolver 

futuramente? 

projecto(s)/actividade(s); modalidades de 

avaliação. 

Bloco C 

Caracterização 

da 

Comunidade 

escolar 

- Conhecer os dados existentes 

sobre os alunos. 

- Conhecer os dados relativos ao 

pessoal não docente. 

- Conhecer a diversidade cultural 

existente na presente escola. 

- Gostaríamos que nos caracterizasse os alunos que 

frequentam a presente escola, mais especificamente 

as idades, o nível de ensino que frequentam, as 

condições socioeconómicas, e as famílias de onde 

provêm (monoparentais). 

 

- Esta escola é composta por quantos funcionários? 

Considera que existem funcionários suficientes? 

 

- Poderia caracterizar-nos a diversidade cultural 

existente na presente escola? 

 

Bloco D 

Conflitos em 

- Conhecer os tipos de conflitos 

existentes em meio escolar.  

- Pode caracterizar o clima de escola em termos de 

conflitos? 

- Tipos de conflitos que existem e com que 

frequência ocorrem: Aluno-aluno; Aluno-



Meio Escolar - Saber com que frequência 

ocorrem os conflitos  

- Conhecer a que níveis de ensino 

pertencem os alunos que se 

envolvem em situações de conflito 

com mais frequência. 

- Onde ocorrem frequentemente os 

conflitos  

- Conhecer os motivos que estão na 

origem dos conflitos  

- Saber qual o nível de 

agressividade existente nos 

conflitos (Agressões verbais e/ou 

físicas). 

- Saber como actua a escola na 

resolução dos conflitos existentes. 

 

 

 

funcionário; Aluno-professor; ocorrem 

diariamente, semanalmente ou mensalmente; 

 

- Níveis de ensino pertencem os alunos que se 

envolvem em situações de conflito: 2º ou 3º 

ciclos; 

 

- Locais onde ocorrem: Interior e/ ou exterior 

da escola. 

 

- Causalidade dos conflitos: Discussões; mal-

entendidos; violência verbal que gerou violência 

física, entre outros. 

 

- Nível de agressividade: por exemplo 

ferimentos ligeiros e/ou graves;  

 

- Exemplo de uma situação mais grave de que 

tenha conhecimento. 

 



Bloco E 

Gestão de 

Conflitos e 

Mediação  

- Perceber de que forma 

consideram que deveria ser feito o 

processo de mediação. 

- Compreender a forma pela qual 

são geralmente resolvidos os 

conflitos. 

- Saber quem resolve geralmente os 

conflitos, como o faz e onde o faz.  

- Conhecer a opinião do 

entrevistado sobre a criação de um 

gabinete de mediação na escola. 

- Existe algum dispositivo de resolução de 

conflitos? Se sim, pode dar-nos um exemplo de 

como é utilizado? 

 

- Quem é normalmente responsável pela resolução 

de conflitos? Como e onde o faz? 

 

- Em que medida considera importante a realização 

da mediação na escola e como acha que esta deveria 

ser feita?  

 

 

- Actuação da escola na resolução de conflitos: 

regulamento interno; dispositivos; 

intervenientes; estratégias;  

 

 

- Importância da mediação em meio escolar: 

mediaçãMelhor ambiente?; estabilidade da 

comunidade escolar?; ou até mesmo melhores 

resultados escolares?; 

 

- Opinião sobre o modo como deveria ser feita 

a mediação: mediação para que conflitos, com 

que intervenientes, em que lugares, com que 

procedimentos; 

 

- Acha importante a criação de um local 

específico para a mediação? Considera que 

poderia melhor acção da escola? o atendimento 

aos alunos e respectivas famílias?; 



F 

Relação 

escola-família 

- Conhecer o nível de empenho dos 

encarregados de educação na vida 

escolar dos alunos. 

- Saber se os encarregados de 

educação estão ou são colocados a 

par dos conflitos existentes na 

escola e que atitude tomam perante 

estas situações. 

- Compreender o que pensam sobre 

o que poderia ser feito para que a 

participação dos pais se torne mais 

efectiva. 

- Existe algum tipo de envolvimento parental ou de 

outros elementos da família na vida escolar dos 

alunos? Como se caracteriza? 

 

 

- O que considera importante para a promoção de 

um maior envolvimento dos encarregados de 

educação? 

- Existe alguma comunicação por parte da escola 

aos encarregados de educação? Como é realizado 

esse processo? 

- Quando existe algum tipo de conflito os 

encarregados de educação dos alunos são 

informados? 

- Os encarregados de educação dos alunos 

tomam algumas medidas em relação ao 

comportamento dos educandos? 

-  

G 

Finalização da 

entrevista 

- Compreender a opinião do 

entrevistado relativamente à 

actividade em questão; 

 

- Perceber se o entrevistado 

pretende dar mais alguma 

informação. 

 

- Quer acrescentar mais alguma informação à 

presente entrevista? 

 

- Agradecemos a sua colaboração e disponibilidade, 

e reforçamos mais uma vez que as informações 

prestadas são essenciais à execução do nosso 

trabalho. 

 

 



- Mostrar que a opinião do 

entrevistado é sempre importante, 

até na conclusão da entrevista 

 

2º Guião de entrevista – Pai responsável pela criação da Associação de Pais: 

Blocos Objectivos Específicos Questões Tópicos 

Bloco A 

Legitimação da 

Entrevista 

- Informar o entrevistado sobre a 

temática e a finalidade da 

entrevista. 

- Solicitar permissão para gravar a 

entrevista 

- Garantir a confidencialidade da 

entrevista 

- Sublinhar a importância da 

participação do entrevistado no 

sucesso do trabalho. 

- Salientar o carácter do uso da 

informação prestada. 

- Agradecemos imenso a sua colaboração para com 

o nosso trabalho académico e aproveitamos para 

reforçar que a presente entrevista trata-se de uma 

recolha de informação que não tem quaisquer 

intuitos de natureza avaliativa, apenas se pretende 

fazer uma recolha de dados para a realização de um 

pequeno  trabalho empírico, em grupo, cujo tema se 

prende com a mediação escolar e que futuramente 

poderá ajudar a escola na sua acção perante 

conflitos em meio escolar. A respectiva recolha 

servirá ainda de base para a posterior reflexão sobre 

a pertinência de um projecto de mediação de 

 



 

 

conflitos na escola, mais concretamente, sobre o 

desenvolvimento de um gabinete de mediação na 

mesma. 

 

- Autoriza a gravação da entrevista via áudio? 

 

- Pretende mais algum esclarecimento acerca dos 

objectivos desta entrevista e do trabalho ou sobre a 

sua participação no mesmo? 

Bloco B 

A Escola e o 

conflito 

- Compreender a perspectiva do 

entrevistado sobre a escola. 

- Compreender a perspectiva do 

entrevistado sobre o clima da 

escola  

- Conhecer a forma como o 

entrevistado vê a conflitualidade 

existente na escola. 

 

- Como caracteriza a presente escola? 

 

- Poderia descrever-nos o clima existente na 

mesma? 

 

- De que forma caracteriza o nível de 

conflitualidade da escola? 

- Por exemplo: é uma escola que ofereça as 

condições necessárias para o bem-estar dos 

alunos?; que procure responder às suas 

necessidades; 

 

- Clima: Calmo, Agitado. 

 

- Nível de conflitualidade: Baixo, médio ou 

elevado. 



Bloco C 

Gestão de 

Conflitos e 

Mediação  

- Perceber de que forma 

consideram que deveria ser feito o 

processo de mediação. 

- Compreender a forma pela qual 

são geralmente resolvidos os 

conflitos. 

- Saber quem resolve geralmente os 

conflitos, como o faz e onde o faz.  

- Conhecer a opinião do 

entrevistado sobre a criação de um 

gabinete de mediação na escola. 

- Existe algum dispositivo de resolução de 

conflitos? Se sim, pode dar-nos um exemplo de 

como é utilizado? 

 

- Quem é normalmente responsável pela resolução 

de conflitos? Como e onde o faz? 

 

- Em que medida considera importante a realização 

da mediação na escola e como acha que esta deveria 

ser feita?  

 

 

- Actuação da escola na resolução de conflitos: 

regulamento interno; dispositivos; 

intervenientes; estratégias;  

 

 

- Importância da mediação em meio escolar: 

Melhor ambiente?; estabilidade da comunidade 

escolar?; ou até mesmo melhores resultados 

escolares?; 

 

- Opinião sobre o modo como deveria ser feita 

a mediação: mediação para que conflitos, com 

que intervenientes, em que lugares, com que 

procedimentos; 

 

- Acha importante a criação de um local 

específico para a mediação? : Considera que 

poderia melhor acção da escola? o atendimento 

aos alunos e respectivas famílias?; 



D 

Relação 

escola-família 

- Conhecer o nível de empenho dos 

encarregados de educação na vida 

escolar dos alunos. 

- Saber se os encarregados de 

educação estão ou são colocados a 

par dos conflitos existentes na 

escola e que atitude tomam perante 

estas situações. 

- Compreender o que pensam sobre 

o que poderia ser feito para que a 

participação dos pais se torne mais 

efectiva. 

- Existe algum tipo de envolvimento parental ou de 

outros elementos da família na vida escolar dos 

alunos? 

 

- De que forma considera que a associação de pais 

poderia intervir na gestão de conflitos em meio 

escolar? 

 

- Comunicação escola-família: Existe alguma 

comunicação por parte da escola aos 

encarregados de educação? Como é realizado 

esse processo? Quando existe algum tipo de 

conflito os encarregados de educação dos alunos 

são informados? 

 

- Papel dos encarregados de educação dos 

alunos: medidas tomadas em relação ao 

comportamento dos educandos. 

 

- Aspectos importantes para a promoção de um 

maior envolvimento dos encarregados de 

educação na resolução de conflitos; 

E 

Finalização da 

entrevista 

- Compreender a opinião do 

entrevistado relativamente à 

actividade em questão; 

 

- Perceber se o entrevistado 

pretende dar mais alguma 

- Quer acrescentar mais alguma informação à 

presente entrevista? 

 

- Agradecemos a sua colaboração e disponibilidade, 

e reforçamos mais uma vez que as informações 

prestadas são essenciais à execução do nosso 

 



informação. 

 

- Mostrar que a opinião do 

entrevistado é sempre importante, 

até na conclusão da entrevista 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Guião de entrevista –Psicóloga da escola: 



Blocos Objectivos Específicos Questões Tópicos 

Bloco A 

Legitimação da 

Entrevista 

- Informar o entrevistado sobre a 

temática e a finalidade da 

entrevista. 

- Solicitar permissão para gravar a 

entrevista 

- Garantir a confidencialidade da 

entrevista 

- Sublinhar a importância da 

participação do entrevistado no 

sucesso do trabalho. 

- Salientar o carácter do uso da 

informação prestada. 

 

 

- Agradecemos imenso a sua colaboração para com 

o nosso trabalho académico e aproveitamos para 

reforçar que a presente entrevista trata-se de uma 

recolha de informação que não tem quaisquer 

intuitos de natureza avaliativa, apenas se pretende 

fazer uma recolha de dados para a realização de um 

pequeno  trabalho empírico, em grupo, cujo tema se 

prende com a mediação escolar e que futuramente 

poderá ajudar a escola na sua acção perante 

conflitos em meio escolar. A respectiva recolha 

servirá ainda de base para a posterior reflexão sobre 

a pertinência de um projecto de mediação de 

conflitos na escola, mais concretamente, sobre o 

desenvolvimento de um gabinete de mediação na 

mesma. 

 

- Autoriza a gravação da entrevista via áudio? 

 

 



- Pretende mais algum esclarecimento acerca dos 

objectivos desta entrevista e do trabalho ou sobre a 

sua participação no mesmo? 

Bloco B 

A Escola e o 

conflito 

- Compreender a perspectiva do 

entrevistado sobre a escola. 

- Compreender a perspectiva do 

entrevistado sobre o clima da 

escola  

- Conhecer a forma como o 

entrevistado vê a conflitualidade 

existente na escola. 

 

- Como caracteriza a presente escola? 

 

- Poderia descrever-nos o clima existente na 

mesma? 

 

- De que forma caracteriza o nível de 

conflitualidade da escola? 

- Por exemplo: é uma escola que ofereça as 

condições necessárias para o bem-estar dos 

alunos?; que procure responder às suas 

necessidades; 

 

- Clima: Calmo, Agitado. 

 

- Nível de conflitualidade: Baixo, médio ou 

elevado. 

Bloco C 

Gestão de 

Conflitos e 

Mediação  

- Perceber de que forma 

consideram que deveria ser feito o 

processo de mediação. 

- Compreender a forma pela qual 

são geralmente resolvidos os 

conflitos. 

- Existe algum dispositivo de resolução de 

conflitos? Se sim, pode dar-nos um exemplo de 

como é utilizado? 

 

- Quem é normalmente responsável pela resolução 

de conflitos? Como e onde o faz? 

- Actuação da escola na resolução de conflitos: 

regulamento interno; dispositivos; 

intervenientes; estratégias;  

 

 

- Importância da mediação em meio escolar: 



- Saber quem resolve geralmente os 

conflitos, como o faz e onde o faz.  

- Conhecer a opinião do 

entrevistado sobre a criação de um 

gabinete de mediação na escola. 

 

- Conhecer a opinião da 

entrevistada sobre a possível 

articulação entre a mediação e o 

trabalho desenvolvido pelos 

psicólogos. 

 

- Em que medida considera importante a realização 

da mediação na escola e como acha que esta deveria 

ser feita?  

 

- De que forma considera que se poderia articular o 

trabalho dos psicólogos com a mediação? 

 

Melhor ambiente?; estabilidade da comunidade 

escolar?; ou até mesmo melhores resultados 

escolares?; 

 

- Opinião sobre o modo como deveria ser feita 

a mediação: mediação para que conflitos, com 

que intervenientes, em que lugares, com que 

procedimentos; 

 

- Acha importante a criação de um local 

específico para a mediação? : Considera que 

poderia melhor acção da escola? o atendimento 

aos alunos e respectivas famílias?;  

 

- Articulação entre a mediação e o trabalho 

desenvolvido pelos psicólogos: papel dos 

mesmos e estratégias a acrescentar ao processo 

que favoreçam o seu sucesso. 



Bloco D 

Trabalho 

desenvolvido 

pela 

entrevistada 

- Conhecer o trabalho desenvolvido 

pela entrevistada. 

 

- Compreender de que forma esse 

trabalho tem facilitado a resolução 

de conflitos. 

 

 - Conhecer as estratégias utilizadas 

e o modo como são 

operacionalizadas. 

 

- Saber a opinião da entrevistada 

sobre as melhorias que deveriam 

acontecer na escola. 

- Há quanto tempo trabalha nesta escola? 

 

- Como caracteriza o seu trabalho em relação à 

mediação de conflitos? 

 

 

- O que considera que podia ser melhorado na 

escola para que os conflitos diminuam? De que 

forma? 

 

 

- Impacto do trabalho desenvolvido pela 

entrevistada: Considera que esse trabalho tem 

um impacto positivo? 

 

- Estratégias utilizadas: Que estratégias têm 

sido utilizadas e de que forma foram concebidas? 

 

Bloco E 

Finalização da 

entrevista 

- Compreender a opinião do 

entrevistado relativamente à 

actividade em questão; 

 

- Perceber se o entrevistado 

pretende dar mais alguma 

- Quer acrescentar mais alguma informação à 

presente entrevista? 

 

- Agradecemos a sua colaboração e disponibilidade, 

e reforçamos mais uma vez que as informações 

prestadas são essenciais à execução do nosso 

 



informação. 

 

- Mostrar que a opinião do 

entrevistado é sempre importante, 

até na conclusão da entrevista 

trabalho. 
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Entrevista realizada a Pai representante da associação de pais 

 

Entrevistador: Agradecemos imenso a sua colaboração com o nosso trabalho 

académico. Aproveitamos para reforçar que a presente entrevista, se trata apenas de uma 

recolha de informação, não tendo qualquer intuito de natureza avaliativa, não 

pretendemos avaliar. Apenas se pretende uma recolha de dados para a realização de um 

trabalho empírico em grupo, cujo tema se prende com a mediação escolar, e que 

futuramente poderá ajudar a escola na sua acção de conflito em meio escolar. A futura 

recolha servirá ainda de base para uma futura reflexão sobre a pertinência de um 

projecto de mediação de conflitos na escola, mais concretamente sobre o 

desenvolvimento de um gabinete de mediação. 

 

Entrevistado: É desejar que isto aqui seja, ou tenha uma relação com um futuro de 

trabalho, que haja uma certa continuidade e que não seja… 

 

Entrevistador: …apenas meramente um trabalho académico. 

 

Entrevistado: Sim, exactamente. E que para o próximo ano se comece novamente um 

trabalho académico, mas neste moldes. 

 

Entrevistador: Nós gostaríamos muito. Mas depende da disponibilidade da escola para 

receber alguém para estagiar cá para o ano, mas isso… 

 

Entrevistado: E não só… depende da escola onde vocês estão, e depende da 

conjuntura. 

 

Entrevistador: O nosso primeiro bloco de entrevista refere-se á escola e ao conflito. 

Nós gostaríamos de saber a sua opinião sobre a presente escola. Como caracteriza a 

escola E B 2 de Telheiras? 

 

Entrevistado: Eu estou nesta escola, vou ficar nesta escola este ano. E esta escola está 

em processo de transição. Na passagem da escola com instalações provisórias há 30 

anos, para a passagem para instalações novas. É uma escola que é, portanto, o primeiro 

ano, não está a funcionar por completo em termos de instalações, e isso ai vai repercutir 
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no desempenho da escola e na relação entre os alunos e a escola, os pais e a escola, 

entre os professores e a escola, vai-se reflectir. E, portanto, como é que eu poderia 

classificar neste momento… porque já se está a dizer que para o ano já será do jardim-

de-infância até ao 9º ano. Portanto todas estas coisas são transigentes. A escola está 

numa fase muito mutável, e muito instável neste momento, mas posso dizer que esta 

escola tem sido caracterizada… A população que frequenta esta escola é 

predominantemente de bairros, são digamos, os alunos que não são queridos nas outras 

escolas. Basta ver o panorama da escola, que apanha não sei quantas juntas de freguesia, 

e todas associadas a bairros. Há aqui uma escola só que está na Quinta da Luz, e não 

está associada a nenhum bairro, de resto, as escolas que vêem para aqui. Isto aqui parece 

um bocadinho um recorte para que determinados alunos fiquem todos confinados numa 

escola. Isso foi criando uma imagem que dificulta o relacionamento da escola. E 

portanto é uma característica, que se verifica ser mais importante. Ma como eu comecei 

ainda há pouco, é uma característica muito transigente, e todas estas mudanças podem 

alterar esta imagem.  

 

Entrevistador: Considera que a escola era mais eficaz antes deste processo de 

mudança? 

Entrevistado: Não. Esta questão da população, estas mudanças na população, acho que 

não teve sempre presente, porque eu não conheço esta escola há muito tempo, não estive 

sempre presente, mas nos últimos anos já estava. Com a alteração das instalações da 

escola, é sempre uma mudança de imagem, são mudanças de condições. As condições 

favorecem com que determinados comportamentos aconteçam nas salas, não é? Se as 

crianças têm de ir para as salas com quispos e as salas, quando chove, serem inundadas, 

e remendos constantes, e um desarrumo constante, salas com bolor e não sei mais o quê, 

os alunos também ficam com menos apego à escola, e também faz com que o seu 

comportamento não seja o desejado, e portanto numa escola nova, com outras 

condições, favorece com que, se exija mais e que os alunos respondam mais. Há, 

portanto, alguma alteração positiva na escola. Mas, este ano, por exemplo, estivemos o 

ano inteiro sem ginásio, ora ter um ano inteiro sem ginásio é mau não só para o 

processo educativo das crianças na aprendizagem educativa é mau. Mas é também mau 

porque ficam fechadas na escola durante não sei quanto tempo, sem actividade física. E 

o espírito de grupo que isso tudo envolve, é uma coisa que fica por preencher. Portanto 
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esta passagem… depois de concluída acredito que a escola vai ter resultados 

positivos… 

Entrevistador: A escola conseguirá então responder ás necessidades dos alunos. 

 

Entrevistado: Quer dizer, não são apenas as instalações… mas estas facilitarão o papel 

da escola, ajudarão a que esta responda à sua missão: as necessidades dos alunos. 

 

Entrevistador: Pode nos descrever o clima existente na escola, entre alunos, entre 

professores e alunos e entre funcionários. Se é um clima calmo, se é agitado, consegue-

nos dar uma definição do ambiente que se vive na escola? 

 

Entrevistado: O ambiente da escola… como em qualquer escola… conhecendo 

algumas escolas…Quer dizer, mesmo sem conhecer a escola. A escola é um espaço de 

conflito, as crianças são crianças, são jovens que estão num processo de afirmação, quer 

dizer, induz sempre a esse conflito e a essa tensão, é natural e é até normal. Portanto, 

ultrapassando isto, quer dizer, aquele espaço normal de qualquer escola. E hoje em dia 

vê-se em várias escolas conflitos que tomam proporções e que não eram normais há um 

tempo atrás e vê-se em qualquer escola. Eu aqui acho que esta escola não saí muito 

desse panorama, e se sair até será para baixo, relativamente aos conflitos entre alunos. 

Esse tipo de comportamentos custa-me imenso ver, comportamentos entre eles mais 

violentos ou mais agressivos, não é bem violentos e sim mais agressivos. Agora, vê-se 

entre professores e alunos, ou alunos e professores, algo que é completamente 

intolerável, que é uma falta de respeito e uma falta de autoridade.  

 

Entrevistador: Considera que isso acontece por haver uma grande diversidade 

multicultural na escola? 

 

Entrevistado:  Não acontece só por isso, e há muitos alunos que eu vou vendo e que 

vêm do jardim-de-infância e que eu vou acompanhando, e vejo as diferentes respostas 

que a escola dá perante eles. E vejo aqui uma falha, quer dizer, nunca pode ser tolerável 

uma falta de respeito pela escola, pela turma, pelo professor, não pode ser. Tem de ser 

algo que tem de ser trabalhado. Mas é também preciso, perceber a realidade de cada 

aluno e de cada família, e muitas vezes, por não haver capacidade para isso também… 
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Entrevistador: Capacidade da escola? 

 

Entrevistado: Sim, ou por falta de formação do professor. Muitas vezes o aluno é 

tratado como ele deve ser e não como ele é. A família é tratada como ela deve agir e não 

como ela é. Na minha perspectiva isso cria um conflito que em nada contribui para a 

resolução do problema, nem para o crescimento da criança. Pelo contrário, vai criar 

cada vez mais um afastamento da criança perante a escola e isso aí é o mais grave. Vejo 

isso assim, e portanto a questão mais concreta, que era esta escola para ter mais recursos 

e para actuar mais com estes casos poderia ser considerada uma TEIP.  Mas isso vê-se 

através dos interesses instalados na escola que não querem que ela seja uma TEIP.   

 

Entrevistador: E porque é que acha que isso acontece? 

 

Entrevistado: Concretamente naquelas coisas que não são claras nem óbvias, portanto 

não vale a pena estar aqui, a dizer suposições, porque posso dizer que houve esforço e 

houve perguntas da minha parte, perante esta direcção, e perante o conselho directivo 

anterior. E as respostas foram sempre evasivas e não concretas porque é que não era 

TEIP. Mas prendia-se por exemplo, na dificuldade… 

 

Entrevistador: Respostas do Ministério? 

 

Entrevistado: Não…quer dizer poderiam ser circunstanciais, mas não eram bem 

fundamentadas, eram mais por uma TEIP de ser transmitir uma má imagem, por um 

TEIP de ser transmitido uma má imagem. Por uma TEIP se é aceite, Se é aceite, começa 

a chamar alunos com mais dificuldades, eles começam a vir. Se é uma TEIP há aqui 

uma escola, a tal escola que não tem bairro e que depois os professores passavam a estar 

numa escola que era TEIP, mas eles não tinham condições para estar TEIP. Prende-se 

mais por interesses instalados pelos professores, falando concretamente, do que 

propriamente pelas necessidades e pelas respostas dadas aos alunos. E depois não 

criando essas condições, haverá alunos a que a escola não poderá responder. Em vez de 

fazer uma auto-avaliação geralmente, avalia que a culpa é da família e é do aluno que 

não sabe responder.  
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Entrevistador: Mais uma vez relativamente ao nível de conflitualidade da escola, acha 

médio, baixo, alto? 

 

Entrevistado: Qual conflitualidade? 

 

Entrevistador: Conflitualidade entre alunos, professores, agora avaliando mais o grau.  

 

Entrevistado: Entre médio, alto, baixo, quer dizer é difícil. Quer dizer, é sempre bom 

que haja conflito… 

 

Entrevistador: Então vê o conflito como algo positivo. 

 

Entrevistado: O conflito pode ser encarado como positivo, é muito bom que haja 

conflitos, se estiver tudo em harmonia é no mínimo estranho. O que interessa é sempre a 

forma como se resolvem esses conflitos. Dar-lhe um número para esse grau de conflito 

é complicado. 

Entrevistador: Passando agora á volta da gestão de conflitos e mediação. Existe algum 

dispositivo de resolução de conflitos na escola, de que tenha conhecimento? 

 

Entrevistado: Não tenho conhecimento, de nenhum dispositivo de mediação de 

conflito. Formas que eu conheça, é resolução com o director de turma e com o director. 

Em tempos houve o gabinete de apoio à família, mas deixou de existir porque o 

Instituto da Droga e da Toxicodependência deixou de financiar, disse que era o 

Ministério da Educação, e o Ministério da Educação não quis dar continuidade, e 

portanto desapareceu esse gabinete. Tinha um papel importante, porque aproximava 

mesmo as famílias, e havia aí uma gestão do conflito. Ofereço a minha disponibilidade 

na associação de pais para ajudar a ultrapassar esses conflitos que são normais que 

aconteçam, e que interessa é que se resolvam logo. E apareceu um recurso, não foi a 

meio do ano, mas já o ano tinha avançado bastante, que é uma psicóloga que se divide 

entre este agrupamento de Santarém, se não me engano. E está aqui no agrupamento 

com muitas, muitas, muitas necessidades, e está aqui um dia e meio por semana. Assim 

os conflitos que devem ser tratados, não há capacidade, e depois nem todos os 

professores… quer dizer, há muitas cargas em cima dos professores, e eles têm que ter 

esse apoio, apoio poderia ser esse aí, poderiam problemas ser evitados, mas esse apoio 
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não o tem. Porque haveria mais esse recurso, portanto há aqui uma coisa que não é só 

metermo-nos como vítimas da situação, nós não estamos a agir para que… para utilizar 

os recursos que haja.  

 

Entrevistador: Poderiam ser então tomadas outras medidas não é? 

 

Entrevistado: Acho que a escola deveria ser mais activa e não tão passiva.   

 

Entrevistador: Quem é normalmente responsável pela resolução dos conflitos, é 

apenas a direcção da escola, ou existe mais algum envolvimento de outros 

intervenientes? 

 

Entrevistado: Quer dizer, estamos a falar da E B 2,3. A Associação de País que está a 

criar, dispõem-se e já tem sido recorrida por alguns pais, para a resolução do conflito. 

Alguns não são nada. Basta só mesmo quase que ouvir o pai, que já está o conflito 

resolvido. É só ouvi-lo e falar com ele um bocado que já está resolvido. E depois é 

aquilo que eu digo, é o director de turma e director. 

 

Entrevistador: E em que local, e como é que isso se desenrola, onde é que isso é feito. 

Onde é feito esta resolução do conflito, numa reunião é na escola? 

 

Entrevistado: O local é na escola. E o local normal, é na sala do director, há lá uma 

mesa redonda em que sucede. Mas cá está, é preciso realçar que estamos numa escola 

que em certa parte ainda está em construção, e portanto estes locais são um pouco 

improvisados. Mas é dentro da escola, e quando se vai ao nível do director de turma, a 

Associação de Pais encaminha, porque é um sítio normal, para falar com o director de 

turma, encaminha para aí. Quando vai para o Director é que é lá naquela mesa. E a 

Associação de Pais tem tido um papel paralelo, não é que tenham sido muitos os casos, 

mas tem um papel paralelo e vai resolvendo, ou ajudando a resolver. Mas ainda hoje ao 

fim do dia vou ter uma reunião fora perto da casa da mãe para tentar ver o que é que se 

pode fazer para ajudar a ultrapassar esse conflito que é angustiante para os pais, tenham 

razão ou não, mas é muito angustiante quando se começam a sentir perdidos na 

educação do seu filho, e numa má relação com a escola que é onde passa o tempo todo.   
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Entrevistador: Em que medida considera importante a realização da mediação na 

escola. E como acha que a seu ver esta deveria ser feita? 

 

Entrevistado: Nesta escola é importantíssimo haver um gabinete de mediação. Haver 

uma estrutura de mediação, que facilite a mediação. Essa mediação deve ser uma 

estrutura independente da escola, independente do Director. Deve ser controlada e 

orientada por uma estrutura independente do Director, e deve estar aberta, ouvindo as 

várias partes procurando sempre o interesse da criança e a resolução da criança em 

primeiro lugar não é, orientada para isso.  

 

Entrevistador: Mas como assim? Existir um Gabinete dentro da escola mas não 

pertencer à Direcção.  

 

Entrevistado: Ser na escola, tem de ser dentro da escola, não faz sentido ser fora da 

escola, tem de ser dentro da escola. E quando eu digo não deve depender do Director, é 

para ter toda a liberdade e toda a autonomia para agir. E agir de acordo com as 

metodologias e de acordo com o interesse das crianças, ou dos jovens. Quando eu digo 

autonomia, não é para não trabalhar com o Director, longe disso, tem de trabalhar com o 

Director e com a escola. Tem é que ter autonomia para agir, para considerar e para 

expor, sem estar dependentes de uma avaliação ou de uma…interferência do Director, 

para além do que é normal. Isto aqui não é para dizer que o Director seja um papão ou 

uma coisa dessas, mas é natural que exista ai um conflito entre o Director. É bom 

representar o papel da escola, mas quando existe um conflito, para os pais e para essas 

crianças e para essa gestão, para essa mediação ser mais favorável, tem que se acreditar 

que não se está a falar com a escola, mas está-se a falar com alguém que queira 

solucionar o conflito, e se o conflito é entre nós e a escola, é bom que haja essa garantia 

de neutralidade. 

 

Entrevistador: Passando ao próximo bloco, relação escola família. Existe algum tipo 

de envolvimento parental ou de outros elementos da família na vida escolar dos alunos? 

Se os pais são activos? Poderia por exemplo, dar-nos um exemplo de como funciona a 

Associação de Pais, nós sabemos que o senhor fundou esta Associação, e que pelo que 

nos foi dito, ainda não tem assim uma adesão significativa, não é? O que nos leva a 

concluir que, se calhar o envolvimento dos pais poderia ser um pouco mais efectivo, 
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mais activo, e nesse sentido gostaríamos de saber a sua opinião, sobre este 

envolvimento parental ou familiar.  

 

Entrevistado: Eu sou um bocado complexo e considero as coisas com muita 

complexidade, e custa-me dizer que são os pais que são activos e inactivos ou não sei 

quê… Porque o que os pais são é também muito o resultado da relação entre os pais e a 

escola. E se nós formos a ver a relação entre os pais e a escola ao longo deste tempo 

todo, não favoreceu a uma participação activa dos pais na escola. Eu acredito, e é a 

minha postura. Os pais participam na escola, eles têm uma tendência para participar na 

escola, essa tendência é explorada ou essa tendência não é explorada.  

 

Entrevistador: Quer dizer então que existe uma falha de comunicação entre a escola e a 

família.  

 

Entrevistado: Haverá uma falha de comunicação do passado, podemos ver, e é notório 

que houve essa falha. Não avaliar o pai, não olhar para o pai como alguém que pode e 

deve participar na escola, mas como alguém que é um potencial intruso que vai 

dificultar o funcionamento da escola. Eu posso lhe dar…isto não quer dizer que os pais 

são todos uns anjinhos e que participam, mas posso vos dar aqui um exemplo que 

aconteceu há duas ou três semanas organizado pela escola relativamente ao 

departamento de matemática e de física e de ciências, uma actividade para os pais a um 

sábado de manhã, com pedipaper e com jogos e tudo mais. E foi algo de louvar, pois 

houve uma participação dos pais maior do que o esperado, embora tenha sido baixa, 

mas mesmo assim ainda foram bastantes pais que vierem. Para as crianças foi um 

momento muito bom, mas foi este momento, e á quanto tempo é que não havia um 

momento destes. Tudo empenhado e com propósito, e com os professores a levar para a 

frente. E não é propriamente eu faço isto aqui que me compete, e se depois isso não 

andar para a frente eu mando as culpas para cima de alguém. Havia um propósito 

mesmo de realidade, isso aconteceu a um sábado de manhã alguns pais vieram, outros 

tiveram de ir embora mais cedo. Mas isto é para mostrar que há este potencial. E este 

potencial não tem sido trabalhado ao longo dos anos, o que não é trabalhado ao longo 

dos anos, depois fica mais difícil de acontecer. Tenho a experiência de que os pais têm 

uma relação muito pouco associativa e muito pouco empenhada, mas que mesmo assim 

são trabalhados, e é verdade que eu trabalho e é ao longo dos anos que se vai vendo esse 
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resultado, e vai mudando. Eu tive uns quatro ou cinco anos à frente da associação de 

pais da Horta Nova, e posso dizer que os pais iam participando mais, mas é preciso 

muito trabalho e dedicação. E a evolução e forma como eles confiavam na associação 

de pais na escola, foi progredindo aos poucos mas foi. Agora, eles, se calhar pelo tipo 

de vida, pela educação que têm e tudo mais, sinto-os muito pouco abertos a tomar a 

palavra, a tomar a responsabilidade, participar em reuniões quando há palavras mais 

caras, há uma dificuldade grande. Enquanto os pais na Horta Nova, havia o jardim-de-

infância cuja a população era mais diversificada, porque era um jardim-de-infância com 

4 salas, e portanto recebia muitas crianças, muitas que vinham da Quinta da Luz, da 

Quinta do Colombo, são zonas em que a média de educação é maior, e de estabilidade 

no emprego e geracional era maior e havia depois a escola básica do primeiro ciclo, que 

aí já eram mais pessoas do bairro da Horta Nova, com uma educação académica mais 

baixa, e com uma estrutura familiar mais instável, e eu sentia muito entre a participação 

dos pais do jardim-de-infância, e a participação dos pais no primeiro ciclo. Enquanto no 

jardim-de-infância havia uma participação maior, havia uma participação mais 

consciente de cumprir, na outra a participação era um bocado para o diferente, mas 

havia ali uma ingenuidade e uma humanidade na entrega dos pais á associação, que 

também era verdade. Se calhar acontece mais quando se tem um grupo para ocupar os 

órgãos sociais, e para accionar, e isso ai mais facilmente o vais buscar aos pais que têm 

alguma formação académica.  

 

Entrevistador: É um entrave então a tal multiculturalidade de que tinha falado há 

pouco? 

 

Entrevistado: E os outros, havendo alguém que tome a proa desaparecem. Sendo 

necessário tomar a proa só para os outros é um bocado mais para o difícil mas também é 

possível. E há elementos muito positivos, e temos de ter cuidado com esta 

generalização, porque há elementos muito positivos de um lado e de outro e bastante 

activos. E é assim trabalhando aos pouco s que o movimento associativo e parental dos 

pais perante a escola nunca é fácil. Isto acaba por ser mais um encargo que alguns 

malucos se dedicam para que possa haver isto, porque o pai tem uma vida mais 

preenchida. Acompanhar a criança dentro da escola, acompanhar os eu percurso 

educativo é uma responsabilidade enorme, e que exige ainda mais, além de estar a 

responder ao patrão que come todo o tempo ainda tem que fazer isto, e ainda se tem de 
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estar a preocupar com o funcionamento da escola e tudo mais. É um esforço muito 

grande, e é normal que não seja tão fácil essa participação. No entanto é necessário que 

haja este entendimento que se faz pouco a pouco, ou seja, é necessário que haja também 

uma abertura para puxar e para perceber estas dificuldades. A gente aqui faz parte de 

uma associação de pais, faz parte da escola, porque se nós nos limitamos a agir com o 

que é suposto ou com o que é pretendido que os pais reajam, e se não reagirem assim, 

fica tudo mais complicado. É difícil trabalhar com os pais, neste ambiente torna-se 

ainda mais difícil, mas não é impossível e o desejável é que se desenvolva. Porque há 

ainda muito por explorar que não está a ser explorado.  

 

Entrevistador: De que forma considera que a Associação de Pais poderia então entrevir 

nesta gestão dos conflitos em meio escolar? 

 

Entrevistado: Acima de tudo, dando a conhecer aos pais e estando sempre aberta para 

ouvir os pais, para ouvir e para partilhar as suas angustias, e os seus desejos e os seus 

medos e as suas dificuldades, servindo também de mediadora para respostas que 

existam já respostas instituições, que auxiliam na solução ou na resolução do conflito ou 

do problema que o pai está a sentir. E que existam várias respostas ao nível da freguesia 

e não só, e que a Associação de pais pode ajudar nessa procura, e criando e facilitando 

estruturas que dêem a conhecer aos pais os direitos e temas normais na escola na 

educação das crianças, promovendo a educação parental e, portanto, utilizando alguns 

órgãos da escola, como sendo os representantes dos pais nas turmas, promovendo 

reuniões, essas coisas assim. Acima de tudo, e é isso o papel da Associação de Pais, e 

não é tanto o de criação de ATL e de gestão de ATL. 

Entrevistador: Agradecemos muito a sua participação na nossa entrevista, quer 

acrescentar mais alguma informação? 

Entrevistado: Não… acho que foi tudo dito… 

Entrevistador: Muito obrigada então pela sua participação. 
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Entrevista realizada à Psicóloga da escola 

 

Entrevistadora – Bom dia, em primeiro lugar agradecemos a colaboração para com o 

nosso trabalho académico. Aproveitamos par mencionar que a presente entrevista se 

trata apenas de recolha d informação, não detém quaisquer intuitos de natureza 

avaliativa, apenas se pretende uma recolha de dados par a realização de um pequeno 

trabalho empírico cujo tema se prende com a mediação escolar, e que futuramente 

poderá ajudar escola na sua acção perante os conflitos em meio escolar. A respectiva 

recolha servirá ainda de base para a posterior reflexão sobre a pertinência de um 

projecto de mediação de conflitos na escola, mais concretamente sobre o 

desenvolvimento de um gabinete de mediação na mesma. Autoriza então a gravação via 

áudio? 

Entrevistada – Sim. 

Entrevistadora – Obrigada. Pretende mais algum esclarecimento antes de começamos 

a entrevista? 

Entrevistada – Não. 

Entrevistadora – Obrigada (risos), então vamos começar pelo bloco da escola e o 

conflito. Com caracteriza a presente escola? 

Entrevistada – Bem, para já… acho que é importante dizer isto, este é o meu primeiro 

ano nesta escola, e eu não vim logo no início do ano. Só cá estou desde o segundo 

período, portanto do final do segundo período. Comecei a conhecer melhor a escola só 

partir de Janeiro, portanto o meu conhecimento sobre esta escola é só destes meses. É 

uma escola que tem uma população heterogénea, apanhamos alunos de muito tipo de 

classes, e de muitos estratos sociais e portanto é uma escola heterogénea nesse sentido. 

