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RESUMO 

 
A presente pesquisa possui como principal objetivo compreender como os professores do curso de 

administração de uma instituição da rede privada de ensino superior trabalham com a mediação de 

conflitos em sala de aula. A mediação é um método autocompositivo de resolução de conflitos 

composto pelas partes protagonistas e um terceiro imparcial que estará ali apenas para auxiliar e 

ressignificar as falas com o objetivo de restabelecer o diálogo entre os conflitantes para que os 

mesmos apresentem soluções a controvérsia apresentada. Assim, o trabalho aborda, primeiramente, os 

conceitos e aportes legais da mediação de conflitos e, em seguida, compreende a importância da 

mediação no nível do ensino superior e por fim, analisa a sua aplicação em sala de aula no curso de 

administração a partir da fala dos docentes entrevistados. Pode-se perceber a partir dos resultados 

encontrados dento da pesquisa o quanto é inovador e necessário esta prática dentro do ensino superior, 

em especial na sala de aula, visto que os professores em suas falas avaliaram positivamente e 

discorreram sobre os impactos positivos que ela proporciona. Para tanto a metodologia utilizada é a 

qualitativa, visto que, se pautará nas estratégias de pesquisa bibliográfica e documental, bem como a 

aplicação de um questionário semiestruturado por meio tecnológico. 

 

Palavras-chave:. Conflito. Mediação. Ensino Superior. Sala de aula 

 

ABSTRACT 

 
The present research has as main objective to understand how the teachers of the administration course 

of an institution of the private higher education network work with the mediation of conflicts in the 

classroom. Mediation is a self-composed method of conflict resolution composed of the protagonist 

parties and an impartial third party who will be there only to assist and reframe the speeches in order 

to reestablish the dialogue between the conflicting ones so that they present solutions to the 

controversy presented. Thus, the work addresses, first, the concepts and legal contributions of conflict 

mediation, and then understands the importance of mediation at the level of higher education and 

finally, analyzes its application in the classroom in the administration course from of the speech of the 

teachers interviewed. It can be seen from the results found within the research how innovative and 

necessary this practice is in higher education, especially in the classroom, since the teachers in their 

speeches evaluated positively and discussed the positive impacts it provides . Therefore, the 

methodology used is qualitative, since it will be based on bibliographic and documentary research 

strategies, as well as the application of a semi-structured questionnaire through technological means. 
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1 INTRODUÇÃO 

A vida em sociedade é marcada pela interação de pessoas com suas diversas 

particularidades gerando conflitos em diferentes perspectivas, não excluindo o âmbito 

acadêmico em que há pensamentos, ideologias e práticas diferentes de convívio e gestão que 

serão expostas para obtenção de conhecimento e debates construtivos.  

Assim, é possível verificar que o conflito está inserido nas mais diversas esferas de 

convivência, e sua heterogeneidade faz com que haja a busca por uma ferramenta de gestão 

destes conflitos e não de eliminação, como é o caso quando se propõe que um terceiro traga a 

solução de algo que apenas as partes podem dispor.  

Desta forma, há os meios autocompositivos de resolução de conflitos, dentre eles, a 

mediação que será abordada mais especificamente neste trabalho, caracterizada por dispor de 

um terceiro imparcial, podendo ser escolhido pelas partes ou estranhos a eles e ao conflito, 

que aplicarão técnicas específicas com o objetivo de auxiliar os mediados a recomeçarem um 

diálogo e assim, dirimirem suas controvérsias.  

Cumpre destacar que neste método alternativo de resolução de controvérsias as partes 

possuem um total poder de decisão, sendo as mesmas, durante a sessão e ao final desta 

empoderadas com a validação de seus sentimentos e necessidades, alcançando resultados que 

vão além das relações sociais em um só ambiente, mas sim, dentro de todos os âmbitos que 

eles compõe.  

Portanto, faz-se necessário adentrar neste meio para uma profunda análise acerca dos 

conflitos vivenciados e da solução aplicada até o momento, por ser um importante passo para 

a construção da humanização nas instituições de ensino superior, por promover a busca pelo 

diálogo, respeito e ambiente harmônico.  

Neste sentido, o objetivo geral deste trabalho consiste em compreender como os 

professores do curso de administração de uma instituição da rede privada de ensino superior 

do município de Fortaleza/Ce trabalham com a mediação de conflitos em sala de aula.  

Com fundamento no objetivo geral, foram elaborados os seguintes objetivos 

específicos: a) abordar os aportes legais que versam sobre a mediação de conflitos nas 

instituições de ensino superior e b) analisar os limites e as possibilidades das ações 

desenvolvidas por professores em sala de aula no tocante à mediação de conflitos. 

Tendo em vista que os objetivos estão vinculados a cada tópico da pesquisa, o 

primeiro versa sobre o conceito de mediação e os aportes legais que a dispõem para a 

implementação nas instituições do ensino superior.  
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O segundo tópico, analisará a importância da mediação de conflitos no ensino 

superior, dispondo sobre as possíveis controvérsias existentes em sala de aula e como tem 

impactos dentre e fora deste âmbito.  

