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RESUMO 

 

O artigo em questão reside sobre o tema da mediação, mais precisamente da mediação 

escolar.  Ao longo dos anos, a noção de mediação e os campos onde a sua atuação pode ocorrer 

tem gerado uma grande controvérsia. Na atualidade, a mediação é frequentemente associada a 

representações e práticas muito distintas, sendo deste modo entendida como um processo que pode, 

deve e está presente em vários contextos. 

Neste artigo vai estar expressa a noção da mediação, a sua abrangência da mediação e qual 

o seu centro de ação. Apesar deste esclarecimento, este artigo é muito focado na mediação escolar 

referindo a forma como a mesma surgiu, qual o seu significado, de que forma é que esta atividade 

pode estar presente nas escolas e qual o papel que o mediador (a) escolar deve desempenhar.  
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1. A NOÇÃO DE MEDIAÇÃO  

 

Ao longo dos séculos, a noção de mediação e os contextos onde a sua atuação pode suceder. 

Se por um lado existem teorias que entendem a mediação, meramente, como uma prática de 

resolução alternativa de conflitos, outras “alargam” o conceito e visualizam a mediação como uma 

atividade educativa e social que pode e deve estar presente em diversos campos. Como afirmou 

Silva (2011), algumas dessas perspetivas “(…) abrem o conceito e alargam-no a práticas informais 

coincidentes com ideologias políticas, religiosas […] Outras, remetem para intervenções muito 

específicas e definidas dentro de limites muito estritos no âmbito da resolução alternativa de 

conflitos (…)” (pp.251). Todas as conceções que restringem a noção  aludida surgiram porque o 

“centro de ação” da mediação é de facto o conflito. A realidade é que sem a presença de um 

determinado conflito não existe mediação, já que o principal objetivo da mesma é tentar conciliar, 

através de um acordo, as partes que se encontram em litígio. Tal como afirmou Tomás (2010), “A 

mediação é o processo de resolução de disputas na qual um ou mais terceiros imparciais intervém 

num conflito […] e os ajuda a negociar um acordo consensual de forma informal.” (pp.27). Sendo 

assim, a mediação funciona, de facto, como um suporte para a resolução alternativa dos conflitos. 

Apesar de o núcleo da mediação ser o conflito, isso não significa que o conceito em si não 

possa ser ampliado. A mediação pode ser uma atividade educativa, uma vez que possibilita uma 

aprendizagem entre as partes envolvidas no conflito ultrapassando o tradicional comportamento 

impulsivo levando a que as mesmas adquiram uma postura mais reflexiva. A mediação pode 

também constituir-se como uma atividade social, visto que permite, através de uma série de 

princípios que devem estar presentes no processo de mediação e que posteriormente serão 

abordados, a liberdade de decisões e a escuta das diversas versões da realidade. Tal como defendeu 

Silva (2011), “A mediação é uma atividade educativa, pois o objetivo essencial é proporcionar uma 

aprendizagem alternativa […] é também social pois […] defende a pluralidade, as diferentes 

versões da realidade e fomenta a livre tomada de decisões (…)” (pp.249).  

Após a clarificação de que a mediação pode ser uma atividade educativa e social a questão 

que agora se impõe é a seguinte: Qual é a condição necessária para que a aprendizagem acima 

referida, (aprendizagem alternativa), se possa verificar? A resposta a esta pergunta reside 

fundamentalmente no entendimento da mediação enquanto prática alternativa de conflitos, já que 

a mesma 
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“(…) enquanto meio construtivo de resolução de conflitos oferece aos envolvidos no conflito 

um espaço ideal para desenvolver a capacidade de respeito mútuo, comunicação assertiva e 

eficaz, compreensão da visão do outro e aceitação da diferente percepção da realidade.” 

(Morgado e Oliveira, 2009:49). 

  

No tocante aos princípios que permitem que a mediação seja considerada uma atividade 

social, os mesmos são muito específicos e devem estar sempre presentes no processo de mediação. 