É uma escola pequena, portanto eu também trabalho noutro agrupamento, no Pedro 

Santarém que é uma escola bem maior, o que é que permite? Permite eu aqui ter, apesar 

de esta cá só a meio tempo não é, só estou a dois dias por semana e de quinze em quinze 

dias estou mais um, permite que a relação seja mais próxima tanto com os professores 

como como os funcionários e claro com os alunos. É uma escola que tem por vezes 

alguns problemas, acho que pelas suas características, do tipo de população que 

apanhamos aqui, mas acho que por ser pequena tem sido possível contornar as 

situações. 

Entrevistadora – Poderia descrevermos no seu entender qual é o clima existente na 

escola? 
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Entrevistada – Pronto, prende-se muito como o que eu já estava a falar não é… é uma 

escola multicultural, é uma escola pequena e portanto é um clima de bastante 

proximidade, no geral as pessoas conhecem-se todas, os alunos também. Há alunos que 

se dão, não se dão só com os da turma, mas permite que eles se dêem uns com os 

outros. Eu gosto do clima, eu sinto-me bem aqui. 

Entrevistadora – Considera-o calmo então? 

Entrevistada – Em geral sim. Temos bastantes situações, eu só estou cá meia semana 

não é, mas acontece… acontece… há conflitos, há! Mas em geral é uma escola calma, 

sim. 

Entrevistadora – De que forma caracteriza o nível de conflitualidade da escola? 

Médio, baixo, elevado? 

Entrevistada – Conflitos… quando vocês falam em conflitos é entre toda a 

comunidade ou só entre… 

Entrevistadora – Entre a comunidade, ou seja alunos-alunos, alunos-professores, 

alunos- funcionários … 

Entrevistada – Sim, é como vos digo o muito conhecimento é muito de … é quase de 

momento não é?! Porque é muito pequeno é de Janeiro até agora, e de aquilo que eu me 

tenho apercebido é médio- baixo, dentro das características da escola, eu acho que é 

médio-baixo, apesar de tudo temos um… eu gosto do clima, acho que não há muitos 

muitos conflitos. 

Entrevistadora – Relativamente a gestão de conflitos e mediação, existe algum 

dispositivo de resolução de conflitos na escola? 

Entrevistada – Dispositivo em que sentido? 

Entrevistadora – Por exemplo, a actuação da escola na resolução de conflitos passa 

apenas pelo regulamento interno ou existem dispositivos, intervenientes ou estratégias 

para conseguir resolver essas situações? 

Entrevistada – Não há nada. Oficialmente não existe. Eu estou a pensar, e a comparar 

com a outra escola onde eu estou que é também uma escola TEIP, portanto tem outro 

tipo de recursos e há gabinetes específicos a que os alunos se dirigem. Estou a pensar no 

caso dos alunos, quando há conflitos dentro da sala, eles são retirados da sala e há um 

sítio para onde vão e ai é mediado o conflito ou trabalhado aquilo que aconteceu com o 

aluno em questão e muitas vezes depois com o professor, se for com um professor ou se 

for entre dois alunos. Aqui especificamente nos não temos nenhuma estrutura que o 

faça, não temos nenhum sítio. Aquilo que eu me percebo é que a interacção entre os 
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vários grupos disciplinares e entre as várias estruturas da escola entre o meu serviço de 

psicologia e a direcção e entre os professores e a direcção, as pessoas organizam-se não 

de forma oficial não é… mas organizam-se para que isso aconteça. Não existe um 

dispositivo oficial, mas é dessa forma que é feita, portanto as pessoas tentam ir com os 

recursos que têm tentar resolver as coisas.  

Entrevistadora – Eu vou pegar numa coisa que disse á pouco. Disse “ também uma 

escola TEIP”, mas esta escola não é uma escola TEIP. 

Entrevistada – Não, está escola não é uma escola TEIP. 

Entrevistadora – Considera que se esta escola fosse uma escola TEIP, poderia ter 

melhores condições para resolver este tipo de situação? 

Entrevistada – Sim. Isto é a minha opinião e eu acho que sim. Acho que a escola TEIP 

pode trazer outro tipo de situações, e outro tipo de populações ou pode não atrair outro 

tipo de população que também nos interessa, porque nos interessa também diversificar e 

que esta escola seja cada vez mais, com o tipo de população que aqui existe, que as 

pessoas venham para cá. Há muitos casais novos aqui, interessamos que esses casais 

venham para aqui, não sejam só as pessoas que aqui vivem… 

Entrevistadora – Que confiem na escola, não é? 

Entrevistada – Que confiem, exactamente. No entanto, eu acho que com as condições 

que hoje temos nesta escola e da história que sei da escola, eu acho que era pertinente 

que esta escola fosse TEIP. 

Entrevistadora – Perguntamos isto, porque na entrevista com o pai, ele disse que uma 

das necessidades que existe no entender dele, seria essa. 

Entrevistada – Eu concordo, mas mais uma vez vos digo é a minha visão, que é muito 

do que apanhei das várias opiniões, e há pessoas aqui que acham que não, que a escola 

não deveria ser TEIP, eu estando numa escola TEIP e já trabalhei anteriormente numa 

escola TEIP acho que ganhávamos outro tipo de recursos. 

Entrevistadora – Quem é normalmente o responsável pela resolução dos conflitos? É a 

direcção da escola ou os professores? Como é que funciona? 

Entrevistada – Daquilo que eu me apercebo funciona um bocado de forma hierárquica, 

até em termos de cargos, portanto, nos temos o professor da aula, depois temos o 

director de turma, depois sim temos a direcção, eu apareço aqui pelo meio mas não 

estou a tempo inteiro, e aquilo que eu me apercebo é que se tenta sempre que a coisa 

seja resolvida começando por baixo, tentando sempre que em sala o professor consiga 

resolver, se ele não conseguir o director de turma toma conta do caso, se tal não for 
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possível chega a direcção. Eu entro, já entrei esporadicamente, como vos digo não é 

uma coisa oficial, mas já entrei em algumas situações em que por coincidência ou estou 

no sitio ou recorrem a mim. Na direcção, o director já me pediu varias vezes para ser eu 

agir em situações de conflitos, mas em geral eu creio que se vai subindo na hierarquia, 

portanto, começa… tenta-se sempre que em aula seja primeiro resolvido, depois se não 

der passa-se para o Director de Turma se ele estiver disponível, e se não estiver vem a 

direcção. 

Entrevistadora – Em que medida considera importante a realização da mediação na 

escola? E como acha no seu entender que esta deveria ser feita? 

Entrevistada – Bem… é uma questão… vocês no outro dia quando me pediram eu 

pensei um bocadinho nisso, mediação é verdade não existe, e lembrei-me de algumas 

coisas que se falam em algumas escolas, e sei que já foi feito em algumas escolas, aqui 

não existe, e eu nunca estive numa escola em que isso acontecesse, mas eu acredito 

muito que a mediação se faça, já acredito que em geral muita coisa se evite, muitos 

conflitos ou outros tipos de problemas se evite através da prevenção, ou seja fazendo 

um trabalho que não e só de bombeiro, não é só de intervenção, não é só trabalho de 

crise, mas eu acredito que a prevenção nos ajude muito a que a mediação só venha 

mesmo em crise, ou seja o trabalho de prevenção já é um trabalho de eles aprenderem a 

mediar e a regular-se, e acredito muito que eles próprios, os alunos que é quem nos 

estamos aqui a servir, possam ser os próprios alvos não só da mediação, mas eles 

próprios serem os agentes de mediação, portanto serem no fundo tutores para os outros 

e agentes, estamos a responsabiliza-los e ao mesmo tempo como eles se sentem 

importantes nesse cargo estão a passar modelos para os outros e são eles que estão nos 

intervalos não somos nós. Depois a também todo um trabalho que eu acho que também 

é importante que é de poder formar e acho que se o serviço de psicologia funcionasse de 

outra forma, fosse uma equipa maior, tivéssemos mais tempo e não fosse um 

agrupamento inteiro, não é… pudéssemos estar aqui a tempo inteiro para proporcionar 

estratégias praticas dos próprios professores poderem em situações de conflito e aí sim 

de crise podem agir, porque as vezes o que acontece… não é que as pessoas não querem 

fazer bem… mas as vezes nos sabemos se os miúdos já estão muito empolgados, se já 

trazem um background de grande agressividade, se o professor também reagir mal e 

reagir de forma mais agressiva também, e agressiva não é bater, é também falar mal 

verbalmente, pode ainda potenciar o conflito, e às vezes essas situações… quando eu 

falo no professor, falo também noutro tipo de agente educativo, quando falo nisso falo 
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nos funcionários. E portanto, formação nesse nível aos funcionários, aos professores e 

até a toda a comunidade, aos pais também deviam estar incluídos nisso, acho que 

preveníamos muita coisa. 

Entrevistadora – De que forma considera que se poderia articular então o trabalho dos 

professores com os psicólogos no processo de mediação? 

Entrevistada – Pois…era como eu estava a dizer, é um bocadinho a continuidade, já 

falei um bocadinho disso. Eu acho que, e já tive essa experiência que a estrutura dos 

serviços hoje em dia de psicologia não é a ideal e está longe de ser, até caminhamos 

para o contrário, porque esta situação de eu estar, eu apareço aqui duas vezes por 

semana, não é só nesta escola, apareço, tenho de estar nas varias escolas, não chego a 

tudo não é, mas também não estou aqui sempre, acho que o serviço de psicologia se 

funcionasse não só comigo, mas com mais pessoas, era… podia contribuir para isso… 

porque tem conhecimentos nessa área, porque podia fazer parte das nossas 

competências, lá está de ser os agentes de organização de algum tipo de formação aos 

professores, aos funcionários, aos encarregados de educação e depois um trabalho com 

os alunos… lá está de os formar, um bocado de formação de formadores, de os formar 

para eles próprios serem os mediadores, e os serviço poderia contribuir para isso. 

Depois, acho também que poderia contribuir de outra forma, que era se houvesse um 

serviço, neste momento também estamos em obras e nos não temos gabinete próprio, 

daí também estarmos aqui, ah eu não tenho neste caso que sou a psicóloga que esta ca 

do agrupamento, que é se a psicóloga, ou se houvesse uma equipa era o ideal não é, mas 

se houvesse uma equipa de psicólogos que tivesse um sitio físico onde estaria a tempo 

inteiro, portanto o gabinete estaria aberto nas horas lectivas todas, e nas horas em que 

não houvesse atendimentos, pudesse ser um gabinete que os alunos ou até os 

professores poderiam recorrer sempre ou quase sempre que fosse disponível para 

acalmar os ânimos ou para pedirem aconselhamento ou para os miúdos até se irem 

organizar um bocadinho lá para dentro quando as coisas estão mais empolgadas, eu 

acho que se essa figura existisse, se esse espaço físico existisse, isso previne muita 

coisa, e já estive num sitio em que isso acontecia, e conseguimos alcançar isso, portanto 

os miúdos muitas vezes não chegavam ao ponto de conflito por exemplo dentro da sala 

de aula porque iam ter ao gabinete onde estavam.. onde éramos duas a tempo inteiro só 

numa escola e acalmavam-se e a coisa resolvia-se ali e podiam voltar para a sala de 

aula. 
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Entrevistadora – Considera então que existe falta de recursos humanos e físicos, não 

é? 

Entrevistada – Sim. Neste momento pelas obras também não temos o espaço físico é 

também devido a isso e depois sim os recursos humanos sem dúvida, cada vez mais. 

Entrevistadora – Agora vamos tentar explorar um bocadinho mais o seu trabalho. A 

quanto tempo está nesta escola, sabemos que é desde Janeiro não é? 

Entrevistada – Eu entrei aqui dia 3 de Dezembro ao serviço, mas entrei no outro 

agrupamento que foi quem tratou do processo todo e foi na altura que eu soube que viria 

também parra outro agrupamento, não tinha esse conhecimento e dia 14 de Dezembro 

foi a minha primeira visita a esta escola. Depois comecei no activo aqui dia 15 de 

Dezembro que coincidiu com…faltava uma semana para terminar as aulas. No activo 

mesmo, portanto a trabalhar com eles, a agir estou desde Janeiro, quando começou o 2º 

período. 

Entrevistadora – Considera que o seu trabalho tem tido um impacto positivo nesta 

escola? Nos vimos por acaso alguns recortes que apelavam a sensibilidade dos alunos… 

Entrevistada – E isso não é só característica desta escola, há muito a ideia… e vocês 

também devem saber disso… que os psicólogos são para malucos e que só as pessoas 

malucas ou com necessidades especiais é que vão ao psicólogo, e eles vivem todos 

muito com essa imagem e portanto o que eu tentei e tento sempre fazer nas escolas, aqui 

se calhar menos e no outro agrupamento ainda menos porque é uma escola muito maior 

e as coisas funcionam um bocadinho diferente mas aqui consegui um bocadinho mais, é 

portanto tentar desmistificar isso e dai ter criado ali no átrio deles quando foi possível 

um sitio dedicado ao SPO (serviço de psicologia e orientação), para os alertar para isso, 

ir ao psicólogo eu, e por lá alguns exemplos como vocês estavam a falar de motivos que 

nos levam a ir ao psicólogo. A ideia daquele sítio, daquele espaço no átrio reservado ao 

SPO era diferente, era eu poder actualizar, isto é uma sessão ideal e eu sabia que se 

calhar não ia chegar lá e não consegui com queria, portanto só ficou ali aquilo, aquela 

ideia do desmistificar, a ideia era que aquilo todas as semanas fosse actualizado com 

alguns trabalhos deles, ou eu apanhar alguma coisa que estivesse a acontecer na escola e 

tentar um bocado por ali alguma coisa sobre esse tema, pronto a ideia inicial era esta… 

e eles poderem ir lá consultar, a ideia inicial até era ir distribuindo folhetos, mas isso 

depois percebemos que não ia ser possível porque eles depois iam atirar fora e pronto 

não íamos conseguir, mas tendo uma coisa afixada que fosse sempre actualizada, e isto 

era sempre no sentido do SPO, deles perceberem que é um serviço que todos eles 
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podem recorrer e que não é uma coisa, para já não é imposta pelos directores de turma e 

é muito associado a isso, são sempre os meninos que são sinalizados, e no entanto acho 

que aquele cartaz e a forma como as vezes, que é pouco, mas a forma como consigo 

estar com eles nos intervalos ou apanho-os ai fora e falamos um bocadinho ajudou a que 

algumas pessoas, talvez os mais crescidos, me procurassem voluntariamente que eu 

acho que é um dos objectivos e que é óptimo. Não se conseguiu, e como vos digo a 

minha grande experiência em termos de sucesso numa escola foi realmente quando 

estive a tempo inteiro em que no segundo ano a dificuldade era ter menos gente. 

Portanto, toda a gente já achava que… toda a gente quase que inventava, não é (risos), e 

pronto eles iam falar do que queriam obviamente, mas às tantas temos de ter prioridades 

porque já não dava para todos, e portanto acho que nesse sentido foi bom. Depois acho 

que houve mais coisas que correram bem aqui, e acho que isso se deve muito a escola 

ser pequena e a pessoa que estava na direcção e que esta de partida mas com quem eu 

me relacionei muito bem, estou a falar mesmo do Director, e com quem foi possível 

trabalhar, apesar do pouco tempo dele, do meu pouco tempo, conseguimos articular 

muito e conquistamos, eu penso que consegui conquistar e ele também uma coisa que 

foi curta, mas que foi boa que foi também envolver-me de alguma forma em outro tipo 

de coisas que não seriam só minhas nem só da direcção nomeadamente nos processos 

de suspensão, portanto o que é que é razoável o que é que não é.. não ser a suspensão 

por si própria de irem só para casa, que alternativas é que existem mesmo a nível de 

serviço comunitário, de ver às vezes, eles fazem alguma coisa de mal e porque é que 

eles fizeram isso e tentar perceber com eles e promover até sessões de desenvolvimento 

de competências que num caso especifico não foi dado por mim, mas foi por uma 

enfermeira porque era um caso, que não interessa dizer qual era, mas que fazia sentido 

que eles pudessem perceber porque é que fizeram certas coisas e havia ali dúvidas e não 

verem aquilo como: vai ser punido, porque é mau fazerem assim. Não é mau fazerem 

como fizeram, mas porque é que fizeram assim e nesse sentido acho que foi bom. O que 

é que foi bom também? Acho que foi bom outra coisa, apesar de pouco tempo ainda 

consegui não o que desejava mas consegui levar os mais velhos, especialmente as 

turmas CEF que eu senti que eles precisavam de alargar um bocadinho os horizontes e 

perceber… porque o percurso deles acaba por ser profissional porque começaram num 

curso de educação e formação e a continuação geralmente é profissional, deles 

alargarem alguns horizontes, perceberem o que é uma escola profissional, perceberem o 

que é que poderiam estudar, que recursos, também lhes dei esse oportunidade e acho 
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que nesse sentido foi positivo. Pronto, houve algumas coisas que não consegui e gostava 

de ter conseguido.  

Entrevistadora – Também devido ao tempo não é? O factor tempo… 

Entrevistada – Sim. E depois também a adaptação, porque entrei em Janeiro, e os ter 

de começar logo a actuar, são movidos muitos recursos que às vezes nós não temos. 

Entrevistadora – São saltadas algumas etapas não é? 

Entrevistada – Sim, sim. 

Entrevistadora – Daí aquela questão de ter tido pouco tempo para diminuir aquela 

ideia de quem vai ao psicólogo é maluco, não é? 

Entrevistada – Tal e qual.  

Entrevistadora – E se calhar muitos ainda tem vergonha de ir? 

Entrevistada – Tem, muitos… Isso aí digo-vos que não é de modo nenhum um 

sucesso, portanto acho que é bom poder contar, poder vir dizer-vos que tenho alguns 

casos que me procuraram sozinhos e sem o director de turma sequer saber, e às vezes 

até tinham tarde livre e iam para casa, que às vezes vinham ter comigo ao fim da tarde 

que é quando podiam, eu acho que isso são sucessos, mas são pontuais. E depois, 

apanhamos este tipo de miúdos, que já tem também, para fazer isto é porque já tem 

alguns recursos, e não apanhado e por estar cá pouco tempo é uma falha grande, não 

apanhei aqueles que se calhar mais precisavam, ou seja aqueles miúdos que fazem uma 

rejeição, uma recusa enorme a virem ao psicólogo, acho que alguns continuaram a fazer 

e acho que isso também tem a ver com eu não poder estar aqui mais tempo. Se eu 

estivesse aqui mais tempo, se tivesse mais horas livres, não ter tudo encavalitado podia 

estar uma hora aqui depois ir a sala, aparecer no intervalo e estar ali um bocadinho fora 

com eles, acho que é por ai que se conquista esses miúdos que acham que é uma seca ir 

ao psicólogo, ou é para malucos ou vão ser gozados. Se fosse uma figura norma, ir falar 

com a Rita não é, como é para alguns que já tem esses recursos acho que isso sim é o 

caminho do psicólogo na escola. 

Entrevistadora – Relativamente ao seu trabalho na mediação de conflitos, como o 

caracteriza? 

Entrevistada – Pois.. lá está nunca foi nada oficial, não está nada institucionalizado, 

não há uma atribuição a minha pessoa em termos práticos da mediação, portanto faz 

todo o sentido, e percebo perfeitamente a pertinência desta entrevista… que seja 

envolvida nisso. O que é que eu me lembro… estava a pensar o que é que eu fiz em 

termos de mediação de conflitos. Fiz em termos de sessões, quando foi a semana… eu 
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colaborei com o projecto educação para a saúde e houve uma semana que foi dedicada 

ao projecto educação para a saúde, nomeadamente um dia foi dedicado a prevenção da 

violência. Esse dia eu propus em reunião com a coordenadora de projectos educação 

para a saúde, ela perguntou-me como é que eu podia colaborar, e eu propus que… não 

dava para chegar a todas as turmas…mas nesse dia propus que pudesse ir as turmas 

todas de 5ºano fazer uma sessão com cada uma de grupo, de desenvolvimento de 

competências no sentido de prevenção da violência, como é que eu agarrei isto? Foi no 

sentido de eles perceberem os selos de comunicação que existem, ou seja a questão da 

assertividade, como é que em termos de linguagem… como é que nós em termos de 

comunicação verbal podíamos prevenir muito a reacção agressiva do outro, como é que 

eu posso deixar de ser agressivo, portanto isso foi um trabalho no fundo que contribui 

para a mediação de conflitos, no fundo para evitar conflito. Agora, não se faz numa 

sessão como é óbvio, faz sentido se fosse estendido no tempo. No entanto é um trabalho 

que se fosse aproveitado em termos de nem é bem mediação é mais de prevenção de 

conflitos, que é como vós disse que eu também acho que faz sentido quando falamos de 

conflitos ou de mediação de conflitos. Depois também faço um trabalho que só da para 

ser mensal, com uma turma de curso de educação e formação, com a turma que esteve 

cá de primeiro ano, portanto a outra já foi para estágio, e já não havia… já houve, mas 

na altura que eu cheguei não havia grande necessidade de fazer mediação de conflitos 

entre elas, elas eram já unidas, a turma da professora Armanda, que eu também sei que 

passou por um processo que foi preciso trabalhar isso, mas esta ainda não… É uma 

turma que ainda só tem uma rapariga, são muitos rapazes em idades complicadas com 

histórias de vidas muitos deles complicadas, portanto uma vez por mês eu estou com 

eles em dois tempos a fazer um trabalho muito a nível de assertividade, de saber estar, 

saber respeitar, onde é que se pode ir com o outro, como é que eu tenho alternativas de 

responder as situações, porque eles partem logo para a agressividade e de achar que os 

outros já lhes estão a pisar os calos quando ninguém os está a atacar, portanto nesse 

sentido trabalho muito em situações praticas com eles… com eles tem de ser tudo muito 

concreto, trabalhamos muito situações entre eles, situações do dia-a-dia, situações com 

os professores, como é que eles fazem e como é que poderão fazer. É uma vez por mês, 

acho que era preciso muito mais, sem dúvida. Depois há intervenções pontuais, há 

miúdos que eu tenho, meus, que foram sinalizados já, porque se calhar tinham também 

um problema a esse nível de entrar em conflitos de não saberem estar, e portanto há um 

trabalho, quando são acompanhados por mim individualmente eu faço esse trabalho 
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com eles, depois há a intervenção, e essa não é pontual é semanal, e depois há um 

trabalho esporádico, às vezes acontece eu estar presente numa situação em que há algum 

conflito ou pedem-me ajuda nesse sentido, ou eu até vejo… e essa parte sim é pontual. 

Entrevistadora - O que considera no seu entender que deveria ser melhorado para que 

os conflitos diminuíssem na escola? De que forma é que … Se lhe pedissem que cria-se 

uma estratégia, que conselho (s) é que daria a escola para intervir neste sentido? 

Entrevistada – É um bocadinho buscar aquilo que à bocado já vos disse, acredito que 

se houvesse um projecto já mesmo estruturado… no caso da mediação de conflitos se 

houvesse um projecto, um grupo de pessoas e esse grupo tinha de ser multidisciplinar, 

não acredito que fosse só psicólogos. Eu acredito que tivesse de haver encarregados de 

educação a discutir isso, que tivesse de haver professores, que tivesse de haver 

funcionários, portanto um representante de cada área, e que fosse feito até uma espécie 

de… numa fase inicial uma tempestade de ideias no sentido de, o que é que está a 

acontecer e o que é que nos podemos, que estruturas é que temos e podemos mobilizar 

para montar uma estrutura forte e sólida que nos ajude a prevenir conflitos e a media-los 

quando é preciso. E depois instalar entre outras ideias, eu a crédito que as pessoas 

dessem outros contributos, instalar aquilo que eu estava a dizer, muito num sistema de 

formar os membros da comunidade e depois os próprios alunos terem um papel muito 

interventivo nesta situação, terem estratégias, num intervalo prevenir, depois ser feita 

prevenção no sentido interventivo. Ah e também já fiz isso, desculpem, eu sei que 

depois isto para transcrever é uma confusão…porque eu também faço (risos). Mas 

estava-me a lembrar porque também fiz isso com eles no dia da prevenção da violência, 

com uma das turmas de 5ºano com quem fiz a sessão em sala, e eles depois foram 

ajudar-me a distribuir cartazes, que se calhar alguns já desapareceram, mas alguns ainda 

estão, que dizem: Em vez de dizer és mesmo burro, tens outra alternativa, dizer… pedir 

desculpa, pedir por favor, portanto chamadas de atenção. E eu acredito muito nisso, 

acredito que se na escola houver um ambiente, e pode ser através de cartazes, que eles 

de vez em quando vejam e se lembrem, pois é tenho de fazer assim… e se estivemos 

todos nessa onda, nessa coisa de os ir relembrando... e depois temos de ser exemplos, eu 

também acho isso. Acho que os mais velhos, os educadores, tem de ser um exemplo, e 

acho que isso às vezes também… nem sempre é feito por toda a gente. Mas muita gente 

não o faz, mas acho que é importante, por exemplo, estou a pensar no caso da fila do 

bar, que há queixas de que de vez em quando os professores passam a frente… É assim, 

eu percebo o lado dos professores, porque é assim… alguns não passavam a frente e um 
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dia foram atacados na fila, mas acredito que se houvesse isto tudo bem estruturado, e 

temos de dar tempo, a coisa fosse possível, e eles também não pudessem usar esse 

argumento. Se eles virem que os professores também respeitam, eles se calhar mais 

devagar, mas também vão começar a respeitar algumas coisas… e quem sabe até dar o 

lugar, não é… porque viram que o professor respeitou antes. Mas acho que basicamente 

é muito também responsabiliza-los por isso, porque eles no intervalo podem ter um 

papel de agentes de mediação, de terem de dar o exemplo, de serem muito reforçados 

por isso, portanto elogiados: conseguiste fazer isto, conseguiste… reforço positivo... e 

ser mesmo uma equipa que é montada em que há elementos dos alunos, e depois pode 

ser alargado a mais alunos, mas serem escolhidos alguns e que não tem de ser os que já 

conseguem não ter conflitos, até podem ser os outros e serem envolvidos na equipa, dá-

lhes responsabilidade e eu acredito que eles sejam capazes de responder a isso com 

tempo claro… temos é de dar tempo, às vezes as pessoas querem logo resultados, e não 

há resultados. 

Entrevistadora - Pensamos também que a família poderia intervir mais, se calhar se a 

escola desse um pouco mais de abertura… não sei… se houvesse uma comunicação 

melhor.. 

Entrevistada – Sim… isso é uma questão difícil sabem, porque nos temos perto da 

mesma idade, e é um bocadinho triste dizer mas o que eu tenho sentido é que com o 

tempo, e com a idade e com a experiência de trabalho em escola é muito desgastante, e 

as pessoas com o tempo desistem um bocadinho, sentem-se um bocadinho derrotadas 

porque também vêm com força depois há algumas coisas boicotadas e depois é um 

bocadinho difícil de imaginem… vocês querem organizar umas sessões de formação a 

pais porque acham exactamente isso, que os pais e as famílias vêm pouco a escola e 

organizam e depois confrontam-se com a situação de virem quatro pais por exemplo, 

que já me aconteceu, faz-se uma sessão… é promovida, os pais dizem que querem 

muito, mas depois só vêm quatro pais e muitas vezes não vêm os pais que nos disseram 

que queriam vir. Isto não nos deve fazer desistir, como é óbvio, isto tem uma razão para 

ser assim… as pessoas não são assim sempre só por escolha, é porque se calhar ou tem 

vidas muito complicadas, ou porque isso não é um hábito… e portanto é uma conquista 

que se faz, tem de ser devagarinho, não pode ser: ok, agora está feito, tem de vir 

todos… só que eu acho que as pessoas vão desistindo com o tempo, como também não 

tem retorno da outra parte, também não tem colaboração, dá muito trabalho. e por isso a 

aproximação da família a escola fica um bocadinho condenada neste sentido, porque as 
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pessoas com o tempo começam a desistir. Depois há outra situação que é, antigamente 

tínhamos pais que diziam… a criança chegava a casa e a criança dizia: a professora 

bateu-me, e eles diziam de certeza que fizeste alguma coisa, e depois ainda levava 

mais… agora temos outra situação que também nos preocupa que é… e eu já vi que isso 

acontece, não é sempre mas acontece e às vezes acalmar os ânimos das pessoas é 

difícil… as pessoas qualquer coisinha que aconteça já não se põe em causa que o 

professor tenha razão, portanto o professor não tem de certeza, nem se questiona que 

tenha… e portanto vou a escola para pedir… e eles sentem-se com as costas largas os 

miúdos não é… porque os pais… se um diz mata o outro diz esfola e isso é óptimo… 

tenho a força da minha família. O que eu acho que deveria haver um esforço comum, e 

acho que isso sim, e nesse sentido concordo com vocês o papel continua a ser da 

escola… de aproximar, e de os pais perceberem muito que esta tudo a colaborar para 

que os alunos se sintam protegidos e que tem acompanhamento. O que eu sinto, é que as 

famílias não sentem sempre isso, às vezes cada um está de um lado diferente da muralha 

não é… não há… as perspectivas são sempre diferentes, sentem que os professores não 

estão ca para facilitar… estão cá para… que eu não acho que seja, mas às vezes… essa 

ideia foi-se construindo com o tempo, que os pais estão de um lado, os professores estão 

de outro. E sem dúvida que idealmente, e acho que deviam ser feitos mais esforços 

nesse sentido… 

Entrevistadora – O objectivo é o mesmo, é dar as melhores condições aos alunos. 

Entrevistada – Agora há um trabalho muito grande a fazer no sentido de os pais 

perceberem melhor que a escola está do lado deles e também está do lado dos filhos, 

mas é perceber isso. E há formas de se explicar, tem de se perceber que pai ou que mãe 

ou que tia ou que avó, porque temos famílias muito diferentes e até pessoas que não 

estão com a família não é. .. Estão em instituições. Portanto é perceber que pessoa é que 

temos a frente, e perceber e adequar o discurso e perceber que necessidades é que esta 

pessoa tenha, e depois há coisas que não se conseguem não é… portanto se eu vejo que 

há pessoas que antes desta preocupação infelizmente tem outras muito mais básicas para 

resolver, portanto não vão ter disponibilidade, e por mais que seja frustrante não tem 

disponibilidade mesmo que quisesse. Mas era ideal de escola, se aproximar mais da 

família e até que a comunidade se juntasse toda, mas isso continua a ser envolver os 

pais… é difícil, eles estarem nas reuniões é difícil… e ás vezes aguentar alguns pais 

manter a calma é muito difícil, mas é preciso. 
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Entrevistadora – Nós já estamos na parte final da entrevista, gostaríamos de agradecer 

a sua colaboração mais uma vez. Quer acrescentar alguma informação? 

Entrevistada – Não, acho que esta questão da mediação de conflitos faz todo o sentido, 

acho que é preciso também algum cuidado de como é que se faz a mediação de 

conflitos, para não ser mesmo, lá está… a ideia é que nunca seja mesmo uma luta de 

forças, não é eles pensarem que… nem os alunos pensarem que agora tenho toda a 

força, é um assunto muito sensível, nem eu tenho toda a força para.. com os meus 

colegas… quando somos mediadores ou se um dia existir uma equipa de mediação, eles 

fizerem parte.. eu sou um dos agentes de mediação do intervalo do aluno. O percurso 

tem de ser sempre muito controlado, e portanto isto tem de ser sempre feito de forma 

muito calma, com um passo de cada vez e com toda agente envolvida, acho que as 

várias perspectivas são importantíssimas, os funcionários passam por umas coisa tem de 

controlar de uma forma encaram desafios muito diferentes se calhar dos nossos, se 

calhar eu… eu … que estou sozinha com eles individualmente ou em pequenos grupos, 

ou o professor em sala de aula, portanto são perspectivas completamente diferentes, 

difíceis e depois também muito o desmistificar uma atitude que eu acho que está um 

bocadinho instalada, não é em todo o lado nem em toda a gentes, mas há muito, eu noto 

muito nos professores a atitude que já foi dita... de tudo tentar… ou seja eu já tentei de 

tudo. 

Entrevistadora - Não é responsabilidade mínima, já fiz o que devia… 

Entrevistada – Exacto é um bocadinho responsabilidade, mas também muito aquela 

atitude um bocado de desmotivação, um bocado o achar que já fiz e que não vale a 

pena, e eu acho que é preciso persistência… é preciso persistência e é preciso sair daqui 

muitas vezes frustrado, porque saísse muitas vezes, porque as conquistas são poucas, 

são algumas mas são muito menos do que gostaríamos, mas especialmente essa atitude 

de pensar que os outros... eu tento ter essa perspectiva, eu acho que vou ganhar alguma 

coisa em ouvir outra que não seja da minha área, mas com quem trabalho. E às vezes 

sinto… eu tenho uma perspectiva diferente, eu não estou em sala de aula sempre, 

também já estive com eles em sala mas é diferente claro… e o trabalho dos professores 

é muito ingrato e difícil, mas eu sinto nas reuniões com os professores que eles.. que há 

pouco espaço também para aquilo que eu lhes proponho, como que o que eu lhes 

estivesse a propor: Já ouvi isso não sei quantas vezes…já tentei isso não sei quantas 

vezes.. não é … 
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Entrevistadora - Não há uma abertura se calhar para ouvirem com mais atenção, não 

é? 

Entrevistada - Não há uma abertura e depois é tudo muito em cima não é…eu também 

não tenho muito tempo para eles, se calhar precisava, e acredito nisso... Que o poder 

estar com eles, haver um espaço para os professores, eu poder ouvi-los… isso também é 

importante. Eles às vezes gozam a dizer… quando é que há gabinete para os professores 

estou a precisar de lá ir… e pronto há um gabinete para os professores, claro que não se 

faz terapia directamente aos professores, mas há também o gabinete é para isso e 

portanto eu acredito que seja muito um estilo de prevenção, de formação para a 

prevenção, de as pessoas, e quando falo nas pessoas é a comunidade toda educativa… e 

que isso possa ser feito. Quanto mais contribuições houver, e nesse sentido o TEIP às 

vezes é importante porque podemos contar com serviço social, que é importante 

também e chega a outra perspectiva da família e sobre o aluno claro, é muito mais 

importante, acho eu… Voltamos ao mesmo que é as pessoas unirem-se e a equipa ser 

sempre mais coesa, e a minha experiência positiva aqui é também essa é poder e ter sido 

chamada… e ter sido pedido, porque é a minha função aqui também, a minha 

contribuição para esse tipo de coisas.. e preciso resolver alguma coisa.. e portanto a 

proximidade e o trabalho em equipa… 

Entrevistadora – São essenciais neste processo? 

Entrevistada – Sim, penso que sim. 

Entrevistadora – Muito obrigada Dr. Rita. 
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Entrevista à Coordenadora de projectos da escola 

 

Entrevistadora - Em primeiro lugar, agradecemos imenso a sua colaboração para com 

o nosso trabalho académico. Aproveitamos para reforçar que a presente entrevista se 

trata de uma recolha de informação que não tem quaisquer intuitos de natureza 

avaliativa, apenas se pretende fazer uma recolha de dados para a realização de um 

pequeno trabalho empírico em grupo, cujo tema se prende com a mediação escolar e 

futuramente poderá ajudar a escola na sua acção de gestão de conflitos em meio escolar. 

A respectiva servirá ainda de base para a posterior reflexão sobre a pertinência de um 

projecto de mediação de conflitos numa escola, mais concretamente sobre o 

desenvolvimento do gabinete de mediação da mesma. Pedimos então autorização para a 

gravação da entrevista em áudio. 

Entrevistada – Sim, sim. 

Entrevistadora – Quanto ao primeiro bloco, o bloco B, bloco de caracterização da 

escola, em que ano a presente escola se fundou e deu início a sua actividade e de que 

forma tem evoluído? 

Entrevistada – Presente escola é difícil… ou presente escola… instituição escola? 

Entrevistadora – A instituição escola. 

Entrevistada – Em que ano, deve ter sido aí por volta dos anos 80. Esta escola tem 

trinta e poucos anos. 

Entrevistadora – E de que forma tem evoluído até ao presente? 

Entrevistada – É assim, eu faço parte da escola há muitos anos, 17 ou 18 anos e a 

escola era uma escola chamada escola secundaria de telheiras, que nessa altura o 

secundário era a partir do 7ºano, havia outra designação, não é…Entretanto… portanto 

era só 7º, 8º e 9º que funcionava na escola. A população escolar era principalmente de 

Telheiras, mas também de bairros envolventes, portanto em ternos de sucesso escolar 

tínhamos mais do que temos actualmente, havia uma fracção da população que tinha 

expectativas boas para o futuro e que ia para a universidade. Actualmente a escola, 

portanto a uns… não sei se a uns oito anos, a escola passou a ter o 2ºciclo, mudou de 

nome, passou a ser escola básica e passou a ter 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, não sei se vocês já 

sabiam isto… 

Entrevistadora – Sim, sim…já. A professora já tinha dito. 

Entrevistada – Eu já tinha falado ou foi a professora Graça? 
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Entrevistadora – Sim, sim. E quais os objectivos e finalidades desta entidade? Qual a 

sua missão para com os alunos? 

Entrevistada – Os objectivos é sucesso e a formação… formar pessoas não é. 

Entrevistadora - Também tivemos conhecimentos que mudaram de instalações, há 

quanto tempo estão a decorrer as aulas nestas novas instalações? 

Entrevistada - Desde… o inicio deste ano lectivo, desde Setembro. Vinte e poucos de 

Setembro. 

Entrevistadora - E considera que a mudança de instalações surtiu algum efeito nos 

alunos? No seu comportamento? 

Entrevistada – No comportamento, não…não, continuamos a ter muitos problemas 

disciplinares, já tivemos muitos processos disciplinares este ano. As instalações, não 

sei…não sei se terão alguma influência, mas não vejo ainda, não. Porque também só 

mudamos de instalações, o material é o mesmo, o recheio é o mesmo, aliás ainda é 

menos do que o que tínhamos na escola anterior. 

Entrevistadora - E agora gostaríamos de conhecer também um pouco dos projectos 

que a escola se encontra a desenvolver. Podia descreve-los sucintamente? 

Entrevistada – Ah sim, esse é a minha área não é (risos). 

Entrevistadora – (Risos). 

Entrevistada – Então pronto… Temos um projecto iniciado este ano que é um projecto 

comenius com parcerias multilaterais que temos parceria… funcionamos em termos de 

clube, que é o clube comenius e temos parcerias com cinco parceiros, estrangeiros. 

Depois temos o clube de inglês… temos… colaboramos com a Câmara, a Câmara 

colabora connosco no projecto de escola, escola para o ambiente, acabamos de ganhar 

um prémio, o primeiro prémio, não foi mau nisso (risos). Depois que outros projectos é 

que temos…ah, somos uma eco-escola, o projecto eco-escola foi implementado. No 

2ºciclo há também da matemática, o plano da matemática… eles também estão a 

funcionar como projecto… ah, não sei se há mais um clube no 2ºciclo, não sei se nas 

artes foi criado um clube, agora não tenho presente só vendo o plano de actividades, 

pronto… mas estes são aqueles que me vieram agora a memória. Ah, e temos também 

relacionado com a saúde, temos tido, portanto o projecto da saúde, a dinamizadora da 

saúde tem feito aí uma série de actividades e temos a colaboração de algumas 

enfermeiras do centro de saúde e de uma enfermeira que faz voluntariado aqui, a 

Enfermeira Elizabete, e que trabalha também alguma parte com os alunos, mesmo o que 

esta relacionado com a cidadania que vai intervir também nos conflitos não é… 
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Entrevistadora - E que tipos de projectos gostariam de desenvolver no futuro? 