Por fim, o terceiro tópico trará uma análise da coleta de pesquisa realizada com 

professores acerca de seus conhecimentos e aplicabilidade da mediação de conflitos dentro da 

sala de aula. Isto posto, é possível verificar introdutoriamente como a mediação é um método 

de solução pacífica de controvérsias entre os envolvidos, que promove além de uma solução 

proposta pelas partes, promove a transformação e a mudança de paradigmas, bem como 

também, desenvolve o crescimento dos envolvidos nos conflitos trabalhados.  
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2 MEDIAÇÃO DE CONFLITOS: CONCEITUAÇÃO E APORTE LEGAL 

Quando fala-se em mediação, fala-se em conflito, então trataremos uma conceituação 

de conflito para adentrar no tema proposto.  

Enia Cecilia Briquet dispõe que “conflito pode ser definido como uma interferência 

ativa ou passiva, porém deliberada que visa bloquear a tentativa de outra parte de atingir seus 

objetivos.”. (BRIQUET, 2016, p. 47). 

Corroborando ao conceito apresentado, Follet discorre que: 

 

O conflito é algo inerente às relações humanas e dele não podemos fugir, representa 

a diferença que habita a individualidade humana. Cada indivíduo tem propósitos, 

desejos e vontades pessoais que muitas vezes conflitam com os de outros. Devemos, 

assim, aproveitar a energia do atrito causado pela divergência de interesses, ideias e 

visões de mundo para construir novas realidades, novos relacionamentos, em 

patamares mais produtivos para todos os envolvidos no conflito. Pela Teoria 

Moderna do Conflito uma opção válida para solução dos conflitos é afastar as 

abordagens dominadora, comumente adotada, e excessivamente concessiva para 

adotar uma terceira forma, a integradora de interesses de forma construtiva 

(FOLLET, 1997, p. 298). 

 

Demonstrando-se nos conceitos apresentados que podem haver diversos tipos de 

conflitos, em diferentes âmbitos, principalmente, no âmbito educacional, em que ocorre a 

mistura de pessoas com suas etnias, religião, proporcionalidade, cultura e opinião 

diversificada. 

Luis Alberto Warat aborda o conflito a partir da psicanálise, entendendo ser uma 

oportunidade de desenvolvimento e aprendizado, “o conflito nos proporciona o aprendizado e 

nos ajuda a termos responsabilidades sobre nossa própria vida, para aprendermos a arriscar, a 

confiar no outro, a expressas nossos sentimentos.” (WARAT, 2004). 

Por isso é necessário à mediação como uma forma de desenvolvimento de diálogo, 

harmonização das pessoas e do ambiente.  

A mediação teve como marco legal a Lei n. 13.140/2015, Lei de Mediação, e com 

disposição de suas particularidades tem-se o Código de Processo Civil de 2015, Lei n. 

13.015/2015 e a Resolução n. 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça.  

Nestas legislações há a conceituação e características dos meios autocompositivos de 

resolução de conflitos, dentre eles, a mediação, que no artigo 1º da Lei 13.140/2015 defini a 

mediação como “a atividade técnica exercida pelo terceiro imparcial sem poder decisório, 

que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver 

soluções consensuais para a controvérsia.”. (BRASIL, 2015, Art. 1º). 
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Doutrinariamente seguindo a definição trazida pela Lei de Mediação acima exposta, 

temos Carlos Alberto Salles, Marco Antônio Garcia Lopes Lorencini e Paulo Eduardo Alves 

da Silva, explanando a partir de Adolfo Braga Neto sobre mediação de forma mais técnica. 

 

A mediação de conflitos significa atender a pessoas e não a casos. Em outras 

palavras seu foco de ação visa privilegiar as pessoas com base em suas próprias 

perspectivas pessoais. Ela parte do pressuposto da existência de dificuldades e 

limitações momentânea das pessoas em administrar seus conflitos e, em razão disso, 

um terceiro poderá lhes auxiliar na sua gestão. (SALLES; LORENCINI; SILVA, 

2020, p. 146). 

 

Já Luis Alberto Warat nos traz uma visão mais humanamente aprofundada sobre 

mediação. 

A mediação em uma primeira aproximação, não seria outra coisa do que a realização 

com o outro dos próprios sentimentos.  

 

A mediação, em uma primeira aproximação, não seria outra coisa do que a 

realização com o outro dos próprios sentimentos. Fazer mediação nada mais é que 

viver, viver em harmonia com a própria interioridade com os outros (...) (WARAT, 

2001, p. 33).  

(...) é uma possibilidade de poder ter o direito a dizer o que nos passa, ou uma 

procura do próprio ponto de equilíbrio e do ponto de equilíbrio com os outros. Seria 

um ponto de equilíbrio entre os sentimentos e as razões para evitar os excessos dos 

sentimentos, os sentimentos desmedidos. A mediação como um encontro consigo 

mesmo é uma possibilidade de sentir com o outro, produzir com o outro o outro a 

sensibilidade de cada um: o entre-nós da sensibilidade (WARAT, 2001, p. 34). 

(...) é um processo do coração (WARAT, 2001, p. 35). 

 

Assim, resta claro como é desenvolvida a mediação de conflitos, pelo engajamento e 

participação das partes, sem imposições por parte do mediador, que configura-se como um 

norteador da comunicação ali apresentada sendo totalmente, imparcial e comprometido com o 

desenvolvimento dos mediados.  

