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Quando procuramos conflitos no dicionario achamos os seguintes significados "embate dos que
lutam; discussiio acompanhada de injfuias e ameac;as; desavenc;a; guerra; luta, combate; colisiio, choque".

Todos os significados acima nos diio urna conotac;iio negativa, como algo que niio deve ser
vivenciado ou precisa ser abolido do dia-a-dia. 0 conflito, visto como negativo, gera formas de
resoluc;oes rapidas, mas atinge resultados pontuais, resolvendo 0 problema em questiio, sem trabalhar a
relac;iio em si.

sera defendido neste texto 0 conflito como diferenc;a de opinioes entre os sujeitos, inerente ao ser
humano e habitual nas relac;oes interpessoais e que sua vivencia trara aos mesmos outras perspectivas
diferentes da sua.

o trabalho com resoluc;iio de conflitos deveria fazer parte da pr<itica escolar desde os alunos da
educac;iio infantil ate 0 final da escola basica. 0 tema niio pode ser tratado como uma disciplina isolada,
mas requer uma transversalidade para que permeie todos os campos, urna vez que 0 conflito niio e
vinculado a uma ou outra ciencia existente. Lidar com ele e uma habilidade que niio se constr6i de uma
hora para a outra e, precisa de urn trabalho continuo e efetivo neste sentido.

o colegio e 0 primeiro ambiente social que 0 individuo freqiienta depois da familia. Neste local 0

sujeito convive com pessoas que, vindos de origens distintas, possuem outros habitos e costumes. E
fainbem neste meio que 0 sujeito vai construir urna identidade e trabalhar com semelhanc;as e diferenc;as
~ntre as pessoas.
!~ ,

.. No intuito de evitar 0 conflito, em geral 0 docente toma alguma medida de resoluc;iio rapida,
pedindo para as crianc;as pedirem desculpas ou solicitando que devolvam 0 objeto do amigo, tirando a
oportunidade do envolvido repensar na ac;iioou observar a conseqiiencia direta de seu ato. Esta forma de
resoluc;iio de conflitos revela urna concepc;iio de aprendizagem em que 0 professor fomece as altemativas
e 0 aluno reproduz 0 que ouviu. Nesta perspectiva 0 professor niio proporciona ao aluno a oportunidade
de compreender ou responsabilizar-se pelo que fez, nem de criar recursos que os possibilitem resolve-Ios
de forma eficiente. Muitas vezes a decisiio do que deve ser feito e direcionada pelo docente que, no
intuito de se ver livre daquela situac;iio, niio a explora de forma que 0 envolvido vivencie e reflita nas
possibilidades. Siio utilizados tambem recursos de controle, como excesso de regras, ameac;as, uso de
filmadoras e ate incentivo a delac;iiopara eliminar comportamentos indesejados.

Muitas vezes estes mecanismos coibem algumas atitudes naquele tempo ou espac;o, mas niio gera
autoregulac;iio no individuo. 0 comportamento volta a aparecer quando niio ha 0 controle, fora da escola
ou quando 0 sujeito achar que a punic;iio compensa a ac;iio.

Em contrapartida 0 conflito e visto como oportunidade de aprendizagem, quando os valores seriio
construidos e intemalizados pelo aluno. A capacidade de resolver conflitos depende do desenvolvimento
cognitivo e moral, embora estes desenvolvimentos niio sejam condic;oes suficientes para que 0 sujeito
tenha habilidades nesta area, precisando de urn trabalho especifico de forma a desenvolve-Ias.

Urn dos motivos que geram 0 conflito e 0 deficit de val ores. Por isso ha uma necessidade real de
trabalharmos na escola com estes valores socialmente desejaveis, para que possam ser construidos pelos
alunos, na perspectiva de descentrar de si pr6prio e olhar para 0 pr6ximo. S6 desta forma podera
identificar ac;oes que sejam boas para 0 outro ou para a comunidade e niio somente para si mesmo.

Em geral a raziio e trabalhada dissociada da emoc;iio, pois muitos dos educadores tern a falsa ideia
que estas duas areas siio independentes. Estudos da psicologia mostram que niio podemos separar estes
dois aspectos e que 0 cognitivo e afetivo estiio interligados.

"Quando tentamos convencer alguem a mudar suas crenr;as sobre um
assunto que tem, para esta pessoa, grande importancia emocional, nossa
tentativa torna-se um empreendimento praticamente desesperado, e a
pessoa parece impermeavel aos argumentos mais convincentes."