Entrevistada – É continuar alguns destes e torna-los um bocadinho melhores em 

termos de eficiência e trazer mais alunos a nos, aos projectos, ahh….e um projecto que 

eu acho que a nossa escola precisa é um projecto que incluía mais os pais na escola, isso 

é muito importante para a história dos conflitos. O nosso grande problema, quer nos 

conflitos quer nas aprendizagens é os pais estarem ausentes. Vocês depois têm ali se 

quiserem ver a participação dos pais nas reuniões, é muito fraca. 

Entrevistadora – E agora gostaríamos que caracteriza-se os alunos que frequentam a 

escola. A nível de idades, nível socioeconómico, as famílias… 

Entrevistada – Ahh.. Portanto, nos temos desde os 10 aos 20 anos. Portanto, sendo uma 

escola básica se eles tivessem tido uma progressão normal aos 15 anos estavam a deixar 

a nossa escola. Portanto, se fomos ver 9ºano são poucos os que tem 14 anos. E no 

segundo ciclo também há meninos com 14/15 anos, são meninos com repetências, 

portanto uma grande percentagem já teve uma ou mais repetências, são meninos que 

tem muitos problemas a nível do saber estar, da postura, do que é que é uma escola e do 

que é que se deve fazer numa escola, onde o primeiro passo é estudar e cumprir as 

tarefas que as pessoas propõem, a maior parte destes alunos não faz trabalhos de casa, 

não traz material e os pais são chamados, mas aqueles que frequentam mais a escola são 

os dos meninos que dão menos problemas. 

Entrevistadora - E esta escola é composta por quantos funcionários? E se esses 

funcionários são suficientes? 

Entrevistada – Eu tenho o número de funcionários, mas agora assim de cor não sei… 

Ainda a pouco tempo para um projecto tinha esse número. Posso vos dizer isso mais 

tarde não é? 

Entrevistadora – Sim, sim. 

Entrevistada - Ou mandar por e-mail, posso? 

Entrevistadora- Sim, sim. 

Entrevistada - É que eu tenho esse número exacto. Esta ali a Dr. Graça que é da 

Direcção e eu pedi-lhe para um projecto não sei se foi da eco-escola ou se foi da 

Câmara…não foi do projecto da escola para o ambiente e eu mandei isso, tenho aqui o 

e-mail, depois eu mando está bem? 

Entrevistadora – Sim, está bem. 

Entrevistada – E qual foi a outra pergunta? 

Entrevistadora – Se são… 
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Entrevistada –Ahh, se são suficientes? Não são, não. Não são desde a muito, e cada 

vez… e agora com as novas instalações ainda se tornam mais insuficientes. 

Entrevistadora – A escola aumentou, não é? 

Entrevistada – Sim, há outros espaços e elas são distribuídas por um espaço maior, 

logo não da para cobrir de uma forma eficiente a escola, trabalham muito e não 

conseguem assegurar a 100%. 

Entrevistadora – Eles são insuficientes em termos de cobrir espaços, ou porque o 

trabalho que tem de desenvolver tendo em conta os alunos que tem, é insuficiente ser 

por exemplo… 

Entrevistada – Eu acho que é as duas coisas, porque nos temos por exemplo duas 

funcionárias que estão doentes e não foram substituídas e além disso… Portanto, além 

de serem insuficientes para o número de alunos também são insuficientes para tipo de 

espaço que nos temos, e quando abrir o resto das instalações ainda vai ser pior. Eu já 

falei várias vezes com a chefe dos funcionários, aliás, foi ela que se referiu a esse 

problema, com é que vai ser agora quando tivemos a escola toda a funcionar. Só casas 

de banho, ela disse quantas casas de banho tínhamos na escola, cerca de trinta, ou uma 

coisa assim, mas cada casa de banho tem não sei quantos sanitários não é… 

Entrevistadora - E agora para terminar este bloco, o bloco C. Poderia caracterizar a 

diversidade de culturas existente na escola? 

Entrevistada – Ah, é multicultural. E isso é óptimo para o nosso clube. Pronto, eu é 

que estou, mais duas colegas, a frente do clube comenius, e só no clube nos tínhamos 

umas seis ou sete nacionalidades representadas, só no clube, e o clube só tem meninos 

do terceiro ciclo não é… e portanto a nossa escola é multicultural, é uma escola que 

integra, é uma escola que está atenta a isso e os meninos, eu acho que, por muito 

diferentes que eles sejam eles sentem-se bem na escola. 

Entrevistadora – Relativamente aos conflitos em meio escolar, poderia caracterizar o 

clima da escola em termos de conflitos que existem e com que frequência ocorre? Sendo 

aluno-aluno, ou seja sendo em pares mas dentro de toda a comunidade, não só aluno-

aluno, mas também aluno-professor, aluno-funcionário… 

Entrevistada – Bem eu, eu sou professora e coordeno os projectos e isto é a minha 

opinião não é o que… o fundamentado teria de ser com alguém da direcção que tem lá 

os dados todos. Mas é aquilo que já referimos noutras alturas há muitos conflitos entre 

os miúdos e há muitos conflitos também entre alunos e professores, e isto tem haver 

também com a postura que eles têm na sala de aula. Ahh.. não sabem estar, não sabem 
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sentar-se, não sabem comunicar com o colega, não sabem comunicar com o professor. 

Uma boa parte dos alunos que tem problemas disciplinares tem a ver com a educação 

que tem e trazem de casa. Portanto, é conflitos entre eles, é a forma como eles se 

ofendem uns aos outros, porque estão sempre a ofender-se com palavrões e às vezes até 

fisicamente… e o respeito que eles têm pelo professor, muitos não tem. E depois como 

não estudam, como não entendem porque não estão atentos, como não trazem material, 

tudo isso incita a indisciplina, a distracção e a provocação do colega. 

Entrevistadora – Com que frequência, assim geralmente, diria que ocorrem? 

Semanalmente, diariamente, mensalmente… 

Entrevistada – Diariamente há problemas disciplinares, embora aqueles com 

participação escolar escrita que chega mesmo a direcção, eu acho que todas as semanas 

devem chegar dessas situações a direcção. Vocês têm de ver a estatística depois, isto é a 

impressão que eu tenho. 

Entrevistadora – Relativamente aos níveis de ensino, se tivesse de dizer o ciclo onde 

acontecem mais conflitos entre aluno-aluno, aluno-professor… 

Entrevistada – 2ºciclo, sem dúvida. 

Entrevistadora – E relativamente ao local onde ocorrem esses conflitos, é mais em 

espaços interiores, exteriores… 

Entrevistada – Dentro da sala de aula. 

Entrevistadora – mas tem continuação lá fora? Fica dentro da aula? 

Entrevistada – As vezes tem continuação lá fora entre eles, depois quando é com o 

professor é na sala de aula. 

Entrevistadora – Se tivesse de atribuir uma causalidade aos conflitos de uma forma 

mais geral, poderiam ser discussões, mal entendidos, violência verbal… 

Entrevistada – Muito violência verbal, começa muito por aí. O que é que pode mais… 

não sei… eu acho que estes meninos não conseguem estar muito tempo atentos, e é a 

postura, lá no bairro é assim, e muitas vezes lá em casa é assim… não há regras. E 

dentro da sala de aula há regras a cumprir e eles não dissimulam. O problema é que eles 

estão constantemente a ultrapassar os limites definidos pelas regras. 

Entrevistadora – Como é que caracterizava por exemplo o grau de violência e 

agressividade existente dentro dos conflitos? 

Entrevistada – Eu penso que uma ou duas situações podem ser consideradas muito 

graves, agora a maior parte delas é grave, mas eu acho que em termos desta escola já foi 

mais grave. 
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Entrevistadora - Pode dar-nos assim um exemplo, sem referir nomes, um exemplo 

mais geral sobre um conflito mais grave que tenha acontecido dentro desta escola? 

Entrevistada – São aquelas situações que nos ficam mais na memória porque 

excederam os limites, não é… é uma aluna que puxa de uma faca e agride a outra com a 

faca, e pronto isso meteu polícia. Há uma aluna que agride a polícia, de um pontapé a 

polícia. Outra situação que nunca me passaria pela cabeça que isto acontecia, mas é 

aluno que chega ao ponto que pede para ir a casa de banho, e ele é mal comportado, a 

professora disse não, não vás… ah mas eu estou com vontade de fazer xixi. A 

professora não o deixou sair e ele faz xixi no caixote do lixo. Isto aconteceu uma vez só 

dentro da escola, mas aconteceu. São situações extremas. E este ano houve aí também 

uma situação extrema na rua, ali no pátio, mas essa eu não conto, não vale a pena.  

Entrevistadora – Mas já nestas instalações? 

Entrevistada - Foi. 

Entrevistadora – Então é recente. 

Entrevistada - Foi entre alunos, entre eles… foi uma situação de predação sexual. 

Nunca me passava pela cabeça que isso acontecesse numa escola, mas aconteceu… 

Entrevistadora – Relativamente a gestão dos conflitos e a mediação propriamente dita, 

existe algum dispositivo de resolução de conflitos? 

Entrevistada – O concelho Pedagógico tem uma equipa que é exactamente a equipa 

pedagógico disciplinar, que gere e reúne as participações que há, vai fazendo uma 

avaliação e vai definindo estratégias de resolução desses conflitos. E depois a própria 

estrutura dos Directores de Turma, Direcção da Escola, e depois a direcção da escola vê 

quando é que a situação é grave e nomear o instrutor do processo para depois fazer a 

avaliação mais detalhada da situação. Já tivemos um gabinete, mas agora já não temos.  

Entrevistadora - Especificamente quais são as etapas, as estratégias utilizadas por esse 

dispositivo? 

Entrevistada – Do conflito? 

Entrevistadora – Sim. 

Entrevistada – Há uma participação do professor ou do aluno da ocorrência, essa 

ocorrência é transmitida ao director de turma ou a direcção. Geralmente, primeiro ia 

para a direcção, este ano…depois voltou para o director de turma, mas os outros anos 

vinha primeiro para o director de turma e depois é que ia para a direcção, e o director de 

turma fazia uma filtragem. Depois, as situações que são graves (…).Há um elemento da 

direcção que tem o pelouro dos alunos, neste caso é a professora Teresa, mas estão 
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agora a sair da direcção, a direcção está a acabar…ela é que faz uma análise da 

participação, o director de turma faz também geralmente um relatório sobre o perfil do 

aluno, como é que tem sido o comportamento dele, o historial, os contactos que tem 

feito com os encarregados de educação… pronto, contextualizada o aluno. Depois a 

direcção v se aquilo é grave ou não, e se é passível de um processo disciplinar. Caso 

sim, nomeiam um professor para ser instrutor do processo, e depois é toda aquela parte 

legal, o professor convoca o aluno que tem de vir acompanhado do encarregado de 

educação… o aluno só é ouvido na presença do encarregado de educação, e portanto o 

professor que se queixa ou o aluno de determinada situação também é ouvido, se houver 

testemunhas também são ouvidos, depois de tudo… dos autos feitos, o instrutor do 

processo faz a sua avaliação e propõe um tema, mas quem decide sempre no final é a 

direcção. 

Entrevistadora – Então se tivesse de enunciar o responsável, geralmente, pelos 

conflitos seria o professor na aula, o director de turma? 

Entrevistada - Pela gestão dos conflitos na turma, na turma…  

Entrevistadora - Quando acontece um conflito quem é o responsável regra geral? 

Entrevistada – Quem é que deveria ser nomeado para gerir os conflitos? 

Entrevistador - Não é bem quem é que deveria ser, é … tendo em conta que acontece 

um conflito, não é, seja fora da aula, dentro da aula… quem é que geralmente o 

responsável?  

Entrevistada – O contactado geralmente é o director de turma, conhece melhor a 

turma. 

Entrevistadora – Seja lá fora ou dentro da sala? 

Entrevistada - Sim do aluno é o director de turma porque ele é que o conhece, ele é que 

conhece mais o seu historial, ele é que está em contacto com os encarregados de 

educação, ou com os psicólogos, ou com a equipa… para nos temos muitos meninos 

institucionalizados, e uma boa fatia desses dão muitos problemas, não é... E esses têm as 

equipas sociais que os apoiam no tribunal de menores, nas instituições e normalmente 

também se gere o conflito assim, as vezes não é preciso ir para um processo disciplinar. 

Chamam-se as instituições aqui a escola, fala-se com o tribunal e tenta-se saber qual é o 

problema, qual é a causa, e tenta-se resolver isso. Agora geralmente é o director de 

turma que tem isso na mão não é… 

Entrevistadora - Em que medida é que considera importante a realização da mediação 

na escola? E, com é que acha que esta mediação deveria realmente ser feita? 
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Entrevistada – É assim, é…eu tenho aquele modelo porque eu também estive um 

bocado no lançamento da mediação escolar quando ela houve aqui na escola, e eu acho 

que ela estava a funcionar, foi pena porque depois acabou… porque se tiram horas, é 

tudo uma questão económica… tiram-se horas a esses elementos que tiveram formação, 

eu também fui a alguma formação, aliás era um projecto pela universidade aberta, 

ouvimos vários mediadores e até também formadores estrangeiros que davam exemplos 

de como é que as coisas estavam a funcionar e deram uma série de dicas para nos nós 

orientarmos, portanto houve uma sensibilização a formadores. Depois esses formadores, 

formaram alunos também, cá dentro, e então havia mediadores professores e alunos, e 

havia o gabinete de mediação, e evidente que o mediador quer aluno quer professor tem 

de ter um perfil para aquilo, não é qualquer aluno nem qualquer professor, e as coisas 

funcionaram. Só que havia uma sala, havia horas para o professor estar ali e os alunos 

também tinham horas para o gabinete, e muitas vezes resolveram-se conflitos entre 

professor e aluno e entre aluno e aluno, e as coisas funcionaram logo, e até funcionaram, 

só que é tudo uma questão economicista, se houve dinheiro para isso, as pessoas 

formam-se nessa área, já estão sensibilizadas, já sabem como se mover dentro desse 

assunto da mediação e conseguem levar as coisas às vezes a bom moinho, que é resolver 

os conflitos sem que isso traga outras consequências negativas quer para o aluno que 

acusa quer para o que provocou a agressão ou a ofensa. 

Entrevistadora - Acha, portanto, que era pertinente existir ou continuar a existir um 

local específico para a mediação dos conflitos? 

Entrevistada – Pode não haver um local físico, mas haver um grupinho que se dedica a 

isso aquelas horas. Mas sim, tendo um local físico, o tal gabinete de mediação, os 

alunos já sabiam que existia, é ali, porque a nossa experiência era positiva não é. 

Entrevistadora – Relativamente a relação que existe entre a escola e a família, existe 

algum tipo de envolvimento parental, ou de outros elementos da família na vida escolar 

dos alunos? 

Entrevistada – É muito pouca, como já disse mais atrás, ainda fez este sábado oito dias 

houve uma iniciativa de um departamento, do departamento de ciências, que convidou 

os pais a virem cá ao sábado para mostrar os trabalhos que os meninos estavam a fazer, 

um almoço, convívio… e apareceram muito poucos. As reuniões também vem muito 

poucas famílias, estas famílias também tem problemas sociais muito grandes, o nível 

social é baixo, baixo mesmo… portanto, muitos destes pais, mães… muitas são famílias 

mono parentais trabalham de manhã a noite, quando saem o filho ainda esta a dormir e 
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quando entram já esta a dormir. Portanto, há essas situações, mas também há outras 

situações de desleixo, de... não querem saber… o filho…portanto, os professores que 

lhe dêem educação na escola. 

Entrevistadora – A escola tenta sempre comunicar a família a situação do aluno? 

Como é que esta a evoluir? 

Entrevistada - Sim, sim. Isso é obrigatório, faz parte da lei. São obrigados, os 

directores de turma tem que ir comunicando com os pais dando sempre conhecimento 

nestas ocorrências de natureza disciplinar ainda mais. 

Entrevistadora - E a parte o que esta estipulado por lei? Tentam fazer uma envolvência 

familiar? 

Entrevistada – Ah sim, a professores que … alguns já chegaram a ir a casa dos alunos, 

e portanto às vezes há um envolvimento pessoal já com os alunos da sua direcção de 

turma. Os professores envolvem-se de varias maneira, tentam envolver a família 

também para resolver o problema do aluno e mesmo até situações de pobreza extrema, 

os directores de turma é que se apercebem e envolvem-se e conseguem saber que 

realmente os pais estão com aquelas dificuldades, e não é só professores, funcionários 

também. 

Entrevistadora - O que é que considera importante para a promoção de um maior 

envolvimento dos encarregados de educação? Estratégias, sensibilização, o que acha 

que poderia ser feito? 

Entrevistada – Primeiro, uma política diferentes em termos das instâncias superiores, 

em que obrigasse de certo modo os pais a estarem, a acompanharem mais o percurso 

escolar dos alunos. Depois, é assim, como eu vos disse muitos desses pais têm 

problemas económicos muito grandes… se calhar era a situação do país melhorar… 

(risos) para eles terem um bocadinho de tempo para poderem acompanhar os filhos, que 

não têm. Também alguma formação de adultos no que é a escola e sobre a importância 

do acompanhamento dos pais na vida escolar, dos alunos. Eu sou mãe, para além de 

professora e sei que isso é muito importante. 

Entrevistadora - Acha que os pais não se envolvem muito no comportamento dos 

alunos, não trabalham muito em relação ao seu comportamento? 

Entrevistada – Não, acho que não que eles não trabalham muito, no geral. 

Entrevistadora – Terminamos, agradecemos desde já a sua colaboração e queríamos 

saber se gostaria de acrescentar mais alguma coisa à entrevista, que considerasse 

pertinente para o tema? 
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Entrevistada – Neste contexto não tenho nada a acrescentar, mas se precisarem de mais 

alguma coisa ou vêm aqui ou mandam por e-mail. 

Entrevistadora - Muito obrigada. 

 



  

 
Temas Descritores Unidades de Registo 

1. A Escola  

 

1.1. Caracterização da Escola 

 

 

 

“ (…) o meu conhecimento sobre esta escola é só destes meses. É uma escola que tem uma 

população heterogénea, apanhamos alunos de muito tipo de classes, e de muitos estratos 

sociais e portanto é uma escola heterogénea nesse sentido. É uma escola pequena, (…) É uma 

escola que tem por vezes alguns problemas, acho que pelas suas características, do tipo de 

população que apanhamos aqui, mas acho que por ser pequena tem sido possível contornar as 

situações”. 

1.2. Multiculturalidade e Clima da 

Escola  

 

“é uma escola multicultural, é uma escola pequena (…) é um clima de bastante proximidade, 

no geral as pessoas conhecem-se todas, os alunos também. Há alunos que se dão, não se dão 

só com os da turma, mas permite que eles se dêem uns com os outros. Eu gosto do clima, eu 

sinto-me bem aqui”. 

“Temos bastantes situações, eu só estou cá meia semana (…) mas acontece (…) há conflitos, 

há! Mas em geral é uma escola calma, sim”. 

Mestrado em Ciências da Educação 

Unidade Curricular: Mediação em 

Educação 

2ºciclo – 1ºano – 2ºsemestre 
 

Grelha de Análise da Entrevista à Psicóloga 

 



 

1.4. Resistência a candidatura TEIP 

“ (…) Acho que a escola TEIP pode trazer outro tipo de situações, e outro tipo de populações 

ou pode não atrair outro tipo de população que também nos interessa, porque nos interessa 

também diversificar e que esta escola seja cada vez mais, com o tipo de população que aqui 

existe, que as pessoas venham para cá. Há muitos casais novos aqui, interessamos que esses 

casais venham para aqui, não sejam só as pessoas que aqui vivem (…) Que confiem [na 

escola]” 

“(…) há pessoas aqui que acham que não, que a escola não deveria ser TEIP, eu estando 

numa escola TEIP e já trabalhei anteriormente numa escola TEIP acho que ganhávamos outro 

tipo de recursos”. 

2. Conflitualidade na 

Escola 

2.1. Conflitualidade entre alunos dentro do 

normal. 

“(…) de aquilo que eu me tenho apercebido é médio- baixo, dentro das características da 

escola, eu acho que é médio-baixo, apesar de tudo temos um… eu gosto do clima, acho que 

não há muitos (…) conflitos”. 

2.2. Conflitualidade professores - alunos 

problemática. 

 

“(…) se os miúdos já estão muito empolgados, se já trazem um backround de grande 

agressividade, se o professor também reagir mal (…) de forma mais agressiva (…) e 

agressiva não é bater, é também falar mal verbalmente, pode ainda potenciar o conflito, e ás 

vezes  essas situações… quando eu falo no professor, falo também noutro tipo de agente 



educativo, quando falo nisso falo nos funcionários (…)”. 

“(…) Acho que os mais velhos, os educadores, tem de ser um exemplo, e acho que isso às 

vezes também… nem sempre é feito por toda a gente. (…) alguns [professores] (…) 

passavam a frente [na fila do bar] e um dia foram atacados na fila (…) Se eles virem que os 

professores também respeitam, eles se calhar mais devagar, mas também vão começar a 

respeitar algumas coisas… e quem sabe até dar o lugar, não é… porque viram que o professor 

respeitou antes”. 

3. Gestão de Conflitos e 

Mediação 

3.1. Estratégia hierárquica de resolução de 

conflitos 

“ (…) [a resolução de conflitos] funciona um bocado de forma hierárquica, até em termos de 

cargos, (…) temos o professor da aula, depois temos o director de turma, depois sim temos a 

direcção, eu apareço aqui pelo meio mas (…) tenta-se sempre que a coisa seja resolvida 

começando por baixo, (…) [que] em sala o professor consiga resolver, se ele não conseguir o 

director de turma toma conta do caso, se tal não for possível chega a direcção”. 

3.2. Dispositivo de Mediação inexistente 

“(…) Oficialmente não existe [um dispositivo de mediação]. Eu estou (…) a comparar com a 

outra escola onde eu estou que é (…) uma escola TEIP, (…) tem outro tipo de recursos e há 

gabinetes específicos a que os alunos se dirigem. Estou a pensar no caso dos alunos, quando 

há conflitos dentro da sala, eles são retirados da sala e há um sítio para onde vão e ai é 

mediado o conflito ou trabalhado aquilo que aconteceu com o aluno em questão e muitas 

vezes depois com o professor, (…) Aqui especificamente nos não temos nenhuma estrutura 



que o faça, não temos nenhum sítio. Aquilo que eu me percebo é que a interacção entre os 

vários grupos disciplinares e entre as várias estruturas da escola entre o meu serviço de 

psicologia e a direcção e entre os professores e a direcção, as pessoas organizam-se não de 

forma oficial (…) mas organizam-se para que isso aconteça. Não existe um dispositivo 

oficial, mas é dessa forma que é feita, (…) as pessoas tentam ir com os recursos que têm 

tentar resolver as coisas”. 

3.3. Importância da Mediação nas escolas 

“(…) mediação é verdade não existe, (…) acredito muito que com a mediação (…) muita 

coisa se evite, muitos conflitos ou outros tipos de problemas se evite através da prevenção, 

(…) não é só de intervenção, (…) a prevenção (…) ajuda muito a que a mediação só venha 

mesmo em crise”  

“(…)o trabalho de prevenção já é um trabalho de eles aprenderem a mediar e a regular-se, e 

acredito muito que eles próprios, os alunos que é quem nos estamos aqui a servir, possam ser 

os próprios alvos não só da mediação, mas eles próprios serem os agentes de mediação, (…), 

estamos a responsabiliza-los e ao mesmo tempo como eles se sentem importantes nesse cargo 

estão a passar modelos para os outros e são eles que estão nos intervalos não somos nós. 

4. Relação escola-

família 

4.1. Fechamento dos pais à 

participação  

“(…) trabalho em escola é muito desgastante, e as pessoas com o tempo desistem um 

bocadinho, (…) vêm com força depois há algumas coisas boicotadas e depois é um 

bocadinho difícil (…) imaginem… vocês querem organizar umas sessões de formação a pais 



(…) e depois confrontam-se com a situação de virem quatro pais (…) e muitas vezes não vêm 

os pais que nos disseram que queriam vir”. 

“(…) as pessoas não são assim sempre só por escolha, é porque se calhar ou tem vidas muito 

complicadas, ou porque isso não é um hábito… e portanto é uma conquista que se faz, tem de 

ser devagarinho, não pode ser: ok, agora está feito, tem de vir todos… só que eu acho que as 

pessoas vão desistindo com o tempo, como também não tem retorno da outra parte, também 

não tem colaboração, dá muito trabalho. e por isso a aproximação da família a escola fica um 

bocadinho condenada neste sentido, porque as pessoas com o tempo começam a desistir”. 

“(…) antigamente tínhamos (…) a criança chegava a casa e (…) dizia: a professora bateu-me, 

e eles diziam de certeza que fizeste alguma coisa, e depois ainda levava mais… agora temos 

outra situação que também nos preocupa que é… e (…) as pessoas qualquer coisinha que 

aconteça já não se põe em causa que o professor tenha razão, portanto o professor não tem de 

certeza, nem se questiona que tenha… (…) e eles [alunos] sentem-se com as costas largas 

(…)”. 

 

4.2. Estimular a participação dos pais 

“O que eu acho que deveria haver um esforço comum, (…) o papel continua a ser da 

escola… de aproximar, e de os pais perceberem muito que esta tudo a colaborar para que os 

alunos se sintam protegidos e que tem acompanhamento. O que eu sinto, é que as famílias 

não sentem sempre isso, às vezes cada um está de um lado diferente da muralha (…) as 



perspectivas são sempre diferentes, sentem que os professores não estão cá para facilitar (…) 

os pais estão de um lado, os professores estão de outro. E sem dúvida que idealmente, e acho 

que deviam ser feitos mais esforços nesse sentido”. 

“(…) há um trabalho muito grande a fazer no sentido de os pais perceberem melhor que a 

escola está do lado deles e também está do lado dos filhos, (…) E há formas de se explicar, 

tem de se perceber que pai ou que mãe ou que tia ou que avó, porque temos famílias muito 

diferentes e até pessoas que não estão com a família não é. .. Estão em instituições (…) 

perceber que pessoa é que temos a frente, e perceber e adequar o discurso e perceber que 

necessidades é que esta pessoa tenha, (…) era ideal de escola, (…) se aproximar mais da 

família e até que a comunidade se juntasse toda (…) é difícil, eles estarem nas reuniões é 

difícil… e ás vezes aguentar alguns pais manter a calma é muito difícil, mas é preciso”. 

5.Trabalho 

desenvolvido pela 

Psicológa 

5.1. Tempo de permanência na Escola 

“ (…) este é o meu primeiro ano nesta escola, e eu não vim logo no início do ano. Só cá estou 

desde o segundo período, portanto do final do segundo período. Comecei a conhecer melhor 

a escola só partir de Janeiro (…)” 

“(…) eu também trabalho noutro agrupamento, no Pedro Santarém que é uma escola bem 

maior, o que é que permite? Permite eu aqui ter, apesar de esta cá só a meio tempo não é, só 

estou a dois dias por semana e de quinze em quinze dias estou mais um, permite que a relação 

seja mais próxima tanto com os professores como como os funcionários e claro com os 



alunos”. 

5.2. Articulação entre a mediação e o 

trabalho desenvolvido pelos psicólogos 

“ Depois há também todo um trabalho que eu acho que também é importante que é de poder 

formar e acho que se o serviço de psicologia funcionasse de outra forma, fosse uma equipa 

maior, tivéssemos mais tempo e não fosse um agrupamento inteiro, (…) pudéssemos estar 

aqui a tempo inteiro para proporcionar estratégias práticas [para os] próprios professores 

poderem em situações de conflito [aplicar] (…)” 

“formação [também] (…) aos funcionários, aos professores e até a toda a comunidade, aos 

pais também deviam estar incluídos nisso, acho que preveníamos muita coisa. 

“(…) a estrutura dos serviços hoje em dia de psicologia não é a ideal e está longe de ser, até 

caminhamos para o contrário, porque esta situação de eu estar, (…) aqui duas vezes por 

semana, não é só nesta escola, (…) tenho de estar nas várias escolas, não chego a tudo (…) 

acho que o serviço de psicologia se funcionasse não só comigo, mas com mais pessoas, era… 

podia contribuir para isso… porque tem conhecimentos nessa área, porque podia fazer parte 

das nossas competências “(…) lá está de ser os agentes de organização de algum tipo de 

formação aos professores, aos funcionários, aos encarregados de educação (…)” 



5.3. Estratégias implementadas pela 

psicóloga na resolução de conflitos 

“há muito a ideia (…) que os psicólogos são para malucos e que só as pessoas malucas ou 

com necessidades especiais é que vão ao psicólogo, e eles vivem todos muito com essa 

imagem (…) eu tentei (…) desmistificar isso e dai ter criado ali no átrio deles quando foi 

possível um sitio dedicado ao SPO (serviço de psicologia e orientação), para os alertar para 

isso, ir ao psicólogo (…)” 

“(…) a ideia era que aquilo todas as semanas fosse actualizado com alguns trabalhos deles, 

ou eu apanhar alguma coisa que estivesse a acontecer na escola e tentar um bocado por ali 

alguma coisa sobre esse tema, (…) e eles poderem ir lá consultar, (…) ir distribuindo 

folhetos, mas isso depois percebemos que não ia ser possível (…) tendo uma coisa afixada 

[para] eles perceberem que é um serviço que todos eles podem recorrer e que não é uma 

coisa, para já não é imposta pelos directores de turma (…)” 

5.4. Intervenção da Psicóloga na 

resolução de conflitos 

“(…) Eu (…) já entrei esporadicamente, (…) em algumas situações em que por coincidência 

ou estou no sitio ou recorrem a mim. Na direcção, o director já me pediu várias vezes para ser 

eu a agir em situações de conflitos, mas em geral eu creio que se vai subindo na hierarquia 

(…)”. 

“(…) houve mais coisas que correram bem aqui, (…) foi também envolver-me de alguma 

forma (…) nos processos de suspensão, (…) [procurar] que alternativas é que existem mesmo 

a nível de serviço comunitário, de ver às vezes, eles fazem alguma coisa de mal e porque é 

que eles fizeram isso e tentar perceber com eles e promover até sessões de desenvolvimento 



de competências (…) fazia sentido que eles pudessem perceber porque é que fizeram certas 

coisas e havia ali dúvidas e não verem aquilo como: vai ser punido, porque é mau fazerem 

assim (…)”. 

“(…) colaborei com o projecto educação para a saúde (…) um dia foi dedicado a prevenção 

da violência. Esse dia eu propus em reunião com a coordenadora de projectos educação para 

a saúde, ela perguntou-me como é que eu podia colaborar, e eu propus (…) ir as turmas todas 

de 5ºano fazer uma sessão com cada uma (…) de desenvolvimento de competências no 

sentido de prevenção da violência, (…) no sentido de eles perceberem os modelos de 

comunicação que existem, (…) a questão da assertividade, (…) como é que nós em termos de 

comunicação verbal podíamos prevenir muito a reacção agressiva do outro, como é que eu 

posso deixar de ser agressivo, (…) foi um trabalho no fundo que contribui para a mediação de 

conflitos, no fundo para evitar conflito.  

“também faço um trabalho que só da para ser mensal, com uma turma de curso de educação e 

formação, (…) É uma turma que ainda só tem uma rapariga, são muitos rapazes em idades 

complicadas com histórias de vidas muitos deles complicadas, portanto uma vez por mês eu 

estou com eles em dois tempos a fazer um trabalho muito a nível de assertividade, de saber 

estar, saber respeitar, onde é que se pode ir com o outro, como é que eu tenho alternativas de 

responder as situações (…)” 

“Depois há intervenções pontuais, há miúdos que eu tenho, meus, que foram sinalizados já, 



porque se calhar tinham também um problema a esse nível de entrar em conflitos de não 

saberem estar, e portanto há um trabalho, quando são acompanhados por mim 

individualmente eu faço esse trabalho com eles, depois há a intervenção, e essa não é pontual 

é semanal, e depois há um trabalho esporádico, às vezes acontece eu estar presente numa 

situação em que há algum conflito ou pedem-me ajuda nesse sentido, (…) e essa parte sim é 

pontual”. 

5.5. Desejabilidade de um gabinete de 

mediação a cargo de Psicólogos 

“(…) se houvesse uma equipa [de psicólogos] era o ideal (…) que tivesse um sitio físico onde 

estaria a tempo inteiro, (…) o gabinete estaria aberto nas horas lectivas todas, e nas horas em 

que não houvesse atendimentos, pudesse ser um gabinete que os alunos ou até os professores 

poderiam recorrer (…) para acalmar os ânimos ou para pedirem aconselhamento ou para os 

miúdos até se irem organizar um bocadinho lá para dentro quando as coisas estão mais 

empolgadas, eu acho que se essa figura existisse, se esse espaço físico existisse, isso previne 

muita coisa (…)”. 

5.6. Resultados obtidos 

“(…) apesar de pouco tempo ainda consegui (…) levar os mais velhos, especialmente as 

turmas CEF que eu senti que eles precisavam de alargar um bocadinho os horizontes e 

perceber… porque o percurso deles acaba por ser profissional porque começaram num curso 

de educação e formação e a continuação geralmente é profissional, deles alargarem alguns 

horizontes, perceberem o que é uma escola profissional, perceberem o que é que poderiam 

estudar, que recursos, também lhes dei esse oportunidade e acho que nesse sentido foi 



positivo. Pronto, houve algumas coisas que não consegui e gostava de ter conseguido”.  

“(…) tenho alguns casos que me procuraram sozinhos e sem o director de turma sequer saber, 

e às vezes até tinham tarde livre e iam para casa, (…) são sucessos, mas são pontuais. (…) 

não apanhei aqueles que se calhar mais precisavam, ou seja aqueles miúdos que fazem uma 

rejeição, uma recusa enorme a virem ao psicólogo, acho que alguns continuaram a fazer e 

acho que isso também tem a ver com eu não poder estar aqui mais tempo”. 

5.7. Pistas para a melhoria da resolução 

de conflitos 

“se houvesse um projecto, um grupo de pessoas e esse grupo tinha de ser multidisciplinar, 

[em que houvesse também] encarregados de educação a discutir isso, (…) professores, (…) 

funcionários, (…) e que fosse feito até uma espécie de… (…) tempestade de ideias no sentido 

de, o que é que está a acontecer e o que é que nos podemos, que estruturas é que temos e 

podemos mobilizar para montar uma estrutura forte e sólida que nos ajude a prevenir 

conflitos e a media-los quando é preciso. E depois instalar (…) [um] sistema de formar os 

membros da comunidade e depois os próprios alunos terem um papel muito interventivo 

nesta situação, terem estratégias, num intervalo prevenir, depois ser feita prevenção no 

sentido interventivo. 



5.8. Alunos como mediadores: uma possível 

solução 

“(…) um trabalho com os alunos (…) de os formar, (…) para eles próprios serem os 

mediadores (…) basicamente (…) responsabiliza-los por isso, porque eles no intervalo 

podem ter um papel de agentes de mediação, de terem de dar o exemplo, de serem muito 

reforçados por isso, portanto elogiados: conseguiste fazer isto, conseguiste… reforço 

positivo... e ser mesmo uma equipa que é montada em que há elementos dos alunos, e depois 

pode ser alargado a mais alunos, mas serem escolhidos alguns e que não tem de ser os que já 

conseguem não ter conflitos, até podem ser os outros e serem envolvidos na equipa, dá-lhes 

responsabilidade e eu acredito que eles sejam capazes de responder a isso com tempo claro… 

temos é de dar tempo, às vezes as pessoas querem logo resultados, e não há resultados”. 

Informações Adicionais 

 

“(…) acho que esta questão da mediação de conflitos faz todo o sentido, acho que é preciso 

também algum cuidado de como é que se faz a mediação de conflitos, para não ser (…) uma 

luta de forças, não é (…) os alunos pensarem que agora tenho toda a força, é um assunto 

muito sensível, nem eu tenho toda a foça para.. com os meus colegas… quando somos 

mediadores ou se um dia existir uma equipa de mediação, eles fizerem parte.. eu sou um dos 

agentes de mediação do intervalo do aluno. (…) acho que as várias perspectivas são 

importantíssimas, os funcionários passam por umas coisa tem de controlar de uma forma 

encaram desafios muito diferentes se calhar dos nossos, se calhar (…) eu … que estou 

sozinha com eles individualmente ou em pequenos grupos, ou o professor em sala de aula, 

portanto são perspectivas completamente diferentes, difíceis e depois também muito o 



  

 

desmistificar uma atitude que eu acho que está um bocadinho instalada, não é em todo o lado 

nem em toda a gentes, mas há muito, eu noto muito nos professores a atitude que já foi dita... 

de tudo tentar… ou seja eu já tentei de tudo”. 



Grelha de Análise da Entrevista ao pai responsável pela associação de pais 

Temas Descritores Unidades de Registo 

1.A Escola 

1.1 Escola em Fase de Transição 

 

“Eu (…) vou ficar nesta escola este ano. E 

esta escola está em processo de transição. Na 

passagem da escola com instalações 

provisórias há 30 anos, para (…) instalações 

novas. É uma escola que (…) não está a 

funcionar por completo em termos de 

instalações, e isso ai vai repercutir no 

desempenho da escola e na relação entre os 

alunos e a escola, os pais e a escola, entre os 

professores e a escola, vai-se reflectir. (…) 

porque já se está a dizer que para o ano já será 

do jardim-de-infância até ao 9º ano. Portanto 

todas estas coisas são transigentes”. 

1.2. Imagem social 

desfavorecida 

“A escola está numa fase muito mutável, e 

muito instável neste momento, mas posso 

dizer que esta escola tem sido caracterizada… 

A população que frequenta esta escola é 

predominantemente de bairros, são digamos, 

os alunos que não são queridos nas outras 

escolas. Basta ver o panorama da escola, que 

apanha não sei quantas juntas de freguesia, e 

todas associadas a bairros. (…) Isto aqui 

parece um bocadinho um recorte para que 

determinados alunos fiquem todos confinados 

numa escola. Isso foi criando uma imagem 

que dificulta o relacionamento da escola. (…) 

todas estas mudanças podem alterar a imagem 

[da escola]”. 



1.3. Impacto da mudança de 

Instalações 

 

“(…) Esta questão da população, estas 

mudanças na população, acho que não teve 

sempre presente, porque eu não conheço esta 

escola há muito tempo (…) Com a alteração 

das instalações da escola, é sempre uma 

mudança (…) de condições. As condições 

favorecem com que determinados 

comportamentos aconteçam nas salas, não é? 

Se as crianças têm de ir para as salas com 

quispos e as salas, quando chove, serem 

inundadas, e remendos constantes, (…) os 

alunos também ficam com menos apego à 

escola, e também faz com que o seu 

comportamento não seja o desejado, e 

portanto numa escola nova, com outras 

condições, favorece com que, se exija mais e 

que os alunos respondam mais. Há, portanto, 

alguma alteração positiva na escola. (…) este 

ano, por exemplo, estivemos o ano inteiro 

sem ginásio, ora ter um ano inteiro sem 

ginásio é mau não só para o processo 

educativo das crianças na aprendizagem 

educativa é mau. Mas é também mau porque 

ficam fechadas na escola durante não sei 

quanto tempo, sem actividade física. E o 

espírito de grupo que isso tudo envolve, é 

uma coisa que fica por preencher. Portanto 

esta passagem… depois de concluída, 

acredito que a escola vai ter resultados 

positivos (…) não são apenas as instalações [o 

importante], mas estas facilitarão o papel da 

escola, ajudarão a que esta responda à sua 

missão: as necessidades dos alunos.”. 