Para finalizar a conceituação doutrinária acerca de mediação Tébar (2011) nos remota 

a aplicabilidade deste método no âmbito educacional quando dispõe:  

Mediação é a característica da interação, especialmente na experiência de 

aprendizagem e na transmissão cultural. Ocorre em um clima de empatia e mútua aceitação 

entre os protagonistas. A mediação concentra-se nas peculiaridades da pessoa do educando e 

se realiza a partir dos critérios de intencionalidade-reciprocidade, significação, 

transcendências, etc. (TÉBAR, 2011, p. 541). 

É oportuno esclarecer que a mediação tem sua aplicabilidade norteada por alguns 

princípios descritos no artigo 2º da Lei n. 13.140/2015, que são eles: 
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Art. 2º A mediação será orientada pelos seguintes princípios: 

I - imparcialidade do mediador; 

II - isonomia entre as partes; 

III - oralidade; 

IV - informalidade; 

V - autonomia da vontade das partes; 

VI - busca do consenso; 

VII - confidencialidade; 

VIII - boa-fé. (BRASIL, 2015, Art. 2º). 

 

Percebe-se que estes princípios em sua maioria destina-se mais a conduta ideal que 

deve ser adotada pelo mediador do que para o desenvolvimento da atividade em si, visto que, 

tratam-se de condutas que contribuirão para que as partes sintam seu empoderamento a partir 

da autonomia que lhes são fornecidas para o diálogo e resolução da controvérsia existente.  

Observa-se como é basilar o diálogo dentro da mediação, ele será o ponto crucial para 

o desenvolver das falas dos mediados a chegada em um ponto em comum que prospere para a 

resolução e que tenha benefícios além das sessões da mediação, tenha benefícios diante de um 

meio social que será carregado de novas formas de diálogos, compreensão e resolução de 

disputas.  

Aliando a afirmação da importância do diálogo, Paulo Freire e Ira Shor nos trazem as 

seguintes palavras. 

 

(...) o diálogo deve ser entendido como algo que faz parte da própria natureza 

histórica dos seres humanos. E parte de nosso progresso histórico do caminho para 

nos tornamos seres humanos. Está claro este pensamento? Isto é, o diálogo é uma 

espécie de postura necessária, na medida em que os seres humanos se transformam 

cada vez mais em seres criticamente comunicativos. O diálogo é o momento em que 

os humanos se encontram para refletir sobre sua realidade tal como a fazem e re-

fazem (SHOR; FREIRE, 1986, p. 64). 

 

E corroborando com o empoderamento fornecido as partes na mediação por meio do 

diálogo Paulo Freire reforçar quando afirma que “o diálogo se impõe como caminho pelo qual 

os homens ganham significação enquanto homens”, fortalecendo a ideia da autonomia que a 

elas são concedidas na mediação, além de que a resolução por elas propostas são as melhores 

e mais eficazes pois foi a partir de seus pedidos e necessidades que nasceu aquela solução.  

Desta forma, compreende-se como a mediação de conflitos é humanizadora e o papel 

do mediador é de suma importância no desdobramentos das falas das partes com a 

interpretação transformativa para que os mesmos promovam dentro de si atitudes críticas e 

flexíveis dentro e fora daquela disputa, daquele ambiente.  
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Os objetos que podem ser tratados em mediação também são elencados na legislação 

podendo versar sobre todo o conflito ou apenas uma parte dele como trata o artigo 3º, § 1 da 

Lei n. 13.140/2015. 

Art. 3º Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis 

ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação. 

§ 1º A mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele (BRASIL, 2015, 

Art. 3º). 

 

Portanto, podendo qualquer conflito, inclusive dentro do ambiente acadêmico, ser 

objeto de aplicabilidade da prática de mediação de conflitos.  

3 A IMPORTÂNCIA DA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO ENSINO 

SUPERIOR 

A mediação de conflitos acarreta uma contribuição bastante relevante quando se 

dispõe na mudança de paradigmas, possibilitando a cultura do diálogo, portanto, podendo ser 

utilizada no âmbito acadêmico como assim demonstra Warat na sua seguinte afirmação: 

 

(...) a mediação pode se ocupar de qualquer tipo de conflito: comunitário, ecológico, 

empresarial, escolar, familiar, penal, relacionadas ao consumidor, trabalhistas, 

políticos, de realização dos direitos humanos e da cidadania, e de menores em 

situação de risco etc (WARAT, 2001, p. 87) (grifo nosso). 

 

Assim sendo, constata-se que as instituições de ensino superior são espaços de troca de 

vivencias, ensinamentos e culturas que propiciam controvérsias entre professores, alunos e 

gestão. 

Quando se individualiza as partes de controvérsia existente há uma diferenciação que 

pode ser observada, visto que os conflitos entre alunos-alunos, professores-alunos e gestão-

alunos é diferenciado dos conflitos que podem ser intitulados “de trabalho” vivenciados por 

professores-professores, gestão-professores e gestão-gestão. 

No tocante ao conflito no local de trabalho Luciane Moessa de Sousa nos traz: 

 

Não se trata, assim, de mera discordância de pensamento quanto a metodologia ou 

objetivos de trabalho, mas de uma condição em que os empregados envolvidos, quer 

demonstrem ou não, têm emoções negativas entre si e veem um ao outro como a raiz 

do problema, o que acaba por afetar sua produtividade, já que eles tem funções 

interdependentes entre si. (SOUSA, 2012, p. 295). 