(Monserrat e Moreno, p. 31)



E importante a utilizayao de procedimentos que fayam as crianyas repensarem nos valores,
fazendo-se necessario assumir a conseqiH~ncia natural de seus atos. Ao fazer uma aposta com urn colega,
a crianya fez uma promessa ao outro e tera de cumpri-la, caso a perca. A aprendizagem se da ao perceber
que a palavra dada tinha um compromisso e respeitar 0 acordo e um valor esperado na sociedade. A dor
gerada pela perda da aposta tambem faz parte da aprendizagem e nao pode ser retirada do individuo. 0
que pode ser feito como intervenyaO e a compreensao da dor, urna analise das conseqiiencias de se fazer
uma aposta e urna pretensao de ser mais cauteloso em urna pr6xima vez. 0 professor deve auxiliar 0

aluno a fazer a analise e trayar pretensoes, mas nao pode resolver por ele, dizer como deveria ter sido e 0

que fazer futuramente.
Em uma classe de 3a serie, com crianyas de 9 anos, houve urna situayao, por exemplo, em que C e

A estavam discutindo por cartas de Yu-Gi- Yo! e, nao conseguindo uma soluyao que atendesse a ambos,
procuraram a professora. Segundo C, 0 colega tinha trocado a carta com ele e ele nao queria destroca-la.
A versao de A era que ele tinha dado sem querer, grudada em outra e a queria de volta. Para A, a
professora deveria dizer ao colega devolver-lhe a carta. Ficou irritado quando a professora disse que os
ajudaria e pediu para eles conversarem. "Fale voce", dizia A, "senao nao ira adiantar.". Para ele 0 adulto,
merecedor de respeito, deveria solucionar 0 caso determinando 0 que fazer. Foi um "sofrimento" dialogar
e buscar uma soluyao, com recursos pr6prios. Sofrimento este, parte integrante de urn conflito, que nao
pode ser tirado daqueles que tem 0 problema, pois nao os faria desenvolver estrategias para solucionar
outras situayoes, deixando-os dependentes de urn terceiro para bus car suas soluyoes. Neste exemplo
citado foi necessario afastar-se do problema, pedindo para as crianyas fazerem outra coisa antes de
retomar 0 dialogo, pois 0 estado emocional nao lhes permitia que tomassem alguma decisao que nao
contemplasse totalmente seu desejo naquele momento. Ap6s um tempo a conversa foi retomada e eles
conseguiram pensar em outras formas de solucionar 0 ocorrido sem 0 desespero inicial.

Buscando um trabalho mais efetivo para a resoluyao de conflitos, precisamos buscar um ambiente
escolar que propicie isto. Um ambiente autocratico, que reforya a submissao, onde as regras san impostas
pelo professor, as normas precisam ser obedecidas e nao entendidas, 0 aluno s6 pode fazer 0 que 0

professor manda e 0 professor legisla sobre quase tudo, dificilmente propiciara que seus alunos consigam
se colocar na perspectiva do outro e dar soluyoes pertinentes a um determinado fato. Estes alunos estao
acostumados a nao emitir a sua opiniao, ter soluyoes fomecidas pelo professor, pedir permissao para
tomar uma ou outra atitude, sem 0 habito de refletir na ayaO para solucionar seus pr6prios problemas ou
tomar decisoes. Este ambiente nao valoriza trocas e nem diaIogos e por isso os conflitos san menores, nao
porque haja respeito ou obediencia1

, mas porque ha pouca possibilidade de interagirem. Com menos
interayao as desavenyas surgirao com menos freqiiencia. Para construir algo, e necessario que ao
individuo seja estimulado ter ideias e bus car soluyoes.

"Uma resolw;ao precipitada (do tipo "dar as maos"; "perdoar-se",
"jazer as pazes "), que pretenda acabar rapidamente com a
manifestar:;ao extern a do conflito, sem examinar suas causas, nao 0

soluciona, apenas oculta-o. Formar na resolur:;ao de conflitos consiste,
justamente, em nao se esquivar dos conflitos, mas desenvolver a
capacidade de trata-los como elementos que jazem parte da convivencia
e com os quais epossivel aprender muitas coisas sobre si mesmo e sobre
as demais pessoas. "

(Monserrat e Moreno, in Aprender a Partir do Conflito, p. 71, 2005)

Em urn ambiente democratico, onde os alunos interagem com freqiiencia, e san estimulados para
que adquiram autonomia, ha regras combinadas pelo grupo e conflitos, vistos como produto natural do
relacionamento humano. Estes surgirao com uma incidencia talvez maior do que no ambiente anterior. As



manifestav6es pessoais de interesses e pensamentos, provocarao entre os componentes do grupo mais
divergencias, pois ha, neste caso, a manifestavao do que realmente pensam.

