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ORIENTAÇÕES DE CORREÇÃO 

 

1. De acordo com Oliveira e Freire (2009) “(…) Ser mediador exige, como vemos, não só domínio 

de um conjunto de competências técnicas, pessoais e sociais, mas também a assunção de um 

conjunto de atitudes e de princípios éticos indispensáveis à intervenção para o bem-estar e a 

coesão social nas organizações, nas comunidades e na sociedade em geral” (p. 28) 

Comente a afirmação das autoras. 

Cotação: 2 valores 

A resposta deve abordar os seguintes aspetos: 

 O mediador sócio-cultural, deve ser um adulto com maturidade e com formação específica que lhe 
proporcione um conjunto de competências e atitudes como:− Preocupar-se com os outros e acreditar 
nas pessoas;− Saber ouvir e comunicar com os outros (escuta activa, empatia, autenticidade);− Ser 
corajoso, persistente e ter resistência ao stress;− Ser prudente, discreto, paciente;− Saber respeitar a 
privacidade dos outros/garantir a confidencialidade;− Saber gerir relações humanas e processos de 
grupo;− Saber redefinir o conflito;− Saber reconhecer os traços específicos das culturas em causa 
(mediação sócio-cultural), ou mobilizar outros intervenientes próximos dessas culturas. − Ser capaz 
de reflectir sobre as suas próprias acções e as daqueles com quem trabalha;− Saber trabalhar em 
equipa. 

 O mediador no seu processo de formação contínua deve desenvolver o conhecimento teórico-prático 
e a experiência pessoal desse conhecimento, no sentido de uma efetiva integração entre o saber, o 
saber fazer e o saber ser e relacionar-se. 

 O saber desenvolve-se a partir do estudo e do contacto com as conceções e princípios teóricos; o 
saber fazer desenvolve-se a partir da observação da sua prática e da prática das pessoas com quem se 
relaciona e do que observa; o saber ser é apreendido na observação das suas próprias reações, em 
toda a sua atividade corporal e o saber relacionar-se desenvolve-se através da observação das 
interrelações que estabelece com o outro. 

 O mediador deve orientar o seu comportamento pelos seguintes valores: 

 Respeito por si próprio e pelos outros- Para o mediador desenvolver o seu trabalho é importante 
conhecer-se a si próprio e ter auto-confiança, necessária para que os outros tenham confiança no 
mediador. O conhecer-se a si próprio permite não só o auto-domínio e o auto-respeito, como permite 
que o mediador confie na influência que pode ter sobre os outros, o que é importante para o seu 
reencontro. 

 Responsabilidade perante os seus atos e perante a vida- O mediador tem de assumir a responsabilidade pelos 

seus próprios atos e deve ter a consciência de que deve desenvolver uma cidadania ativa, ajudando os 

outros a tornarem-se mais responsáveis e interventivos na sociedade e mais dignos. 

 Liberdade- presente no próprio processo e prática da mediação, à qual os sujeitos se devem sujeitar 

livremente, para a melhoria do seu universo relacional, devendo sempre seguir aquele princípio durante 

o processo, o que permite aos sujeitos reconstruirem-se a si próprios, assumirem a condução das suas 

vidas, sem sujeição a terceiros que os possam condicionar, ganhando mais autonomia e capacidade de 

intervenção e condução das suas vidas.  

 Não-violência- encarando o conflito de uma forma positiva, como fazendo parte da vida e que deve ser enfrentado de 

forma criativa, através da aceitação do outro e das suas diferenças, estamos a construir a paz positiva, sem 

violência. Com a mediação estamos a promover a prática de relações promotoras de paz e justiça social, 

não conformista, comprometida com a defesa dos direitos humanos, da fraternidade e da solidariedade 

entre os homens. 



 

 

2. Nascimento refere que a mediação por pares é uma das opções mais interessantes para 

desenvolver a aprendizagem a longo prazo da gestão de conflitos no contexto escolar (Costa, 

2003). 