 

Além disso, nota-se que as questões que geram ou mantém os conflitos no âmbito 

educacional estão relacionados aos atores educacionais e aos fatores institucionais.  
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Assim, os educadores tem uma visão ampla quando estão no ambiente acadêmico para 

observarem e buscarem dirimir os conflitos da melhor forma possível, como assim dispõe 

Henri Wallon. 

 

A relação de antagonismo que identifica entre as manifestações da emoção e a 

atividade intelectual nos autoriza a concluir que quanto maior a clareza que o 

professor tiver dos fatores que provocam os conflitos, mais possibilidade terá de 

controlar a manifestação de suas reações emocionais e, em consequência encontrar 

caminhos para solucioná-los (GALVÃO, 1995, p. 104). 

 

Sendo, portanto, um trabalho em equipe que analisará todas as vertentes que estão 

rodeando aquele conflito e trata-lo, com um meio benéfico as partes envolvidas, que aqui 

estudado, a mediação. 

Mediação esta que não se voltará apenas a controvérsias existentes, mas sim a todos 

que ali estão, empoderando-os na tomada de decisões, proporcionando-os reflexões sobre suas 

emoções, abrindo espaço para apresentarem seus reais interesses e necessidades, descobrindo 

a si mesmo e ao outro e, possibilitando o crescimento pessoal.  

Observa-se a importância da mediação na medida em que verificamos os benefícios 

que ela proporciona interna e externamente aos envolvidos na prática pois, é desenvolvido a 

partir dela a reconstrução do diálogo, a escuta empática, o debate voltado a construção e 

evolução humana, o senso crítico e a autonomia pessoal que se expande a sociedade na 

medida em que as pessoas começam a ter atividades diferenciadas diante dos empecilhos 

cotidianos.  

Seguindo este mesmo entendimento Warat afirma: 

 

(...) As práticas sociais de mediação configuram-se em um instrumento de exercício 

da cidadania, na medida em que educam, facilitam e ajudam a produzir diferenças e 

a realizar tomadas de decisões, sem a intervenção de terceiros que decidem pelos 

afetados em um conflito. Falar de autonomia, de democracia e de cidadania, em um 

certo sentido, é ocupar-se da capacidade das pessoas para se autodeterminarem em 

relação e com os outros; autodeterminarem-se na produção da diferença (produção 

do tempo com o outro). É a autonomia um forma de produzir diferenças e tomar 

decisões em relação à conflitividade que nos determina e configura em termos de 

identidade e cidadania; um trabalho de reconstrução simbólica dos processos 

conflitivos das diferenças que nos permite formar identidades culturais, e nos 

integrarmos no conflito com o outro, com um sentimento de pertinência comum. É 

uma forma de poder perceber a responsabilidade que toca a cada um em um conflito, 

gerando devires reparadores e transformadores (WARAT, 2001, p.88). 

 

À vista disso, percebe-se a importância grandiosa que a mediação possui 

principalmente no âmbito acadêmico que a relação entre as pessoas perdurará por tempo 

indeterminado, muitas vezes, no âmbito profissional e social. 
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A mediação vem como algo humanizador e prático-social para que todos saibam além 

do que transformar a cultura do conflito em cultura do diálogo, mas sim, extrair dele 

ensinamentos que trarão uma nova forma de viver, mais harmônica, crítica construtiva e 

emocionalmente mais reconhecida e valorizada.  

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Foi disponibilizado uma pequena entrevista por meio tecnológico para que professores 

do curso de administração de uma instituição da rede particular do ensino superior pudessem 

responder baseado no que apresentamos no presente trabalho. 

Assim, este tópico apresenta a verificação das percepções e vivências destes 

professores. 

Foram analisados os discursos de 2 (dois) profissionais, onde estes, dentre a 

solicitação de u número maior para a referida pesquisa, se dispuseram de forma voluntária, a 

participar da mesma após terem sido informados que este estudo estaria trazendo uma grande 

relevância para área acadêmica, sendo preservado o anonimato onde foram criados codinomes 

para os docentes se iniciando pela letra “D”, seguindo os números 1 e 2. 

Desta forma, um dos primeiros questionamentos levantados logo no início das 

entrevistas foi à conceituação de conflito, a saber: 

 

Bem, conflito, eu acho que é uma situação onde duas pessoas podem estar 

dialogando ou até mesmo discutindo onde elas não conseguem entrar num consenso, 

ou seja, é tanto uma quanto a outra acham que estão com a razão em determinada 

situação, em determinado fato e começam a discutir né, ou seja, começam a 

dialogar, a argumentar, situações, fatos, frente aquilo que elas estão querendo num 

senso comum, por exemplo, em um estacionamento de supermercado, uma pessoa 

vem e estaciona na vaga de deficiente, mas a pessoas não é deficiente outra pessoa 

observa e diz que ela está errada e ela diz que não, que vai colocar o carro ali então 

elas começam uma discussão né, um diálogo mais forte, uma discussão, onde nem a 

pessoa que colocou o carro na vaga errada sai do local e nem a outra não deixa de 

discutir junto a ela argumentando que ela está errada, que ali é uma vaga de 

deficiente físico, digamos assim, então ali na verdade está havendo, ocorrendo um 

conflito, ou seja, eles estão dialogando, estão discutindo, mas não conseguem entrar 

num consenso, qual seria o consenso? Na minha visão é claro, a pessoa que 

estacionou na vaga errada, tenha o bom senso, pedir até desculpas a outra que lhe 

chamou atenção de forma certa e colocar na vaga que não seja para deficiente né, 

haja vista que o deficiente goza desse direito, então pra mim conflito seria mais ou 

menos nessa situação. (D1 em entrevista concedida em 14 de agosto de 2020) 

Conflito é uma postura tomada pelos homens para expressar sua opinião frente a um 

assunto ou questão. (D2 em entrevista concedida em 17 de agosto de 2020). 