A voluntariedade é um dos princípios a ter em conta quando se vai realizar uma determinada 

mediação. O princípio em causa assenta no pressuposto de que a iniciativa da participação num 

processo de mediação deve advir da vontade pessoal das pessoas que protagonizam o conflito. Tal 

como afirmaram Morgado e Oliveira (2009), “A decisão de partir para uma mediação por parte 

dos litigantes deve […] ser um acto livre e voluntário.” (pp.249). Efetivamente, as partes 

envolvidas no conflito não devem ser obrigadas a participar num procedimento que não considerem 

pertinente para apaziguar a disputa. No caso de se um cenário em que tal lhes tenham sido imposto, 

a principal consequência pode ser o agudizar do conflito, pois ninguém deve ser forçado a 

envolver-se em algo que não acredita que surta algum tipo de efeito. Além do mais é crucial que o 

princípio da voluntariedade esteja sempre presente no exercício da mediação, uma vez que é 

através do mesmo que se observa a liberdade de decisões por parte dos (as) mediados (as) que vão 

decidir se querem ou não colaborar no processo de mediação. A presença da voluntariedade na 

mediação é uma das condições para se concluir que esta consegue ser uma atividade social. 

 A presença do princípio da imparcialidade e/ou neutralidade no exercício da mediação 

permite a visualização da mesma como uma atividade social. No entanto, antes de explicar como 

é que o princípio mencionado confere um carácter social a mediação convém esclarecer que 

imparcialidade e neutralidade são duas dimensões completamente distintas. Ser imparcial obriga a 

que o (a) mediador (a) não possa “tomar partidos” por qualquer uma das partes envolvidas no 

conflito. Isto implica que a figura em causa, (o mediador), deve ““(…) evitar julgamentos pessoais 

e posturas emocionais.” (Albuquerque,2015:150). O facto de ter que ser imparcial não significa 

que o (a) mediador (a) não possua uma opinião pessoal sobre o tema do conflito, mas a sua 

obrigação é a de não evidenciar de modo “(…) a deixar emergir a decisão das partes diretamente 

envolvidas no processo.” (Albquerque,2015:148). Neste sentido, constata-se que o (a) mediador 

(a) ao ser imparcial concede liberdade aos (as) mediados (as) para encontrarem uma solução que 

julgam ser a mais apropriada para a resolução do conflito. 

No que diz respeito à neutralidade o (a) mediador (a) tem por obrigação manter-se neutro ao 

conteúdo do acordo alcançado entre as pessoas em conflito, desde que acredite que este é 

equilibrado e exequível. Na verdade, a neutralidade está relacionada com a resolução encontrada 

pelas pessoas incluídas no conflito. Em 2015, Cristina Albuquerque afirmou que “O prisma da 
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neutralidade relaciona-se com a dimensão processual.” (pp.148), ou seja, com o acordo assinado 

pelos (as) participantes no processo de mediação.  

A realidade é que as “esferas” da imparcialidade e neutralidade desempenham o seu papel 

para que que a mediação seja visualizada como uma atividade social. A imparcialidade ao impor 

que o (a) mediador (a) não assuma partido por qualquer uma das partes envolvidas no conflito 

permite o entendimento da mediação enquanto uma atividade social, já que vai exigir do (a) 

profissional em questão uma postura mais ativa “(…) criando simetria entre as partes e 

encorajando-as a revelar o respetivo ponto de vista.” (Albuquerque,2015:150). Só através da escuta 

das diferentes versões da realidade é que a mediação pode ser vista como uma atividade social.  

 No que concerne à presença do princípio neutralidade na prática da mediação, o mesmo 

impulsiona a liberdade das decisões por parte dos (as) mediados (as), visto que o (a) mediador se 

considerar o acordo justo para ambas as partes, não têm necessidade de intervir concedendo-lhes 

liberdade para chegarem a resolução mais correta. A liberdade em causa é que permite que a 

mediação seja considerada um exercício social.  