Compare o processo de mediação de conflitos identificado por Trevaskis (1994) e Gale Goup 

(2001), descrito por Nascimento, com o processo de mediação proposto por Cascón Soriano 

(2002), referido por Menezes, não se esquecendo de referir as vantagens de cada um e as 

condições que devem ser tidas em conta na implementação dos projetos, identificadas por 

Soriano. (in Costa, 2003) 

 

Cotação: 2 valores 
 

A resposta deve abordar os seguintes aspetos (Nascimento, pp. 228 e segs.;Menezes, pp. 275 e segs.): 

 O processo de mediação por pares descrito por Nascimento integra-se nos programas escolares de 

resolução de conflitos orientados para as competências, que pretende o ensino de competências sociais e 

interpessoais necessárias para a resolução construtiva dos conflitos. 

 O processo referido em Menezes integra-se nos programas escolares que abordam o conflito no sistema 

escolar a nível de intervenção na cultura organizacional. 

 O processo de mediação por pares envolve a participação de uma terceira pessoa neutral, o mediador, 
que apoia as partes na resolução do seu conflito, levando as partes a negociar uma solução aceitável por 
ambas as partes. 

 O procedimento padrão identificado por Trevaskis (1994) e Gale Goup (2001), e explicita-o de forma 
breve e correta: 

 Introdução … 

 Identificação do problema … 

 Descrição dos factos e sentimentos … 

 Indicação de alternativas … 

 Acordo final ou compromisso … 

 Follow up … 

 O processo de mediação por pares permite a auto-regulação dos comportamentos e que os alunos 
aprendam a negociar o conflito de terceiros, o que contribuí para o seu nível desenvolvimental, 
designadamente apresentam um ego mais forte, maior capacidade de lidar com o stress e a adversidade 
e maior capacidade para desenvolver relações com os pares. Os alunos mediadores aprendem 
competências de relacionamento que podem ser usadas noutros contextos, aprendem a ouvir 
eficazmente, a sumariar objetivamente, a pensar criticamente, a desenvolver a capasidade de 
compreensão empática e de tomada de perspetiva social, de planeamento e sobre as suas 
responsabilidades, direitos e as consequências das suas escolhas. 

 Os programas de resolução de conflitos permitem a resolução eficaz dos conflitos e permitem a 
transferências das técnicas de mediação aprendidas na escola para outros contextos, permitem aos 
alunos participarem ativamente na construção de uma cultura de pressão interpessoalque lhes permite o 
seu próprio controle interno ea sua autonomização dos adultos, usufruir da interação com os pares e 
capitalizar essas experiências, o seu desenvolvimento cognitivo, moral e social. 

 A estratégia dos programas de mediação proposta por Cascón Soriano, referida por Menezes, é mais 
abrangente, sendo instituída a nível da escola, também numa perspetiva preventiva. 

 Defende-se a criação de equipas de mediadores na escola, constituídas por alunos, professores, pessoal 
não docente e pais, com uma composição rotativa, de modo a possibilitar que diversos elementos da 
comunidade educativa possam desenvolver competências de mediação. 

 
 



 

 

 O processo envolve seis fases: 

 Entrada… 

 Escuta… 

 Síntese… 

 Derivar soluções… 

 Acordo… 

 Avaliação… 

 A proliferação de espaços de formação de mediadores que envolve a totalidade da escola tem vantagens 
pois todos os atores educativos desenvolvem processos construtivos de gestão de conflitos, embora 
implique um elevado investimento temporal devido à formação intensiva. 

 As condições essenciais para o desenvolvimento destes projetos são a opção por uma formação intensiva 
e contínua dos mediadores e o planeamento e implementação de processos contínuos de supervisão da 
experiência de mediação pelos professores e outros adultos significativos, de modo a promover a 
aplicação, o desenvolvimento e a generalização das competências adquiridas pelos mediadores. 
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