 

Os conceitos trazidos pelos entrevistados muito se assemelham aos conceitos tratados 

no primeiro tópico, baseando-se para o segundo questionamento que adentra um pouco mais 
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quando se extrai dos mesmos se há conflitos dentro de sala de aula e como são estes conflitos, 

assim eles dispõem: 

 

Sim, com certeza há conflitos né, como os conflitos na minha visão na verdade, são 

sempre discussões né, diálogos frente a um determinado tema, vamos supor na sala 

de aula, como acontecem os conflitos, quando geralmente estou dando aula e trago 

algum tema inovador é educação ambiental ou então vamos supor é em relação a 

questão da administração financeira, administração do estado, é trago uma nota de 

jornal, ou então uma reportagem pra que seja dialogado frente aos alunos, jogo né 

frente a eles o questionamento, vocês acham certo? Vãos supor o governo federal 

realizar privatizações neste período de pandemia, digamos assim, aí um geralmente, 

uma parte dos alunos concordam que sim, que é necessário para poder é, como 

posso dizer, para poder colocar mais dinheiro nos cofres públicos para serem 

distribuídos, a outra parte acha que não, porque na verdade estão boicotando né, ou 

seja, tão realmente querendo se desfazer dos bens públicos, enfim, ali acaba 

acontecendo um conflito de ideias né, ou seja, cada grupo, quando eu divido 

geralmente a sala de aula em grupos, então entre os próprios alunos mesmo começa 

a dialogar e a discutir onde cada um tem um posicionamento frente aquele tema que 

eu estou lançando, então assim na minha visão aquilo está acontecendo um conflito 

né, isso voltado na verdade pra questão da matéria, da disciplina, só que eu tenho um 

certo jogo de cintura porque as vezes é acaba, quer queira quer não, fugindo um 

pouco dessa seara e os alunos acabam levando para o lado pessoal devido a 

participarem de partidos políticos, devido terem as suas crendices, enfim, então eu 

tento contornar essa situação e voltar que estamos apenas dialogando pra poder ter 

um reflexão e que aquilo não venha a gerar um conflito de maior proporção, 

digamos assim. (D1 em entrevista concedida em 14 de agosto de 2020). 

Sim, o conflito é algo natural, inerentes ao ser humano, muitas vezes os alunos 

querem expressar sua opinião, mas muitas vezes se alteram por não concordar com a 

opinião do outro, o adulto em sala de aula, já traz consigo suas vivências e neste 

momento precisamos estar calmos para mediar à situação, já tive casos em que as 

pessoas queriam se agredir fisicamente, mas com paciência e cautela conseguimos 

conciliar. (D2 em entrevista concedida em 17 de agosto de 2020). 

 

Logo, pode-se analisar que os dois concordam haver conflitos em sala de aula, 

explanando um pouco sobre eles em sua fala. 

Dando continuidade, foi indagado se os docentes saberiam o que é mediação de 

conflitos, o que explicaram da seguinte forma: 

 

Bem o que eu conheço de mediação de conflitos é, um pouco em ralação ao que 

acontece nos fóruns de pequenas causas né, geralmente assim, é aqueles conflitos 

que acontecem em comunidades né, é entre vizinhos, é entre pequenas empresas de 

funcionários, ou seja, aquilo que acontece que possa ser julgado, digamos assim né, 

em pequena instância né, acaba indo para esses fóruns de pequenas causas que são 

chamados, este termo é esse, e antes mesmo de chegar até o juiz passa pelo 

mediador de conflitos né, ou seja, ele vai ouvi, na verdade, na minha visão é claro, 

ele fa representatividade de um juiz, claro que ele não tem uma força frente a visão, 

mas ele tem uma força de que, de auxiliar né conciliação, então assim a minha visão 

é essa em relação a mediação de conflitos, o que eu tenho de conhecimento né, tem-

se um conflito né, um conflito elevado, vamos supor, sei lá, ser aberto um boletim 

de ocorrência ou se é aberto a partir, eu não sei se o ministério público também faz 

isso, eu acho que sim, e elevando até, encaminhado, digamos assim, essas causas né, 

essas situações, pro juizado de pequenas causas, aí lá assim, chega a visão né, ao 

conhecimento do mediador de conflitos que ele vai chamar ambas as partes, ele vai 

ouvir ambas as partes e vai tentar na verdade é convencer que essas partes elas 
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entrem num consenso, num acordo comum, frente aquilo que elas estão achando que 

estão sendo prejudicadas né, vamos dar um exemplo, sei lá, construção de um muro 

entre duas casas né, entre dois vizinhos né, um quer construir e o outro não quer, aí 

um vai argumentar os benefícios e ooutro os malefícios, aí vai chegar num momento 

lá que o mediador de conflitos ele vai tentar, como o nome já está dizendo, 

mediação, ele vai tentar mediar aquele conflito para que ambas as partes saiam 

beneficiadas frente ao que está acontecendo. (D1 em entrevista concedida em 14 de 

agosto de 2020) 

Sim, acredito que é um momento onde existem duas partes em discordância e uma 

terceira parte se põe como uma ouvinte para intermediar e ouvir ambos os lados com 

imparcialidade. (D2 em entrevista concedida em 17 de agosto de 2020). 