 Após tudo o que foi clarificado verifica-se que ao longo do tempo a mediação tornou-se 

cada vez mais abrangente. Tal como já foi referido esta abrangência não é de todo uma ideia 

utópica, mas a verdade é que o núcleo da ação da mediação é o conflito. Inúmeras teorias tentam 

contrapor esta ideia, pois atribuem ao conflito uma conotação negativa. Todavia, será o conflito 

algo extremamente nefasto? Ou será que até pode ter alguns aspetos positivos?  

 

2. O CONCEITO DE CONFLITO  

 

A noção de conflito é muito polissémica. O conceito em si é “(…) multifacetado com várias 

definições e abordagens sociológicas (…)” (Tomás, 2010: 118). Efetivamente múltiplos (as) têm 

discutido o significado deste conceito, bem como as implicações que o mesmo que provoca no 

estabelecimento de inúmeras interações. Se por um lado algumas teses classificam o conflito como 

algo negativo, outras salientam a sua inevitabilidade, a sua importância e até o seu positivismo.  

As teorias tradicionais entendem o conflito como “(…) algo nefasto, indesejável, sinónimo 

de violência (…)” (Jares cit. in Pires, 2010:19). Assim sendo, o conflito é percecionado como o 

símbolo representativo da violência que provoca consequências negativas. A definição exposta 

pelo próprio dicionário de língua portuguesa, relativa ao conflito é compatível com os ideias 

evidenciadas pelas conceções aludidas afirmando que o mesmo significa “(…) confronto; choque; 

contenda; disputa; alteração; desordem; oposição; momento crítico (…)” (pp.404), atribuindo-lhe 

igualmente um sentido negativo.  
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O entendimento comum das pessoas relativamente ao conflito identifica-se muito com os 

ideais das teorias anteriormente referidas.  Neste sentido, o conflito é algo negativo encontrando-

se geralmente associado a processos que implicam algum género de violência.  As perspetivas e as 

pessoas que conferem ao conflito uma especificidade negativa consideram que o mesmo se traduz 

na existência de alguma crise ou tensão emocional, que pode provocar mudanças negativas (de 

ordem relacional, organizativa, etc…) e qualquer modificação assusta, principalmente se o recurso 

utilizado para a mesma tiver sido a violência.  

 Ao invés das teorias tradicionais existem diversos (as) autores (as) que acreditam que o 

conflito não tem que ser necessariamente algo negativo, opinião com a qual estou completamente 

de acordo. O conflito acontece quando se verifica a existência de opiniões que são incompatíveis. 

Como afirmou Pires (2010) o “(…) conflito assenta numa opinião divergente ou maneira de ver 

interpretar um acontecimento (…)” (pp.10). Posto isto, o conflito é um dado natural das sociedades 

humanas e da própria vida, na medida em que as pessoas possuem pontos de vista diferentes ao 

longo da vida. Diversos (as) autores salientam esta questão de o conflito ser percecionado como 

algo natural. Silva (2011) foi uma delas tendo afirmado que “(…) não podemos existir sem 

conflitos porque eles fazem parte da natureza humana e social.” (pp.255). Contudo, proceder ao 

reconhecimento do conflito como natural e intrínseco nas sociedades exige que as pessoas se 

concentrem não só no perigo, que consideram, que o mesmo possui, mas também que tenham em 

atenção a sua componente de oportunidade, ou seja, que o vejam como positivo.   

Na realidade, o conflito é essencial para as pessoas se conhecerem mais aprofundadamente 

e, desta maneira, poderem compreender as diferentes opiniões. Este pensamento é compatível com 

a teoria de Pires (2010), que defendeu o conflito como um fator que “(…) ajuda a regular as 

relações sociais, visto que permite o reconhecimento das diferenças em relação ao mundo e à forma 

de pensar o outro.” (Chrispino,2007 cit. in Pires: 17). 

