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Tema 3 

Mediadores e Contextos de Mediação 

 

Atividade Formativa III 
 
 

Neste tema e tendo em vista o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, numa 

dinâmica de aprendizagem colaborativa, pretende-se que os estudantes nesta atividade formativa 

3, desenvolvam as seguintes etapas: 

 

A) Do dia 10 ao dia 17 de novembro, a partir da leitura atenta dos recursos bibliográficos 

indicados na secção deste tema os alunos elaborarão uma ficha formativa onde abordarão os 

seguintes itens: 

 

1. Os diferentes sentidos e funções da mediação na atualidade. 

Meio alternativo de resolução de conflitos 

Modo de regulação social 

Método de transformação social e cultural 

2. Motivos para o alargamento da mediação a novas realidades. 

 Globalização 

Complexificação das redes sociais 

Múltiplos contactos interculturais 

Sociedade heterogénea do ponto de vista social, cultural e étnico 

3. Noção de mediação sócio-cultural. 

Mediação associada a múltiplos contextos de diversidade social e cultural, tendo em vista a 

integraçãode todos com o objetivo de alcançar uma sociedade mais participada, justa e solidária. 

4. Objetivos da mediação. 

Melhorar a comunicação 



Melhorar a relação 

Integração intercultural 

Entre pessoas ou grupos de um determinado território ou de uma determinada cultura 

5. Caracterização dos três modelos de mediação. 

 Deverão caracterizar os modelos da Escola tradicional-linear de Harvard, Escola circular 

narrativa e Escola transformativa, relativamente à sua conceção sobre as relações humanas, 

sobre o conflito, sobre o objetivo, sobre o processo e sobre as áreas de influência mais 

importantes. 

6. Princípios da mediação. 

Imparcialidade ou neutralidade 

Confidencialidade 

Voluntariedade 

7. Princípios que distinguem a mediação sócio-cultural de outras modalidades. 

Natureza etnocultural diferenciada das partes envolvidas, relativamente ao nível cultural, ao 

contexto social, político e ideológico 

Relação entre as partes influenciada pela diferença etnocultural 

Experiência intercultural do mediador, que torna possível a aproximação de lógicas culturais 

diferentes 

Interculturalidade como objetivo orientador de todo o processo 

8. Princípios éticos da mediação. 

Respeito por si próprio e pelos outros 

Responsabilidade perante os seus atos e perante a vida 

Liberdade 

Não-violência 

9. Competências necessárias ao desempenho do papel de mediador, no domínio do saber 

fazer, do saber como conhecimento e do saber estar e ser. 

Ver quadro 4 do texto de Oliveira e Freire (2009) 

10. Comente a afirmação: o mediador na sua formação contínua precisa de aliar o saber 

racional, ao saber prático, ao saber relacional e ao saber corporal. (Yazbeck, 1999: 385) 

Necessidade de formação específica em múltiplas dimensões 

Formação contínua e continuada 

Desenvolvimento do saber racional-através da leitura e dos contactos com as teorias. 

Desenvolvimento do saber prático- a partir da observação da sua prática e da prática dos 

outros. 



Desenvolvimento do saber relacional- através da observação da sua posição na relação com o 

outro. 

Desenvolvimento do saber corporal- através da observação das respostas dos cinco sentidos e 

em toda a sua atividade corporal. 

Formação como processo complexo e permanente e integrador daqueles saberes. 

11. Descreva a Mediação Escolar, a Mediação Familiar e a Mediação Comunitária. 

(Texto de Fernandes (2013) 
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Votos de bom trabalho! 

Filomena Sobral 
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