 

Também responderam afirmativamente e tiveram semelhanças diante das explanações, 

sendo bastante positivo os docentes saberem do que se trata a mediação e já conversarem 

abertamente com seus alunos sobre, mas verificasse como inda é escarço o conhecimento e 

como ainda há uma pequena confusão quando o primeiro docente dispõe sobre a prática da 

mediação e o papel do mediador.  

Assim, foi levantada a questão, se os docentes do curso de administração da rede 

privada de uma instituição de ensino já utilizaram a prática da mediação de conflitos dentro de 

sua sala de aula, a saber: 

 

A mediação de conflitos sim né, como eu coloquei no aúdio da pergunta 2, é as 

vezes a gente traz um tema pra sala de aula né que os alunos acabam pro lado 

pessoal né, onde na verdade, quando a gente traz o tema né para ser discutido em 

sala de aula é mais como uma reflexão né onde cada um venha a ter oportunidade de 

se expressar e de trazer a sua opinião, mas como a gente trabalha com seres 

humanos, com pessoas então a cabeça da pessoa é um universo né, então assim cada 

um, cada opinião de cada cabeça uma sentença, então as pessoas pensam de “n” 

formas porque foram criadas de formas diferentes, tem culturas diferentes né, tem 

questão de crenças diferentes, então isso acaba, quer queria quer não, influenciando 

o posicionamento da pessoa, e isso acontece também em sala de aula junto aos meus 

alunos, então vamos supor as vezes eu trago um tema que possa discutir, sei lá, 

administração pública, ou então direito público, ou algo desse tipo, é as vezes eles 

não concordam com o que está na lei ou então eles discordam, tipo que, na lei é uma 

coisa e na prática é outra, porque que na prática não acontece tal qual a lei né, então 

assim eles acabam questionando e as vezes ficam um pouco revoltados até um ponto 

de querer ofender ao outro colega com palavras, aí eu já tento, já chego, gente não é 

bem assim, a gente tem que respeitar a opinião do outro né, a gente está trazendo o 

tem so para questão de discursão, não é pra gente abrir uma arena aqui, de luta, 

enfim, eu vou tentando levar da melhor maneira possível utilizando o bom senso até 

mesmo mudando um pouco as vezes, a questão do sentido da discussão, colocando 

outros temas para poder aliviar aquela tensão que as vezes se provoca devido um 

tema ser tão polêmico e mexer né um pouco com alguns dos alunos, então assim, eu 

que a minha mediação de conflitos em sala de aula ela perpassa por isso, com esse 

cuidado de sempre estar trazendo o bom senso de sempre estar ouvindo ambas as 

partes, que eu acho que assim é o primordial para a mediação de conflitos né, você 

dar a voz a um ator social, dar a voz a outro ator social, é que no caso em situação de 

sala de aula são os alunos, e que eles se sintam realmente assim é, como eu poso 

explicar, que eles se sintam ouvidos né, que eles se sintam importantes também 

naquela situação, naquele momento né, que a fala dele também é importante naquele 

processo né, então assim, dessa forma eu consigo construir a minha prática 

educacional né junto aos meus alunos e também a prática deles, e ao mesmo tempo 
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que não venha a gerar um conflito de proporção maior que seja necessário, sei lá, 

chamar a direção da faculdade né, então assim eu acho que é a partir da situação da 

utilização do bom senso e do ouvir tanto u7m como o outro em ralação a um 

determinado assunto que está sendo discutido lá, pra que esse conflito não venha 

criar maiores proporções.   (D1 em entrevista concedida em 14 de agosto de 2020) 

Sim, por várias vezes, necessitamos intermediar alguns assuntos onde os alunos 

discordam e chegarmos ao senso. (D2 em entrevista concedida em 17 de agosto de 

2020). 

 

Diante das respostas positivas apresentadas, foi acarretada a pergunta seguinte, se os 

docentes acreditam que a aplicação da mediação de conflitos traz benefícios para a sala de 

aula e para relações de professores, alunos e gestão, onde verificamos que: 

 