Resumidamente constata-se que o conflito é fundamental para o funcionamento societal, 

permitindo a construção de relações mais justas e equilibradas.  Em abono da verdade, o conflito 

é apenas um sinal de que alguma coisa não está a funcionar corretamente e como tal deve ser 

alterada. Neste sentido, deve-se tentar apaziguar o conflito e encontrar soluções para lidar com o 

mesmo, transformando-o em algo positivo. Esta visão positivista do conflito, quando aplicada ao 

contexto escolar é essencial, uma vez que a escola é um espaço promotor de conflitos e se entender 

os mesmos como negativos só irá contribuir para o seu agravamento. 
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3. A ESCOLA COMO PALCO DE CONFLITOS 

 

Na primeira metade do século XX, estava estabelecida a chamada escola das ‘certezas’. A 

mesma “(…) era a escola da primeira metade do século […] que a partir de um conjunto de valores 

intrínsecos e estáveis produzia indivíduos com comportamentos e atitudes conformes um modelo 

cívico adaptado as elites.” (Tomás,2010:13). Posto isto, constata-se que os (as) alunos que 

frequentavam a escola neste período eram oriundos de famílias que pertenciam às classes da alta 

sociedade (clero e nobreza). No entanto, o período decorrente da Segunda Guerra Mundial, 

provocou uma revolução nas escolas marcando a “(…) passagem de uma escola elitista para uma 

escola de massas (…)” (idem:13-14), o que levou a que os (as) filhos pertencentes às classes mais 

baixas (ex: camponeses), tivessem oportunidade de frequentar o espaço escolar. E se por um lado, 

toda esta massificação proporcionou a chance de estudo às crianças provenientes das classes mais 

baixas, por outro com o aparecimento da escola de massas começa a verificar-se a emergência de 

um cenário de conflitos (Tomás,2010). 

 O panorama de conflitos nas escolas começou a expressar-se de modo mais significativo, 

com o aparecimento da escola de massas, porque a comunidade educativa (professores, alunos, 

pais, etc…) passou a ser constituída por uma diversidade de atores. Como afirmou Tomás (2010), 

a escola é “(…) uma organização social com regras e normas próprias, constituída por uma 

diversidade de atores sociais que formam uma comunidade educativa- alunos/as, docentes, 

funcionários/as, diretores e administrativos, pais e encarregados de educação.” (pp:15), atores estes 

que possuem diferentes vivências, valores, culturas, hábitos, expetativas e sonhos.   Toda esta 

heterogeneização levou a que fenómenos como a exclusão social se manifestassem com uma maior 

regularidade e que os pontos de vista (as) alunos fossem cada vez mais divergentes.  A perspetiva 

defendida vai de encontro a de Silva, tendo esta autora clarificado a ideia de que é na discrepância 

“(…) que emerge o conflito, ou seja, quando ocorre qualquer tipo de atividade incompatível, 

podendo ocorrer entre pessoas ou grupos por questões mais estruturais ou pessoais.” 

(Silva,2010:10).  De realçar, que o conflito se pode manifestar a vários níveis. Segundo Tomás 

(2010), o mesmo pode ser interpessoal, manifesto e latente, sendo que o mais comum são os 

interpessoais que ocorrem entre alunos (as) e entre estes e os (as) professores, uma vez que, estes 

dois grupos possuem interesses e expetativas distintas.  

Devido a presença de todas as heterogeneizações acima mencionadas, a escola é e facto um 

contexto promotor de conflitos. Esta visão é compatível com a expressa por Morgado e Oliveira 

(2009), que afirmaram o seguinte: “A escola com as suas especificidades de natureza organizativa, 

as nem sempre harmoniosas relações com as finalidades educativas da sociedade e a ressonância 

da conflituosidade social, é um campo propício a emergência do conflito.” (pp.47).  
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O problema que se coloca é que todo este cenário de conflito se tem vindo agravar ao longo 

dos últimos anos. Dados estatísticos, recolhidos pela Polícia de Segurança Pública, no âmbito do 

“Programa Escola Segura”, no ano letivo 2015/2016 “(…) registava 4102 casos de agressões 

físicas, ameaças e injúrias em estabelecimentos de ensino. Mais 700 casos do que três anos antes. 