1.4. Resistência a candidatura 

TEIP 

 

“Não acontece só por isso [diversidade 

multicultural], e há muitos alunos que eu vou 

vendo e que vêm do jardim-de-infância e que 

eu vou acompanhando, e vejo as diferentes 

respostas que a escola dá perante eles. E vejo 

aqui uma falha, quer dizer, nunca pode ser 

tolerável, uma falta de respeito pela escola, 

pela turma, pelo professor, não pode ser. Tem 

de ser algo que tem de ser trabalhado. Mas é 

também preciso, perceber a realidade de cada 

aluno e de cada família, e muitas vezes, por 

não haver capacidade para isso também 

[Capacidade da escola], ou por falta de 

formação do professor. Muitas vezes o aluno 

é tratado como ele deve ser e não como ele é. 

A família é tratada como ela deve agir e não 

como ela é. Na minha perspectiva isso cria 

um conflito que em nada contribui para a 

resolução do problema, nem para o 

crescimento da criança. Pelo contrário, vai 

criar cada vez mais um afastamento da 

criança perante a escola e isso aí é o mais 

grave. (…) a questão mais concreta, que era 

esta escola para ter mais recursos e para 

actuar mais com estes casos poderia ser 

considerada uma TAPE.  Mas isso vê-se 

através dos interesses instalados na escola que 

não querem que ela seja uma TAPE”.   

“(…)  posso dizer que houve esforço e houve 

perguntas da minha parte, perante esta 

direcção, e perante o conselho directivo 

anterior. E as respostas foram sempre 



evasivas e não concretas porque é que não era 

TAPE (…) [as respostas] não eram bem 

fundamentadas, eram mais por uma TAPE 

transmitir uma má imagem, (…) Por uma 

TAPE se é aceite, (…) começa a chamar 

alunos com mais dificuldades, eles começam 

a vir. Se é uma TAPE há aqui uma escola, a 

tal escola que não tem bairro e que depois os 

professores passavam a estar numa escola que 

era TAPE, mas eles não tinham condições 

para estar TAPE. Prende-se mais por 

interesses instalados pelos professores, 

falando concretamente, do que propriamente 

pelas necessidades e pelas respostas dadas aos 

alunos. E depois não criando essas condições, 

haverá alunos a que a escola não poderá 

responder. Em vez de fazer uma auto-

avaliação geralmente, avalia que a culpa é da 

família e é do aluno que não sabe responder”. 

2.Conflitualidade 

na Escola 

2.1 Conflitualidade entre alunos 

dentro do normal. 

“O ambiente da escola, como em qualquer 

escola… (..). A escola é um espaço de 

conflito, (…) são crianças, são jovens que 

estão num processo de afirmação, quer dizer, 

induz sempre a esse conflito e a essa tensão, é 

natural e é até normal (…) hoje em dia vê-se 

em várias escolas conflitos que tomam 

proporções (…) que não eram normais há um 

tempo atrás e vê-se em qualquer escola. Eu 

aqui acho que esta escola não saí muito desse 

panorama, e se sair até será para baixo, 

relativamente aos conflitos entre alunos (…) 

Entre médio, alto, baixo [nível de 

conflitualidade], quer dizer é difícil. Quer 



dizer, é sempre bom que haja conflito (…) O 

conflito pode ser encarado como positivo, é 

muito bom que haja conflitos, se estiver tudo 

em harmonia é no mínimo estranho. O que 

interessa é sempre a forma como se resolvem 

esse conflitos. Dar-lhe um número para esse 

grau de conflito é complicado (…)” 

2.2. Conflitualidade professores - 

alunos problemática. 

 

“(…) Esse tipo de comportamentos custa-me 

imenso ver, comportamentos entre eles mais 

violentos ou mais agressivos, não é bem 

violentos e sim mais agressivos. Agora, vê-se 

entre professores e alunos, ou alunos e 

professores, algo que é completamente 

intolerável, que é uma falta de respeito e uma 

falta de autoridade”. 

3.Gestão de 

Conflitos e 

Mediação 

3.1. O papel da Escola 

Actualmente insuficiente 

“Não tenho conhecimento, de nenhum 

dispositivo de mediação de conflito. Formas 

que eu conheça, é resolução com o director de 

turma e com o director (…)” 

3.2. Um GAAF desactivado 

“ (…) Em tempos houve o gabinete de apoio à 

família, mas deixou de existir porque o 

Instituto da Droga e da Toxicodependência 

deixou de financiar, disse que era o Ministério 

da Educação, e o Ministério da Educação não 

quis dar continuidade, e portanto desapareceu 

esse gabinete. Tinha um papel importante, 

porque aproximava mesmo as famílias, e 

havia aí uma gestão do conflito. Ofereço a 

minha disponibilidade na associação de pais 

para ajudar a ultrapassar esses conflitos (…) 

apareceu um recurso, (…) já o ano tinha 

avançado bastante, que é uma psicóloga que 

se divide entre este agrupamento de Santarém, 



se não me engano. E está aqui no 

agrupamento com muitas, muitas, muitas 

necessidades, e está aqui um dia e meio por 

semana. Assim os conflitos que devem ser 

tratados, não há capacidade, (…) há muitas 

cargas em cima dos professores, e eles têm 

que ter esse apoio, (…) poderia ser esse (…) 

poderiam problemas ser evitados, (…) não é 

só metermo-nos como vítimas da situação, 

nós não estamos a agir para que… para 

utilizar os recursos que haja”. 

3.3. O papel complementar da 

Associação de Pais 

“(…) A Associação de País que está a criar, 

dispõem-se e já tem sido recorrida por alguns 

pais, para a resolução do conflito. Alguns não 

são nada. Basta só mesmo quase que ouvir o 

pai, que já está o conflito resolvido. É só 

ouvi-lo e falar com ele um bocado que já está 

resolvido. E depois é aquilo que eu digo, é o 

director de turma e director”. 

“O local é na escola. E o local normal, é na 

sala do director, há lá uma mesa redonda em 

que sucede. (…) é preciso realçar que estamos 

numa escola que em certa parte ainda está em 

construção, e portanto estes locais são um 

pouco improvisados. Mas é dentro da escola, 

e quando se vai ao nível do director de turma, 

a Associação de Pais encaminha, porque é um 

sítio normal, para falar com o director de 

turma, encaminha para aí. Quando vai para o 

Director é que é lá naquela mesa”. 

 “(…) Associação de Pais tem tido um papel 

paralelo, não é que tenham sido muitos os 

casos, mas tem um papel paralelo e vai 



resolvendo, ou ajudando a resolver. Mas 

ainda hoje ao fim do dia vou ter uma reunião 

fora perto da casa da mãe para tentar ver o 

que é que se pode fazer para ajudar a 

ultrapassar esse conflito que é angustiante 

para os pais, tenham razão ou não, mas é 

muito angustiante quando se começam a 

sentir perdidos na educação do seu filho, e 

numa má relação com a escola que é onde 

passa o tempo todo”.   

3.4 Desejabilidade de um gabinete 

de mediação 

“Nesta escola é importantíssimo haver um 

gabinete de mediação. Haver uma estrutura de 

mediação, que facilite a mediação. Essa 

mediação deve ser uma estrutura 

independente da escola, independente do 

Director. Deve ser controlada e orientada por 

uma estrutura independente do Director, e 

deve estar aberta, ouvindo as várias partes 

procurando sempre o interesse da criança e a 

resolução da criança em primeiro lugar não é, 

orientada para isso (…) quando eu digo não 

deve depender do Director, é para ter toda a 

liberdade e toda a autonomia para agir. E agir 

de acordo com as metodologias e de acordo 

com o interesse das crianças, ou dos jovens. 

Quando eu digo autonomia, (…) é (…) 

autonomia para agir, para considerar e para 

expor, sem estar dependentes de uma 

avaliação ou de uma…interferência do 

Director, para além do que é normal. (…) É 

bom representar o papel da escola, mas 

quando existe um conflito, para os pais e para 

essas crianças e para essa gestão, para essa 



mediação ser mais favorável, tem que se 

acreditar que não se está a falar com a escola, 

mas está-se a falar com alguém que queira 

solucionar o conflito, e se o conflito é entre 

nós e a escola, é bom que haja essa garantia 

de neutralidade”. 

4. Relação 

escola-família 

4.1. Constrangimentos da escola à 

participação potencial no 

envolvimento dos pais 

“Eu sou um bocado complexo e considero as 

coisas com muita complexidade, e custa-me 

dizer que são os pais que são activos e 

inactivos (…) Porque o que os pais são é 

também muito o resultado da relação entre os 

pais e a escola. E se nós formos a ver a 

relação entre os pais e a escola ao longo deste 

tempo todo, não favoreceu a uma participação 

activa dos pais na escola. Eu acredito, e é a 

minha postura. Os pais participam na escola, 

eles têm uma tendência para participar na 

escola, essa tendência é explorada ou essa 

tendência não é explorada”. 

4.2. Fechamento dos pais à 

participação em reuniões 

“Haverá uma falha de comunicação do 

passado, (…) Não avaliar o pai, não olhar 

para o pai como alguém que pode e deve 

participar na escola, mas como alguém que é 

um potencial intruso que vai dificultar o 

funcionamento da escola. (…) isto não quer 

dizer que os pais são todos uns anjinhos e que 

participam, mas posso vos dar aqui um 

exemplo que aconteceu há duas ou três 

semanas organizado pela escola (…) uma 

actividade para os pais a um sábado de 

manhã, com pedipaper e com jogos (…) foi 

algo de louvar, pois houve uma participação 

dos pais maior do que o esperado, (…) isto é 



para mostrar que há este potencial. E este 

potencial não tem sido trabalhado ao longo 

dos anos, o que não é trabalhado ao longo dos 

anos, depois fica mais difícil de acontecer. 

Tenho a experiência de que os pais têm uma 

relação muito pouco associativa e muito 

pouco empenhada, mas que mesmo assim são 

trabalhados (…)” 

4.3. O papel potencial da 

Associação de Pais 

“(…) Eu tive uns quatro ou cinco anos à 

frente da associação de pais da Horta Nova, e 

posso dizer que os pais iam participando 

mais, mas é preciso muito trabalho e 

dedicação (…) eles [pais], se calhar pelo tipo 

de vida, pela educação que têm e tudo mais, 

sinto-os muito pouco abertos a tomar a 

palavra, a tomar a responsabilidade, participar 

em reuniões quando há palavras mais caras, 

há uma dificuldade grande. Enquanto os pais 

na Horta Nova, havia o jardim-de-infância 

cuja a população era mais diversificada, (…) 

recebia muitas crianças, (…) que vinham da 

Quinta da Luz, da Quinta do Colombo, são 

zonas em que a média de educação é maior, e 

de estabilidade no emprego e geracional era 

maior e havia depois a escola básica do 

primeiro ciclo, que aí já eram mais pessoas do 

bairro da Horta Nova, com uma educação 

académica mais baixa, e com uma estrutura 

familiar mais instável, e eu sentia muito entre 

a participação dos pais do jardim-de-infância, 

e a participação dos pais no primeiro ciclo. 

Enquanto no jardim-de-infância havia uma 

participação maior, (…) mais consciente (…), 



na outra a participação era um bocado para o 

diferente, (…)”. 

“(…) o movimento associativo e parental dos 

pais perante a escola nunca é fácil. (…) 

Acompanhar a criança dentro da escola, 

acompanhar os eu percurso educativo é uma 

responsabilidade enorme, (…) É um esforço 

muito grande, e é normal que não seja tão 

fácil essa participação. No entanto, (…) é 

necessário que haja também uma abertura 

para puxar e para perceber estas dificuldades. 

A gente aqui faz parte de uma associação de 

pais, faz parte da escola, porque se nós nos 

limitamos a agir com o que é suposto ou com 

o que é pretendido que os pais reajam, e se 

não reagirem assim, fica tudo mais 

complicado. É difícil trabalhar com os pais, 

neste ambiente torna-se ainda mais difícil, 

mas não é impossível e o desejável é que se 

desenvolva. Porque há ainda muito por 

explorar que não está a ser explorado”.  

“Acima de tudo, dando a conhecer aos pais e 

estando sempre aberta para ouvir os pais 

[Associação de pais], (…) para partilhar as 

suas angustias, e os seus desejos e os seus 

medos e as suas dificuldades, servindo 

também de mediadora para respostas que 

existam já respostas instituições, que auxiliam 

na solução ou na resolução do conflito ou do 

problema que o pai está a sentir. E que 

existam várias respostas ao nível da freguesia 

e não só, e que a Associação de pais pode 



ajudar nessa procura, e criando e facilitando 

estruturas que dêem a conhecer aos pais os 

direitos e temas normais na escola na 

educação das crianças, promovendo a 

educação parental e, portanto, utilizando 

alguns órgãos da escola, como sendo os 

representantes dos pais nas turmas, 

promovendo reuniões, essas coisas assim. 

Acima de tudo, e é isso o papel da Associação 

de Pais, (…)” 

5. Informações 

Adicionais 
 

“É desejar que isto aqui [trabalho académico] 

seja, ou tenha uma relação com um futuro de 

trabalho, que haja uma certa continuidade e 

que não seja [meramente um trabalho 

académico] (…) [o que] depende da escola 

onde vocês estão, e depende da conjuntura”. 

 



  

 

 

Temas Descritores Unidades de Registo 

1. Caracterização da Escola 1.1.  A Escola em fase de transição 

“ Em que ano, deve ter sido aí por volta dos anos 80. Esta escola tem trinta e poucos anos 

(…) É assim, eu faço parte da escola há muitos anos, 17 ou 18 anos e a escola era uma 

escola chamada escola secundaria de telheiras, que nessa altura o secundário era a partir do 

7ºano, havia outra designação, não é…Entretanto… portanto era só 7º, 8º e 9º que 

funcionava na escola. A população escolar era principalmente de Telheiras, mas também de 

bairros envolventes, portanto em ternos de sucesso escolar tínhamos mais do que temos 

actualmente, havia uma fracção da população que tinha expectativas boas para o futuro e 

que ia para a universidade (…)”  

 

Grelha de Análise da Entrevista à coordenadora de Projectos 



1.2. Impacto da mudança de 

Instalações  

“(…) Actualmente a escola, portanto a uns… não sei se há uns oito anos, a escola passou a 

ter o 2ºciclo, mudou de nome, passou a ser escola básica e passou a ter 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, não 

sei se vocês já sabiam isto (…) Desde… o inicio deste ano lectivo, desde Setembro [estão 

nas novas instalações]. Vinte e poucos de Setembro. No comportamento, não…não, 

continuamos a ter muitos problemas disciplinares, já tivemos muitos processos disciplinares 

este ano. As instalações, não sei…não sei se terão alguma influência, mas não vejo ainda, 

não. Porque também só mudamos de instalações, o material é o mesmo, o recheio é o 

mesmo, aliás ainda é menos do que o que tínhamos na escola anterior.” 

1.3. Objectivos e as Finalidades da 

Escola. “Os objectivos é sucesso e a formação… formar pessoas não é?” 

1.4. Projectos que a escola se 

encontra a desenvolver e aqueles que 

ambicionam desenvolver. 

“(…) Temos um projecto iniciado este ano que é um projecto comenius com parcerias 

multilaterais (…) temos parceria (…) em termos de clube, que é o clube comenius e temos 

parcerias com cinco parceiros, estrangeiros. Depois temos o clube de inglês (…) 

colaboramos com a Câmara, (…) [que] colabora connosco no projecto de escola, (…) para o 

ambiente, acabamos de ganhar um prémio, o primeiro (…) Depois que outros projectos é 

que temos? (…) eco-escola, o projecto eco-escola foi implementado. No 2ºciclo há também 

da matemática, (…) também estão a funcionar como projecto… (…) há mais um clube no 

2ºciclo, não sei se nas artes foi criado um clube, agora não tenho presente só vendo o plano 

de actividades, (…) mas estes são aqueles que me vieram agora a memória. (…) temos 



também relacionado com a saúde, temos tido, portanto o projecto da saúde, a dinamizadora 

da saúde tem feito aí uma série de actividades e temos a colaboração de algumas 

enfermeiras do centro de saúde e de uma enfermeira que faz voluntariado aqui, (…) que 

trabalha também alguma parte com os alunos, mesmo o que esta relacionado com a 

cidadania que vai intervir também nos conflitos não é?”. 

“É continuar alguns destes e torna-los um bocadinho melhores em termos de eficiência e 

trazer mais alunos a nós, (…) um projecto que eu acho que a nossa escola precisa é um 

projecto que incluía mais os pais na escola, isso é muito importante para a história dos 

conflitos. O problema nosso grande, quer nos conflitos quer nas aprendizagens é os pais 

estarem ausentes. Vocês depois têm ali se quiserem ver a participação dos pais nas reuniões, 

é muito fraca”. 

2. Caracterização da 

Comunidade escolar 
2.1. Dados existentes sobre os alunos 

“(…) nós temos desde os 10 aos 20 anos. Portanto, sendo uma escola básica se eles tivessem 

tido uma progressão normal aos 15 anos estavam a deixar a nossa escola. (…) se fomos ver 

9ºano são poucos os que tem 14 anos. E no segundo ciclo também há meninos com 14/15 

anos, são meninos com repetências, (…) uma grande percentagem já teve uma ou mais 

repetências, (…) têm muitos problemas a nível do saber estar, da postura, do que é que é 

uma escola e do que é que se deve fazer numa escola, onde o primeiro passo é estudar e 

cumprir as tarefas que as pessoas propõem, a maior parte destes alunos não faz trabalhos de 

casa, não traz material e os pais são chamados, mas aqueles que frequentam mais a escola 



são os dos meninos que dão menos problemas”. 

2.2. Dados relativos ao pessoal não 

docente. 

“Eu tenho o número de funcionários, mas agora assim de côr (…) se são suficientes? Não 

são, não. Não são desde há muito, e cada vez… e agora com as novas instalações ainda se 

tornam mais insuficientes. (…) Sim, há outros espaços e elas são distribuídas por um espaço 

maior, logo não da para cobrir de uma forma eficiente a escola, trabalham muito e não 

conseguem assegurar a 100%”. 

“Eu acho que é as duas coisas [cobrir espaços, ou porque o trabalho que tem de desenvolver 

tendo em conta os alunos que tem], porque nós temos (…) duas funcionárias que estão 

doentes e não foram substituídas e além (…) de serem insuficientes para o número de alunos 

também são insuficientes para tipo de espaço que nós temos, e quando abrir o resto das 

instalações ainda vai ser pior. Eu já falei várias vezes com a chefe dos funcionários, aliás, 

foi ela que se referiu a esse problema, com é que vai ser agora quando tivemos a escola toda 

a funcionar. Só casas de banho, ela disse quantas casas de banho tínhamos na escola, cerca 

de trinta, ou uma coisa assim, mas cada casa de banho tem não sei quantos sanitários não é”. 

2.3. Diversidade cultural existente na 

escola. 

“(…) é multicultural. E isso é óptimo para o nosso clube. Pronto, eu é que estou, mais duas 

colegas, a frente do clube comenius, e só no clube nos tínhamos umas seis ou sete 

nacionalidades representadas, só no clube, (…) tem meninos do terceiro ciclo (…) a nossa 

escola é multicultural, é uma escola que integra, é uma escola que está atenta a isso e os 



meninos, eu acho que, por muito diferentes que eles sejam eles sentem-se bem na escola”. 

3.  

Conflitos em Meio Escolar 

3.1. Tipos de conflitos existentes em 

meio escolar. 

“(…) há muitos conflitos entre os miúdos e há muitos conflitos também entre alunos e 

professores, e isto tem haver também com a postura que eles têm na sala de aula. (…) não 

sabem estar, não sabem sentar-se, não sabem comunicar com o colega, não sabem 

comunicar com o professor. Uma boa parte dos alunos que tem problemas disciplinares tem 

a ver com a educação que tem e trazem de casa. (…) é conflitos entre eles, é a forma como 

eles se ofendem uns aos outros, porque estão sempre a ofender-se com palavrões e às vezes 

até fisicamente… e o respeito que eles têm pelo professor, muitos não tem. E depois como 

não estudam, como não entendem porque não estão atentos, como não trazem material, tudo 

isso incita a indisciplina, a distracção e a provocação do colega”. 

 

3.2. Frequência com que ocorrem os 

conflitos. 

“Diariamente há problemas disciplinares, embora aqueles com participação escolar escrita 

que chega mesmo a direcção, eu acho que todas as semanas devem chegar dessas situações a 

direcção. (…)”. 

3.3. Níveis de ensino a que pertencem os 

alunos que se envolvem em situações de 

conflito com mais frequência. “2ºciclo, sem dúvida”. 

3.4. Onde ocorrem frequentemente os 
“Dentro da sala de aula. Às vezes tem continuação lá fora entre eles, depois quando é com o 



conflitos professor é na sala de aula”. 

3.5. Motivos que estão na origem dos 

conflitos 

“Muita violência verbal, começa muito por aí. (…) eu acho que estes meninos não 

conseguem estar muito tempo atentos, e é a postura, lá no bairro é assim, e muitas vezes lá 

em casa é assim… não há regras. E dentro da sala de aula há regras a cumprir e eles não 

dissimulam. O problema é que eles estão constantemente a ultrapassar os limites definidos 

pelas regras”. 

3.6. Nível de agressividade existente nos 

conflitos (Agressões verbais e/ou 

físicas). 

“Eu penso que uma ou duas situações podem ser consideradas muito graves, (…) São 

aquelas situações que nos ficam mais na memória porque excederam os limites, (…) é uma 

aluna que puxa de uma faca e agride a outra com a faca, e pronto isso meteu polícia. Há uma 

aluna que agride a polícia, de um pontapé a polícia. Outra situação que nunca me passaria 

pela cabeça que isto acontecia, mas é aluno que chega ao ponto que pede para ir a casa de 

banho, e ele é mal comportado, a professora disse não, não vás… (…) mas eu estou com 

vontade de fazer xixi. A professora não o deixou sair e ele faz xixi no caixote do lixo. Isto 

aconteceu uma vez só dentro da escola, mas aconteceu. São situações extremas. E este ano 

houve aí também uma situação extrema na rua, ali no pátio, mas essa eu não conto, não vale 

a pena (…) Foi entre alunos, (…) foi uma situação de predação sexual. Nunca me passava 

pela cabeça que isso acontecesse numa escola, mas aconteceu”. 



4. 

Gestão de Conflitos e 

Mediação 

4.1. Papel da escola na resolução de 

conflitos  

 

“O concelho Pedagógico tem uma equipa que é exactamente a equipa pedagógico 

disciplinar, que gere e reúne as participações que há, vai fazendo uma avaliação e vai 

definindo estratégias de resolução desses conflitos. E depois a própria estrutura dos 

Directores de Turma, Direcção da Escola, e depois a direcção da escola vê quando é que a 

situação é grave e nomear o instrutor do processo para depois fazer a avaliação mais 

detalhada da situação. Já tivemos um gabinete, mas agora já não temos”.  

“Há uma participação do professor ou do aluno da ocorrência, essa ocorrência é transmitida 

ao director de turma ou a direcção. (…) Depois, as situações que são graves (…).Há um 

elemento da direcção que tem o pelouro dos alunos, neste caso é a professora Teresa, mas 

estão agora a sair da direcção, a direcção está a acabar…ela é que faz uma análise da 

participação, o director de turma faz também geralmente um relatório sobre o perfil do 

aluno, como é que tem sido o comportamento dele, o historial, os contactos que tem feito 

com os encarregados de educação (…) contextualizada o aluno. Depois a direcção vê se 

aquilo é grave ou não, e se é passível de um processo disciplinar. Caso sim, nomeiam um 

professor para ser instrutor do processo, e depois é toda aquela parte legal, o professor 

convoca o aluno que tem de vir acompanhado do encarregado de educação (…) o aluno só é 

ouvido na presença do encarregado de educação, e portanto o professor que se queixa ou o 

aluno de determinada situação também é ouvido, se houver testemunhas também são 

ouvidos, depois de tudo (…) o instrutor do processo faz a sua avaliação e propõe um tema, 



mas quem decide sempre no final é a direcção”. 

“(…) tendo em conta que acontece um conflito, não é, seja fora da aula, dentro da aula… 

quem é que geralmente o responsável? (…) O contactado geralmente é o director de turma, 

conhece melhor a turma (…) é o director de turma porque ele é que o conhece, (…) 

[conhece] mais o seu historial, ele é que está em contacto com os encarregados de educação, 

ou com os psicólogos, ou com a equipa (…) nós temos muitos meninos institucionalizados, 

e uma boa fatia desses dão muitos problemas, (…) esses têm as equipas sociais que os 

apoiam no tribunal de menores, nas instituições e normalmente também se gere o conflito 

assim, as vezes não é preciso ir para um processo disciplinar. Chamam-se as instituições 

aqui a escola, fala-se com o tribunal e tenta-se saber qual é o problema, qual é a causa, e 

tenta-se resolver isso. Agora geralmente é o director de turma”. 

 

  

4.2. Desejabilidade de um gabinete de 

mediação 

“(…) eu também estive um bocado no lançamento da mediação escolar quando ela houve 

aqui na escola, e eu acho que ela estava a funcionar, foi pena porque depois acabou (…) é 

tudo uma questão económica… tiram-se horas a esses elementos que tiveram formação, (…) 

era um projecto pela universidade aberta, ouvimos vários mediadores e até também 

formadores estrangeiros que davam exemplos de como é que as coisas estavam a funcionar 

e deram uma série de dicas para nos nós orientarmos, portanto houve uma sensibilização a 

formadores. Depois esses formadores, formaram alunos também, cá dentro, e então havia 

mediadores professores e alunos, e havia o gabinete de mediação, e evidente que o mediador 



quer aluno quer professor tem de ter um perfil para aquilo, não é qualquer aluno nem 

qualquer professor, e as coisas funcionaram. Só que havia uma sala, havia horas para o 

professor estar ali e os alunos também tinham horas para o gabinete, e muitas vezes 

resolveram-se conflitos entre professor e aluno e entre aluno e aluno, e as coisas 

funcionaram logo, e até funcionaram, só que é tudo uma questão economicista, se houve 

dinheiro para isso, as pessoas formam-se nessa área, já estão sensibilizadas, já sabem como 

se mover dentro desse assunto da mediação e conseguem levar as coisas às vezes a bom 

moinho, que é resolver os conflitos sem que isso traga outras consequências negativas quer 

para o aluno que acusa quer para o que provocou a agressão ou a ofensa”. 

“Pode não haver um local físico, mas haver um grupinho que se dedica a isso aquelas horas. 

Mas sim, tendo um local físico, o tal gabinete de mediação, os alunos já sabiam que existia, 

é ali, porque a nossa experiencia era positiva não é”. 

5. 

Relação escola-família 

5.1. Empenho insuficiente dos 

encarregados de educação  

“É muito pouca, (…) fez este sábado oito dias houve uma iniciativa (…) do departamento de 

ciências, que convidou os pais a virem cá ao sábado para mostrar os trabalhos que os 

meninos estavam a fazer, um almoço, convívio… e apareceram muito poucos. As reuniões 

também vem muito poucas famílias, estas famílias também tem problemas sociais muito 

grandes, o nível social é baixo, baixo mesmo (…) muitos destes pais, mães… muitas são 

famílias monoparentais trabalham de manhã a noite, quando saem o filho ainda esta a 

dormir e quando entram já esta a dormir. Portanto, há essas situações, mas também há outras 



situações de desleixo, de... não querem saber… o filho…portanto, os professores que lhe 

dêem educação na escola”. 

5.2. Comunicação escola-família 

realizada para cumprir a lei 

“Sim, sim. Isso é obrigatório, faz parte da lei. São obrigados, os directores de turma tem que 

ir comunicando com os pais dando sempre conhecimento nestas ocorrências de natureza 

disciplinar ainda mais (…) alguns já chegaram a ir a casa dos alunos, (…) às vezes há um 

envolvimento pessoal já com os alunos da sua direcção de turma. Os professores envolvem-

se de varias maneira, tentam envolver a família também para resolver o problema do aluno e 

mesmo até situações de pobreza extrema, os directores de turma é que se apercebem e 

envolvem-se e conseguem saber que realmente os pais estão com aquelas dificuldades, e não 

é só professores, funcionários também”. 

5.3. O papel potencial da escola para a 

promoção da participação dos 

encarregados de educação 

“Primeiro uma política diferentes em termos das instâncias superiores, em que obrigasse de 

certo modo os pais a estarem, a acompanharem mais o percurso escolar dos alunos. Depois, 

é assim, como eu vos disse muitos desses pais têm problemas económicos muito grandes… 

se calhar era a situação do país melhorar (…) para eles terem um bocadinho de tempo para 

poderem acompanhar os filhos, que não têm. Também alguma formação de adultos no que é 

a escola e sobre a importância do acompanhamento dos pais na vida escolar, dos alunos. Eu 

sou mãe, para além de professora e sei que isso é muito importante (…) Não, acho que não 

que eles não trabalham muito, no geral.” 



 



Semana 1 segunda semana de Setembro de 2011 

 

Esta semana não foi de grandes alterações, foi a semana em que se iniciaram os 

preparativos para o início do estágio na Escola Básica de Telheiras. Nesta semana 

reunimo-nos com o director da escola para definir dias, horários e início de sessões com 

os alunos e na escola 

. 

Semana 2 terceira semana de Setembro de 2011 

 

Esta semana foi a tentativa de reunião com a Dra. Teresa Ferreira que faz parte da 

direcção e que coordena a parte dos alunos na escola. Uma vez que o director não 

poderia ser o nosso orientador, a Dra. Teresa disponibilizou-se para nos orientar, uma 

vez que as questões relacionadas com os alunos eram tratadas com a mesma. 

 

Semana 3 03-10-2011 a 07-10-2011 

Observação – 04.10.2011 

Local: bar dos alunos 14h00-14h20 

 

A observação foi realizada no bar dos alunos no espaço da sua hora de almoço, entre 

as 14h00 e as 14h20min. 

Às 14h00 uma aluna que estava num grupo de alunos num bar levantou-se, indo directa 

a outra e perguntou se esta estava a olhar para ela, e vendo que a outra não respondeu 

ainda disse “vê lá vê”, num tom de ameaça, a outra colega de seguida mandou a aluna 

que tinha começado o pequeno arrufo para um local menos impróprio, mas esta 

pareceu não ouvir e ficou por ali o inicio de conflito. 

As alunas continuaram no bar cada uma com o seu grupo e não trocaram mais 

palavras entre si. 

Alguns alunos dançam “kuduro” no bar, pois existe uma grande variedade cultural, 

não existindo no entanto conflitos. 

Estes alunos parecem ser os mais velhos da população escolar, o seu comportamento é 

relativamente calmo, pois não se desencadeiam conflitos entre estes. Existe algum tipo 

de tentativa de se meterem uns com os outros mas aparentemente é apenas por prazer 

de implicar pois não se desencadeiam conflitos. Parece uma forma de afirmação de 

posição mais do que tentativa de conflito.  



Uma das questões que me deixou bastante impressionada foi o facto de estes alunos 

estarem relativamente pouco tempo no bar e quando dá o toque de entrada deslocam-se 

directamente para as salas sem demorarem muito tempo, parece que estes alunos estão 

ali para tentar sair o mais depressa possível e têm a noção de que quanto mais 

problemas desencadearem mais devagar saem da escola. 

 

Observação – dia 03.10.2011 

Local: Pátio da escola – intervalo 15h00-15h20 

 

Existem poucos alunos no pátio da escola. Existem alunos caucasianos e africanos, 

alguns grupos de jovens passeiam pelo pátio, existem também uma mistura de idades, 

pois os mais novos juntam-se com os mais velhos. 

Alguns alunos espreitam pela janela do bar, outros juntam-se em grupo a conversar 

pelos diversos espaços do pátio.  

Não se registam conflitos e os alunos parecem bastante calmos. 

 

Local: Pátio da escola – inicio das aulas 15h20-16h50 

 

Alguns alunos continuam pelo pátio. Um dos alunos grita para outro que ele é um 

grande (palavra designada e pouco apropriada para designar um homossexual) … o 

aluno não responde, e este continua o seu caminho sem entrar em conflito. O aluno 

queria apenas meter-se com o colega a ver que reacção provocava neste. 

Um outro grupo de alunos mais velhos fala para dentro do bar com os que estão lá 

dentro. Um deles grita para uma rapariga que vem com o seu grupo de amigas “olha a 

miúda mais sexy da escola”, na brincadeira com a mesma pois esta vai cumprimentá-

lo. 

O pátio encontra-se um pouco vazio, mas um novo grupo junta-se nuns bancos situados 

no meio do pátio. Um rapaz desse grupo levanta-se e dirige-se para uma rapariga que 

saiu do bar a dizer que uma rapariga tinha dito que a desfazia toda, como que na 

tentativa de criar um conflito. A rapariga que estava a ser provocada vai-se embora, 

não ligando ao que este diz, mas parecia bastante chateada. 

Os outros rapazes do grupo comentam com o rapaz que tentou criar o conflito que ele 

não a devia chatear pois ela não estava nos seus dias e já estava chateada. 



Alguns alunos passeiam pelo pátio, outros conversam sentados. O ambiente é 

relativamente pacífico e multicultural. 

Estes alunos parecem apenas meter-se uns com os outros numa tentativa de ver se os 

colegas entram em conflito uns com os outros, mas parece também ser apenas uma 

tentativa de chamar a atenção porque a maioria destes pequenos atritos são só de troca 

de comentários e muito subtis. Acredito que estes alunos sintam necessidade de chamar 

a atenção talvez por alguma carência que tenham em sua casa e por isso tentem meter-

se com os colegas ou fazer com que estes entrem em conflito. 

 

Local: Pátio da escola – início do intervalo 16h50 – 17h05 

 

Os alunos começam a aparecer em maioria no pátio, mas de forma calma e lenta, ao 

contrário daquilo que esperava pois por experiência própria quando tocava para a 

saída era uma grande confusão pelos corredores e o pátio enchia-se muito 

rapidamente. 

Alguns alunos (uma minoria) correm e conversam pelos corredores directos ao pátio, 

outros deslocam-se directamente para as saídas. 

Os alunos do ensino primário ou pré-escolar jogam à bola com um monitor de ATL que 

os coordena, enquanto esperam que os encarregados de educação os venham buscar. 

A escola encontra-se pacífica, e os alunos começam a sair do pátio, uns para as aulas e 

a maioria para a saída. Existe algum silêncio no bar. 

Pessoalmente acho este tipo de comportamento fora do normal, pois a escola deveria 

ser também um espaço de convívio para os alunos estarem um pouco e estes alunos 

quando toca dirigem-se ou para as salas ou saem da escola, em vez de ficarem em 

processo de socialização com os colegas, o que me leva a crer que seja uma politica da 

própria escola. Uma curiosidade com que também me deparei foi que os alunos não 

têm uma sala de alunos e o bar fecha bastante cedo (15h30), o que faz com que não 

existam muitos espaços para conviverem, pois os pátios são pequenos e poucos. 

 

Diário de campo – dia 06.10.2011 

 

Hoje foram criados, distribuídos e afixados cartazes informativos pela escola, acerca do 

gabinete e do que iria ser realizado este ano lectivo.  



A “publicidade” e divulgação do gabinete de mediação é importante para que possamos 

chegar a mais pessoas e dar a conhecer o trabalho que irá ser realizado por nós. Ainda 

assim, penso que por vezes não seja suficiente pois muitos professores não ligam a esta 

informação e não a passam aos alunos e assim torna-se um pouco difícil que os alunos 

percebam a importância deste espaço se nem os professores fomentam a sua 

participação neste. 

Foi também realizada observação na parte da tarde durante os intervalos, para poder 

perceber melhor a realidade destes alunos durante os recreios assim como detectar 

conflitos que possam existir no decorrer dos mesmos. 

 

Observação – local: pátios da escola – intervalo das 15h00 ás 15h20 e das 16h50 ás 

17h05 

Os alunos encontram-se pelos pátios da escola em grupos, no entanto, estão poucos 

alunos nos pátios. Parece que a escola se encontra sempre um pouco vazia pois os 

alunos assim que saem das aulas encaminham-se para a saída. Os serviços da escola 

também se encontram encerrados a partir das 15h30, sendo este o bar dos alunos e a 

secretaria. Talvez por esta razão os alunos se desloquem para casa, pois a escola tem 

poucos espaços exteriores e poucas actividades apelativas e que os alunos possam 

utilizar. 

Um dos alunos veio ter comigo e com a minha colega e abordou-nos perguntando-nos 

quem somos e o que fazemos na escola. Esta abordagem é positiva na medida em que 

os alunos passam a conhecer-nos melhor e a vir ter connosco para falar, no entanto, 

este aluno foi-nos dito pela coordenadora dos alunos que é dos mais problemáticos da 

escola e encontra-se na turma de CEF, que ao que pudemos perceber é a turma onde 

estão os alunos mais velhos e com pior aproveitamento escolar e comportamento. 

 

Diário de campo – dia 07-10-2011 

 

Hoje deu-se o primeiro conflito grave que apareceu no gabinete. Foi uma boa sensação 

porque sentimos que conseguimos ajudar na resolução de um conflito, no entanto, senti 

um pouco aquele choque inicial de no início das aulas já se passar um conflito grave a 

meu ver, uma vez que envolveu a escola segura e hospital. Estávamos pelos corredores 

da escola a ver se havia conflitos ou se estava tudo calmo, quando nos deparamos com 



um aluno que se encontrava a deitar sangue na direcção. O aluno estava com o director 

e com a sua adjunta e não contava o que se passava.  

Entrámos na direcção que estava com a porta entreaberta e perguntámos se o aluno 

queria conversar connosco em vez de com os funcionários da direcção. O aluno acenou 

que sim e começámos por nos apresentar, dizendo quem éramos e qual a nossa missão 

ali na escola. 

O aluno disse-nos como se chamava e quantos anos tinha, em que aula se deu o conflito 

e a que horas. O relato do aluno foi o seguinte: “foi na saída da aula de físico-química, 

às 16h50… eu não tinha o manual e sentei-me ao lado de um colega. O meu colega não 

me queria ao lado dele e pediu-me para sair dali. Eu fui para outro lugar porque não 

queria confusões. O meu colega que me bateu à saída chamou-me de pau mandado e eu 

disse que pau mandado era ele. Ele não gostou e deu-me um soco no nariz, depois eu 

fiquei a sangrar e ele foi embora para casa.” 

O aluno refere que ambos são do 7ºA, que é uma turma já de repetentes e que quer ficar 

amigo do colega que o agrediu porque eles dantes eram amigos. 

Perguntamos ao aluno se queria falar connosco ao mesmo tempo com o colega ou se 

poderíamos falar com o outro aluno envolvido sem contar o que ele nos tinha dito, 

apenas para ouvir as duas versões da escola e o aluno disse-nos que não queria falar ao 

mesmo tempo que ele porque não queria mais confusões, uma vez que o aluno que o 

agrediu agora andava num gang que se juntava dentro e fora da escola, de alunos 

ciganos e mais velhos que ele. 

Pelo relato deste aluno foi perceptível que existem líderes na turma, que se juntam em 

grupo para criar conflitos aos alunos mais novos. O aluno foi depois encaminhado para 

o hospital pois estava a inchar no nariz e a deitar sangue. 

 

Semana 4 10-10-2011 a 14-10-2011 

Observação – dia 10-10-2011 

Local: bar dos alunos 14h20 – 15h20 

 

Observam-se várias etnias juntas. Os alunos caucasianos adaptam-se à cultura 

africana, pois ouvem e dançam também músicas africanas. Neste sentido a cultura 

minoritária apropria-se da maioritária, talvez porque estão inseridos em bairros 

multiculturais e existe uma aculturação por parte destes. 