Sim, com certeza, é a mediação de conflitos ela cabe em vários contextos tanto os 

contextos sociais quanto os contextos educacionais, principalmente no contexto 

educacional porque lá, é o local mais adequado da formação de pessoas, quando eu 

falo o local mais adequado é em relação a educação formal né, ou seja, lá é para 

formação de pessoas né, se no ambiente onde estou buscando formar pessoas né, que 

eu estou buscando transformar pessoas em seres críticos e reflexivos, se eu não der 

voz e vez para que ele traga a opinião dele né, que ele fale sobre determinado 

assunto né, mesmo eu concordando, mesmo eu não concordando ou então tipo, é eu 

levando um aluno A, um aluno B para a direção, para que eles conversem com a 

direção da faculdade em relação a um situação que eles achem que não estão sendo 

assistidos ou um ache que sim e o outro ache que não, então assim isso já está 

observando a questão da mediação né, ou seja, a partir do momento que eu dou a 

voz né a duas pessoas, em relação a determinado assunto né, que é, que seja de 

discussão digamos assim, dos contextos escolares né quando eu falo em contextos 

escolares, eu falo em contextos da universidade em si, da faculdade em si, como um 

todo, então eu creio que sim, na verdade sim, a mediação de conflitos, ela cabe sim 

dentro da instituição, até quanto tanto que ela vai ser multiplicada a partir da 

situação, que vejamos bem se um aluno ele no período em que ele está em formação 

né, no nível superior, se ele ver que é, houve um conflito né, sei lá, houve uma 

discussão, ou então é alunos de salas diferentes estão discordando porque um aluno 

de uma sala de aula tem ar condicionado e na outra não tem, então a partir do 

momento que eles levam esse problema até a direção da universidade, da faculdade, 

a direção ouve tanto um quanto a outra turma e chega ao consenso que, da resolução, 

ou seja, vamos colocar ar condicionado em todas as salas de aulas ou vamos ter que 

tirar porque a gente está com, sei lá, diminuir os recursos, ou seja, desde que a 

direção ouça-os e traga uma solução para aquele problema, então assim a partir 

desse momento a gente está mediando né, está tendo um conflito, na minha visão 

pelo menos eu vejo assim, havendo um conflito, e isso chega num senso comum a 

partir do bom senso, lógico, da situação. (D1 em entrevista concedida em 14 de 

agosto de 2020) 

Sem sombra de dúvidas, porque com esse ferramenta deve ser utilizada da melhor 

forma possível, sem pré julgamento ou partido, mas de forma imparcial traz respeito 

a opinião de cada aluno, aceitação dos professores e gestão. (D2 em entrevista 

concedida em 17 de agosto de 2020). 

 

E por fim, a última pergunta, que juntamente com as anteriores teve o intuito de 

verificar o conhecimento quanto ao assunto e suas visões quanto ao crescimento não só 

individual ao aluno, como também social, a medida que algo como a mediação de conflitos 

influencia tão profundamente cada pessoa, portanto, a pergunta versa sobre quais os impactos 
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que os docentes vislumbram com esta prática no cotidiano de sala de aula, e se, a partir dessa 

prática podem haver benefícios nas relações sociais fora do ambiente acadêmico, a saber: 

 

A questão do impacto da mediação é, que assim, nem todas às vezes a gente vai 

conseguir na verdade né saciar o desejo das pessoas, a verdade é essa. Bem a 

questão dos impactos da utilização da mediação de conflitos em sala de aula é, a 

gente pode verificar a partir da seguinte situação, que às vezes a gente não vai 

conseguir agradar a todo mundo né, por isso o nome é mediação a gente está 

tentando mediar uma situação né, um enfrentamento, ou uma discussão, o qeu seja, e 

nos quanto professores a gente tem que sempre tá é nessa mediação, digamos assim 

né, porque a partir do momento que eu vejo um discussão entre os alunos né, 

discussão eu falo não no fato de se digladiar, de se ofender, não, é em relação a tá 

debatendo sobre um determinado assunto que as vezes um concorda e o outro 

discorda, mas isso pode vim né a tona com uma forma mais negativa aí o professor 

ele entra né, na minha visão seria assim, na verdade euf aço assim, eu entro como 

mediador pra poder evitar que aquele diálogo, no caso, aquela discussão venha a se 

transformar numa discussão de forma mais violenta verbalmente, quiçá fisicamente, 

evita até tudo isso também, mas assim, graças a Deus eu nunca presenciei na sala de 

aula uma discussão que chegasse a esse nível né, verbal e física, pelo contrário, os 

alunos eles vão articulando, eles vão argumentando a partir do seu ponto de vista, 

claro que eles vão colocar né a partir dessa discussão os posicionamentos, as 

questões culturais né, sociais, que eles fazem junto consigo né, então assim é quando 

a gente fala em relação aos impactos acho que é dessa forma, que as vezes eu não 

vou conseguir na verdade agradar a todo mundo, as vezes um posicionamento de um 

aluno, ele chega né, ele é colocado de uma forma que a ideia que ele está 

construindo ´´e mais positiva frente aquilo que a gente está discutindo, digamos 

assim né, e o outro as vezes se senti ofendido e fica mais recuado, mais assim o 

impactoo na verdade seria voltado para essa questão que a gente nunca vai 

conseguir, eu na verdade enquanto professor, nunca irei conseguir agradar todo 

mundo, a verdade é ess,a e a importância né da mediação de conflitos na sala de 

aula. Sim, com certeza, a prática da mediação de conflitos ela é muito importante 

nas relações sociais né, imaginemos, pois é um discussão entre duas pessoas, vamos 

colocar em relação entre dois vizinhos, eu acho que até coloquei nos outros áudios, a 

questão de um muro né, colocar ou não colocar uma cerca elétrica, para um vai ser 

benéfico mas para o outro já não vai ser, mas o muro, como a gente chama 

cotidiano, parede meia, um muro para as duas casas, digamos assim, e naquele 

problema né com a mediação assim a partir do momento que eu consigo levar aquele 

problema né com a mediação de conflitos, o mediador que não tem nada haver com 

a situação, é totalmente apático, ele não é a favor de A e nem de B, na minha visão 