Fruto de urn ambiente em que se sente livre para expressar as suas ideias, 0 individuo 0 fara com
menos temor, aprendendo a respeitar a diversidade, nao renunciando a sua crenva ou justificando 0 outro,
mas compreendendo outros pontos de vista diferentes do seu.

Nao e, portanto, porque 0 ambiente propicia que cada urn tenha espavo para se colocar que
poderao fazer qualquer coisa. E importante que neste ambiente haja respeito mutuo, e que a ideia dos
outros seja considerada da mesma forma que a sua.

Para que 0 sujeito perceba a importancia do outro, e necessario que ele 0 perceba e 0 reconheva
como urn ser, diferente de si, mas a quem os interesses merecem ser observados e respeitados.

Dependendo do estimulo que 0 aluno recebe, ele tern ou nao estrutura para perceber uma
perspectiva diferente da sua, mas a vivencia de av6es que possibilitem 0 desenvolvimento moral devem
ser utilizadas para que eles tenham tempo para este aprendizado. Por isso criam-se condiv6es que os
alunos ouvam, respeitem e dialoguem sobre a diversidade de interesses.

A moral precisa ser objeto de estudo dentro da instituivao. Os alunos devem conhecer quais sao os
principios e regras. Uma regra tera boa fundamentavao se for baseada em urn principio e e necessario que
o grupo 0 conheva e estabeleva esta relavao para valida-Ia. A partir disso a escola pode se valer de
estrategias para urn born trabalho.

Alem de aprender e desenvolver a possibilidade de ouvir 0 outro e compreende-Io, 0 aluno pode e
deve aprender a identificar e falar sobre seus sentimentos, pois assim se apropriara do seu eu e
possibilitara ao outro a percepvao da conseqiiencia de sua atitude.

Com alunos menores este trabalho inicia com express6es basicas de sentimentos "alegria",
"tristeza", "raiva" ... reconhecendo, ao mesmo tempo, as atitudes que geraram este sentimento. Ao fazer
atividades que propiciem estas descobertas 0 docente estara possibilitando que 0 individuo em questao
conheva mais a si mesmo e perceba quais av6es provocaram cada sentimento em si e que estas mesmas
av6es podem provocar sentimentos semelhantes no outro.

Outro aspecto a ser ressaltado e que, normalmente, 0 docente tern 0 costume de restringir 0

sentimento do aluno, fazendo intervenv6es em que este fique culpado pelo fato de sentir 0 que sente.
Frases usuais como "E feio voce sentir raiva do seu amigo", dificilmente surtirao 0 efeito esperado, pois
estariamos desta forma tentando restringir a emovao da pessoa envolvida. Neste processo, nossa intenvao
nao e restringir 0 sentimento e sim a avao, 0 sujeito pode sentir raiva de uma situavao ou pessoa, mas nao
pode atuar de forma violenta porque esta com raiva.

Ao permitir 0 sentimento, validando que 0 aluno pode senti-Io, ha urna predisposivao maior que
ele se sinta compreendido e ouva as intervenv6es feitas no caso. Para crianvas bem pequenas 0 mediador
precisa tambem fomecer a soluvao, uma vez que ainda nao sao capazes de encontra-Ias sozinhas "Nao
bata em seu amigo, demonstre sua tristeza com palavras". Conforme eles ere seem a intervenvao deve ser
no sentido da pessoa envolvida buscar a soluvao para 0 caso "Nao agrida seu colega, de que outra forma
voce pode resolver esta situavao?"

Ap6s a intervenvao do professor validando 0 sentimento e limitando a avao, a soluvao deve
sempre partir das partes envolvidas, que se sentirao responsaveis pelos seus atos. Buscar urna forma de
resolve-Io 0 toma comprometido naquela decisao. Se ao inves disso, uma terceira pessoa toma a decisao
por elas, 0 problema nao the pertence mais, passando a nao ser relevante curnprir com 0 acordo.

Uma das estrategias usadas para que os alunos tenham bons recursos na busca de soluvao de
problemas e a assembleia escolar. Ter urn espavo sistematico para a resoluvao de conflitos de urn
determinado grupo e muito importante e desenvolve varios aspectos relevantes para a formavao do grupo.

Em urna assembleia, os alunos exercem 0 papel de cidadaos, tern urn espavo para colocar
problemas comuns, aprendem a argumentar, ouvir 0 outro, expressar sua opiniao e manifestar seus
desejos. Ha a necessidade de urn cuidado especial para que este momenta de assembleia nao se tome urn
instrumento de exposivao de urn ou varios elementos do grupo. Deve servir para solucionar problemas



coletivos, acolher sugestoes de interesse geral ou pedir ajuda para urn problema pessoal caso 0 sujeito
ache que 0 grupo possa ajuda-lo em algo que nao consegue resolver sozinho.