Existe uma grande heterogeneidade no bar e dentro do grupo de amigos. É possível 

distinguir três etnias diferentes: a africana, a caucasiana e a cigana. Estes grupos 

também são caracterizados por uma grande diferença de idades entre os alunos, pois 

aparentam ter entre cerca de 14/15 anos e 18 anos. 

Os grupos conversam entre si, jogam matraquilhos e não entram em conflito. Esta 

escola aparenta ter um grupo de alunos mais conflituoso e depois diversos grupos em 

que os alunos são relativamente calmos uns com os outros. Penso que a maioria dos 

conflitos às vezes se gera pela grande diferença de idades que alguns têm, pois embora 

seja uma escola apenas até ao 9º ano de escolaridade os alunos têm até 20 anos de 

idade, o que junto com alunos de 10 e 11 anos por vezes é complicado de gerir. O facto 

do nível da população escolar ser médio – baixo como se pode observar, também é um 

factor que terá influência nos conflitos escolares. 

 

Diário de campo: 

 

Após a observação realizada ao longo do dia, procurámos saber qual o horário dos 

alunos intervenientes no conflito para poder falar com o aluno agressor sobre o 

incidente ocorrido. Foi-nos dito também que o aluno agredido iria ficar uns dias em casa 

pois tinha feito uma fractura no nariz e precisava de repouso para cicatrizar a mesma.  

Decidimos falar ambas com o aluno agressor amanhã e tentar também encontrar a 

professora presente na aula em que ocorreu o conflito, de modo a perceber qual a sua 

versão dos factos caso as versões de ambos os alunos não sejam idênticas.  

O resto do decorrer dos intervalos mostrou-se calmo e foi possível observar que o aluno 

agressor estava na escola com um grupo de membros de etnia cigana e africana que 

deverão ser os alunos que o aluno agredido falou. Estes alunos encontravam-se no bar, 

estando muito calmos, e sem entrar em conflito com outros alunos. 

 

Diário de campo – dia 11-10-2011 

 

Hoje conversou-se com a professora presente na aula em que ocorreu o incidente entre 

os dois alunos na passada sexta-feira e também ouviu-se a versão do aluno agressor. As 

versões dos alunos não são iguais no entanto, ambos mostram vontade de resolver as 

questões entre ambos e voltarem a ser amigos. A professora foi um pouco apanhada de 

surpresa e da conversa que teve connosco, pareceu-me que estava um pouco à parte do 



sucedido, limitou-se a encaminhar o aluno magoado para a direcção e o outro seguiu o 

seu caminho para casa, uma vez que foi já na saída da aula. 

Assim, o relato da professora de físico – química é o seguinte: “não me recordo dos 

alunos envolvidos mas realmente aconteceu essa questão do manual que o aluno referiu 

e depois reparei que ele mudou de lugar… o (nome do aluno agressor) chegou atrasado 

à primeira aula da manhã ontem (aula que começa às 8h20), juntamente com os (nomes 

dos alunos que o aluno agredido referiu como pertencentes a um gang). Eles disseram 

que tinham sido chamados à direcção porque pensavam que um dos alunos do grupo 

estava também envolvido no conflito sucedido na sexta-feira passada.” 

Por sua vez, o aluno agressor foi chamado ao gabinete por uma funcionário para falar 

connosco e contar a sua versão dos acontecimentos. Assim, o aluno disse o seguinte: 

“estávamos na aula de físico-química e passou-se à saída. O meu colega chamou-me de 

pau mandado, eu não gostei e dei-lhe um murro. Não gosto que me chamem nomes. O 

meu colega e outro colega estavam a discutir na aula e a aula parou por causa deles.”  

O aluno agressor mostrou-se bastante descontraído na conversa e sorria como que em 

tom de troça. As duas versões são diferentes e a versão do aluno agredido parece mais 

completa que a do aluno agressor, no entanto, parece que os dois querem resolver a 

questão e não arrastar mais o conflito decorrido. 

 

Diário de campo – dia 13-10-2011 

 

Hoje foi encaminhado para o gabinete um aluno que se recusava a trabalhar e a estar 

atento nas aulas. A coordenadora dos alunos da direcção foi buscar o aluno e 

encaminhou-o para o gabinete para que ficasse lá e falasse connosco. 

É positivo que os professores comecem a recorrer ao gabinete e ver que estamos lá para 

ajudar nos conflitos de toda a comunidade escolar e servir a escola, no entanto, tenho 

receio que não se comece a separar os assuntos e qualquer problema que surja na escola 

seja encaminhado para ser resolvido no gabinete, quando não podemos receber todos os 

problemas da escola. Sinto receio que o gabinete comece a ser um “depósito dos 

problemas da escola” que os professores e a direcção não consigam resolver, pois 

mediação não é gabinete de correcção. 

A coordenadora dos alunos quando apareceu com o aluno no gabinete referiu que: “este 

aluno do 6º ano recusa-se a abrir os cadernos e a responder aos professores e a 

trabalhar nas aulas. A sua postura é “estar do contra” e não quer fazer nada. Foi 



chamado para a direcção e agora trago-o para aqui para que possamos resolver o 

assunto sem ser necessário comunicar com a família dele.” 

Assim, depois da coordenadora sair, dissemos quem éramos e o que estávamos ali a 

fazer e questionámos o aluno sobre o seu nome e idade e do que se tinha passado. Um 

factor que considero relevante neste caso é que o aluno embora esteja no 6º ano de 

escolaridade tem já 16 anos de idade e ao que parece ira reprovar de ano outra vez.  

O relato do aluno foi o seguinte: “estava na aula de matemática das 08h20 e não estava 

a escrever porque não gosto de escrever. Mandaram-me papéis uns colegas meus, e um 

deles meteu-se comigo e tivemos uma discussão. Ele chamou-me nomes e depois eu 

também a ele e ele ameaçou-me. O meu colega é mais novo que eu, tem 13 anos, mas 

tem a mania que é esperto. Depois eu dei-lhe um soco e a professora mandou-me para 

a direcção. Ele gosta muito de gozar com os colegas mas depois quando nós também 

gozamos com ele, ele sai a chorar da aula. Depois não fiz nada na aula porque não 

gosto da escola nem gosto de escrever.” 

Depois do relato do aluno percebeu-se que havia duas questões a tratar: a mediação com 

a professora uma vez que ele se recusava a trabalhar na aula e a mediação com o colega 

uma vez que houve uma discussão entre ambos e uma agressão por parte do aluno 

encaminhado ao gabinete, que pelo que foi perceptível, a professora não se apercebeu 

do sucedido. Assim, tentou-se falar com o aluno e explicar que ele tem de fazer os anos 

escolares para sair da escola pois agora é obrigatória até ao 9º ano ou então até reprovar 

pela idade mas que até lá tinha de continuar a frequentar a escola. Expliquei ao aluno 

que por muito que ele não goste do que está a fazer na escola deveria fazer o mínimo 

para passar de ano e conseguir sair da escola o mais depressa possível pois quantos mais 

anos ele repete mais velho se irá sentir no meio dos restantes alunos da turma e menos 

motivação terá para andar na escola, o que originará mais conflitos e mais problemas 

com a escola segura, o que não irá afiançar a seu favor futuramente. 

O aluno comprometeu-se a ir para a aula e tentar pelo menos abrir os cadernos e 

cooperar com a professora para não criar mais conflito na aula. 

Chamou-se a coordenadora dos alunos que o reencaminhou novamente para a aula e 

avisou de que se houvesse mais problemas a família deste seria chamada à escola. 

 

Semana 5 17-10-2011 a 21-10-2011 

 



Esta semana foi marcada pela elaboração de panfletos informativos e do cartaz de 

divulgação do Gabinete. Elaborei uma proposta à Direcção de observação dos alunos 

em sala de aula, uma vez que através de conversas informais os professores dizer ser 

dentro da sala de aula que ocorrem a maioria dos conflitos, propagando-se algumas 

vezes para o exterior. Esta proposta consistia em ir assistir a uma aula de cada turma do 

2º e 3º ciclo. 

A proposta foi recusada pela direcção, por poder prejudicar o normal funcionamento das 

aulas. 

 

Diário de campo – dia 18-10-2011 

 

Hoje foram elaborados questionários aos alunos sobre conflitos, com base nos 

questionários de Jares, e também realizados panfletos informativos para dar aos alunos 

sobre o que é a mediação.  

Pesquisei algumas leituras para o tema da mediação e conflitos escolares. O dia no 

estágio passou calmamente sem conflitos a apontar. 

 

Diário de campo – dia 20-10-2011 

 

Hoje foram realizadas pesquisas bibliográficas também, não existem conflitos a apontar 

na escola.  

Analisaram-se as entrevistas realizadas na unidade curricular de mediação em educação 

no ano lectivo passado, a fim de caracterizar a escola e o seu ambiente. Estas entrevistas 

foram realizadas como diagnóstico de necessidades detectadas na escola por diversos 

agentes da comunidade escolar (presidente da associação de pais, coordenadora de 

projectos da escola que é também professora e psicóloga escolar).  

Foi realizado um questionário para aplicar posteriormente aos directores de turma 

acerca de conflitos e expectativas em relação às reuniões de pais que se aproximam. 

Este questionário estará ainda sujeito a alterações, pois não será aplicado ainda. 

 

Diário de campo – dia 21-10-2011 

 



 Conversas informais com vários professores da escola. Esta semana fomos também 

acompanhadas pela professora C
1
 que foi destacada pela direcção para passar horas 

connosco no gabinete durante a parte da manhã, prestando ajuda naquilo que fosse 

necessário, uma vez que, também esta conhece bem os alunos da escola e as suas 

realidades. Nestas sessões foram surgindo algumas conversas informais acerca da escola 

e da sua estrutura na visão desta professora. 

 

Semana 6 24-10-2011 a 28-10-2011 

 

Esta semana foi dedicada à realização de folhetos informativos sobre mediação para 

distribuição na escola de modo a dar a conhecer à comunidade educativa o Gabinete e o 

projecto que neste se iria desenvolver.  

Percebi assim que muitos professores não sabiam do que tratava a mediação e como tal 

também não a implementavam nas suas aulas nem nas suas práticas educativas. Esta é 

uma escola que terá de começar de início com estas informações, uma vez que, a meu 

ver, estamos perante uma grande quantidade de professores e funcionários leigos no 

assunto. 

A mediação foi encarada por alguns professores e funcionários como uma tentativa de 

mudança positiva aquando da leitura dos folhetos acerca desta, no entanto, uma grande 

percentagem de professores mostrou-se “desconfiada” e atenta ao que duas pessoas de 

fora da escola estariam a trazer para a mesma. Senti no olhar de alguns professores que 

não seriam fácil aceitarem-nos como parte desta comunidade educativa e o olhar de 

desconfiança por parte dos mesmos. 

Realizei uma conversa informal no pátio da escola com alunos do 5ºano que foram 

expulsos da aula de Matemática. Os alunos fizeram algumas perguntas sobre o Gabinete 

de Mediação escolar, pois já tinham ouvido falar do Gabinete mas tinham algumas 

dúvidas. Como os próprios referiram: “já sabíamos mais ou menos para que 

funcionava… que é quando temos algum problema vamos lá para resolver as coisas a 

bem”. 

 

Semana 7 31-10-2011 a 04-11-2011 

 

                                                 
1
 Nome fictício para a professora destacada para acompanhamento no gabinete de mediação  



Nesta semana comecei a elaborar os questionários aos directores de turma para perceber 

o grau de conflito existente na escola, assim como a percepção que estes têm do grau de 

conflito dos seus alunos.  

Esta proposta foi também com o conhecimento da direcção e passarei à divulgação de 

resultados depois de recolhidos e analisados os questionários preenchidos pelos 

professores. 

Foram também pesquisadas algumas leituras acerca da mediação e conflito para melhor 

organizar as questões e colocá-las aos directores de turma. 

Assisti a uma reunião com a minha colega de estágio e com um membro da direcção 

para mostrar os questionários que tinham sido realizados e como tinham ficado no seu 

final, de modo a perceber se seria possível avançar com estes ou se deveriam ser feitas 

alterações.  

Foi também elaborada uma proposta para assistir a reuniões de período com os 

directores de turma, uma vez que nos permitiria perceber melhor a turma no seu global e 

a cultura de cada aluno assim como o modo como a sua cultura e idade poderia 

influenciar o conflito. Esta proposta foi entregue na direcção à nossa responsável de 

estágio para depois de resposta podermos avançar com os preparativos que a nossa 

proposta exigia. 

 

Semana 8 07-11-2011 a 11-11-2011 

 

Nesta semana foi continuada a divulgação do Gabinete de Mediação, pelos folhetos e 

também por conversas informais com os professores que iam sendo vistos na sala de 

professores. Esta foi uma das formas de chegar aos professores, passeando pela sala de 

professores e directores de turma, de modo a estes nos encararem como parte integrante 

da comunidade educativa. 

Foi também colocada uma caixa na sala dos directores de turma com um papel 

informativo acerca dos questionários e com os questionários para os directores de turma 

retirarem e preencherem. 

O início da semana foi também marcado pela reunião “informal” com a responsável da 

escola pela coordenação do meu estágio, a informar que a proposta redigida no sentido 

de participar nas reuniões de directores de turma apenas como assistência tinha sido 

recusada. Não nos foi explicado o porquê de ser recusada o que deixou patente um 

sentimento de receio e pouca percepção da abertura que poderíamos ter na escola. 



O facto desta proposta ter sido recusada dificulta um pouco a aproximação da minha 

colega de estágio aos encarregados de educação e a mim dificulta-me perceber qual o 

comportamento dos alunos de cada turma e os conflitos que poderão provocar. Esta 

proposta seria importante no sentido de perceber os alunos da escola e os alunos que iria 

“enfrentar” pela frente, pois considero importante conhecer a população – alvo com que 

irei trabalhar. 

 

Semana 9 14-11-2011 a 18-11-2011 

 

Esta semana foi marcada apenas pelas conversas informais que foram sendo tidas com a 

professora C
2
 que nos acompanha nas manhãs de Terça-feira no Gabinete de Mediação.  

Esta professora por vezes mostra a sua opinião um pouco negativa relativamente à 

direcção da escola e ao modo como estes por vezes trabalham e refere que também não 

percebe o porquê de nos vedarem o acesso às reuniões dos directores de turma com 

encarregados de educação. 

É possível perceber que nesta escola a direcção e alguns professores da escola vivem de 

costas voltadas e que muitos dos professores não concordam com os métodos que a 

direcção da escola tem utilizado na sua constituição enquanto direcção. 

Ao longo da semana foram sendo recolhidos alguns questionários à medida que iam 

sendo deixados na caixa de mediação que foi colocada na sala de directores de turma. 

 

Semana 10 21-11-2011 a 25-11-2011 e semana 11 28-11-2011 a 30-11-2011 

 

Nestas semanas foi começada a análise dos questionários, conforme estes eram 

entregues na sala dos directores de turma. Os questionários não foram entregues na data 

pedida, pelo que esta análise demorou um pouco mais do que o esperado. Alguns dos 20 

directores de turma levaram os questionários na data em que outros directores os 

entregavam preenchidos. 

Realizei também algumas leituras na área da mediação e fiz mais pesquisa bibliográfica 

sobre os modelos de mediação para resolução de conflitos. 

 

Diário de bordo: 29-11-2011 
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Deu-se o segundo caso de mediação no Gabinete (anexo 25) 

 

Semana 12 03-12-2011 a 07-12-2011 

 

Esta semana foi marcada por uma reunião informal com a responsável pelo meu estágio 

na escola e com a minha colega de estágio, para propor que se efectuasse uma reunião 

com todos os Directores de Turma e até os restantes professores para dar a conhecer os 

resultados obtidos através dos Questionários aplicados aos Directores de Turma. 

Deste modo era possível haver uma apresentação e reflexão dos resultados, permitindo 

aos professores uma troca de ideias relativamente às respostas dadas nos questionários. 

Esta opção foi recusa, pois a Direcção alegou que “os Professores (principalmente os 

Directores de Turma), andam ocupadíssimos.”  

Então o acordado foi afixar os resultados obtidos na sala dos Directores de Turma, para 

que tenham conhecimento. 

Com esta recusa senti que o trabalho que tinha realizado de nada valia para a escola e 

achei que o facto dos resultados serem afixados na sala de Directores de Turma iria tirar 

relevância ao estudo realizado e ao diagnóstico conseguido. 

 

Diário de bordo: 06-12-2011 

Ocorrência do terceiro caso do Gabinete de Mediação. (Ver anexo 26) 

 

Semana 13 09-12-2011 a 14-12-2011 

 

Nesta semana comecei a preparar os questionários para os alunos (1ª actividade de 

mediação – ver anexo 17), com base nos questionários de Xesús R. Jares e a sua equipa 

do Departamento de Pedagogia e Didáctica da Universidade da Corunha (Galiza, 

Espanha).  

Tive também uma conversa com alunos presentes no caso nº3 de mediação de conflito, 

de modo a ajudar os alunos nas informações pedidas. 

Os alunos pediram informações acerca de educação sexual, referindo que os professores 

não falam muito abertamente sobre o tema e por vezes não lhes esclarecem as duvidas 

de melhor forma. Tendo posteriormente voltado ao Gabinete para falarem também 

acerca das suas famílias e utilizarem o Gabinete como local para falarem uma vez que a 

psicóloga não estava presente na data. 



Início do 2º período 

 

Semana 14 03-01-2012 a 06-01-2012 

 

Nesta semana continuei a melhorar os questionários para os alunos. Recebi mais a 

minha colega de estágio um convite da professora responsável pelo projecto de 

Educação para a Saúde para a colaboração do Gabinete de Mediação Escolar nas 

sessões mensais que o projecto faz, a qual eu e a minha colega do Gabinete aceitamos. 

A professora B
3
 pediu ajuda na colaboração do seu projecto de educação para a saúde, 

programa obrigatório das escolas (ver anexo do plano anual de actividades da escola), 

uma vez que estava a preparar o projecto sozinha, projecto esse realizado a nível do 

agrupamento e não só da escola em que estava inserida.  

Assim, a professora pediu a colaboração com o Gabinete de Mediação, uma vez que, 

não tinha muito tempo disponível e também não tinha tanta experiência em tecnologias 

como eu e a minha colega de estágio. 

Quando informámos a responsável de estágio ela disse que na sua opinião isso não iria 

ser proveitoso para nós, mas que nos cabia a nós de decidir se queríamos ou não 

colaborar com o Projecto de Educação para a Saúde. 

A decisão do Gabinete de Mediação Escolar foi consensual, e decidimos então 

colaborar com o Projecto de Educação para a Saúde. 

Após a conversa com a responsável de estágio fiquei um pouco desanimada porque 

senti que não havia confiança em mim e no meu trabalho para realizar parcerias e 

também um sentimento de insegurança relativamente à minha abertura na escola. 

 

Semana 15 09-01-2012 a 13-01-2012 e Semana 16 16-01-2012 a 20-02-2012 

 

Estas semanas foram relativamente calmas na escola, não houve grande afluência de 

conflitos e não houve necessidade de resolver conflitos no Gabinete. A semana foi 

assim marcada por leituras de textos e pesquisa bibliográfica. 

 

Semana 17 23/01/2012 a 27/01/2012 
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 Esta semana foi marcada principalmente pela parceria estabelecida com o projecto de 

educação para a saúde, projecto do âmbito de educação sexual nas escolas. 

 

Diário de bordo: 23-01-2012 

 

Hoje foi o dia do Patrono na escola. O dia do patrono da escola é o dia de São Vicente. a 

escola estava em festa e o Gabinete foi ocupado para guardar e preparar os materiais da 

festa que se iria realizar hoje o dia todo. Deste modo, o Gabinete não funcionou no seu 

normal horário. 

  

Diário de bordo: 24-01-2012 

 

Hoje foi realizada a primeira reunião com a Associação de Pais da escola na tentativa de 

estipular parcerias no âmbito da relação escola família e também dar a conhecer os 

projectos e esclarecimento de dúvidas que a comunidade dos encarregados de educação 

poderia ter. Esta parceria é importante no sentido de ser uma mais valia para os 

projectos pois se toda a comunidade educativa estiver unida no sentido, os projectos 

seguirão um bom curso. 

 

Diário de bordo: 25-01-2012 

 

Excepcionalmente, hoje, eu e a minha colega de estágio fomos à escola para ajudar e 

participar no projecto da educação para a saúde. Embora as quartas-feiras sejam o dia 

em que não vamos à escola, teve de ser aberta uma excepção relativamente às últimas 

quartas-feiras de cada mês, no âmbito desta parceria. 

Deste modo, hoje procedi, em conjunto com a minha colega de estágio e a professores 

responsável pelo projecto, à organização e participação no Painel do Projecto de 

Educação para a Saúde. Foi apresentado um vídeo sobre o filme “Babies”, onde são 

retratados 4 bebés de culturas diferentes, mostrando todas as semelhanças e igualdades 

entre eles. Este filme surgiu no âmbito da unidade curricular de Educação Intercultural 

que considerei a par com a minha colega que teria todo o interesse nesta temática do 

painel “todos diferentes, todos iguais.” 

 

Diário de bordo: 26-01-2012 



Hoje realizei trabalhos para começar a marcar as actividades de formação de alunos 

mediadores. Depois de pensar em datas e actividades dirigi-me à direcção para falar 

com a coordenadora Dra. Teresa, mas esta não se encontrava na escola. Foi-me 

informado que a Dra. Teresa estava de baixas por questões de saúde e que não tinham 

uma data definitiva para voltar.  

Esta situação atrasou um pouco o avanço das minhas actividades porque tenho de deixar 

na direcção todas as propostas para serem ou não aprovadas. Precisava também de 

autorização para ir às salas explicar o que era a mediação e falar com os alunos e o facto 

de não saber que a Dra. Teresa não se encontrava na escola por estar de baixa fez com 

que tivesse planificado datas em vão.  

 

Semana 18 30-01-2012 a 03-02-3012 

 

Esta semana foi relativamente calma no Gabinete. Os projectos pessoais estão um pouco 

atrasados devido à falta da coordenadora de estágio na escola. Comecei a pensar em ir 

falar directamente com o director mas por vezes encontra-se ocupado. Se entretanto não 

tiver notícias da Dra. Teresa terei de recorrer ao director para me aprovar ou não as 

propostas. 

Conversa informal com a Professora B
4
 sobre alguns alunos recorrerem ao Gabinete de 

Mediação Escolar para falarem de temas relacionados coma sexualidade, uma vez que 

esta professora está ligada ao projecto de educação para a saúde, considerei relevante 

dizer que os alunos nos procuravam neste sentido. Poderia ser benéfico criar actividades 

ou momentos em que os alunos pudessem recorrer ao Gabinete de Mediação, no sentido 

de tirar duvidas relacionadas com este tema, uma vez que o espaço físico era partilhado 

para fins do Gabinete de Saúde, e deste modo os materiais de saúde sexual estavam no 

mesmo espaço físico que eu e a minha colega. 

 

Semana 19 06-02-2012 a 10-02-2012 

 

Pesquisa bibliográfica sobre mediação e conflito. 

Análise do projecto educativo e do plano anual de actividades da escola, para 

caracterizar alguns pontos que me faltavam relevantes para o contexto institucional. 
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Conversa com a Professora Armanda sobre os Projectos da Escola na sala de directores 

de turma.  

Contacto com a Associação de Pais através de correio electrónico para marcar uma 

reunião para falar sobre o Projecto do Gabinete de Mediação Escolar, e outros assuntos 

mais especificamente relacionados com o projecto da relação escola – família. 

 

Semana 20 13-02-2012 a 17-02-2012 

 

Durante esta semana foi realizada a reunião com a Associação de Pais onde esteve 

presente o Presidente da Associação e a Vice-presidente da Associação.  

Eu e a minha colega do Gabinete apresentamos o nosso Projecto “ Gabinete de Medição 

Escolar”, e depois falamos das áreas mais específicas que vamos abordar: Formar 

alunos mediadores e Mediar a relação escola família. 

O nosso objectivo com esta reunião, para além da apresentação do nosso projecto, era 

saber qual poderia ser o contributo da associação de pais neste projecto e neste sentido 

estabelecer uma parceria com ambos. 

Durante a reunião esclarecemos alguns pontos, mas no final não se decidiu nada.  

Os representantes da associação de pais gostaram e aprovaram o projecto tanto no 

sentido do Gabinete de Mediação como nas áreas mais específicas que pensei mais a 

minha colega do Gabinete abordar. No entanto, os dois pais representantes não gostaram 

da ideia de ser só neste ano lectivo, e mostraram algum receio no sentido de perceber 

até que ponto a escola nos dá essa abertura de mediar a relação escola – família. 

Para resolver estas questões ficou decidido que marcaríamos outra reunião onde 

estivesse presente a nossa orientadora de estágio dentro da escola. 

 

Semana 21 20/02/2012 a 24/02/2012 

 

Semana marcada por passeios pela escola, no sentido de “vigiar” e regular conflitos que 

aparecessem e em que não se recorresse ao Gabinete. Não foram registadas quaisquer 

ocorrências. 

 

Semana 22 27-02-2012 a 29-02-2012 

 



Semana marcada por conversas informais com a professora C
5
 e B

6
 relativamente a 

assunto relacionados com a escola e projecto de educação para a saúde. A conversa com 

a Professora responsável pelo Projecto de Educação para a Saúde incidiu-se sobre a 

possível participação dos encarregados de educação no seu projecto. A professora 

adorou a ideia, visto até então os familiares não terem participado em nenhum painel do 

projecto que já esta a decorrer desde o início do ano lectivo. 

 

Diário de bordo: 20-02-2012 

Hoje deu-se o quarto caso de mediação de conflitos (ver anexo 27). 

O aluno que anteriormente tinha estado no Gabinete acompanhado pela funcionária (no 

caso nº2) estava na direcção, quando uma funcionária pediu que eu e a minha colega 

fossemos até lá a pedido da Dra. Teresa Ferreira. A Dra. Teresa explicou o que se tinha 

passado e pediu que tivéssemos uma conversa com o aluno no sentido de lhe “aclarar as 

ideias” uma vez que se encontravam já à espera da unidade da Escola Segura, pois o 

aluno tinha agredido o colega e tinham de participar do caso. Dirigimo-nos assim ao 

aluno e tentámos apurar os factos na versão dele e de outra colega que tinha estado 

presente como testemunha. Não foi possível falar com o aluno agredido pois já se tinha 

ido embora da escola. O aluno explicou a sua versão que foi também defendida pela 

colega e foi tida uma conversa com o aluno acerca do que se tinha sucedido. 

Visto este conflito envolver uma agressão física, para além da conversa que eu e a 

minha colega do Gabinete de Mediação Escolar tivemos com o aluno agressor, também 

foi chamada a Escola Segura, para tomar conhecimento da situação e também falar um 

pouco com o aluno. 

A escola segura falou com o aluno na nossa presença, alertou-o para as consequências 

dos seus actos, uma vez que este já completou os dezasseis anos de idade e anotaram 

dados relativos ao caso. 

Depois de terminada a conversa com a Escola Segura, eu e a minha colega dirigimo-nos 

a Direcção para falar sobre o caso do aluno, pois visto este ter agredido fisicamente um 

colega, já suspeitávamos que fosse suspenso ou que houvesse outras medidas a tomas 

que não passassem por nós. A Dra. Teresa pediu-nos que contactássemos os pais do 

aluno para virem buscá-lo. Nenhum deles tinha disponibilidade imediata para vir, mas a 

mãe disse que no máximo dentro de uma hora estaria na escola para levar o aluno. 
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Passaram cerca de duas horas e o aluno continuava connosco. Enquanto ele aguardava 

tentamos contactar os pais vezes sem conta, nenhum deles atendeu. 

Duas horas e trinta minutos depois do sucedido, uma vez que nenhum dos encarregados 

de educação atendia o telefone durante aquele tempo todo, dirigimo-nos com o aluno à 

direcção falar com a Doutora Teresa (responsável pelos alunos 2º e 3º ciclo) explicar-

lhe a situação.  

A Dra. Teresa face a esta situação achou que o melhor seria o aluno assistir as restantes 

aulas, até alguém vir busca-lo. Se não o viessem buscar o aluno iria para casa depois de 

comunicado aos encarregados de educação o que se passaria relativamente à situação do 

aluno, que segundo apurámos ia ser suspenso. 

 

Semana 23 01-03-2012 a 04-03-2012 

 

Conversa com orientadora de estágio na escola sobre a reunião com a Associação, e 

marcação de uma próxima reunião onde queriam que ela estivesse presente para melhor 

esclarecer a pretensão da escola com o projecto desenvolvido durante este ano lectivo. 

 

Diário de bordo: 02-03-2012 

Quinto caso de mediação de conflitos (ver anexo 28). Duas funcionárias recorreram ao 

Gabinete de Mediação com o intuito de acabar com o conflito entre ambas uma vez que 

esse conflito estava a prejudicar o seu trabalho.  

Este conflito entre ambas estava a impedir que fosse possível realizar o trabalho em 

condições. Deste modo, decidiram recorrer ao Gabinete para em conjunto perceberem 

que solução poderiam encontrar e tentar que o conflito acabasse e daí não afectar o 

serviço de ambas. 

Fiquei surpreendida por o facto do Gabinete de Mediação estar a ter uma extensão 

maior do que pensámos possível e por duas funcionárias decidirem de espontânea 

vontade recorrer ao Gabinete no sentido de resolver o conflito que existia entre ambas. 

Esta situação demonstrou também que por vezes a escola não consegue dar as respostas 

que deveria, a alguns membros da comunidade educativa.  

 

Semana 24 07-03-2012 a 09-03-2012 

 



Realizei uma ficha a pedir a autorização da participação numa aula de formação cívica, 

para em cerca de 10 minutos explicar aos alunos no que consistia o meu projecto e pedir 

que se inscrevessem se quisessem participar nas actividades de mediação.  

Tentei encontrar os directores de turma dos 8ºs anos para pedir que me autorizassem na 

ficha realizada. 

Reelaborei os folhetos para dar aos alunos na apresentação de conceitos teóricos 

relacionados com mediação e conflito para a segunda actividade de formação de alunos 

mediadores. 

 

Semana 25 12/03/2012 a 18/03/2012 

 

Diário de bordo: 13-03-2012 

Hoje fui falar com os alunos do 8ºC na aula de formação cívica para pedido de 

participação em actividades de mediação e posterior inscrição dos alunos interessados. 

Fui à sala e depois de explicadas as actividades e o intuito deste projecto, pedi que se 

inscrevessem de acordo com a sua vontade em participar ou não 

Tentei de forma sucinta apresentar a importância deste tipo de actividades e mostrei 

informações rápidas sobre o tema. 

A conversa com os alunos foi calma, os alunos colocaram-me algumas questões 

relacionadas com o projecto e mostraram-se interessados em colaborar. Inicialmente 

tinha apenas quatro inscrições mas depois por influência dos colegas os alunos 

continuaram a inscrever-se. Os alunos tinham idades compreendidas entre os 13 e os 20 

anos. 

 

Diário de bordo: 15-03-2012 

Foi tentado dar a entender o interesse do projecto e tentar, juntamente com a direcção, 

esclarecer todas as dúvidas que os pais representantes da associação de pais mostraram 

relativamente aos projectos e continuidade destes no seguinte ano lectivo. 

Considerei esta reunião importante no sentido de conseguir chegar a toda a comunidade 

educativa, ou seja, não só ao nível da escola mas também ao nível dos encarregados de 

educação. 

Na reunião não esteve presente a orientadora de estágio da escola, pois esta não se 

encontrava na direcção e não foi possível comunicar com a mesma. 



Uma vez que tinha ficado combinado uma reunião com coordenadora de estágio para ter 

uma percepção do lado da escola, recorremos ao Director da escola a explicar a situação 

e este mostrou-se disponível, estando assim presente no lugar da Dra. Teresa. 

Na reunião a Associação de pais deu o seu parecer sobre o nosso projecto, que achou ser 

bastante pertinente, mas queria que houvesse algo da parte da direcção da escola que 

assegura-se a continuação do mesmo nos próximos anos lectivos. 

O Director da escola, disse haver essa possibilidade, que no próximo ano se poderia 

formar uma equipa dentro da escola, de modo a dar continuidade ao projecto com o 

auxílio da associação de pais, mas que não era ainda nada certo. A Associação de Pais 

embora concordante mostrou posturas um pouco diferentes. A Vice-presidente mostrou-

se muito positiva e disse que poderiam contar com a sua participação, enquanto o 

Presidente da Associação de Pais mostrou-se um pouco desconfiado, não tendo ficado 

totalmente convencido de que esta possibilidade se daria. 

No final do dia tivemos uma conversa informal com a Professora Armanda 

(Coordenadora de Projectos) para ser ela, a partir daquele momento, a responsável pelo 

nosso estágio na escola, por sugestão do Director. Foi alegado que a Dra. Teresa não 

tinha tanta disponibilidade para nós e que uma vez que a professora Armanda Dias era a 

coordenadora de projectos fez todo o sentido que ficasse responsável por nós e pelo 

projecto de Mediação.  

 

Diário de bordo: 16-03-2012 

Resolução do sexto caso de mediação de conflitos (ver anexo 29).  

Neste dia íamos a chegar ao Gabinete depois de um intervalo em que estávamos pelos 

pátios da escola, quando uma funcionária aparece com um aluno que dizia precisar de 

falar porque tinha um conflito com os amigos. 

O aluno entrou no Gabinete e explicou o que se tinha passado. Estávamos perante um 

conflito de falha de comunicação. Este conflito foi de fácil resolução, pois em conjunto 

com o aluno, seguindo as técnicas do esquema de resolução de conflitos neste gabinete 

(anexo 23), não foi necessário falar com a outra parte envolvida. 

Estava com a minha colega dentro do Gabinete quando vimos umas meninas a gritar. 

Uma das meninas dizia “vais ver quando eu te apanhar, não voltas a gozar comigo.” 

Os dois meninos sorriram e continuaram a correr. As meninas voltaram para trás e 

entraram dentro do bar da escola. 



Quando tocou para o intervalo, fomos falar com um funcionário da escola que conhece 

bem todos os alunos da escola, pois vigia os pátios e fica na portaria, e ele disse que o 

rapaz para quem a meninas estava a falar era para o F.  

O funcionário descansou-nos mostrando que era uma situação regular e disse que “ele 

anda sempre em brincadeiras destas, como eles lhe chamam. Às vezes até vêm pessoas 

que passam com os carros ali na estrada falar connosco aqui ao portão da escola dizer 

que andas miúdos a zaragata ali atrás, e a maioria das vezes é este rapaz a brincar 

com os colegas como eles dizem. Só que às vezes alguém se aleija e depois é que são 

elas.” 

O intervalo terminou e fomos para o Gabinete. Eu fui ao wc antes de ir directa para o 

Gabinete e a minha colega que foi mais à frente disse que quando se estava a dirigir 

para o Gabinete tinha visto uma rapariga a chorar e depois de se dirigir a ela informou-a 

que se quisesse falar podia dirigir-se ao nosso Gabinete e que se estivesse com 

problemas poderia falar connosco. 

Depois desta conversa duas meninas foram ter com ela e disseram-lhe que eram 

situações de namoros. Esta resposta deu também a percepção de que muitos dos 

conflitos que se sucedem na escola nestas idades poderão ter a ver com falhas de 

comunicação de adolescentes e a descoberta dos amores e dos afectos. 

 

Semana 26 19-03-2012 a 23-03-2012 

 

 Esta foi a ultima semana de aulas do 2º período e como tal foram realizadas iniciativas 

nesse sentido em parceria com o Gabinete de Mediação.  

 

Diário de bordo: 19-03-2012 

Reunião com a Professora Armanda e a Professora M (nome fictício), ambas 

responsáveis pelo projecto “comenius” na escola, para colaborar nas actividades que se 

irão realizar no último dia de aulas do segundo período, o dia 23 de Março. 

Foi pedida a colaboração nos ensaios do grupo de dança que ia actuar no dia 23 de 

Março. Deste modo, eu e a minha colega fomos à sala onde as meninas do grupo 

ensaiavam e filmámos o seu ensaio, de modo a ajudá-las a perceber o que ainda podiam 

melhorar. Esta colaboração foi divertida uma vez que as alunas eram mais velhas e 

dançavam danças africanas, que são naturalmente mexidas. Foi interessante também 



poder estar em contacto com outras culturas e ter uma aproximação aos alunos mais 

velhos.  

Hoje fui também à sala do 8ºB para explicar o que iria realizar com o meu projecto e 

pedir aos alunos para preencherem a ficha de participação em actividades de mediação, 

caso se interessassem pelo tema. 

 

Diário de bordo: 20-03-2012 

Reunião com a Professora responsável pelo Projecto de Educação para a Saúde, no 

sentido de organização e planificar a semana da saúde que se irá realizar na segunda 

semana do terceiro período (16 de Abril a 20 de Abril).  

No final da reunião tínhamos a planificação desta semana acabada e pronta para ser 

enviada a toda a comunidade educativa, para informa-los e convida-los a participar. 

(Ver anexo 20) 

 

Diário de bordo: 23-03-2012 

Apresentação de uma festa de final de segundo período e que se realizou a 23 de Março 

de 2012 (ver anexo 12). 

Esta festa contou com a participação de diversos professores e clubes da escola como 

por exemplo o clube “comenius”, como indicados no programa da festa (ver anexo 12). 

Do meu ponto de vista, esta festa aproximou-nos dos alunos, uma vez que também 

participamos nos ensaios de alguns alunos como no grupo de dança. 

Foi também uma forma divertida de envolver mais na comunidade educativa e estar 

presente na realidade que se passou à minha volta durante este estágio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inicio do 3º período 

 

Semana 27 10-04-2012 a 13-04-2012 

 

Durante esta semana foram realizadas tarefas (em parceria com o projecto de Educação 

para a Saúde), de modo a preparar a semana da saúde que se vai dar na próxima semana 

(16-04 a 20-04). 

 

Semana 28 16-04-2012 a 20-04-2012 

 

 Esta semana foi marcada pela semana da saúde, por um caso que apareceu no Gabinete 

de mediação (ver anexo 30) e assistência a palestra sobre comunicação no auditório. 

Abaixo irei referir pormenorizadamente os acontecimentos de cada dia da semana. 

 

Diário de bordo: 16-04-2012 

Auxilio na preparação do auditório, para recebemos um Nutricionista que nos falou 

sobre a importância do pequeno-almoço. 

Assisti a actividades no auditório relativamente à importância da alimentação, como 

debate com o nutricionista convidado e apresentações de trabalhos de alunos 

relacionados com a alimentação. 

Auxiliei os alunos do grupo “comenius” na preparação de lembranças e apresentação do 

grupo a professores e alunos de outras escolas inseridas no grupo. 

Assisti a uma palestra sobre comunicação, no auditório da escola. Recolhi assim notas 

que poderiam ser relevantes para as sessões do grupo de reflexão das palestras. 

 

Diário de bordo: 17-04-2012 

Ajudei na parceria com o Projecto de Educação para a Saúde e o Desporto escolar na 

realização de jogos tradicionais entre famílias e educandos.  

Neste dia ficamos todos um pouco desiludidos, pois não compareceu ninguém para as 

actividades propostas (nem alunos com os respectivos professores). 

Reuni com a professora responsável pelo projecto para tratar de assuntos relacionados 

com o projecto. 