Nessas ocorrências, 277 vítimas de agressões, na sua maioria alunos, precisaram de ser assistidas 

no hospital.” (Lobo,2017). Perante a explicitação destes dados, é possível constar que existe um 

aumento da “(…) cultura de violência (…)” (Morgado e Oliveira,2009:43) nas escolas.  

 Os dados acima explicitados apresentam um cenário preocupante. Apesar dos conflitos 

fazerem parte da natureza humana e social, as escolas devem adotar estratégias de prevenção face 

aos mesmos, tendo como objetivo garantir a integridade física e psicológica dos (as) alunos. Mais 

do que isto, a prevenção dos conflitos é essencial para a escola assegurar o sucesso “(…) da sua 

missão social- preparar as novas gerações para o exercício de uma cidadania ativa- precisa de 

encontrar formas inovadoras de facultar um ambiente propicio ao desenvolvimento pessoal e social 

de todos os alunos (…)” (Freire, 2010:59). Segundo Pires (2010), existem estratégias e práticas 

interventivas face ao conflito como a negociação, a conciliação, a arbitragem e a mediação.  Em 

seguida, irá ser explorada a prática da mediação, mais precisamente a mediação escolar.  Abordar 

o conflito através da mediação permite entender o mesmo como natural e positivo, evitando, assim, 

que o mesmo atinga o nível de violência que está expresso nas estatísticas aqui expostas. Uma vez 

mais, fica esclarecido que o centro da ação da mediação é o conflito e tentar refutar este facto não 

é uma opção válida.  

 

 4. A MEDIAÇÃO ESCOLAR COMO PRÁTICA GESTORA DE CONFLITOS 

 

A forma mais eficiente e assertiva de precaver um conflito é através da mediação. Esta prática 

tem contribuído de forma inequívoca para a construção de uma “(…) cultura de paz (…)” (Jares, 

cit. in Morgado e Oliveira,2009:46), cultura essa que assenta no respeito pela diferenciação e a 

diversidade, (ex. padrões culturais), dos vários povos, algo que é essencial num recinto escolar 

onde as diferenças a vários níveis são relevantes e significativas. 

 Ao longo dos anos, a mediação escolar tem vindo a desempenhar um papel fundamental 

para a prevenção e resolução dos conflitos, ajudando a construir a cultura acima referida. No 

entanto, antes de falar do seu significado e características é importante proceder a uma pequena 

explicação de como a mesma surgiu.  

Apesar dos meios alternativos da resolução de disposta (ADR) terem aparecido fora do 

contexto escolar, a partir dos anos oitenta assistiu-se a um acréscimo na intervenção da mediação 

em conflitos, onde os protagonistas eram as crianças e os jovens (Tomás,2010). Ainda durante o 
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século XX (anos noventa)  verificou-se a passagem da resolução do conflito da comunidade para 

a escola que terá “(…) partido do pressuposto que o mesmo é parte integrante da vida social, 

constituindo uma oportunidade de aprendizagem e crescimento pessoal para os participantes da 

vida escolar.” (Cohen, 1995 cit. in Morgado e Oliveira,2009:46), permitindo então o surgimento 

da mediação escolar.  