Nao basta, portanto, ficar no diaIogo, mas e necessario vivenciar as solu90es sugeridas. A
assembleia ou qualquer outra solU9ao proveniente de uma resolu9ao dialogada perde a validade se nao for
cumprida.

"Solucionar conflitos nao e algo que possa ser feito de maneira
teorica, abstrata. E algo que exige nossa atem;ao e capacidade de ac;ao,
de concretizar iniciativas que contribuam para isso. " (Vinyamata, 2005,
p.22)

Conflitos individuais devem ser tratados exclusivamente pelas partes envolvidas no processo e, se
necessario, por urn mediador que os ajude a buscar urna solU9ao que melhor atenda as duas partes. Nao
faz parte desta perspectiva expor alguem, por mais que sua a9ao seja considerada inadequada pelo grupo.
Quando fala-se em solU90eS satisfatorias, nao falamos em solu90es ideais, mas aquelas altemativas que
busquem urn termo comum de aceitabilidade.

Pensando no aspecto emocional, a pessoa nao se sentira disponivel para resolver 0 problema se
sentir-se acusada, mas 0 fara com mais predisposi9ao se perceber que a a9ao esta em buscar uma
altemativa para solu9ao e nao acusa-la.

o mediador podera usar recursos que possibilitem a expressao do sentimento ao outro, mostrar 0
que esta se sentindo faz com que a outra parte envolvida tenha que se colocar no seu papel e enxergue a
situa9ao sob 0 seu ponto de vista.

o fato do mediador fomecer a solu9ao ao problema apresentado pode parecer urn facilitador no
inicio, mas nao dara chances do sujeito construir seu proprio repertorio, nem assumir e responsabilizar-se
por seus atos.

Com os alunos mais velhos esta perspectiva tern urn grande ganho quando ja conseguem fazer a
media9ao entre iguais, nao mais dependendo da autoridade do adulto para a resolu9aO de urn problema.
Quando urn elemento do grupo, nao envolvido emocionalmente, consegue fazer a media9ao, denota urn
crescimento de todos e de cada urn, diante da possibilidade de buscar melhores altemativas. A media9ao
cria tambem novos la90s entre as pessoas.

"A partir da pratica, da administrm;ao positiva de conflitos por meio da
mediac;ao, observa-se a capacidade de pessoas de enfrentarem seus
problemas. Percebemos como se vai realizando urn processo, mais ou
menos longo, em que primeiro as pessoas se excutam; depois
compreendem 0 que lhes acontece; em terceiro lugar, aprendem a
colocar-se no lugar do outro e, jinalmente, buscam opc;oes ou
alternativas em conjunto. "

A media9ao e apenas uma das tecnicas de resolu9ao de conflitos, como 0 jogo, a
assembleia, discussao de dilemas e varios outros recursos metodologicos. Limitar-se somente a urn deles
e urn trabalho pontual que nao Ira subsidiar 0 individuo como todo.

Uma fala muito comum aos docentes e que este trabalho "seria lindo", mas que nao ha tempo para
a realiza9ao do mesmo, ha conteudos a serem desenvolvidos e nao podem ser deixados de lado para
trabalharmos com conteudos academicos. Esta fala denota uma concep9ao de que a educa9ao e somente
transmissao de conceitos e que a forma9ao do individuo nao caberia neste espa90. Demonstra tambem
que este educador nao ve a rela9ao entre 0 emocional e 0 cognitivo. Revela que so com a preocupa9ao



com os conteudos, muitas vezes deixamos de cuidar de fatores essenciais para 0 sujeito como aluno,
como pessoa e como cidadao.

"Ha uma falacia na opiniao generalizada de separar a aprendizagem
socioemocional e 0 treinamento em resoluC;ao de conflitos do que se
denomina materias academicas. 0 desenvolvimento das habilidades
transformadoras do conflito nao so capacita os alunos para
relacionarem-se melhor com os demais, como tambem proporciona as
ferramentas que tornam possivel desenvolver mais plenamente 0

dominio das materias academicas. "

E a escola que ini come9ar com este trabalho, que e urn processo e nao urn produto, pois nao visa
eliminar os conflitos, uma vez que isso nao e possivel em urna sociedade, mas que as pessoas saibam
utilizar recursos que, levando em considera9ao a perspectiva do outro, busquem solu90es que melhor
atendam a ambas as partes, de forma pacifica.
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