 



Diário de bordo: 18-04-2012 

Apresentação do tema Todos diferentes, todos iguais aos alunos do 8ºano no auditório 

da escola, no âmbito da Semana Da Saúde.  

Os professores do 9ºano não compareceram com os respectivos alunos, e assim os 

alunos ficaram impossibilitados de apresentar os trabalhos que tinham preparado para o 

dia de hoje. Este acontecimento demonstra que dentro da escola existe uma ma estrutura 

de relações sociais entre os diferentes professores. 

 

Diário de bordo: 19-04-2012 

Assisti à apresentação dos trabalhos realizados pelos alunos do 7ºano aos do 8ºano sobre 

o tema: Álcool e outras drogas. Foi realizada uma palestra de um colaborador do 

Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva, convidado para falar sobre doenças 

cardíacas.  

Sétimo caso de mediação de conflitos (ver anexo 30). Da parte da tarde apareceu o 

sétimo caso de mediação para resolver no Gabinete. 

Neste caso um aluno foi para a direcção e disse que queria falar connosco para fazer 

uma participação de um colega que o tinha agredido. Foi tida uma conversa com o aluno 

e explicado que as participações não passavam por nós, mas que poderíamos falar com 

o outro aluno para tentar resolver a questão sem ser necessária a participação. O aluno 

disse que não queria que apenas queria fazer uma participação do colega.  

Encaminhámos o aluno para a direcção e percebemos assim que neste sentido o aluno 

não queria resolver o conflito com base na mediação mas sim de modo a punir o colega 

e mostrar que ele tinha de sofrer as consequências do seu acto. 

Este caso deixou-me alerta para o facto de que embora se queira modificar as formas 

tradicionais de resolver conflitos como o castigo e a punição, nem sempre é possível 

pois nalguns casos os intervenientes não aceitam a mediação e têm intenção de tomar 

outras medidas mais rigorosas e que não passem pela resolução passiva do conflito. 

 

Diário de bordo: 20-04-2012 

Hoje foi o último dia da semana da saúde. Neste dia o 9ºano apresentou à turma CEF o 

tema das doenças sexualmente transmissíveis. Duas raparigas do 9ºano mostraram 2 

vídeos de sensibilização e uma Professora de Ciências e dois alunos apresentaram as 

doenças em power point. Visto ser o último dia e um tema tão importante como este, foi 

feito um pequeno debate depois das apresentações terminadas. 



Os resultados desta semana foram um pouco negativos, no sentido em que os 

encarregados de educação não assistiram aos temas e não houve uma grande 

participação dos mesmos em colaborar nas actividades realizadas ao longo da semana. 

Os professores da escola também não se mostraram todos cooperantes, uma vez que 

alguns professores não levaram os alunos a assistir às actividades realizadas no 

auditório da escola. 

 

Semana 29 23-04-2012 a 27-04-2012 

 

Diário de bordo: 23-04-2012 

Hoje ajudei na construção de um vídeo com um aluno da turma de CEF, para o clube 

“comenius” apresentar nas celebrações que irão decorrer a partir do dia 5 de Maio.  

 

Diário de bordo: 24-04-2012 

Hoje reunimo-nos com a direcção para marcar uma reunião com a nossa orientadora de 

estágio do Instituto de Educação e a sua visita à escola. 

 

Diário de bordo: 26-04-2012 

Reunião sobre palestra “violência em meio escolar”, participando no grupo de reflexão 

relativamente ao tema. 

Os membros do grupo constituído para estas reuniões de reflexão foram: dois 

encarregados de educação, sendo um destes policia judiciário e o outro representante da 

associação de pais e praticante de coaching para pais, na escola; duas representantes de 

duas outras escolas do agrupamento; uma professora que tirou mestrado na área da 

violência; o director (Dr. Luís Henriques); a coordenadora dos alunos (Dra. Teresa 

Ferreira); um vigilante dos pátios; uma professora do agrupamento reformada; eu e a 

minha colega de estágio.  

Nesta reunião falou-se sobre o tema da violência e a percepção que cada um dos 

membros tem acerca de violência e mais especificamente sobre a violência nesta escola.  

Ficou então estipulado que cada um iria pensar em soluções ou ideias que contribuíssem 

para a diminuição de conflitos e violência em meio escolar para o próximo ano lectivo. 

Assim, remarcou-se uma outra reunião de reflexão para o dia 3 de Maio de 2012. 

 

Semana 30 30-04-2012 a 04-05-2012 



Esta semana foi marcada pelas reuniões com o director e a orientadora de estágio, grupo 

de reflexão sobre violência em meio escolar. 

 

Diário de bordo: 30-04-2012 

Dirigi-me à direcção para confirmar com o director a reunião agendada com a 

orientadora de estágio para dia 03 de Maio de 2012. Pedi também ao director para fixar 

calendarização das actividades com os alunos. (ver anexo 16) 

 

Diário de bordo: 03-05-2012 

Reunião com o director e a orientadora de estágio do Instituto de Educação. Esta 

reunião foi produtiva pois consegui definir pontos que tinham de ser limados em 

conjunto com a orientadora e o director da escola. Foi também definido que se iria 

estabelecer um protocolo entre o Instituto da Educação e a Escola Básica de Telheiras. 

Segunda reunião com o grupo de reflexão. Nesta reunião foram apresentadas propostas 

no âmbito da melhoria do ambiente escolar e prevenção da violência. Eu e a minha 

colega de estágio dissemos que poderíamos ajudar na recolha de sugestões por parte dos 

alunos e professores neste sentido. (ver anexo 15).  

 

Semana 31 07-05-2012 a 11-05-2012 

 

Diário de bordo: 07-05-2012 

Reunião com a adjunta da direcção responsável pelos alunos, para saber quando 

podemos dar início ao nosso estudo “ O que achas que a escola deve melhorar/mudar/ 

ter para prevenir a violência em ambiente escolar”.  

Neste dia iniciámos também as idas às salas para pedir aos alunos que preenchessem 

umas folhas com sugestões neste âmbito. 

Imprimi questionários para depois entregar aos alunos na primeira actividade de 

mediação. 

 

Diário de bordo: 08-05-2012 

Primeira actividade de mediação – distribuição de questionários para os alunos 

preencherem e assim realizar o meu diagnóstico. 

 

Diário de bordo: 10-05-2012 



Recolhi sugestões dos alunos sobre o que a escola poderia fazer no sentido de melhorar 

o ambiente escolar e diminuir a violência. 

Recolhi também os questionários que anteriormente distribui aos alunos para a primeira 

actividade de mediação.  

 

Diário de bordo: 11-05-2012 

Participação em visita do clube “comenius” durante todo o dia. 

Partiu-se ás 10h de Telheiras, em direcção a Sintra, passando depois pelo Cabo da Roca, 

Cascais e almoço em Carcavelos, onde ficamos o resto da tarde a realizar actividades 

proporcionadas pelo grupo como aula de surf e street surf. Regressamos à escola ao 

final do dia. 

 

Semana 32 14-05-2012 a 18-05-2012 

 

Diário de bordo: 14-05-2012 

Esta semana eu e a minha colega de Gabinete fomos a várias turmas recolher 

informação para o estudo sobre a violência em ambiente escolar. 

Reunião com a nossa responsável de estágio na escola, sobre estratégias, sugeridas por 

mim e pela minha colega do Gabinete, que ela possa apresentar na reunião de conselho 

pedagógico para a melhoria do Gabinete no próximo ano lectivo.  

Realização da segunda actividade de mediação. Para esta actividade utilizei suportes 

teóricos como os passos que a mediação segue e outras informações acerca do tema. 

Distribui também pelos alunos alguns folhetos informativos pois embora já tivessem 

sido distribuídos anteriormente pela escola em locais estratégicos muitas vezes os 

alunos nem olhavam para eles e considero que nunca é demais reforçar os 

conhecimentos. 

 

Diário de bordo: 15-05-2012 

Continuei a ir com a minha colega às salas para recolher mais sugestões dos alunos. 

Marquei com a coordenadora de estágio uma data para reunir no Instituto de Educação 

com a orientadora de estágio. 

 

Diário de bordo: 17-05-2012 



Planeei estratégias para a próxima actividade de mediação e elaborei o caso que iria ser 

apresentado aos alunos assim como os materiais a utilizar na actividade. 

 

Semana 33 21-05-2012 a 25-05-2012 

 

Diário de bordo: 24-05-2012 

Reunião no Instituto de Educação com a orientadora de estágio, a minha colega de 

estágio e a nossa coordenadora de estágio na escola. 

Foi feito o ponto da situação do nosso estágio (meu e da minha colega de Gabinete) e 

levantamos hipóteses para o projecto da minha colega e de estratégias para eu conseguir 

que os alunos participem e contornar as dificuldades que me têm surgido de logística e 

adaptação de horários e possibilidade de dispensa em aulas de formação cívica.  

 

Diário de bordo: 25-05-2012 

O gabinete de mediação escolar em conjunto com o projecto “Comenius” e alguns 

professores voluntários organizou um conjunto de actividades para dia 6/6/2012 onde os 

encarregados de educação/ famílias foram convidadas a participar. Escolhemos esta data 

por haver anos que terminam as aulas nesta semana.  

Os voluntários foram a professora de informática, a professora de religião moral do 

5ºano e a vice-presidente da associação de pais.  

Depois de definidas as actividades foram apresentadas ao Director, e ele aceitou de 

imediato. 

No final deste dia, fui assistir a uma reunião sobre o agrupamento passar a mega 

agrupamento, onde foram convocados todos os professores do agrupamento.  

Hoje realizei a terceira actividade de mediação – mostra de um exemplo de caso de 

conflito para possível resolução por via da mediação. Trabalho de “role play”.(ver 

anexo 18). 

 

Semana 34 28-05-2012 a 01-06-2012 

 

Diário de bordo: 28-05-2012 

Realização de folha, a pedido da direcção para sugestões dos professores, de actividades 

no sentidos de melhorar a violência em ambiente escolar, no âmbito do grupo de 

reflexão sobre violência em ambiente escolar. 



Reunião com o director para a autorização de distribuir folhetos de sensibilização para a 

participação nas actividades a realizar no dia 06-06-2012.  

Pedido de ida às turmas para falar com professores e alunos sobre as actividades a 

realizar. 

 

Diário de bordo: 29-05-2012 

Construí cartazes para a festa de dia 06, divulguei pelas salas a festa. 

Proposta no sentido de recolher objectos para a “feira de objectos usados”, uma das 

actividades da festa, que surgiu também da reunião que foi tida com a orientadora de 

estágio e a coordenadora de projectos da escola. 

 

Diário de bordo: 31-05-2012 

Continuei a ida às salas divulgar a festa de dia 06, e realizei também alguns pedidos de 

sugestões a algumas turmas em que não tinha sido possível ir ainda, no âmbito das 

sugestões de melhoria de ambiente e diminuição da violência escolar. 

Realizamos em conjunto com a coordenadora de estágio, a professora Armanda Dias, 

um orçamento para os materiais que iríamos necessitar para a festa. 

Recolha de objectos usados que tinham sido deixados em caixas que colocámos na sala 

de professores, directores de turma e portaria. 

 

Semana 35 04-06-2012 a 08-06-2012 

 

Nesta semana continuei a divulgação da festa e fui às salas recolher mais sugestões de 

alunos para melhoria do ambiente escolar e diminuição de violência. 

Recolhi mais materiais para a feira de objectos usados e continuei os preparativos para a 

festa. 

Realizei pinturas em conjunto com alguns dos alunos que participam na formação de 

alunos mediadores, para enfeitar o local onde iríamos realizar a festa e preparou-se uma 

exposição sobre Santo António. 

 

Diário de bordo: 06-06-2012 

Festa com actividades programadas (ver anexo). 

Esta festa teve um resultado positivo pois a comunidade escolar gostou e aderiu. Alguns 

professores participaram na feira de objectos usados e compraram manjericos assim 



como alguns funcionários. Apareceram 10 encarregados de educação, o que foi uma 

pequena vitória, pois conseguimos atrair à escola alguns familiares de alunos com esta 

iniciativa. 

Os alunos aderiram também e gostaram, referindo até que gostavam que existissem 

mais actividades destas ao longo no ano lectivo na escola. 

Os encarregados de educação também se mostraram satisfeitos com este tipo de 

iniciativa. 

Deste modo, uma vez que a participação foi relativamente positiva e todos gostaram 

deste clima de festa, a feira de objectos usados e a venda de manjericos foi novamente 

agendada ara dia 12 de Junho de 2012. 

 

Semana 36 11-06-2012 a 15-06-2012 

 

Esta foi a ultima semana de aulas e também a minha última semana de estágio. 

Posso concluir que acabei o meu estágio da melhor forma e faço um balanço positivo, 

mesmo com muitas dificuldades que me foram surgindo ao longo do estágio, acredito 

que consegui sempre ultrapassar todos as “pedras” que me apareceram no caminho. 

Esta semana foi marcada pela realização da festa de dia 12 e os preparativos para a 

mesma. 

 

Diário de bordo: 12-06-2012 

Feira de objectos usados e barraquinha dos manjericos onde também compareceram 

alguns encarregados de educação dos alunos (4). Compraram alguns objectos usados e 

referiram ser por uma causa nobre, pois o dinheiro ganho nestas feiras reverte para o 

banco alimentar da escola e outras manutenções que sejam necessárias. Os professores, 

alunos e funcionários também voltaram a aderir à feira e à compra de manjericos. 
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 Inquérito por questionário aos Directores de Turma 

 

Este questionário faz parte do estágio “Gabinete de Mediação Escolar” que 

estamos a desenvolver no âmbito do mestrado: Mediação Intercultural – no Instituto da 

Educação, da Universidade de Lisboa. 

Com as questões que se seguem gostaríamos de recolher informações para o 

Gabinete de Mediação Escolar sobre os alunos, os conflitos e a relação escola família de 

cada turma. 

Como em todo o questionário não há respostas correctas ou incorrectas, 

pedimos que responda às questões com toda a sinceridade. 

O questionário é totalmente anónimo. 

Se se enganar em alguma resposta, risque e assinale novamente a opção 

pretendida.  

 

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 

 

 

 

 

A) DADOS RELATIVOS AO DIRECTOR DE TURMA 

 Sou Director de turma: □ Pela primeira vez  □    Já fui em anos anteriores 

B) DADOS DA TURMA 

 

 Nível de diversidade cultural: 

□ Grande   □ Alguma   □ Pouca 

 
 
 Nível socioeconómico maioritário das famílias dos alunos: 

□ Classe alta        □ Média alta        □  Média        □ Média baixa        □ Baixa 
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1.Caracterize o clima escolar em termos 

de conflito: 

□ Existem muitos conflitos 

□ Existem alguns conflitos 

□ Existem poucos conflitos 

□ Não existem conflitos 

 

2. Com que frequência ocorrem esses 

conflitos? 

□Todos os dias 

□Frequentemente 

□Raramente 

□Nunca 

 

3. Onde ocorrem normalmente esses 

conflitos? 

□Dentro da sala de aula 

□Fora da sala de aula 

□Dentro da sala de aula, e prolonga-se 

para o exterior 

□No exterior, e prolonga-se para a sala 

de aula 

 
4.Quais os principais motivos que dão 

origem ao conflito? 

 

□Discussões 

□Mal-entendidos 

□Violência verbal 

□Violência física 

□Violência verbal e física 

 

5. Os meios que a escola possui para a 

resolução desses conflitos são eficazes: 

□Em todos os casos  

□Em alguns casos 

□Em nenhum caso  

 

6.Os encarregados de educação são 

informados sobre os conflitos do seu 

educando 

□Sempre 

□Algumas vezes 

□Nunca 

 

 

7. Os encarregados de educação 

participam na vida escolar dos seus 

educandos: 

□Todos 

□A maioria 

□Alguns 

□A minoria 

□Nenhuns 

 

8. Os encarregados de educação que 

espera ter presentes são os dos alunos: 

□Mais conflituosos 

□Menos conflituoso 

□Ambos 
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9. Tendo em conta o número de 

encarregados de educação da turma, 

quantos espera que comparecem na 

reunião de turma?  

□Mais de metade 

□Metade 

□Menos de metade 
 
 

10.Para o bom funcionamento da escola, 

considera que a mediação é: 

 

□ Muito importante 

□ Bastante importante 

□ Pouco importante 

□ Sem importância  

□ Não sei  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo questionário 

Ano:                  

Turma: 

Número dos alunos/Nome do Alunos Grau de Conflito 

Nº1. 
 

Nº2. 
 

Nº3. 
 

Nº4. 
 

Nº5. 
 

Nº6. 
 

Nº7. 
 

Nº8. 
 

Nº9. 
 

Nº10. 
 

Nº11. 
 

Nº12. 
 

Nº13. 
 

Nº14. 
 

Nº15. 
 

Nº16. 
 

Nº17. 
 

Nº18. 
 

Nº19. 
 

Nº20. 
 

Nº21. 
 

Nº22. 
 

Nº23. 
 

Nº24. 
 

Nº25. 
 

 

De acordo com a legenda assinale com uma cruz (X):  
1.Nada conflituoso 
2.Pouco conflituoso 
3.Conflituoso 
4.Muito conflituoso 
5.Bastante conflituosos 



Resultados obtidos através dos questiónarios aos Directores 

de Turma 

 

O questionário realizado aos Directores de turma teve como objectivo recolher 

informaçoes para o Gabinete de Mediação Escolar sobre os alunos, os conflitos e a 

relação escola-família de cada turma da escola. Obrigado pela colaboração! 

Amostra: 

Inicial 20 

Final 11 

 

Caracterização Pessoal 

 

 

 

Gráfico 1 – Director de Turma. 

Através do gráfico 1 pode observar-se que a maioria dos directores de turma já o foi em 

anos anteriores, assim, é possível perceber que a maioria dos directores de turma desta 

escola já está “familiarizado” com o seu cargo pois não se trata de uma novidade, o que 

pode ser uma mais-valia para o modo como desempenha as suas funções. 



Caracterização dos alunos 

 

Gráfico 2 – Condições Socioeconómicas.  

Na análise do gráfico 2, que diz respeito às condições socioeconómicas dos alunos, 

verifica-se que a maioria encontra-se na categoria média-baixa, havendo também uma 

pequena percentagem de alunos de classe média e baixa. Não se identificando alunos de 

classe alta ou média-alta. Este factor está muitas vezes ligado ao conflito, pois as 

condições socioeconómicas afectam a vida social dos alunos em diversos casos.  



 

Gráfico 3 – Diversidade Cultural. 

No gráfico 3, as opiniões relativamente à diversidade cultural dividem-se, no entanto a 

maioria dos directores de turma considera que a diversidade cultural é pouca, o que vai 

um pouco ao contrário do que se pode observar pela escola, uma vez que, se observa 

uma grande variedade cultural pelos pátios da escola, e na própria ligação que os alunos 

têm nos seus grupos. Existem grupos multiculturais formados pelos alunos, como se 

pode observar pelos corredores e pátios da escola.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 4 – Conflitos dentro das turmas. 

Os resultados obtidos no gráfico 4 estão em contradição com resultados que seriam 

esperados, uma vez que, foi efectuado um diagnóstico na escola através de entrevistas, 

onde a informação correspondia a existência de muitos conflitos diários na escola. 

As respostas dadas pelos directores de turma são na maioria de que os conflitos 

existentes dentro da turma são poucos ou alguns. Apenas uma pequena percentagem de 

directores de turma responderam que os conflitos eram muitos, e alguns ainda referem 

que não existem conflitos dentro da turma.  

Estes resultados demonstram que muitas vezes os professores tendem a desvalorizar a 

realidade conflituosa existente dentro da sua turma, e/ou que a definição de conflito nem 

sempre é igual para todos.  

 

 



 

Gráfico 5 – Frequência do Conflito. 

Como acima foi referido, através do gráfico 5 pode constatar-se que os directores de 

turma, na sua maioria, disseram que os conflitos existem frequentemente, seguindo-se 

de uma perspectiva em que ocorrem raramente. Havendo uma percentagem menor que 

diz que nunca ocorrem conflitos na escola, e com a mesma percentagem alguns dizem 

que ocorrem todos os dias. 

Estas respostas parecem demonstrar que existem turmas muito problemáticas e outras 

óptimas, sendo que a qualificação das turmas vai de um extremo de bom 

comportamento ao extremo do mau comportamento. 

 



 

Gráfico 6 – Ocorrência do conflito. 

As respostas dadas pelos directores de turma à questão do local de ocorrência dos 

conflitos dividem-se, sendo que a maioria considera que os conflitos ocorrem 

maioritariamente dentro da sala de aula, seguindo-se logo o fora da sala de aula com 

continuação para dentro da aula. 

Estas respostas poderão ter uma ligação com o motivo de início de conflito, as 

discussões. As discussões, na sua maioria, terão início nas salas de aula, uma vez que, 

este é o local onde mais alunos se juntam, o que poderá gerar conflito.  

Nos recreios, geralmente, os alunos juntam-se por grupos de afinidade e numa sala de 

aula estão todos juntos porque fazem parte da mesma turma, assim sendo, a divergência 

de opiniões, seja entre aluno e aluno seja entre aluno e professor, tem uma tendência 

para ser maior pois a população turma é um grande grupo social em que não tem 

necessariamente de existir afinidade. Deste modo, uma pequena troca de ideias poderá 

gerar um conflito maior quando não travada e resolvida a tempo. 

 



 

Gráfico 7 – Principais motivos do conflito. 

Como acima foi referido a maioria dos motivos de conflito são as discussões, sendo que 

todos os outros motivos que levam ao conflito têm uma igual percentagem de respostas. 

As discussões serão o principal motivo de conflito porque as palavras mal entendidas 

podem criar efeitos contrários aos pretendidos e a troca de opiniões nem sempre é aceite 

por ambas as partes (falha de comunicação). 



 

Gráfico 8 – Os meios da escola para resolver os conflitos são eficazes. 

Quanto aos meios disponíveis para resolução de conflitos na escola, as respostas são 

variadas. A maioria refere que são eficazes em todos os casos, no entanto, com uma 

grande percentagem encontra-se também o não respondeu à questão, ou que não são 

eficazes em nenhum caso.  

Estas respostas poderão ter sido dadas ou porque a maioria dos conflitos são causados 

por discussões, e quando não são muito graves o próprio director de turma, ou até 

mesmo outro professor, consegue resolver o conflito de forma simples e eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 9 – Participação dos encarregados de educação na vida escolar dos 

educandos. 

As respostas dadas acerca da participação dos encarregados de educação na vida escolar 

dos seus educandos demonstram que na maioria das turmas há a participação dos 

encarregados de educação na vida escolar dos educandos. O envolvimento destes na 

vida escolar dos educandos é importante para desenvolver uma saudável relação entre a 

escola e a família e também para poder fazer a ponte que os alunos necessitam para 

conseguirem bons resultados escolares. É necessário que se façam parcerias entre ambas 

as instituições (escola e família) pois são estas que contribuem para o desenvolvimento 

dos alunos ao longo da vida. Estes resultados poderão ser mais específicos depois de 

analisadas as participações em actividades por parte dos Encarregados de Educação e 

das participações em reuniões ao longo do ano lectivo. 



 

Gráfico 10 – Os encarregados de educação são informados sobre os conflitos do seu 

educando. 

As respostas dadas nesta questão mostram que a maioria das vezes os Encarregados de 

Educação são avisados dos conflitos dos seus educandos. A resposta “algumas vezes” 

poderá estar ligada ao grau de conflito, pois em alguns casos quando os conflitos são 

simples e pouco ou nada graves, não deverá ser necessário o aviso aos Encarregados de 

Educação. O aviso aos Encarregado de Educação deverá ser então assim realizado de 

acordo com a gravidade do conflito existente. 

 

 



 

Gráfico 11 – Expectativa sobre quais os encarregados de educação presentes nas 

reuniões. 

A maioria dos directores de turma considera que os encarregados de educação presentes 

nas reuniões serão tanto os dos alunos menos conflituosos como os dos alunos mais 

conflituosos (ambos). Uma outra percentagem significativa de directores de turma 

espera que sejam os E.E dos alunos menos conflituosos a estarem presentes nas 

reuniões. Esta resposta não será uma surpresa, uma vez que, existem já estudos que 

comprovam que os alunos mais conflituosos na maioria são os dos E.E mais ausentes e 

em que a ligação entre a escola e a família não é tão presente como deveria ser. A 

maioria destes E.E poderá não ter uma participação activa na vida escolar dos seus 

educandos por alguns factores associados a questões como a compreensão da 

importância desta participação, a falta de tempo, e a diferenças culturais que não 

permitam um tão fácil entendimento e envolvimento na instituição. 



 

Gráfico 12 – Expectativas sobre o número de encarregados de educação nas 

reuniões. 

A maior parte dos directores de turma considera que a maioria dos encarregados de 

educação irá estar presentes nas reuniões de turma. Esta resposta está directamente 

ligada à resposta dada na questão anterior em que a maior percentagem de directores de 

turma considera que a maioria dos encarregados de educação participa na vida escolar 

dos seus educandos. 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 13 – Realização de Mediação na escola é importante. 

A maioria dos directores de turma considera que a mediação na escola é importante, 

sendo que alguns também referem que é irrelevante porque a desconhecem ou porque 

consideram que os recursos existentes são suficientes. Os directores de turma que não 

responderam à questão poderão igualmente desconhecer quais os pressupostos da 

mesma ou por considerarem que os recursos de que a escola dispõe são eficazes e por 

isso não responder à questão colocada.  
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Inquérito por questionário aos Alunos 

 

Este questionário faz parte do estágio “Gabinete de Mediação Escolar” que estamos 

a desenvolver no âmbito do mestrado: Mediação Intercultural – no Instituto da 

Educação, da Universidade de Lisboa. 

Como em todo o questionário não há respostas correctas ou incorrectas, pedimos 

que respondas às questões com toda a sinceridade. 

O questionário é totalmente anónimo. 

Se te enganares em alguma resposta, risca e assinala novamente a opção que 

pretendes. 

 

MUITO OBRIGADA PELA TUA COLABORAÇÃO 

 

 

 DADOS RELATIVOS AO ALUNO 

 

 Sexo:  □ Masculino    □ Feminino                                                                Idade:_____  

 
 Com quem vives? 

□ Pai      □ Mãe      □ Madrasta      □ Padrasto      □ Irmãos      □ Avós  

□ Outros familiares      □ Outras pessoas     □ Instituição 
 

 Ano de escolaridade: ____ 

 

 Desempenhas algum cargo na escola (delegado de turma, subdelegado, representante da 

associação de estudantes)?  

         □ Sim   □ Não 
 
  Em caso afirmativo, indica, por favor, qual: 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 Desde que estás nesta escola, como tem sido o teu percurso escolar: 

   □ Tenho passado, sem negativas. 

   □ Tenho passado, com negativas. 

   □ Tenho reprovado (especifica o ano ou anos que repetiste): ______________________ 

   _ 
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1. Indica três palavras que associes a 

conflito: 

 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

 

2. Em geral, para ti, o conflito é (assinala 

com uma cruz a opção que escolheste): 

 

□ Sempre negativo 

□ Habitualmente negativo 

□ Habitualmente positivo 

□ Sempre algo positivo 

□ Outros (especificar): 

___________________________________

___________________________________ 
 
3. Indica três conflitos que existem na tua 

escola e que consideres importantes: 

 

1. 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

2. 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

3. 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 
4. Em geral, em que momentos ou locais 

os alunos tratam dos conflitos, que 

surgem na escola? 

 

1. Habitualmente 

2. Várias vezes 

3. Poucas vezes 

4. Nunca 

5. Não sei 

 

 1 2 3 4 5 

Nas aulas de Formação      

Cívica 

No decurso das aulas 

 

     

Nos recreios / Intervalos 

 

     

Na sala de convívio dos 

alunos 

     

Em conversas informais 

(corredores, pátios, etc.) 

     

No Conselho Executivo 

 

     

No decurso do processo 

disciplinar 

     

No Gabinete de Apoio ao 

Aluno ou Outros 

(especificar): 

_____________________ 

_____________________ 

 

     

 

 

5. Em geral, na tua escola, como 

consideras que é a relação entre os 

professores, alunos, auxiliares de acção 

educativa e pais / encarregados de 

educação? 
 
 

1. Muito boa 

2. Boa 

3. Regular 

4. Má 

5. Não sei 

 

 1 2 3 4 5 

A relação entre os alunos 

é 

     

A relação entre os alunos 

e o conselho executivo é 

     

A relação entre os alunos 

e director de turma é 

     

A relação entre o director 

de turma e os restantes 

professores do conselho 

de turma é 

     

A relação entre os alunos 

e professores é 

     

A relação entre o director 

de turma e os pais / 

encarregados de 

educação é 

     

A relação entre auxiliares 

de acção educativa e 

alunos é 

     

A relação entre auxiliares      
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de acção educativa e 

professores é 

A relação entre os 

professores é 

     

 

 

 

6. Em geral na tua escola, como 

consideras que os professores estão a 

fomentar (desenvolver) as seguintes 

atitudes / comportamentos? 

 

1. Muito  

2. Bastante 

3. Pouco 

4. Nada 

 

 

 1 2 3 4 

O diálogo entre alunos 

 

    

O diálogo entre aluno(s) e 

professor(es) 

    

O respeito entre alunos 

 

    

O respeito do aluno pelo 

professor 

    

O respeito do professor pelo 

aluno 

    

A participação dos alunos 

 

    

A cooperação entre alunos 

 

    

A cooperação entre aluno(s) 

e professor(es) 

    

Desenvolvimento da 

autoestima do aluno 

    

O convívio entre alunos de 

culturas diferentes 

    

A democracia (liberdade de 

opinião, de associação; de 

voto, etc.) 

    

A rejeição da violência 

 

    

 

 
7. Os alunos na tua escola participam nas 

actividades que são desenvolvidas para 

promover a convivência positiva (jogos, 

torneios, festas, etc.)? 

 

□ A maior parte dos alunos participa. 

□ Cerca metade dos alunos participa. 

□ Uma minoria dos alunos participa. 

 

 

 
8. No caso de considerares que os alunos 

não participam ou que só participa uma 

minoria, porque é que achas que isso 

acontece? 

 

□ Falta de interesse dos alunos 

□ Falta de tempo ou de momentos para 
poder participar. 

□ Falta de empenho da parte dos 
professores. 

□ Actividades dirigidas só a alguns 
alunos. 

□ Não sei. 

□ Outras (especificar): 

___________________________________

___________________________________ 

 

 

 

 

9. Sabes se existe na tua escola um 

Regulamento Interno (normas de 

convivência)? 

 

□ Sim, e conheço. 

□ Sim, mas não conheço. 

□ Não existe 

□ Não sei. 

 
10. Se a resposta foi positiva, como é que 

achas que funciona? 
 

□ Muito bem. 

□ Bem. 

□ Mal. 

□ Muito mal. 

□ Não sei 
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11. Considerando o que se passa na tua 

escola, dá a tua opinião, de acordo ou 

de desacordo, com as seguintes 

afirmações: 

 

1. Totalmente de acordo 

2. De acordo 

3. Em desacordo 

4. Totalmente em desacordo 

 

 1 2 3 4 

O aluno repetente aumenta o 

número de conflitos nas 

aulas 

    

Em geral os alunos que têm 

más notas provocam mais 

interrupções nas aulas 

    

Actualmente os alunos têm 

todos os direitos e nenhuns 

deveres 

    

Em geral, os alunos que 

produzem actos de 

indisciplina 

consecutivamente deveriam 

ser expulsos da escola 

    

Em geral, as professoras, em 

situação de conflito, são 

mais dialogantes que os 

professores 

    

Em geral, há mais conflitos 

com os professores mais 

novos 

    

Em geral, há mais conflitos 

com as professoras do que 

com os professores 

    

O Regulamento Interno é 

importante para o bom 

funcionamento da escola 

    

 

 

12. Na tua escola, consideras que a situação 

de indisciplina (não cumprir as normas, 

não fazer caso das indicações dos 

professores, interromper as aulas), por 

parte dos alunos, é um problema? 

 

□ Muito importante. 

□ Bastante importante. 

□ Pouco importante. 

□ Nada importante. 

 
13. Na tua escola, consideras um problema 

a violência exercida pelos alunos? 
 
□ Muito importante. 

□ Bastante importante. 

□ Pouco importante. 

□ Nada importante. 
 
 
 
14. Alguma vez sentiste medo na escola 

(que te ridicularizem, etc.)? 

 

 

A) Dos professores 

 

□ Muitas vezes. 

□ Algumas vezes. 

□ Poucas vezes. 

□ Nunca. 
 
 
B) Dos colegas: 

 

□ Muitas vezes. 

□ Várias vezes. 

□ Poucas vezes. 

□ Nunca. 

 

 

 
15. Em geral como te sentes “considerado” 

na tua escola? 

 

 

A) Valorizado pelos professores: 

 

□ Sinto-me valorizado pela maior parte 
dos professores. 

□ Sinto-me valorizado por alguns dos 
professores. 

□ Sinto-me valorizado por uma minoria 
dos professores. 

□ Não me sinto valorizado por nenhum 
dos professores. 
 
 
B) Valorizado pelos colegas: 
 

□ Sinto-me valorizado pela maior parte 
dos colegas. 
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□ Sinto-me valorizado por alguns dos 
colegas. 

□ Sinto-me valorizado por uma minoria 
dos colegas. 

□ Não me sinto valorizado por nenhum 
dos colegas. 
 
 
C) Rejeitado pelos professores: 
 

□ Sinto-me rejeitado pela maior parte dos 
professores. 

□ Sinto-me rejeitado por alguns dos 
professores. 

□ Sinto-me rejeitado por uma minoria 
dos professores. 

□ Não me sinto rejeitado por nenhum dos 
professores. 

 

 
B) Rejeitado pelos colegas: 
 

□ Sinto-me rejeitado pela maior parte dos 
colegas. 

□ Sinto-me rejeitado por alguns dos 
colegas. 

□ Sinto-me rejeitado por uma minoria 
dos colegas. 

□ Não me sinto rejeitado por nenhum dos 
colegas.  
 
 
 
16. Considerando o modo como convives 

com os teus colegas na escola, como te 

consideras: 
 

□ Respeito os meus colegas em geral. 

□ Sou bom amigo para alguns dos meus 
colegas. 

□ Às vezes não tenho paciência e agrido 
os meus colegas. 

□ Muitas vezes resolvo os conflitos com 
os meus colegas recorrendo à violência 
física.  

□ Muitas vezes sou agredido pelos meus 
colegas. 

□ Não tenho amigos. 
 
 
17. Gostarias de aprender a resolver os 

conflitos de forma não violenta? 
 

□ Sim. 

□ Não. 

□ Não sei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

SÃO VICENTE/TELHEIRAS 

 

Ano letivo 2011/2012 

Programa de Atividades de final de 2º período - 23 de março  

Hora  Atividades  local Professores 
responsáveis  

8:20 – 9:50 Projeção de um filme para as turmas 

7ºB, 7ºC, 7ºE e 8ºB. 

Auditório Florbela Marcelo, 

Fernanda Jerónimo e 

Sónia Ferreira 

8:20 – 9:50 Jogos didáticos com a turma 5ºA Sala A1 Teresa Faria 

A partir das 

9:00 

Atividades de expressão musical e 

plástica (alunos do 1º ciclo) 

Salas de aula Professoras do 1º 

ciclo 

A partir das 

9:00 

Torneio Basquetebol  Campo de 

Basquetebol  

Professores de 

Educação Física 

A partir das 

9:30 

Experiências “Ciência Divertida” Salas B1 e B2 Professores de 

ciências  

A partir das 

10:00 

Quermesse no âmbito do projeto 

“Uma história com música” 

Pátio  Ana Reis, 

Conceição Amaral, 

Conceição Tourais 

e Rosa Jorge 

10:30 Concerto de Música Auditório André Coelho e 

Lúcia Lopes 

A partir das 

11:00 

Jogos tradicionais e “criação de 

uma horta” (alunos 1º ciclo) 

Pátio (1º ciclo) Professoras do 1º 

ciclo 

A partir das 

11:00 

Master Class de dança Campo de futebol  Professores de 

Educação Física 

12:00 – 13:20 Jogos de Inglês Sala B4 Maria Cerdeira 

12:00 “Super T”  Grupo de 

matemática 

12:30 Atribuição do prémio para a 

estimativa das amêndoas 

 Grupo de 

matemática 

13:45 – 15:15 Momento coletivos de animação 

da leitura 

CRE Professoras do 1º 

Ciclo 

A partir das 

16:00 

- Sessão de fado com Liliana 

Miranda 

- Dança “grupo Comenius” 

Auditório  Clube Comenius  

17:15 Teatro “Piolhos e Atores” 

Ficha artística: João Maionde  

                           Ricardo Franco 

Auditório  Clube Comenius  

 

http://www.min-edu.pt/


Plano de atividades dia 06 de Junho de 2012 

 

Hora Local Atividade Dinamizador 

(es) 

Ao longo de todo 

o dia 

A definir Exposição de trabalhos 

realizados no âmbito do 

projeto de Educação Para 

a Saúde  

Professora 

Bárbara Boto, 

mediadoras do 

gabinete de 

mediação 

escolar (Ana 

Filipa Almeida e 

Catarina 

Aguilar) 

Ao longo de todo 

o dia 

Hall de entrada 

dos alunos 

Exposição de trabalhos do 

projeto “Comenius” 

Professora 

Armanda Dias e 

Professora Maria 

Cerdeira 

14h30 Sala de aula de 

informática  

Workshop de informática 

para encarregados de 

educação  

Professoras 

Cristiana Pinto e 

Sofia Charneca 

(informática) 

Ao longo de toda 

a tarde 

Pátios da escola Jogos tradicionais para 

toda a comunidade 

educativa 

Professor Hugo 

(ed. Física), 

mediadoras do 

gabinete de 

mediação 

escolar (Ana 

Filipa Almeida, 

Catarina 

Aguilar) 

Das 15h às 18h Espaços 

exteriores da 

Barraquinhas/arraial/banca 

de manjericos decorada 

Professora Hélia 

Ferreira, alunos 



escola com motivos alusivos aos 

santos populares 

do 5ºA, 

mediadoras do 

gabinete de 

mediação 

escolar (Ana 

Filipa Almeida e 

Catarina 

Aguilar) 

16h30 Auditório da 

escola 

Teatro apresentado pelo 

grupo “Comenius” 

Professora 

Armanda Dias, 

Professora Maria 

Cerdeira, João 

Maionde, 

mediadoras do 

gabinete de 

mediação 

escolar (Ana 

Filipa Almeida e 

Catarina 

Aguilar) 

Ao longo de toda 

a tarde 

Pátios  Feira de objetos usados 

com receitas aplicadas no 

banco alimentar da escola 

Voluntários da 

comunidade 

educativa, 

mediadoras do 

gabinete de 

mediação 

escolar (Ana 

Filipa Almeida e 

Catarina 

Aguilar) 

 

As estagiárias: 

Ana Filipa Almeida e Catarina Aguilar 



 
Agrupamento de Escolas de S. 

Vicente  de Telheiras 

Dia 12 de Junho de 2012 

Irá realizar-se na escola… 

Feira de Objetos Usados 
Esta feira tem como finalidade vender objetos usados em bom 

estado. 

 E 

Barraquinha de Manjericos 
 

1,50€ 



 

 

 

 

 

Em parceria com a Direção da escola, o Gabinete de Mediação Escolar, está a recolher 

sugestões para atividades a realizar no próximo ano letivo, no âmbito do grupo de 

reflexão sobre “violência e conflitos em meio escolar”. Deste modo, foi pensado em 

pedir a alunos e professores sugestões que considerem importantes para diminuir os 

conflitos e a violência em meio escolar, de modo a tornar a escola um local mais 

agradável e com um ambiente menos conflituoso. 