A mediação escolar “(…) é um processo cooperativo de gestão de conflitos, estruturado, 

voluntário e confidencial (…)” (Morgado e Oliveira,2009: 31).  Partindo desta definição observa-

se que a mediação escolar é um processo onde se trabalha a cooperação entre as partes envolvidas 

no conflito. Mais do que isto, “(…) sendo uma prática de intervenção, prevenção e resolução de conflitos 

latentes a mediação escolar tem a virtude de promover o desenvolvimento de capacidades e competências 

interpessoais e sociais essenciais para o exercício de uma cidadania ativa.” (idem:31-32). Efetivamente, 

a mediação escolar ao funcionar como um processo interventivo, de precaução e solucionador de 

conflitos potencia o aparecimento de diversas capacidades comunicativas que permitem aceitar as 

diferenças e compreender o ponto de vista do “outro”, podendo assim acautelar, apaziguar e 

contribuir para o encontro da solução do conflito. 

A mediação escolar é também  

 

“(…) um processo de comunicação que deve ser implementada, não só como uma 

técnica de resolução de conflitos, mas também como um método pedagógico válido 

para todos os actores sociais (alunos, docentes, diretores, administrativos, pais, 

etc.). É uma prática que se baseia na escuta, na compreensão e no respeito pelos 

membros de um sistema multicultural e heterogéneo como é o contexto escolar” 

(Corti,2004 cit.in Tomás, 2010:31).” 

 

 A validação da mediação enquanto método pedagógico que se aplica a todos os atores que 

compõem a comunidade educativa é a condição para o sucesso de um programa de mediação 

escolar. O programa aludido requer que todos os elementos que compõem a comunidade educativa 

(alunos, docentes, pessoal não-docente, pais, etc…), possam intervir ativamente com o intuito de 

serem ouvidos em soluções que contribuam para numa mudança de cultura e de hábitos, no que 

diz respeito a resolução de conflitos.  

 No entanto, não é fácil proceder a implementação de um projeto de mediação escolar.   

Segundo Morgado e Oliveira (2009) num projeto desta natureza têm que estar presentes as 

seguintes fases: diagnóstico de necessidades que implica o reconhecimento das “fraquezas” da 

escola, da área que a envolve e onde mesma se encontra inserida em termos geográficos; acções 

de sensibilização onde se chama a atenção da importância do envolvimento ativo de todos os 
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elementos da comunidade educativa, dado que, como já aludi, o sucesso da mediação escolar está 

dependente da implicação ativa dos mesmos  e a imprescindibilidade de se proceder a criação de 

uma equipa de apoio que dotará os docentes, alunos, pais, etc… de diversas competências, 

nomeadamente, de coordenação do projeto e monotorização das atividades, 

Além da passagem pelas fases anteriormente mencionadas, todo o processo de mediação 

escolar, deverá: “(…) favorecer e estimular a comunicação entre as partes em conflito, o que traz 

consigo o controlo das interações destrutivas; levar a que ambas as partes compreendam o conflito 

de uma forma global e não apenas a partir da sua própria perspetiva; ajudar na análise das causas 

do conflito, fazendo com que as partes separam os interesses dos sentimentos; favorecer a 

conversação das diferenças em formas criativas de resolução do conflito; reparar sempre que 

viável, as feridas emocionais que possam existir entre as partes.” (Jares, 2002 cit.in Morgado e 

Oliveira, 2009:49).  Na realidade estas são as condições que fazem com que o conflito possa ser 

visto como algo positivo, uma vez que a mediação escolar ao criar condições para a comunicação 

entre os envolvidos no conflito foca-se na componente de aprendizagem e oportunidade do mesmo. 

A concretização de todos estes fatores contribui para o sucesso de um programa de mediação 

escolar.  

Importa ainda fazer referência que todos os projetos de mediação escolar se devem realizar 

em concordância com uma série de princípios. Os mesmos já foram quase todos mencionados de 

neste artigo, todavia falta abordar o princípio da confidencialidade- “A garantia de 

confidencialidade torna ambas as partes mais disponíveis para se manifestarem acerca do conflito 

(…)” (Morgado e Oliveira,2009:49). Esta garantia permite que os atores que protagonizam o 

conflito se manifestem acerca do mesmo de modo mais livre, o que favorece e estimula a 

comunicação pacífica entre os mesmos. 