pelo menos é assim, a gente deve se posicionar assim mesmo, onde ele traga 

argumentos né que será benéfico tanto para um quanto para outro, e que esses 

argumentos sejam convincentes junto aqueles dois atores sociais, a gente consegui 

sim obter êxito em relação, a resolução daquela questão, daquela situação, digamos 

assim, esse é o papel, eu acho, do mediador, né quando ele chega e consegue trazer 

um resolução frente a uma discussão né, por isso que o nome dele já diz tudo, ele é 

um mediador, ele está mediando aquela situação, ou seja, o papel dele qual é, mediar 

trazendo informações, argumentos né, que satisfaçam ambas as partes, eu acho que 

quando ele consegue chegar a esse ápice, ele consegue e colocar a prova o trabalho 

dele, se foi feito de forma efetiva, de forma é condizente, e que beneficiou a ambos, 

então assim, com certeza a mediação de conflitos ela é benéfica para as relações 

sociais, não diria nem benéfica, ela é necessária, extremamente necessária porque se 

a gente for viver num mundo onde o A, o B ou o C, pense que a sua verdade tem que 

sempre prevalecer frente aos outros, a gente nunca vai conseguir viver bem em 

sociedade, então assim eu acho que a mediação de conflitos ela chega realmente pra 

poder auxiliar e facilitar a nossa vida no cotidiano. (D1 em entrevista concedida em 

14 de agosto de 2020) 

Com certeza, quando os alunos aprendem a respeitar a divergência de opinião e 

aprende com professores responsáveis que intermediam com justiça, os mesmo terão 
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boas reflexões e podem aplicar fora do contexto acadêmico. (D2 em entrevista 

concedida em 17 de agosto de 2020). 

 

À vista disso, de acordo com o que foi exposto a partir das falas dos entrevistados é 

que pode-se verificar quão importante e benéfico é a aplicação da mediação de conflitos 

dentro da sala de aula, devendo as instituições aplicarem mais políticas que fomentem esta 

prática e não fique a cargo apenas dos professores e seus conhecimentos do dia-a-dia, mas 

sim, que tenham capacitações específicas para melhoram cada vez mais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho norteia-se pela análise da aplicação da mediação como forma de 

dirimir os conflitos existentes no âmbito do ensino superior, especificamente, dentro da sala 

de aula do curso de administração de uma instituição de rede privada do município de 

Fortaleza/Ce e sua devida importância.  

Portanto, a mediação de conflitos no âmbito educacional é apresentada como um 

novo saber que possibilita a cooperação, a escuta ativa, a participação ativa e emocional, que 

implicará no desenvolvimento individual para a resolução de problemas sócio-emocionais. 

Por isto, passou-se por uma linha no decorrer desta pesquisa desde a conceituação de 

conflito como ponto inicial para se ter a mediação, continuando com as conceituações e 

aportes legais para depois explanar sobre a importância, e por fim, a vivencia a partir das falas 

dos docentes entrevistados. Percebendo-se que, o conflito é algo intrínseco ao ser humano, 

sendo indispensável o estímulo ao diálogo e a escuta, como a mediação oportuniza. 

Nesse sentido, mesmo não havendo uma política de aplicação e capacitação para os 

docentes realizarem este método de resolução de conflitos no dia-a-dia de sua sala de aula, a 

pesquisa nos mostrou que, quando surgem divergências eles aplicam a mediação de acordo 

com a metodologia que conhecem, para logo, dissipar o conflito existente e restabelecer o 

diálogo entre as partes.  

Desta forma, conclui-se que, esta prática necessita estar presente em todas as 

controvérsias da sociedade, principalmente nas instituições de ensino superior, que possui um 

público diversificado que interagem diariamente, proporcionando as instituições o 

aprendizado sobre os seus pontos positivos e negativos originando um cultura de escuta, 

diálogo e confiança com a resolução pacífica de conflitos. 
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APÊNDICE 

 

PERGUNTAS A SEREM REALIZADAS JUNTO AOS PROFESSORES 

 

Instruções de participação: 

Prezado (a) Professor (a), solicito a vossa colaboração junto à entrevista 

semiestruturada a ser realizada junto aos senhores de acordo com as perguntas que 

estão descritas logo abaixo, onde a entrevista será respondida por meio de gravações ou 

por escrito e posteriormente transcrita no artigo da entrevistadora, cujo fim é 

exclusivamente acadêmico. 

 

1. Como você conceituaria conflito? 

2. Há conflitos na sua vivência de sala de aula em um curso de administração? Se sim, 

você poderia fazer uma pequena descrição deles? 

3. Você conhece a mediação de conflitos? Se sim, pode fazer uma conceituação do que 

seria para você? 

4. Já sentiu necessidade de utilizar esta prática em sala de aula? 

5. Você acha que a aplicação da mediação de conflitos traz benefícios em sala de aula? 

Na relação professores, alunos e gestão? 

6. Quais os impactos que você vislumbra com a aplicação da mediação no cotidiano da 

sala de aula? Você acha que esta prática pode beneficiar nas relações sociais fora do 

âmbito acadêmico? 

 

 

 

 

 

 


