
 
M E D I A Ç Ã O        EM     C O N T E X T O S     E D U  C A T I V O S 

(CÓDIGO = 11069) 

 Realizado entre 2 a 9 de novembro de 2020 

ORIENTAÇÕES DE CORREÇÃO 

Responda às seguintes questões: 

 

1. Silva (2011) refere que “Atualmente, e desde finais da década de noventa, segundo Bonafé-Schmitt 

(2009), a mediação estará numa quarta fase, a da “hegemonia paradoxal”, que não a reduz a mera 

prática alternativa de resolução de conflitos, mas coloca-a no palco da regulação social” (p. 252). 

Comente a frase de Silva e relacione-a com o modo como a mediação pode ser utilizada enquanto 

‘ação múltipla’ (Triby, 2007), nos contextos educativos e, especificamente, nos contextos escolares. 

Cotaçao: 2 valores 

A resposta deve desenvolver os seguintes aspetos: 

 Associação do conceito de mediação a práticas diferenciadas. 

 A mediação como processo de resolução de conflitos- onde são aplicadas estratégias específicas, tendo em vista a 

reconciliação das partes em conflito e com compromissos assumidos num contrato, processo esse em que é 

identificado o problema, as suas causas, são delineados as soluções alternativas e a sua concretização, com 

avaliação dos resultados. 

 Mediação como um novo modo de regulação social- outras práticas de mediação sustentadas em modelos 

construtivistas, numa perspetiva preventiva, de mudança social, de transformação dos indivíduos e das situações, 

numa lógica comunicacional, de melhoramento das relações entre os indivíduos, em que o mediador assume o 

papel de favorecer a comunicação e a intercompreensão entre as partes. 

 Existência de um grande desafio da sociedade actual face à mediação, na medida em que os contextos sociais e 

organizacionais, revelam dificuldades na comunicação, com défices na intercompreensão entre os sujeitos que 

colaboram para a emergência de conflitos e, se não forem trabalhados e apropriados, tendem a desenvolver-se 

colocando em risco a convivência saudável e o desejável desenvolvimento pessoal e social. 

 Não devemos correr o risco de considerarmos todas as práticas comunicacionais como mediação. 

 A mediação nos contextos escolares pode ser encarada numa perspetiva preventiva, de promoção do sucesso 

escolar prevenindo o insucesso e o abandono escolar na promoção de interações inexistentes ou fragilizadas entre 

os atores e os micro-espaços da comunidade educativa.  

 Podemos reconhecer na mediação um papel preventivo/formador e/ ou resolutivo na abordagem de situações de 

conflito e indisciplina. 

 Os contextos educativos são contextos de excelência para abordar e trabalhar os conflitos, numa perspectiva 

integradora, de desenvolvimento pessoal e social e, nesse sentido, com um forte pendor educacional e formador. 

 Os programas de mediação em contextos educativos, abordam a mediação enquanto estratégia formadora e 

preventiva e não apenas como mera estratégia de gestão e resolução de conflitos nos contextos escolares. Tem 

potencialidades de intervenção mais amplas, integradoras e complementares, fundamentais no domínio da 

educação para a responsabilidade, para a cidadania e para a paz. 



2. Bertaso e Prado (2017) refletindo sobre a mediação defendem que a mesma “ (…) é um mecanismo 

construtor de cidadãos democráticos” (p. 68).  

Explique a importância da mediação para o reconhecimento da alteridade, sobretudo nas atuais 

sociedades complexas e diversificadas. 

Cotaçao: 2 valores 

A resposta deve abordar entre outros, os seguintes aspetos: 

 O aumento de comportamentos individualistas, de negação do outro é gerador de intolerância e dificulta a 

comunicação em sociedades complexas e diversificadas como as atuais sociedades. Posturas e atitudes que 

favorecem e banalizam a agressividade, desencadeam os mais diferentes e inesperados conflitos. 

 Além das dificuldades que resultam do diálogo entre as pessoas e grupos, junta-se o fato de que a sociedade 

vive uma grande transformação de cunho social, econômico e político, o que vem acarretar o surgimento de 

conflitos diversos das mais variadas formas e nas variadas esferas da comunidade. 

 Através da mediação procura-se o reconhecimento do outro, das suas identidades, bem como o respeito da 

diversidade e o fortalecimento dos vínculos sociais e culturais da comunidade.  

 A importância do reconhecimento da alteridade, pela mediação, é o de recuperar o respeito pelo outro e o 

convívio com as diferenças. Assim, os conflitos passam a ser considerados como oportunidade de 

reaproximação das pessoas e de todas elas com a comunidade. 
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