Assim, pede-se que coloquem as vossas sugestões na folha seguinte. 

Obrigada pela colaboração. 

As estagiárias e a Direção, 

Ana Filipa Almeida 

Catarina Aguilar 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento de escolas de São Vicente Telheiras 

 



Sugestões apresentadas pelos professores… 



 

 
 

E.B 2.3 nº 2 de Telheiras 
 
 
 

Proposta de datas para realização de actividades de 
mediação com os alunos 

 

Meses: Actividades e 

material: 

Dias: Horas e local: 

Abril Questionário; papel 

e canetas 

necessários, sala 

disponível para 

preencher 

questionários 

27 (6ª feira) 14h20 – 15h20 

Maio  04 (6ª feira) 14h20 – 16h00 

Maio  11 (6ª feira) 14h00 – 16h00 

Maio  25 (6ª feira) 14h30 – 16h00 

Junho  8 (6ª feira) 14h00 – 16h00 

Junho  15 (6ª feira) 14h20 – 15h20 

 

 

As estagiarias: 

Ana Filipa Almeida 

Catarina Aguilar 

 

O director: 

 



Principais Princípios da Mediação 

 

 Promover gestão positiva de conflitos; 

 Facilitar acordos entre as partes em conflito, de modo construtivo; 

 Pacificar/acalmar as partes que se encontram em conflito; 

 Criar climas (neste contexto escolares) pacíficos; 

 Comunicação entre as partes em conflito; 

 Imparcialidade por parte do mediador; 

 Ajuda na procura de soluções por parte do mediador mas não resolução das 

mesmas; 

 Escuta de ambas as partes, não interferindo com a opinião de cada uma das 

partes, deixando cada uma falar no seu tempo; 

 Garantia de anonimato, ou seja, os conflitos e situações expostas bem como as 

suas resoluções não serão utilizadas como exemplo nem referidas a terceiros; 

 

 



Resolução de caso de mediação 

 

Com os princípios apresentados da mediação, cria uma solução para este caso que em 

baixo te é apresentado. Pensa nalguma experiência parecida que tenhas tido e o que 

sentiste, pois acreditamos que já tenhas passado por uma situação semelhante ou que 

conheças alguém que passou por algo parecido. 

Não te esqueças de ter como base sempre o que é a mediação de conflitos. 

 

Caso da Joana e da Matilde 

A Joana e a Matilde conhecem-se desde o primeiro ano e sempre foram as melhores 

amigas. Com a chegada ao 10º tiveram de escolher as suas áreas e a Matilde foi para 

uma turma diferente da Joana.  

A Joana ficou na mesma turma que a maioria dos seus colegas do 9º ano, mas a Matilde 

foi para uma área diferente onde conheceu novos amigos. A Joana começou a queixar-

se que a Matilde já não atendia as suas chamadas nem queria combinar coisas com ela 

dizendo sempre que estava ocupada ou que ia sair com os novos amigos. Os novos 

amigos da Matilde costumavam gozar com o grupo da Joana e com a própria Joana. A 

Joana começou também a queixar-se que a Matilde agora já gozava com ela pois era o 

que o seu novo grupo fazia. 

A Matilde disse que a Joana estava enganada e que ela não gozava com ela mas que 

agora tinha novos amigos e que a Joana só estava com inveja. 

As duas amigas entraram assim em conflito e passam os dias a ofenderem-se quando se 

cruzam pela escola e criaram uma disputa de grupos em que se ofendem verbalmente 

quando se encontram assim como nas redes sociais (facebook) e por telefone. 

Apresenta uma solução que aches adequada a este caso que evoluiu de um simples 

conflito de amigas para ofensas entre grupos na escola. 

 



Resolução possível do conflito apresentado 

1º Passo: Diálogo com cada uma das partes em separado; 

2º Passo: Diálogo com ambas as partes ao mesmo tempo; 

3º Passo: perceber se ambas as partes querem continuar a ser amigas e resolver o 

conflito.               

 

Sim 

 

De forma imparcial, ajudar a procurar uma solução 

para ultrapassar o conflito, tal como conversar a 

partir deste momento sempre que acharem que algo 

está mal e respeitarem os diferentes amigos de cada 

uma das partes. Pedir desculpa pelas agressões que 

ambas cometeram e explicarem os seus pontos de 

vista sem voltarem a repetir as mesmas ofensas. 

              

           

           Não Se percebermos ambas não querem continuar a ser amigas e acharem que não vale a 

pena resolver o conflito, então aconselha-se a que apenas peçam desculpa e sigam 

as suas vidas com os diferentes amigos que escolheram, cortando mesmo relações e 

deixando de se falar, sem que se continuem a ofender e a criar conflitos entre 

grupos, pois isso não irá trazer benefícios a nenhuma das partes e apenas trará mau 

ambiente na escola. 
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Finalidades / Objectivos 

As dinâmicas do agrupamento dividiram-se em quatro secções: 

 

* Dimensão curricular – conjunto das propostas articuladas entre vários intervenientes 

da Comunidade Educativa que cumprem as orientações nacionais do currículo e 

integram outras iniciativas extra curriculares, de pendor didáctico – pedagógico, 

consideradas enriquecedoras e adequadas ao agrupamento. 

* Dimensão organizacional – relativa à estrutura funcional do agrupamento, 

articulando aspectos administrativos e pedagógicos. 

* Dimensão institucional – associada às relações que o agrupamento estabelece com os 

diversos parceiros da Comunidade. 

* Dimensão física – relacionada com os diferentes espaços escolares e equipamentos 

existentes. 

 

No âmbito destas dimensões, são apontadas a principais fontes de acção: 

 

1. Dimensão Curricular 

a) Melhorar as taxas de sucesso nas várias áreas curriculares disciplinares; 

b) Aumentar a qualidade do sucesso escolar; 

c) Prestar apoio aos alunos que apresentem dificuldades nas disciplinas de Língua 

Portuguesa, Matemática e Inglês; 

d) Reajustar as estratégias de ensino – aprendizagem às dificuldades detectadas em 

momentos de avaliação formal; 

e) Dar continuidade aos PAM e PNL; 

f) Promover a Educação para a Cidadania. 

 

2. Dimensão Organizacional 

a) Manter a articulação vertical entre todos os ciclos de ensino e Jardim-de-infância; 

b) Fomentar a articulação horizontal entre Departamentos / Conselhos de Docentes / 

Níveis de ensino; 

                                                 
1
 Informações adaptadas do plano anual do agrupamento das escolas de São Vicente – Telheiras 



c) Promover acções de formação na escola; 

d) Promover acções de formação para o Pessoal Docente e Pessoal Não Docente, 

reforçando e incrementando o desempenho profissional. 

e) Manter a acção do Serviço de Psicologia e Orientação na orientação escolar e 

profissional dos alunos; 

f) Diversificar as ofertas de escola; 

g) Desenvolver hábitos de auto e hétero – avaliação; 

h) Desenvolver o processo de comunicação no Agrupamento; 

i) Promover um maior envolvimento das famílias na vida escolar dos alunos; 

j) Fortalecer a relação entre o Director de Turma / Professor Titular e a sua turma. 

 

3. Dimensão Institucional 

a) Desenvolver as parcerias existentes; 

b) Promover novas parcerias com os recursos do Meio; 

c) Estabelecer protocolos que possibilitem o enriquecimento da oferta educativa; 

d) Reforçar laços institucionais com a autarquia; 

e) Divulgar as actividades dinamizadas pelo Agrupamento na página electrónica e no 

jornal do Agrupamento; 

f) Desenvolver projectos inovadores de ligação Escola / Meio. 

 

4. Dimensão Física 

a) Investir nos recursos tecnológicos; 

b) Actualizar os meios informáticos de forma a agilizar a transmissão de informação e a 

eficácia dos processos; 

 



 

Toda a Comunidade Educativa está convidada a participar nos painéis 

temáticos da Semana da Saúde que se irão realizar no Auditório da 

escola nos dias e horas indicadas com a  

16 de Abril (2ª feira) 

Tema: Alimentação / Nutrição  :A 
importância do pequeno-almoço 

Destinatários: Jardim-de-infância, 1º ,2º 
ciclo  (6º e 7ºanos). 

9h45-10h15 
Auditório  

Actividades desenvolvidas com alunos do Jardim-de-infância 

11h50-12h20 
Auditório  

Actividades desenvolvidas pelos/com alunos do 1ºciclo 

12h35-13h20 
Auditório 

Alunos do 6ºano apresentam os seus trabalhos sobre a temática aos 
alunos do 7ºano; (Prova de Frutas *) 

*Dependente do Donativo do Continente 

17 de Abril (3ª feira) 

Tema: Exercício Físico e Saúde 

Destinatários: Jardim-de-infância, 1º,2º e 3º ciclos.  

9h45-10h15 
Auditório  

Actividades desenvolvidas com alunos de Jardim de Infância 

11h50-12h20 
Auditório  

Actividades desenvolvidas pelos/com alunos do 1ºciclo 

12h35-13h20 
Auditório 
/Pátio da 
Escola 

- Sessão de sensibilização sobre a temática; 
Jogos Tradicionais Pais & Filhos. 
(Alunos  do 2º e 3ºciclos) 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

SÃO VICENTE/TELHEIRAS 

 



 

18 de Abril (4ª feira) 

Tema: Prevenção da Violência em Meio Escolar 

Destinatários: 5º, 8º e 9º anos e CEF.  

Dinamizadoras: Psicólogas Filipa Graça / Rita Costa; 
Coordenadora do PESES; Monitoras do Gabinete de 
Mediação Escolar; alunos do CEF. 

8h20- 09h05 Conversa sobre violência na escola no 5ºA 

09h05-09h50 Conversa sobre violência na escola no 5ºB 

10h10-10h55  Conversa sobre violência na escola no 5ºC 

10h55-11h40  Conversa sobre violência na escola no 5ºD 

11h50-12h35 Conversa sobre violência na escola no 5ºE 

12h35-13h20 Conversa sobre violência na escola no 5ºF 

11h50-12h20 
Auditório 

Actividades desenvolvidas pelos/com alunos do 1ºciclo 

12h35-13h20 
Auditório  

 Alunos do 8ºano apresentam os seus trabalhos sobre a temática 
“Todos Diferente Todos Iguais” aos alunos do 9ºano. 

 

19 de Abril (5ª feira) 

Tema: Prevenção do Consumo de Substâncias 
Psicoativas ( tabaco, álcool e outras drogas) 

Destinatários:7º e 8ºanos.  

Possibilidade da  participação de um dinamizador 
do Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva. 

11h50-12h20 
Auditório 

Actividades desenvolvidas pelos/com alunos do 1ºciclo 

12h35-13h20 
Auditório  

 Alunos do 7ºano apresentam os seus trabalhos sobre a temática aos 
alunos do 8ºano. 

 

20 de Abril (6ªfeira) 



Tema: Sexualidade (Amor e Afectos/ Violência no namoro/ Infeções sexualmente 
transmissíveis) 

Destinatários:1º, 5º, 9º anos e CEF 

Dinamizadoras: Enfermeira Sandra 
Henriques do Centro de Saúde do 
Lumiar e Psicóloga Filipa Graça / Rita 
Costa. 

11h50-12h20 
Auditório 

Atividades desenvolvidas pelos/com alunos do 1ºciclo sobre a 
temática Amor e Afetos 

12h35-13h20 
Auditório 

Alunos do 5ºano apresentam aos alunos do 6ºano trabalhos realizados 
sobre a temática Amor e Afetos 

14h20-15h05 
Auditório 

 Turmas do 9ºano apresentam aos alunos do CEF trabalhos sobre a 
violência no Namoro e Infecções Sexualmente Transmissíveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

As responsáveis pelo Projeto: 

Coordenadora do PESES: Professora Bárbara Boto - barbara.boto@gmail.com 

Monitoras do Gabinete de Mediação: Ana Filipa Almeida e Catarina Aguilar 
anafilipa.sdealmeida@gmail.com / catarinaaguilar88@gmail.com 

 

 

 

Sugestão de Participação aos Professores, Assistentes Operacionais 

Encarregados de Educação, outros: 

Tendo como base as temáticas da Semana da Saúde, poderão colaborar 

com um trabalho para a exposição que estará à entrada da escola 

durante essa semana ou com uma apresentação no Auditório. 

 

 

 

mailto:barbara.boto@gmail.com
mailto:anafilipa.sdealmeida@gmail.com
mailto:catarinaaguilar88@gmail.com
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Inquérito por questionário aos Encarregados de Educação 

 

Este questionário insere-se no projecto “Gabinete de Mediação Escolar”, em curso na 

Escola Básica São Vicente - Telheiras, e é enquadrado no âmbito do estágio do mestrado: 

Educação Intercultural, do Instituto da Educação, da Universidade de Lisboa. 

Com as questões que se seguem gostaríamos de recolher informações sobre a relação 

escola família. 

Neste questionário não há respostas correctas ou incorrectas, pelo que lhe pedimos 

que responda às questões com toda a sinceridade. O questionário é totalmente anónimo. 

Se se enganar em alguma resposta, risque e assinale novamente a opção pretendida.  

 

DADOS RELATIVOS AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

 
1. Sexo: 

 

 Feminino 

 Masculino 

 

2. Nacionalidade: 

______________ 

 

 

3. Naturalidade: 

______________ 

 

 

4. Idade: 

 

 Até 29 anos  

 Entre 30 e 39  

 Entre 40 e 49  

 50 ou mais  

 

5. Estado Civil: 

 

 Solteiro(a) 

 Casado(a) 

 Viúvo(a) 

 Divorciado(a) 

 

 

 

6. Grau de 

parentesco em 

relação ao aluno: 

 

 Pai 

 Mãe 

 Avô 

 Avó 

 Irmão 

 Irmã 

 Outro?  

_____________ 

 

7. Habilitações 

literárias 

 

 4ºano de 

escolaridade 

(antiga 4ª classe) 

ou menos 

 6ºano de 

escolaridade 

(antigo ciclo 

preparatório) 

 9ºano de 

escolaridade 

(antigo 5ºano) 

 11ºano de 

escolaridade 

(antigo 7ºano) ou 

12ºano 

 Curso médio ou 

superior 

 

8. Situação 

Profissional: 

 

 Funcionário 

Público 

 Trabalhador por 

conta própria sem 

empregados 

 Trabalhador por 

conta de outrem 

no sector privado 

 Patrão/ 

Empresário com 

empregados 

 Doméstico 
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 Desempregado 

 Reformado 

 Outra Situação 

_____________

DADOS RELATIVOS AO ALUNO DE QUEM É ENCARREGADO DE 

EDUCAÇÃO 
 

 

1. Idade do aluno: 

 

 9 a 12 anos 

 13 a 15 anos 

 Mais de 15 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ano de escolaridade que o aluno 

frequenta? 

 

 5ºano 

 6ºano 

 7ºano 

 8ºano 

 9ºano 

 CEF (Curso de Educação 

Formação) 

 

3. Qual é a disciplina favorita do seu educando? ______________________

DADOS RELATIVOS A RELAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA 

 
1. Conhece a Escola de seu 

educando? 

 

 Conheço muito bem 

 Conheço bem 

 Conheço suficientemente 

 Conheço mal 

 Conheço muito mal 

 

2. Considera que as reuniões de pais 

são importantes no 

desenvolvimento do seu 

educando?  

 Sim  

 Não 

 

Porquê? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

3.  Que periodicidade julga que 

deveriam ter? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

4. Quais os pontos positivos das 

reuniões dentro das escolas? 

(Pode seleccionar mais do que uma 

opção) 

 

 Oportunidade de conhecer a escola; 

os professores, etc. 

 Compreensão de como posso ajudar 

o meu educando 

 Conhecer os problemas do meu 

educando 

 Perceber a evolução das 

aprendizagens e comportamentos 

do meu educando 

 Outro 

____________________________

____________________________ 

 

5. Quais os pontos negativos das 

reuniões dentro das escolas que 

o/a incomodam mais? 

(Pode seleccionar mais do que uma 

opção) 

 

 Atrasos nas reuniões  

 Falta retorno, a informação que 

recebo é insuficiente 

 Horário das reuniões  
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 Dificuldades de comunicação com 

os professores 

 Conflitualidade  

 Outros?  

________________________________

______________________________ 

 

 

6. Na sua opinião, a escola em geral, serve para que o aluno? 

 

Assinale com X uma alternativa em cada linha. 

 

 Discordo 

totalmente 

Discordo Nem 

discordo 

nem 

concordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

6.1-Adquira 

conhecimentos 

     

6.2- Adquira regras de 

disciplina 

     

6.3- Adquira valores 

necessários para a vida 

     

6.4.Desenvolva o interesse 

por continuar a aprender ao 

longo da vida 

     

6.5.Desenvolva actividades 

como desporto, teatro, 

passeios, etc. 

     

6.6- Aprenda a estar e a 

conviver 

     

6.7- Conheça as matérias 

dadas nas disciplinas 

     

6.8- Se prepare para a vida 

profissional 

     

6.9. Aprendam a 

reconhecer o valor da sua 

cultura 

     

 

 

7. Os professores do meu educando: 

 

Assinale com X uma alternativa em cada linha. 

 

 

 Discordo 

totalmente 

Discordo Nem 

discordo 

nem 

concordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

7.1-Esforçam-se para que 

tudo corra bem 

     

7.2-São competentes      

7.3-São exigentes e 

desenvolvem nos alunos 

hábitos de trabalho 

     

7.4-Mantêm a disciplina      

7.5-Avaliam de modo justo 

e correcto 
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7.6 Têm uma relação 

conflituosa com os alunos 

     

7.7. Esforçam-se por 

atender à diversidade 

cultural dos alunos 

     

8. Indique a sua opinião sobre cada uma das seguintes afirmações: 

 

Assinale com X uma alternativa em cada linha. 

 

 Discordo 

totalmente 

Discordo Nem 

discordo 

nem 

concordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

8.1- A escola dá a 

conhecer aos pais a 

sua organização 

     

8.2- Conheço o 

regulamento da 

escola (faltas, 

regras da escola, 

etc.) 

     

8.3 - O director de 

turma mantem-me 

informado sobre o 

meu educando 

     

8.4 - Só me 

desloco à escola 

quando sou 

convocado 

     

8.5 - Geralmente os 

contactos com o 

director de turma 

são feitos para se 

falar das notas ou 

do comportamento 

do meu educando 

     

 

 

9. A minha colaboração na escola consiste em: 

 

Assinale com X uma alternativa em cada linha. 

 

 Sempre ou 

quase 

sempre 

 

Frequentemente 

 

Algumas 

vezes 

 

Poucas 

vezes  

 

Nunca 

9.1-Participar em reuniões 

com os pais da turma do 

meu educando 

     

9.2-Participar nas reuniões 

da associação de pais 
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9.3-Ajudar nos estudos e 

trabalhos de casa 

     

9.4- Vigiar os cadernos,      

9.5 – Perguntar quando há 

testes 

     

9.6- Ir à escola quando sou 

convocado 

     

9.7 - Usar a caderneta para 

comunicar com os 

professores 

     

9.8 - Dar a entender ao meu 

educando que aquilo que a 

escola é muito útil para a 

vida 

     

9.9 - Participar em festas e 

outras formas de convívio 

     

9.10 - Participar em 

actividades 

extracurriculares 

     

9.11 - Desenvolver 

actividades na sala de aula 

     

9.12 - Utilizar recursos de 

apoio ao estudo produzidos 

pelos professores 

     

9.13 - Propor actividades       

 

10. Acha importante a participação da Família na escola? 

 

 Muito importante 

 Importante 

 Pouco importante 

 Nada importante 

 

11. Na sua opinião o que leva alguns encarregados de educação a participarem pouco 

da vida escolar do seu educando? 

 

Assinale com X uma alternativa em cada linha. 

 

 Discordo 

totalmente 

Discordo Nem 

discordo 

nem 

concordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

11.1- Falta de hábitos de 

participação dos 

encarregados de educação 

     

11.2- Falta de interesse dos 

encarregados de educação 
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11.3- Pouca 

disponibilidade/tempo dos 

encarregados de educação 

     

11.4- Poucas habilitações 

escolares dos encarregados 

de educação 

     

11.5. Os encarregados de 

educação sentem que as 

suas propostas não são 

atendidas 

     

11.6- Os encarregados de 

educação desconhecem os 

seus direitos e deveres 

     

11.7- Os encarregados de 

educação têm receio dos 

conflitos que possam surgir  

     

11.8 - Os encarregados de 

educação não são 

estimulados a participar 

     

11.9 - Os encarregados de 

educação sentem 

dificuldades de 

comunicação da escola 

com eles  

     

11.10 - Os encarregados de 

educação sentem que não 

são valorizados   

     

 

12. Acha importante que a escola estimule os encarregados de educação/familiares a 

participarem mais na vida escolar do educando?  

 

 É muito importante  

 É importante 

 Irrelevante 

 Pouco importante  

 Nada importante 

 

13. Na sua opinião, o que a escola deveria fazer para estimular a participação dos 

encarregados de educação na vida escolar dos seus educandos? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

14. Que outras iniciativas relevantes, que envolvessem a colaboração entre os 

encarregados de educação e a escola, gostaria de propor?  

 



 

7 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

15. Tem disponibilidade para uma maior participação na vida escolar do seu 

educando? 

 

 Sim  

 Não  

 

15.1. Se respondeu não, qual o principal motivo?  

 

________________________________ 

 

 

Muito Obrigada pela sua Colaboração! 



Análise dos Questionários aos Encarregados de Educação 

 

O questionário realizado aos Encarregados de Educação teve como objectivo 

recolher informações para o Gabinete de Mediação Escolar sobre os encarregados de 

educação, os alunos, e a relação escola-família. Obrigado pela colaboração! 

Amostra: 

Inicial 200 

Final 44 

 

DADOS RELATIVOS AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

 

 

Gráfico I – Sexo dos encarregados de educação 

 Através do gráfico I, verifica-se que a maioria dos encarregados de educação é 

do sexo feminino. 

 



 

Gráfico II – Nacionalidades 

Através do gráfico II pode constatar-se que a maioria dos encarregados de 

educação é de nacionalidade portuguesa, havendo uma percentagem de 14% de outras 

nacionalidades. 

 

Gráfico III – Naturalidade 



No gráfico III pode constatar-se que existe uma grande variedade no que respeita 

a Naturalidade dos encarregados de educação, sendo que existe uma grande parte, 53% 

dos encarregados de educação, são naturais de Lisboa, seguida de uma percentagem de 

12% de naturalidade cabo-verdiana. 

 

 

Gráfico IV – Idade dos Encarregados de Educação 

Pelo gráfico IV podemos ver que há uma variedade de idades dos encarregados 

de educação, estando a maioria dos encarregados de educação com idades 

compreendidas entre os 30 e os 39 anos. Com uma percentagem muito próxima 

seguem-se os encarregados de educação com idades compreendidas entre os 40 e os 49 

anos, com 14% encarregados de educação com idades superiores a 50 anos e com a 

menor percentagem encontram-se os encarregados de educação mais nos, até 29 anos. 

 



 

Gráfico V – Estado Civil 

No gráfico em cima pode verificar-se que a maior parte dos encarregados de 

educação estão casados. No entanto existe uma percentagem significativa de solteiros 

(34%), seguidos de divorciados, viúvos, e com uma percentagem mais pequena (2%), 

uma união de facto e não respondeu à questão. 

  

 



 Gráfico VI – Grau de Parentesco 

Sendo a maioria dos encarregados de educação do sexo feminino, pode 

constatar-se no gráfico em cima, gráfico VI, que o grau de parentesco com o aluno que 

mais se encontra é o de mãe com 84%, logo seguido do de pai e outros, ambos com 7% 

e da Avó com 2%. Não existindo entre os inquiridos encarregados de educação com 

grau de parentesco de irmão ou irmã. 

 

Gráfico VII – Habilitações Literárias do Encarregados de Educação 

Como se pode constatar através do Gráfico VII, no que diz respeito as 

habilitações literárias dos encarregados de educação estas encontram-se repartidas. 

Apresentando maior percentagem (27%) os encarregados de educação que têm o 4º ano 

de escolaridade (antiga 4ªclasse) ou menos, seguindo-se os encarregados de educação 

que possuem o 9ºano de escolaridade (antigo 5ºano), os do 6ºano (antigo ciclo 

preparatório), os que têm o 11ºano de escolaridade (antigo 7ºano) ou 12ºano e como 

menor percentagem aparecem os encarregados de educação com habilitações literárias 

de curso médio ou superior. 

 

 

 



 

 

 

Gráfico VIII – Situação Profissional dos encarregados de educação 

 Pelo gráfico VIII pode verificar-se que a maioria dos encarregados de educação 

trabalha por conta de outrem no sector privado, seguindo-se com 20% os Domésticos, 

11% os Desempregados, 9% Funcionários Públicos, 5% outras situações, 2% 

Reformado. Como se pode constatar há uma grande parte de Domésticos, o que pode 

apontar para uma maior possibilidade de participação desses encarregados de educação 

na vida escolar dos seus educandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DADOS RELATIVOS AO ALUNO DE QUEM É 

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

 

 

Gráfico I – Idade do Alunos 

Através do gráfico I pode verificar-se que a maior parte dos encarregados de 

educação tem educandos na escola com idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos, 

logo a seguir temos a facha etária dos alunos entre os 9 e os 12 anos, o que faz todo o 

sentido visto o questionário ser aplicado aos encarregados de educação de alunos do 2º e 

3º ciclos. Mas também podemos constatar que existe uma percentagem significativa de 

19% que tem idade superior aos 15 anos de idade, o que pode revelar algum insucesso 

escolar desses alunos. 

 

 



 

Gráfico II – Ano de escolaridade do aluno 

Analisando o gráfico I e II, podemos afirmar que: 

 Dos 32% alunos que tem idades compreendidas entre os 9 e os 12 anos, 5 

frequentam o 5ºano, 7 frequentam o 6ºano e 2 frequentam o 7ºano; 

 Dos 49% alunos que tem idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos, 5 

frequentam o 6ºano, 2 frequentam o 7ºano, 9 frequentam o 8ºano e 5 frequentam 

o 9ºano; 

 Dos 19% alunos que tem idade superior a 15 anos, 2 frequentam o 8ºano e 6 

frequentam o 9ºano. 



 

Gráfico III – Disciplina Favorita 

 Através do gráfico III pode observar-se que, embora exista uma grande 

variedade na opinião dos encarregados de educação, a disciplina favorita apontada para 

a maioria dos alunos é, com uma percentagem de 23%, a educação física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DADOS RELATIVOS A RELAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA 

 

 

Gráfico I – Conhece a escola do seu educando 

Apesar de a maioria dos encarregados de educação dizer conhecer bem a escola 

(37%), seguindo-se a percentagem de 33% e 23% que diz conhecer o suficiente e 

conhecer muito bem a escola, é de notar que o conheço mal tem uma percentagem de 

7%. E então surge a questão, será isto uma consequência da relação escola-família? 

 



 

Gráfico II – Reuniões de Pais 

Aqui os resultados não deixam qualquer dúvida, a totalidade dos encarregados 

de educação encara as reuniões de pais como sendo algo importante para o 

desenvolvimento do aluno. Em baixo segue-se uma lista do porquê dessa importância 

para os encarregados de educação: 

 Informação sobre o desenvolvimento curricular; 

 Exposição de problemas existentes; 

 Para os encarregados de educação acompanharem os estudos do educando; 

 Os encarregados de educação recebem informação que em casa os educandos 

não contam; 

 Uma maneira de acompanhar o processo de aprendizagem e crescimento do 

educando; 

 Para saber como ajudar o meu educando; 

 Ter um melhor conhecimento do aproveitamento escolar e comportamento do 

aluno; 

 Para se estabelecerem estratégias de trabalho em conjunto; 

 O facto de os encarregados de educação comparecerem nessas reuniões, ajuda os 

educandos a ter mais responsabilidades na vida escolar; 

 E muitos encarregados de educação dizem que assim os educandos sabem que 

eles vão saber tudo sobre eles na escola (sentimento de medo) 



 

Gráfico III – Periocidade das reuniões de pais 

Como se pode verificar mais de metade dos encarregados de educação não 

respondeu a questão. Contudo, dos que responderam, a percentagem mais alta foi de 

18%, e estes encarregados de educação pensam que as reuniões de pais deveriam ser 

mensais e em horário pós-laboral. Seguindo-se a percentagem de 14% que diz que as 

que existem são suficientes. Os restantes dividem-se entre duas vezes por período, três 

vezes por período ou deviam ocorrer como as reuniões intercalares. 



 

Gráfico IV – Pontos Positivos das Reuniões 

Como se pode verificar através do gráfico IV a maior parte dos encarregados de 

educação pensa que um dos pontos mais positivos das reuniões de pais é o facto de 

através dela perceberem da evolução do seu educando. Com percentagens muito 

próximas da maioria temos os que pensam que estas são muito uteis parra conhecer os 

problemas do educando (26%) e compreender como o pode ajudar (23%). Com 15% 

temos os encarregados de educação que dizem que através das reuniões têm 

oportunidade de conhecer melhor a escola, os professores, etc. 

Através das respostas dadas pode deduzir-se que os encarregados de educação 

percebem a importância de se estabelecer a relação escola-família. 

 

 



 

Gráfico V – Pontos Negativos das Reuniões 

No que diz respeito aos pontos negativos da reunião os encarregados de 

educação, na sua maioria (34%), não se quiseram pronunciar sobre o assunto. 

Já 27% dizem que o ponto negativo da reunião é o horário, seguindo-se com 

11% os que dizem ser o atraso das reuniões e 10% os que responderam outros. Com 

uma percentagem de 6% encontram-se as restantes categorias, falta de retorno, a 

informação que recebo é insuficiente, dificuldades de comunicação com os professores 

e conflitualidade. 

 Na categoria outros os encarregados de educação disseram: 

 Alguns encarregados de educação são complicados; 

 Os problemas não ficam resolvidos; 

 Não existe nada a apontar de negativo. 

 

A escola em geral serve para que o 

aluno:



 

Gráfico I – Adquira Conhecimentos 

 A maioria dos encarregados de educação (68%) concorda totalmente que a 

escola em geral serve para o alunos adquirir conhecimentos, seguindo-se os que 

concordam (24%), e com percentagem muito pequenas (2%) os que nem discordam 

nem concordam, discordam totalmente e não responderam. 

 

 



Gráfico II – Aquira Regras de Disciplina 

Através da análise do gráfico pode verificar-se que a maior parte dos 

encarregados de educação acredita que na escola o aluno adquire regras de disciplina, 

tendo o concordo totalmente uma percentagem de 51% e o concordo uma percentagem 

de 40%. 

 

 

Gráfico III – Adquira valores necessários a vida 

Com 54% e 35% temos os encarregados de educação que concordam totalmente 

e concordam, respectivamente, que na escola o aluno adquire valores necessários para a 

vida. Com uma percentagem de 5% temos os encarregados de educação que discordam 

totalmente e com 2% os que discordam, nem discordam nem concordam e não 

respondeu à questão.  



 

Gráfico V – Desenvolva o interesse por continuar a aprender ao longo da vida 

Como se pode observar a maioria dos encarregados de educação pensa que a 

escola desenvolve no aluno o interesse por continuar a aprender. Existe ainda uma 

percentagem de 2% de encarregados de educação que diz discordar totalmente. 

 

Gráfico VI – Desenvolva actividades como desporto, teatro, passeios, ect. 



No gráfico VI pode verificar-se, através das percentagens 43% de concordo e 

38% de concordo totalmente, que os encarregados de educação pensam que através da 

escola os alunos mostrem interesses por actividades como o teatro, desporto, passeios, 

etc. 

 

Gráfico VII – Aprender a estar e a conviver 

 Como se pode verificar através do gráfico VII 55% dos encarregados de 

educação concordam totalmente com o facto de a escola ensinar o aluno a estar e a 

conviver. Logo em seguido estão com 39% os pais que concordam, e com uma 

percentagem mais pequena (2%) encontramos os que discordam totalmente, nem 

concordam nem discordam e os que não responderam. 



 

Gráfico VIII – Conheça as matérias dadas nas disciplinas 

Pelo gráfico VIII pode notar-se que a maioria dos encarregados de educação 

pensa que a escola no geral serve para que o aluno conheça as matérias dadas nas 

disciplinas. Existe uma percentagem de 6% que não respondeu a questão e uma 

percentagem de 3% que diz discordam totalmente.  

 

Gráfico IX – Se prepare para a vida profissional 



Mais de metade dos encarregados de educação, como se pode constatar através 

do gráfico IX, concorda completamente que a escola em geral sirva para que o aluno se 

prepare para a vida profissional. 

 

Gráfico X – Aprenda a reconhecer o valor da sua cultura 

Através do gráfico X pode verificar-se que 55% dos encarregados de educação 

concordam com o facto de na escola o aluno aprender a reconhecer o valor da sua 

cultura. Logo em seguida aparecem os encarregados de educação que concordam com 

35%, e com percentagens mais pequenas encontramos os encarregados de educação que 

discordam completamente com 4%, e com 3% os que nem discordam nem concordam e 

os que não responderam à questão. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Os professores do meu educando: 

 

Gráficos I – Esforçam-se para que tudo corra bem 

Como se pode verificar através do gráfico I os encarregados de educação são dá 

opinião que os professores se esforçam para que tudo corra bem, como podemos 

constatar com as percentagens de 49% e 44% que correspondem ao concordo e ao 

concordo totalmente, respectivamente. Com uma percentagem de 5% encontramos os 

encarregados de educação que não responderam e com apenas 2% os que nem 

discordam nem concordam. 



 

Gráfico II – São competentes 

Como se pode observar no gráfico II um total de 86% (46% + 40%) dos 

encarregados de educação afirma que os professores são competentes. Uma 

percentagem de 9% não respondeu à questão e 5% nem discordam nem concordam. 

 

Gráfico III- São exigentes e desenvolvem nos alunos hábitos de trabalho 



 Com uma percentagem de 51% encontramos os encarregados de educação que 

concordam que os professores são exigentes e desenvolvem hábitos de trabalho nos 

alunos. Seguem- se logo os que concordam totalmente com 28%.E com percentagens 

menores temos os que nem discordam nem concordam (9%), os que não responderam a 

questão (7%) e os que discordam totalmente (5%). 

 

Gráfico IV – Mantêm a disciplina 

 Através do gráfico IV pode verificar-se que 37% dos encarregados de educação 

concordam que os professores mantêm a disciplina, seguindo-se a percentagem de 25% 

que concordam totalmente, 14% os que nem discordam nem concordam, 12% os que 

não responderam à questão, 7% os que discordam e com 5% os que discordam 

totalmente. 



 

Gráfico V- Avaliam de modo justo e correcto 

Pela análise do gráfico V pode verificar-se que 44% dos encarregados de 

educação concordam que os professores avaliam de modo justo e correcto, seguindo-se 

a percentagem de 25% que concordam totalmente, 19% os que nem discordam nem 

concordam, 7% os que não responderam à questão,5% os que discordam e com 5% os 

que discordam totalmente. 

 



 

Gráfico VI – Têm uma relação conflituosa com os alunos 

Como se pode verificar através do gráfico VI pode verificar-se que 37% dos 

encarregados de educação discordam totalmente que os professores tenham uma relação 

conflituosa com os alunos, seguindo-se a percentagem de 15% que discordam, 16% os 

que concordam, 16% os que não responderam à questão,7% os que nem discordam nem 

concordam e com 5% os concordam totalmente. 

 



 

Gráficos VII – Esforçam-se por atender à diversidade cultural dos alunos 

Através do gráfico VII pode constatar-se que 46% dos encarregados de educação 

concordam que os professores se esforçam por atender à diversidade cultural dos 

alunos, seguindo-se a percentagem de 26% que concordam totalmente, 12% os que nem 

discordam nem concordam, 9% os que não responderam à questão,7% os que 

discordam totalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opinião sobre: 

 

Gráfico I – A escola dá a conhecer aos pais a sua organização 

Através do gráfico I pode constatar-se que 66% dos encarregados de educação 

concordam que a escola dá a conhecer aos pais a sua organização, seguindo-se a 

percentagem de 15% os que nem discordam nem concordam, 10% os que não 

responderam à questão, 5% os que discordam e com 2% os que discordam e concordam 

totalmente. 



 

Gráfico II – Conheço o regulamento da escola 

Pela análise do gráfico II pode concluir-se que 69% dos encarregados de 

educação concordam que a escola dá a conhecer o regulamento da escola, seguindo-se a 

percentagem de 17% os que concordam totalmente, 7% os que não responderam à 

questão, 5% os que nem discordam nem concordam e com 2% os que discordam. 

 

Gráfico III – O director de turma mantem-me informado sobre o meu educando 



Como se pode ver no gráfico III 52% dos encarregados de educação concordam 

totalmente que o director de turma os mantem informados sobre o seu educando, 

seguindo-se a percentagem de 41% os que concordam e 7% os que não responderam à 

questão. 

 

 

Gráfico IV – Só me desloco à escola quando sou convocado 

Através do gráfico IV pode constatar-se que 41% dos encarregados de educação 

concordam só se deslocam à escola quando são convocados, seguindo-se com 20% os 

que concordam totalmente e os que discordam. Com uma percentagem de 10% 

encontram-se os que discordam totalmente e 2% os que não responderam à questão. 

 

 

 



 

Gráfico V- Geralmente os contactos com o director de turma são feitos para se 

falar das notas ou do comportamento 

Pela análise do gráfico V verifica-se que 58% dos encarregados de educação 

concordam que geralmente os contactos com o director de turma são feitos para se falar 

das notas ou do comportamento, seguindo-se 30% os que concordam totalmente, 5% os 

que discordam, 3% os que nem discordam totalmente e com uma percentagem de 2% os 

que não responderam à questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A minha colaboração com a escola consiste em: 

 

Gráfico I – Participar nas reuniões de pais 

Através do gráfico I verifica-se que 46% dos encarregados de educação 

participam sempre ou quase sempre nas reuniões de pais, seguindo-se com uma 

percentagem de 19% os que frequentam, 12% os que participam algumas vezes, 9% os 

que participam poucas vezes e com 7% os que nunca participam e os que não 

responderam à questão. 

 

 



 

Gráfico II – Participar nas reuniões da associação de pais 

Pelo gráfico II percebe-se a maioria (51%) dos encarregados de educação nunca 

participam nas reuniões da associação de pais, seguindo-se com uma percentagem de 

19% os que participam algumas vezes, 14% os que participam poucas vezes, 12% os 

que não responderam à questão e com uma percentagem de 2% os que participam 

sempre ou quase sempre e os que participam frequentemente. 

 

 



 

Gráfico III – Ajudar nos estudos e trabalhos de casa 

Através do gráfico III constata-se que 33% dos encarregados de educação 

ajudam sempre ou quase sempre os seus educandos nos trabalhos de casa, seguindo-se 

com uma percentagem de 21% os que ajudam frequentemente e os que ajudam algumas 

vezes. Com 9% estão os encarregados de educação que nunca ajudam os educandos nos 

trabalhos de casa e os que não responderam à questão, e com 7% temos os encarregados 

de educação que ajudam poucas vezes. 

 

 



 

Gráfico IV – Vigiar os cadernos 

Como se pode ver através do gráfico IV, 35% dos encarregados de educação 

vigiam os cadernos dos educandos sempre ou quase sempre, seguindo-se com uma 

percentagem de 30% os que vigiam algumas vezes, 21% os que vigiam frequentemente, 

e com 7% os que vigiam poucas vezes ou que não responderam à questão. 