Após tudo o que foi mencionado verifica-se que trabalhar os conflitos escolares através da 

mediação permite que os mesmos sejam entendidos como inevitáveis e naturais, sendo concedido 

aos intervenientes do conflito espaço para que o possam solucionar (Martins,2010).  Além disto, a 

mediação escolar possui como vantagens a promoção de uma melhor comunicação; um ambiente 

escolar mais satisfatório; a formação integral do (a) aluno e o resguardo das relações sociais. A 

mediação escolar, deve ser utilizada em todas as esferas da vida escolar, uma vez que “São 

estimulados os valores da solidariedade, tolerância, igualdade, bem como o juízo crítico que 

promove a capacidade para inovar a procura de novas soluções.” (idem:3).  Todas estas vantagens  

permitem o aparecimento de um novo modelo de gestão de conflitos, o chamado Modelo 

Integrador que se baseia “(…) em valores democráticos e participativos, tendo em atenção a 

defesa dos direitos e deveres dos indivíduos e a criação de uma cultura de gestão de conflitos (…)” 

(Pires,2010:41) e fazem com que  a mediação escolar concretize a sua finalidade que passa pela  

“(…) produção de identidades sociais, a criação de novos espaços de socialização e a criação de 
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modelos alternativos de gestão de relações sociais.” (Lima,2006 cit. in Tomás,2010:28). No 

entanto, para os protagonistas do conflito conseguirem desenvolver todas as capacidades 

mencionadas (de diálogo, comunicação, respeito, etc…) e estimularem os valores acima aludidos 

(solidariedade, tolerância, etc…), eles necessitam, ao longo do processo de mediação, da presença 

do (a) mediador. 

 

5. A FIGURA DO MEDIADOR EM CONTEXTO ESCOLAR  

 

A mediação não pode ocorrer sem a presença do mediador. Como afirmou Sousa (2002), “A 

mediação não pode existir sem as partes que negoceiam, os mediados, e sem as pessoas que apoiam 

e facilitam essa negociação, os mediadores.” (pp. 155). Mas qual será o papel que o (a) mediador 

deve desempenhar em contexto escolar? 

 Tomás (2010), afirmou que ““A mediação escolar é um processo cooperativo de gestão de 

conflitos […] onde uma terceira pessoa- o Mediador- através de técnicas específicas de escuta, 

comunicação e negociação, apoia as partes em conflito, promove o diálogo e ajuda a encontrar 

soluções justas e satisfatórias para ambas as partes.” (pp.41). Na minha perspetiva, o (a) mediador 

deve ser portador de um conjunto de capacidades pessoais que passam por ser bom- ouvinte, justo, 

tolerante, imparcial, organizado, equilibrado, otimista, etc…, capacidades que só são 

desenvolvidas com a experiência, e de capacidades técnicas derivam de uma “(…) aprendizagem 

específica (…)” (Sousa,2002:158) que permitam, de facto, apoiar as partes envolvidas no conflito, 

ajudando-os a encontrar soluções para a resolução do litígio. Neste esclarecimento do papel do (a) 

mediador é necessário desmitificar a ideia de que a sua principal função é solucionar o conflito. a 

principal função do (a) mediador passa por funcionar como um intermediário entre as pessoas que 

se encontram em conflito, ou seja, com elementos que se estão a deparar com dificuldades de 

interpretação, comunicação e ação. Como defendeu Sousa (2002) “Um aspeto que distingue a 

mediação dos outros processos reside no facto de o poder final de decidir sobre o que será acordado 

entre as partes mediadas estar nas mãos dos interessados e não nas do mediador.” (pp.14).  

 Em conclusão, pode-se dizer que o (a) papel do mediador em contexto escolar é o de apoiar 

e facilitar a negociação entre os (as) mediados. Para isso acontecer, ele terá que possuir um 

conjunto de capacidades pessoais e técnicas que façam com que este profissional consiga promover 

a escuta e o diálogo entre as partes envolvidas no conflito.  
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