 

 



 

Gráfico V- Perguntar quando há testes 

Através do gráfico V verifica-se que a grande maioria dos encarregados de 

educação (76%) perguntam se há testes sempre ou quase sempre, seguindo-se com 9% 

os que perguntam frequentemente e algumas vezes, e com 6% os que não responderam 

à questão. 

 

 



Gráfico VI – Ir à escola quando sou convocado 

Quando os encarregados de educação são convocados a ir à escola verifica-se 

que 61% vão sempre ou quase sempre, seguindo-se com uma percentagem de 22% os 

que vão frequentemente, 12% os que vão algumas vezes, e com 5% os que não 

responderam à questão. 

 

 

Gráfico VII – Usar caderneta 

Através do gráfico IV constata-se que 46% dos encarregados de educação usa a 

caderneta sempre ou quase sempre, seguindo-se com uma percentagem de 26% os que 

que usam frequentemente, 12% os que usam algumas vezes, 7% os que usam poucas 

vezes e os que não responderam à questão, e com 2% os que não usam nunca. 

 



 

Gráfico VIII – Dar a entender ao meu educando que a escola é muito útil para a 

vida 

Como é possível ver através do gráfico VIII a grande maioria dos encarregados 

de educação passa a mensagem ao seu educando de que a escola é muito útil para a vida 

sempre ou quase sempre, 21% frequentemente, 7% não respondeu à questão e apenas 

2% passam esta mensagem algumas vezes. 

 

Gráfico IX – Participar em festas e outras formas de convívio 



Como se pode ver através do gráfico IX, 3o% dos encarregados de educação 

participa em festas e outras formas de convívio sempre ou quase sempre, seguindo-se 

uma percentagem próxima de 26% que participam poucas vezes, 15% os que nunca 

participam, 11% os que participam frequentemente e, ambos com 9%, os que participam 

algumas vezes ou que não responderam à questão. 

 

 

Gráfico X – Participar em actividades extra-curriculares 

Através do gráfico X é possível concluir que 26% dos encarregados de educação 

nunca participa em actividades extra-curriculares, seguindo-se com uma percentagem de 

23% os que participam sempre ou quase sempre, 21% os que participam poucas vezes, 

16% os que participam algumas vezes, e com 7% os que participam frequentemente e os 

que não responderam à questão. 

 



 

Gráfico XI – Desenvolver actividades na sala de aula 

Como se pode verificar no gráfico XI, 33% dos encarregados de educação nunca 

desenvolveu actividades em sala de aula. No entanto um total de 57% diz já ter 

desenvolvido, sendo que 25% desenvolveu sempre ou quase sempre, 20% 

desenvolveram poucas vezes, 7% frequentemente e 5% algumas vezes. Restam 10% de 

encarregados de educação que não responderam à questão. 

 



 

Gráfico XII – Utilizar recursos de apoio ao estudo produzidos pelos professores 

Como se pode verificar no gráfico XII 29% dos encarregados de educação 

utiliza recursos de apoio ao estudo produzidos pelos professores, seguindo-se uma 

percentagem de 27% que diz utilizar frequentemente, 20% que utiliza poucas vezes, 9% 

que utilizam algumas vezes e outras 9% que não responderam à questão, e 6% que 

nunca utiliza. 

 



Gráfico XIII – Propor actividades 

Através do gráfico XVIII pode verificar-se que 30% dos encarregados de 

educação nunca propôs actividades, seguindo-se uma percentagem de 23% que diz 

propor actividades poucas vezes. Com 14% encontram-se os encarregados de educação 

que propõem actividades sempre ou quase sempre, com 12% temos os encarregados de 

educação que dizem propor algumas vezes e os que não responderam à questão, e 

apenas com 9% os que propõem frequentemente. 

 

 

Gráfico XIV – Acha importante a participação da família na escola 

No que diz respeito à participação da família na escola pode verificar-se no 

gráfico em cima que 65% dos encarregados de educação acha essa participação muito 

importante, seguindo-se 20% que acha importante e 15% que não responderam à 

questão. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

O que leva alguns encarregados de educação a participar 

pouco da vida escolar do seu educando: 

 

Gráfico I – Falta de hábitos de participação dos encarregados de educação 

Através do gráfico I verifica-se que os encarregados de educação nem discordam 

nem concordam (29%) que o que leva os mesmos a participar pouco na vida escolar do 

educando é a falta de hábitos de participação. Uma percentagem de 24% diz concordar 

com a afirmação, 21% não respondeu à questão, 12% discorda, 12% concorda 

totalmente e apenas 2% discorda totalmente. 



 

Gráfico II – Falta de interesse dos encarregados de educação 

Como se pode ver através do gráfico II, 29% dos encarregados de educação não 

concorda nem discorda que a pouca participação dos encarregados de educação se deva 

a falta de interesse dos mesmos. Com uma percentagem de 23% encontram-se os 

encarregados de educação que discordam, com 16% os que concordam e concordam 

totalmente e com 8% os que discordam totalmente e os que não responderam. 

 



Gráfico III- Pouca disponibilidade/Tempo dos encarregados de educação 

Através do gráfico III é notório que uma percentagem total de 63% (concordo 

mais concordo totalmente) pensa que a pouca participação dos encarregados de 

educação na vida escolar dos educandos se deve a falta de tempo/disponibilidade.Com 

uma percentagem de 24% estão os que nem concordam nem discordam, 5% os que 

discordam totalmente e discordam e 3% os que não responderam. 

 

Gráfico IV- Poucas habilitações escolares dos encarregados de educação 

 Como se pode ver através do gráfico IV 39% dos encarregados de educação 

concorda com o facto da pouca participação dos mesmos se dever ao facto de terem 

poucas habilitações escolares. Com 21% aparecem os encarregados de educação que 

nem discordam nem concordam, 16% os que discordam, 11% não responderam, 8% 

discordam totalmente e 5% concordam totalmente. 



 

Gráfico V – Os encarregados de educação sentem que as suas propostas não são 

atendidas 

Como se pode constatar pelo gráfico V 39% dos encarregados de educação diz 

nem discorda nem concorda com a pouca participação dos mesmo ser de estes sentirem 

que as suas propostas não são atendidas. Logo em seguida aparecem com 20% os 

encarregados de educação que não responderam à questão, com 15% os que discordam 

e discordam totalmente, e com 11% os que concordam.  

 



Gráfico VI – Os encarregados de educação desconhecem os seus direitos e deveres 

Quanto a pouca participação dos encarregados de educação se dever a estes não 

conhecerem os seus direitos e deveres, 32% dos encarregados de educação nem 

discorda nem concordam, seguindo-se uma percentagem de 30% que discorda, 22% que 

concorda, 8% que discorda totalmente, 5% não respondeu e 3% concorda totalmente. 

 

Gráfico VII – Os encarregados de educação têm receio dos conflitos que possam 

surgir 

Através do gráfico VII pode observar-se que 36% dos encarregados de educação 

discorda que a pouca participação deles se deva ao facto de terem medo dos conflitos 

que possam surgir. Com 31% seguem-se os que nem discordam nem concordam, 25% 

os que concordam e 8% os que discordam totalmente. 



 

Gráfico VIII – Os encarregados de educação não são estimulados a participar 

Observando o gráfico VIII vemos que com maior percentagem (39%) se 

encontram os encarregados de educação que discordam que eles participam pouco na 

vida escolar dos educandos porque não são estimulados. Seguem-se com 25% os que 

concordam, com 22% os que nem discordam nem concordam, 11% os que discordam 

totalmente e 3% os que concordam totalmente. 

 



 

Gráfico IX- Os encarregados de educação sentem dificuldades de comunicação da 

escola com eles. 

Quando se questionou se os encarregados de educação participavam pouco 

devido as dificuldades de comunicação da escola com eles, como se pode ver no gráfico 

IX, responderam 29% que discordam, 23% que nem discordam nem concordam, 18% 

não responderam, 16% concordam e 14% discordam totalmente. 

 

Gráfico X – Os encarregados de educação sentem que não são valorizados. 



Através do gráfico X podemos ver que 40% dos encarregados de educação 

discordo que a pouca participação deles seja por não se sentirem valorizados. Seguindo-

se com 29% os que nem discordam nem concordam, 17% os que concordam e 14% os 

que discordam totalmente. 

 

 

Gráfico XI – É importante que a escola estimule a participação da família na vida 

escolar do educando 

Através do gráfico XI verifica-se que os encarregados de educação acham muito 

importante (70%) a participação da família na vida escolar dos educandos, seguindo-se 

com 26% os que acham importante, 2% os que acham irrelevante e não responderam à 

questão. 

O que a escola deveria fazer mais para estimular a participação dos encarregados 

de educação na vida escolar dos seus educandos? 

 Conciliar horários das reuniões; 

 Jogos, passeios; 

 Enviar mais informação sobre os educandos aos encarregados de educação; 

 Criar actividades mais simples e que despendam menos tempo para os 

encarregados de educação; 

 Ser mais comunicativa em termos de tentar minimizar os conflitos entre 

professores e alunos; 

 Mantendo-nos mais informados; 



 Convidar os encarregados de educação a ir a escola, sem ser para reuniões 

formais. Por exemplo, fazer-se um lanche entre encarregados de educação e 

professores; 

 Mais actividades entre pais/encarregados de educação e alunos/escola; 

 Mais reuniões. 

 

 

Que iniciativas, que envolvessem a colaboração entre encarregados de educação e 

a escola, gostaria de propor? 

 Actividades desportivas; 

 Elaboração de trabalhos Encarregados de Educação e Educandos, em casa, para 

depois serem apresentados na escola; 

 Visitas de estudo com os encarregados de educação; 

 Mais jogos e actividades entre encarregados de educação e a escola; 

 Grupo/Clube Encarregados de educação e educandos, exemplo – clube de canto; 

 Por exemplo durante uma semana criar a “ Semana das Profissões” na qual o pai 

ou mãe se dirige à escola durante uma aula para falar da sua profissão ( mesmo 

que esteja desempregado). 

 

Gráfico XII – Tem disponibilidade par uma maior participação na vida escolar dos 

seus educandos 

Com a análise do gráfico XII verifica-se que mais de metade dos encarregados 

de educação (75%) tem disponibilidade para uma maior participação na vida escolar dos 



educandos.20% dos encarregados de educação não tem disponibilidade e os motivos 

principais são: 

 Falta de tempo 

 Motivos profissionais (Horário de trabalho) 

 

  

 



 

Esquema de Modo de Resolução de Conflitos no Gabinete 

Fase 1. 

F alar com ambas as partes 
em conflito, ao mesmo tempo 

Fase 2. 

 

Sugestão de 

encontro mais 

tardio 



 

 

 

Fase 3. 

 

 

Algum tempo 

depois… 



Caso nº1 – aluno agredido à saída da sala de aula.  

Protagonistas: Tomás e Amadeu, 7ºano, 13 anos. 

 

 

Sexta-feira 07 de Outubro de 2011. 

Relato do Tomás
1
 (aluno agredido): 

Foi à saída da aula de físico-química. Eu não tinha manual e sentei-me na aula ao lado 

de um colega que não me queria ao pé dele e disse-me para sair dali. 

Então voltei para o meu lugar porque não queria confusões.  

Na saída da aula o Amadeu
2
 chamou-me de pau mandado e eu respondi que pau 

mandado era ele. E o Amadeu deu-me um soco no nariz, e fiquei a sangrar do nariz e 

ele foi-se embora para casa. 

 

Terça-feira 11 de Outubro de 2011. 

Relato do Amadeu (aluno agressor): 

Estávamos na aula de físico – química. Passou-se à saída. 

O Tomás chamou-me de pau mandado, eu não gostei e dei-lhe um soco no nariz. Não 

gosto que me chamem nomes e por isso fiz o que fiz.  

Mas eu quero resolver as coisas com o Tomás. 

 

NOTA: A versão do Tomás é diferente da do Amadeu. É necessário comparar ambas as 

versões para ver quais os pontos em comum a ambas. Falou-se com a professora da aula 

em questão para tentar apurar a veracidade do que se tinha passado realmente na aula. 

Concluímos que embora ela não se recorde dos alunos envolvidos o Tomás esteve 
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sossegado durante a aula e trocou de lugar para não entrar em conflito com o colega que 

tinha o manual.  

Este foi um caso de alunos que segundo a professora C, já tinham antecedentes de 

conflitos com outros colegas. Ninguém conseguiu nunca perceber muito bem o que se 

tinha passado entre ambos uma vez que foi referido que estes alunos eram amigos e 

depois de conversar com ambos foi possível vê-los juntos pela escola numa ou outra 

ocasião.  

Este conflito teve uma resolução passiva depois da agressão que o Tomás sofreu e pode 

ser comprovada ao longo do tempo pois do que foi sendo visto na escola os alunos 

continuaram a dar-se passivamente e não houve réplicas do acontecido. 

 

 



Caso nº2 – Aula de matemática 

Protagonistas: Tiago Silva
1
 e Francisco

2
, 6ºano. 

 

Quinta-feira 13 de Outubro de 2011 

Relato Tiago: 

“Na aula de matemática (08h20) não me apetecia escrever, então não abri o 

caderno, porque não gosto de escrever. 

(pausa) Um colega mandou-me com papéis, meteu-se comigo, chamou-me 

nomes e eu também lhe chamei… e depois só lhe disse vê la se levas. 

Depois o Francisco chamou-me “filha da p***” e eu dei-lhe e o professor 

mandou-me para a rua. 

 O Francisco gosta de gozar com os outros, mas depois às vezes sai a chorar. 

Este caso foi caracterizado pela diferença de idades entre os alunos. Falou-se com a 

direcção que nos informou que o Francisco já era conhecido como um aluno conflituoso 

e que o Tiago embora fosse relativamente sossegado não gostava da escola e de não 

fazer nada e acabava por importunar o decorrer das aulas. Foi também apurado que o 

Tiago costuma reagir apenas quando se metem com ele, e que por ser mais velho e 

alguns alunos saberem como este reage começam a provocá-lo, de modo que muitas 

vezes envolve-se em conflitos. 

O aluno ficou no Gabinete a ter uma conversa e aceitou assinar um acordo em que não 

iria voltar a perturbar a aula desta forma nem agredir um colega mais novo que ele 

apenas porque este o provocara, a não ser que ele lhe voltasse a chamar o nome acima 

referido, porque ele não gostava que lhe chamassem esse tipo de nomes. 

Em conjunto com o aluno chegou-se à solução deste tentar ignorar o colega e tentar 

trabalhar mais nas aulas, pois isso iria mantê-lo ocupado e fazer com que os professores 
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também não lhe ralhassem constantemente. Não se falou com o Francisco porque o 

aluno foi enviado pela direcção na tentativa de conseguirmos ter uma conversa com este 

e não mexer mais no sucedido, sendo que era um assunto para ser resolvido pela Escola 

Segura
3
.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Entidade da policia a que a escola recorre sempre que existem casos de conflito mais graves ou de 

agressão 



Caso nº3 – Aula de Educação Visual 

Protagonistas: Fábio, André, Miguel e Alexandre 

 

Terça-feira, 6 de Dezembro de 2011 

Relato Fábio: 

Fui expulso porque me estava a rir. 

Relato André: 

O Miguel estava a rir-se, depois começamos todos a rir e o stôr disse rua. E o Fábio 

saiu, e depois nos ficamos a perguntar porque é que ele tinha ido para a rua, e o stôr 

disse todos para a rua.  

Relato Miguel: 

Foi mesmo o que o André disse, não fizemos nada …só rimos …não sei porquê… 

Relato Alexandre: 

Foi o que eles disseram…estávamos a sentarmo-nos e rimos e depois rua. 

 

Neste caso os alunos permaneceram no gabinete de mediação escolar até tocar a 

campainha para a saída da aula. Falamos com os intervenientes no conflito, mas não foi 

possível falar com o professor que os expulsou. No entanto os alunos expulsos 

acordaram que deveriam entrar na sala de aula noutros modos (sem ser a rir) e que iriam 

falar com o professor para tentarem resolver a situação. 



Caso nº4 – Má comunicação na sala de aula 

Protagonistas: Tiago Silva
1
, Núria

2
 e Francisco

3
, 6ºano. 

 

Terça-feira 28 de Fevereiro de 2012 

Relato Tiago: 

Estava a conversa com a Núria, e estava a brincar com ela, o outro pensava que era 

para ele e começou a remorder… não se calava e eu disse o que foi, e ele ameaçou que 

me dava uma facada e eu dei-lhe dois socos. 

Relato Núria: 

Eu e o Tiago estávamos na brincadeira, e ele disse-me tu queres é apanhar…. 

E nisto o Francisco começou a dizer aí aí, mas alto… nós não ligamos e continuamos a 

falar e o Tiago disse-me vai-te mas é embora daqui. E o Francisco disse-lhe se ele 

queria levar uma facada, e o Tiago deu-lhe dois murros. 

 

O Francisco não quis falar. 

 

Este caso representa um incidente mal resolvido entre os protagonistas, pois já 

anteriormente foi referido um caso de conflito entre ambos que deu origem a agressão 

por parte do Tiago ao Francisco.  

Tentou-se falar novamente com o Tiago e referir que tinha de mudar a sua postura se 

quisesse sair da escola este ano lectivo e sem arranjar mais problemas. O Tiago não quis 

saber e foi mais uma vez interrogado pela Escola Segura na presença de mim e da 

minha colega. Depois desta conversa a Dra. Teresa Ferreira pediu que 
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acompanhássemos o aluno ao Gabinete para lá ficar até que alguém da sua família o 

fosse buscar.  

Este caso não teve resolução possível pois este é um aluno que vai reprovar e que não 

mostra qualquer tipo de interesse na escola. O aluno referiu ainda que está apenas à 

espera de completar a idade de sair da escola e que já não lhe falta muito tempo e que 

não gosta do colega e que sempre que este o provocasse iria reagir da mesma forma. 

 



Caso nº5 – Funcionárias 

Protagonistas: Funcionária X e Y 

 

Sexta-feira 2 de Março de 2012 

Relato Funcionária X: 

 

Isto é assim, ela (funcionaria Y) tem de compreender que agora nesta escola nos 

estamos ao mesmo nível. Antes ela era minha superior, mas isso era na outra escola, 

mas nesta ela continua a tentar mandar em mim, sempre a dizer faz isto, faz aquilo, ou 

vai para ali vai para além. E eu não preciso que me lembrei ou digam para eu fazer as 

coisas que me competem e ela anda a fazer isto desde o início do ano, por isso 

decidimos vir aqui hoje, senão acho que isto dá para o torto. 

 

 

Relato Funcionária Y: 

 

Eu só estava atentar ajudar, não quero mandar nela. Mas ela é um pouco cabeça no ar, 

eu já a conheço a muitos anos, dá outra escola onde estávamos e estou habituada a 

tomar conta dela. Ela às vezes conversa demais e eu só tento chama-la à atenção. Mas 

ela está sempre a mostrar má cara e diz que sabe o que tem a fazer, mas eu vejo bem 

que às vezes não é assim, só quero ajudar tenho pena que ela não pense assim. 

 

Este caso ficou resolvido através da mediação, a solução encontrada foi decidida por 

ambas as partes em conflito. As funcionárias decidiram que o melhor, para ambas, é 

deixar de falar de assuntos profissionais quando não estão a trabalhar (exemplo hora de 

almoço) e quando estão em horário de trabalho cada uma faz o que lhe compete sem 

tecer comentários a outra.  



Caso nº6 – Mentira vs Verdade 

Protagonistas: Marcos
1
 e outros colegas da turma, 7ºano 

 

Sexta-feira,16 de Março de 2012 

Relato Marcos: 

Os meus colegas estão sempre a chamar-me mentiroso, porque nos temos um colega 

que eu fui ver ontem ao hospital e eu hoje disse-lhes. Mas o nosso colega já saiu do 

hospital hoje e eu não sabia, mas eles já sabiam e agora estão a dizer que eu sou um 

mentiroso, e eu não sei o que fazer, por isso vim aqui pedir a vossa ajuda porque os 

professores não querem saber, só nos mandam calar. (chora enquanto refere o 

sucedido). 

 

O Marcos parece ser um aluno bastante sensível e preocupado com a opinião que os 

amigos e restantes colegas têm dele. Deste modo, foi pensada numa solução com o 

aluno, pelas redes sociais. A solução encontrada foi a de o Marcos falar pelo facebook 

com o colega que estava no hospital e pedir a este que confirmasse aos colegas que ele 

tinha estado no hospital a vê-lo e que a sua história era verídica. 

Dias depois, encontrou-se o Marcos por um dos corredores e perguntámos de forma 

informal se já tinha resolvido o problema e se o seu colega tinha dito aos restantes que 

ele estava a dizer a verdade. O Marcos disse que sim e que estava tudo bem com os 

colegas e que já eram todos amigos outra vez. 
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Caso nº7 – Encontrão 

Protagonistas: Gustavo
1
 e Luís

2
, 7ºano. 

 

Quinta-feira, 19 de Abril de 2012 

Relato Gustavo: 

Estava no pátio e veio um colega em direcção a mim e estava a falar comigo com a 

cara dele muito próxima da minha, então eu disse para ele se afastar várias vezes, mas 

ele não se afastou então dei-lhe um encontrão, mas não o magoei, não foi com força, foi 

só para ele se afastar de mim. 

Depois o Luís bateu-me logo e agora eu vim falar convosco e quero fazer participação 

depois, não quero falar mais com ele nem resolver nada, quero fazer participação. 

 

Neste caso, foi impossível ajudar o aluno pois este não quis que falássemos com a outra 

parte envolvida. Foi um caso que teve de ser seguido pela direcção uma vez que o aluno 

queria fazer uma participação e não tínhamos esse poder. Assim, falou-se com o aluno 

sobre o sucedido e encaminhou-se o aluno à direcção para explicar o que se tinha 

passado. 

O aluno ficou na direcção a fazer a sua participação e a Dra. Teresa Ferreira pediu que 

fossemos procurar o outro aluno implicado para perceber melhor o que se tinha passado 

e tentar resolver sem ter de iniciar um processo. 
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Percepção dos alunos sobre o que a escola deve melhorar para 

prevenir a violência em meio escolar 

 

5ºANO A “ Cacifos (3) ” 

“ Mais vigilância (4) ” 

“ Clubes/ Clube de matraquilhos (2) ” 

“ Mais actividades (3) ” 

“ Contínuos no recreio(2)” 

 B “Jogos tradicionais no recreio, com cordas e bolas” 

“Cacifos”(3) 

“Sala de convívio com computadores” 

“Clubes” 

“ Sala de computadores”(3) 

“ Mais contínuos” 

“Chafariz de água a funcionar”(3) 

“ Clube de futebol” 

“Poder usar dinheiro no bar” 

 

C “ Queria que não discutissem na sala” 

“ Mais auxiliares no recreio”(5) 

“ Mais vigilância” 

“Pessoas mais atentas a brigas” 

 “ Preciso de melhorar, não dar porrada” 

“Devia melhorar o comportamento” 

“ Os rapazes que batessem aos mais novos deviam ser logo 

suspensos” 

“ A escola devia ter mais contínuos no recreio” 

 “ Deviam dividir os 5ºanos, 6ºanos, 7ºanos e 8º ano” 

“ Menos pessoas violentas e um espaço maior” 

 “Câmaras de vigilância” 

“ Que tenham jogos” 

“ Para mim deviam expulsar aqueles que são mal comportados e os 

que estão sempre em confusão” 

“A escola podia fazer um espaço para pessoas com bullying. Andar 

uma empregada dentro e fora a vigiar a violência” 

“ Uma piscina para praticar natação” 

“ Cada ciclo deveria ter o seu espaço e o seu bar para que os mais 

velhos não nos estivessem a pedir para lhes pagar” 

“ Mandar esses meninos para casa, ou fazer trabalhos: varrer a 

escola e limpar o que houver” 

 

D “ Uma equipa de basquete” 

“Clube de matraquilhos”(2) 

 “Para não haver violência na escola era por os grandes noutro 

espaço” 

“ Eu gostava que a escola tivesse cacifos e mais actividades”(2) 

“ Clube de Andebol” 

“ Segurança” 



“Cacifos”(7) 

“ Mais auxiliares”(3) 

“ Uma cobertura para nos irmos para o ginásio” 

“ Clube de futebol”(2) 

E “ Ter mais vigilância” 

“ As contínuas deviam abrir as portas das salas aos alunos. Comida 

mais saborosa, mais saudável. Actividades na escola” 

“ Não deve haver porrada” 

“ Gostava que houvesse um campeonato de voleibol” 

“ Dança ( hip-hop; zumba)” 

“Haver clubes de futebol. Haver condições na escola” 

“ Cacifos” 

“ Cabides” 

“ Piscina, parque de animações e jogos” 

“ Aumentar os balneários” 

“ As contínuas no refeitório só dão um bocado de comer” 

“ Havia de haver actividades que toda a escola possa fazer” 

“ Campeonato de Voleibol, ajuda no trabalho de equipa” 

 

F “Câmaras de vigilância na escola” 

“A escola devia prevenir o bullying” 

“Mais segurança na escola (2)” 

“Queria ter direito a computadores, como nas outras escolas” 

“Queria que ouvesse um sinal a dizer não à violência – Prevenir a 

violência” 

“A escola devia ter computadores para os alunos com internet (4) 

Criar um Jornal escolar” 

“Mais actividades extra-curriculares” 

 

6ºANO A “ Ter mais contínuos”(2) 

“ As auxiliares deviam estar mais atentas”(2) 

“ Deixar o 2ºciclo ir para o parque” 

“ Clube de futebol” 

“Não haver violência” 

“ Haver um espaço para os grandes e outro para os pequenos” 

“Castigar os alunos” 

“Falar antes de ir logo para a violência verbal e violência física” 

 “Os do 2ºciclo poderem ir para o parque” 

“ Por câmaras em toda a escola” 

“Não chamar Adama de pinguim” 

“ Para os miúdos que são mal comportados mete-los de um lado da 

escola e os outros do outro” 

 

 B “ Acho que deveria haver mais contínuos no recreio, porque há 

muitos lá dentro” (12) 

 “ Ficar polícias nos intervalos, assim não havia confusões nem 

abusos nos mais novos. Meter mais contínuos nos recreios e nas filas 

dos almoços, assim ninguém ultrapassava ninguém e se os alunos 

encontrarem cartões de alunos para darem aos polícias, contínuos 

ou na secretaria ou no bar e não haver abuso no refeitório” 



 “ Eu acho que deviam por os miúdos que causam violência noutra 

escola” 

 “ Para acabar com a luta na escola acho que deviam: deixar de ser 

codrelheiros!” 

“ Deviam reforçar a vigilância” 

 “Eu queria que a escola tivesse mais pessoas e contínuas” 

“ Deviam ter mais vigilância e ter mais funcionários”(5) 

 

C “Mais contínuos”(4) 

“Mais comida no bar”(4) 

“ Cacifos” (3) 

“ Professores serem mais esclarecedores quando queremos tirar 

dúvidas” 

 

7ºANO A “Cacifos”(7) 

“Menos aulas de substituição”(2) 

“Ar-condicionado” 

“Mais actividades”(2) 

“Jogos tradicionais no recreio” 

“Visitas de estudo” 

 B “Matraquilhos (6)” 

“Clube de teatro, espectaculos no auditório e mais aulas com a 

Directora de Turma” 

“Clube de Matemática, Inglês e Francês” 

“Melhorar os almoços (9)” 

“Melhorar as W.C” 

“Campeonato de Futebol para todas as idades” 

“A escola deveria ter um grupo que no final dos períodos e final de 

ano fizessem festas” 

“Computadores” 

“Ar condicionado (3)” 

“Curso de desenho” 

“Sala de alunos/convívio (2)” 

“Cacifos” 

“Televisão no bar ou sala de convívio” (3\) 

“Clube de Futebol” 

“Mais actividades escolares” 

“Mais visitas de estudo” 

 

C “ Cacifos (3)” 

“Melhorar os almoços (6)” 

“Mais Clubles” 

“Mais visitas de estudo e actividades extra-curriculares (4)” 

“Matraquilhos (3)” 

“Mais condições de higiene na casa de banho” 

“Mais contínuos na intervalo (4)” 

D “Aulas de teatro, jogos tradicionais”(2) 

“Mais papel higiénico nas casas de banho”(3) 

“ Ter sabão nas casas de banho”(2) 

“ Visitas de estudo”(4) 



“Cacifos”(4) 

“ Clube desportivo (2) ; exemplo :skate park” 

“Polícia segura circular mais vezes pela escola” 

“ Sensibilizar para combater a violência escolar” 

 

E “Câmaras de vigilância” 

“Mais auxiliares no recreio (3)” 

“Expulsar os alunos mal comportados (2)” 

“Suspensão (4)” 

“Alunos mal comportados serem castigados com limpeza da escola” 

“Castigar logo apos a violência (2)” 

“Ter mais actividades extra-curriculares” 

“A escola ter regras mais rigorosas” 

“Cada vez que houver problemas/conflitos comunicar logo os 

encarregados de educação” 

8ºANO A “Haver menos violência” 

“Melhorar o horário na escola” 

“Melhorar a comida, e servir maior quantidade (7)” 

“Ter mais segurança no recreio” 

“Arranjar as grades/redes dos campos (3)” 

“A última semana de aulas ter mais actividades extra-curriculares e 

festas” 

“Melhorar equipamentos/espaços na escola (3)” 

“Mais computadores na escola” 

“Preço da comida mais acessível (4)” 

“Melhores condiçoes higiénicas (3)” 

“Não separar as turmas (2)” 

“Baixar preços na papelaria (2)” 

“Criar um clube de teatro e dança (4)” 

“Criar cluble de Jornalismo” 

“Criar clube de Desporto” 

“Criar mais actividades” 

“Computadores para alunos na sala de aula” 

“Associção de Estudantes” 

“Mais auxílio da escola em caso de agressões” 

“Mais actividades e melhores condições tecnológicas, para 

trabalhar nas aulas de educação tecnológica em computadores” 

“A planta da turma ser feita pelos alunos” 

“Ter espanhol na escola” 

“Mais educação física” 

“Mais actividades extra-curriculares, como ateliers e workshop´s” 

“Mais visitas de estudo” 

 

 B “ Mais convivência entre os alunos de qualquer idade e qualquer 

ano” 

“ Menos agitação/conflitos na escola” 

“ Castigar quem se comporta realmente mal” 

“ Estabelecer uma sala específica para quando há envolvimentos 

agressivos, e nessa sala a mediadora conversar com os envolvidos” 

“ Colocar mais auxiliares nos recreios a vigiar” 



C “ Melhorar as relações sociais da escola” 

“ Mais atenção nos intervalos, mais vigilância”(4) 

“ Mais contínuos”(6) 

“ Melhorar a comunicação” 

“ Os professores deviam sensibilizar os alunos sobre como combater 

a violência na escola” 

 

9ºANO A  “Por sacos de boxe no ginásio, assim quando estiver chateado ou 

nervoso descarrega nos sacos” 

“ Ser mais rigorosos nos castigos” 

“ Deviam por câmaras de vigilância. Deviam ter respeito para com 

os alunos, professores e auxiliares.” 

“ Haver mais circulação dos contínuos pela escola”(2) 

“ Criar mais clubes ou outras ocupações que distraiam mais os 

alunos, mais atenção nos corredores” 

“Quando houver conflitos, as pessoas envolvidas devem ser 

castigadas” 

“ Respeito pelos alunos, integração com os alunos” 

“ Aumentar a vigilância nos corredores”´ 

“ Criar um clube de auto-defesa na nossa escola” 

“ Expulsar o aluno agressor, porque é um desassossego. Uma pessoa 

não se sente bem numa escola completa de bandidos” 

“ Uma Associação de Estudantes”(2) 

“ Aumentar a vigilância no recreio da escola e fazer mais 

actividades”(2) 

“ Aplicação de uma suspensão num período de 2 semanas para 

alunos agressores” 

 

 B “ Cacifos”(3) 

“Mais funcionários”(4) 

“ Clubes” 

“Associação de estudantes” 

“ Alunos poderem dar as suas opiniões mais vezes” 

“ Festas de convívio” 

“ Mais actividades” 

 



Contamos  com a colaboração de toda a comuni-

dade educativa ( professores, alunos, funcioná-

rios e encarregados de educação), na resolução 

positiva dos conflitos. 

Gabinete Médico 

C. 08 

Agrupamento de Escolas de 

São Vicente – Telheiras 

As Monitoras do Gabinete de Mediação Escolar:  

Ana Filipa Almeida 

 Catarina Aguilar 

      



ENTÃO DIRIGE-TE AO 

GABINETE DE MEDIAÇÃO 

ESCOLAR 

 

 

SITUADO NO GABINETE 

MÉDICO (C08)  

Monitoras:  

Ana Filipa Almeida e Catarina Aguilar 

Estás em Conflito… 

ou  

sentes que estás prestes a 

entrar... 

As estagiárias/Monitoras do Gabinete:  

Ana Filipa Almeida 

 Catarina Aguilar 

      

Agrupamento de Escolas de 

São Vicente – Telheiras 

Colabora connosco par a tornar esta 

escola melhor! 



Conflito — pode ser encarado 

de duas formas: positiva e nega-

tiva. O conflito é uma falta de 

entendimento entre duas ou 

mais partes. 

 

Forma positiva de encarar o 

conflito  

 

 

 

Forma negativa de encarar o 

conflito 

 

O que é o conflito? Mediação  

A mediação é: o acto de servir de intermediá-

rio entre as partes em conflito, de modo a aca-

bar com este. 

10 princípios da mediação (segundo 

Munné e Mac-Cragh, 2006): 

 

 Humildade 

 Responsabilização dos próprios actos 

 Respeito por si mesmo 

 Respeito pelo outro 

 Necessidade de privacidade 

 Reconhecimento do momento da crise e 

de conflito 

 Compreensão do sofrimento que os 

conflitos produzem 

 Acreditar nas nossas possibilidades e nas 

dos outros  

 Potencialização da criatividade sobre 

uma base de realidade 

 Capacidade de aprender em momentos 

de crise 

Quando este serve para al-

cançar um crescimento pes-

soal ou nos provoca boas 

mudanças 

Quando este representa vio-

lência, algo mau e negativo e 

daí deverá ser corrigido 

Resolução de conflitos na 

escola 

 

Normalmente é um terceiro elemento 

(Director de turma ou Direcção) que resol-

ve o conflito através de um processo disci-

plinar; 

 Na resolução do conflito, geralmente, 

existe sempre um perdedor e um vencedor. 

Mas existem outros métodos de 

Resolução de Conflitos …  

 

Mediação 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contamos com a colaboração de todos os pro-

fessores e funcionários, para encaminharem os 

alunos ao Gabinete de Mediação Escolar quando 

ocorrer o conflito. 

As estagiárias/Monitoras do Gabinete: 

Ana Filipa Almeida 

 Catarina Aguilar 

      

Agrupamento de Escolas 

de São Vicente – Telheiras 

Situado no Gabinete 

Médico 

C. 08 

Pretende: 

*Resolver conflitos de forma positiva; 

*Diminuir o insucesso escolar; 

*Diminuir as situações de violência escolar; 

Gabinete de Mediação Escolar 

 

 

(situado no gabinete médico C.08) 



 

Processo no qual se revelam de-

sentendimentos e confronto de 

opiniões, entre duas ou mais 

pessoas. 

É algo que faz parte do nosso 

dia-a-dia, da nossa vida. 

Pode ser positivo ou negativo. 

 

 

 

 

 

 

Método alternativo de resolução de 

conflitos. 

Assenta sobretudo na comunicação. 

Dá oportunidade aos sujeitos em 

conflito de voluntariamente se reu-

nirem com um terceiro elemento im-

parcial, onde o terceiro elemento 

nunca impõe uma resolução, mas sim 

ajuda as partes a encontrarem uma 

solução que satisfaça ambas. 

Encarado como algo indesejável, 

sinónimo de violência, e como tal, 

algo que tem de ser corrigido. 

Visto como algo natural e 

inerente à vida humana. 

Factor positivo para a 

mudança, o crescimento 

pessoal ou interpessoal 

Conflito ... 

Causas do Conflito em meio escolar 

Factores Externos Factores Internos 

Contexto Social; 

Família; 

Mundo audiovisual 

(meios de comunica-

ção). 

Escola enquanto organiza-

ção; 

Clima escolar; 

Relações ( professor-

professor, professor-aluno, 

aluno-aluno). 

Resolução de conflitos na escola 

 

Normalmente é um terceiro elemento 

(Director de turma ou Direcção) que resolve o 

conflito através de um processo disciplinar: 

 Na resolução do conflito, geralmente, existe 

sempre um perdedor e um vencedor. 

Mas existem outros métodos de 

Resolução de Conflitos ... 

 

Mediação 

Mediação ... 

Principais Objectivos da 

Mediação Escolar 

Promover a gestão positiva de Con-

flitos; 

Facilitar acordos construtivos; 

Pacificar/acalmar as partes em 

conflito; 

Criar um clima escolar pacifico. 



 

Contamos com a 

sua colaboração. 

Porque os 

encarregados de 

educação são uma 

“peça” 

fundamental do 

sucesso dos 

educandos...  

Agrupamento de Escolas de 

São Vicente – Telheiras 

Conte connosco e participe ainda mais 

na vida escolar do seu educando! 

As estagiárias/Monitoras do Gabinete:  

Ana Filipa Almeida 

 Catarina Aguilar 

      



A mediação é o acto de ajudar na resolução de 

conflitos que  existem ou que estão prestes a 

existir. 

Passos da mediação: 

 Anonimato 

( sempre que é 

pedido, não são 

divulgadas con-

versas realizadas 

nas sessões de 

mediação); 

 Imparcialidade ( não se toma partido de 

nenhuma das partes em conflito e não são 

emitidos juízos de valor); 

 Escuta activa do conflito (por parte do 

mediador(es)); 

 Procura de soluções em que ambas as 

partes em conflito saiam beneficiadas; 

 Tentativa de acordo entre as partes em 

conflito ( comprometimento e cumpri-

mento); 

  

 

Sabe o que é a 

Mediação? 

Sabe que existe na escola do 

seu educando um Gabinete de 

Mediação Escolar?  

 

 

 

 

 

 

 

Encontra-se no Gabinete Médico C.08, 

no corredor da Direcção.  

Horário do Gabinete  no mês de 

Novembro 

3/11 ( das 10h10 até a 13h20 ou doas 14h20 até as 

16h30); 

4/11 ( das 10h10 até a 13h20) 

7/11 (da 13h20 até as 17h30) 

8/11 (das 10h10 até a 13h20 ou das 14h20 até as 

16h30) 

10/11 (das 10h10 até a 13h20 ou doas 14h20 até as 

16h30); 

11/11 (das 14h20 até as 17h30) 

14/11 (da 13h20 até as 17h30) 

15/11 (das 10h10 até a 13h20 ou das 14h20 até as 

16h30) 

17/11 (das 10h10 até a 13h20 ou das 14h20 até as 

16h30) 

18/11 (das10h10 até a 13h20) 

21/11(da 13h20 até as 17h30) 

22/11(das 10h10 até a 13h20 ou das 14h20 até as 

16h30) 

24/11(das 10h10 até a 13h20 ou das 14h20 até as 

16h30) 

25/11 (das 14h20 ate as 17h30) 

28/11 (da 13h20 até as 17h30) 

29/11 ((das 10h10 até a 13h20 ou das 14h20 até as 

16h30) 
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