
  

 

TÍTULO: MEDIAÇÃO ESCOLAR NUM CONTEXTO TRANSVERSAL DE PROPOSTA EDUCACIONAL 

 

SÍNTESE DOGMÁTICA DA PROPOSIÇÃO: O artigo problematiza os desafios da proposta de mediação, na 

atual conjuntura educacional transversal, inaugurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação- Lei 9394/96, 

em especial, após a regulamentação federal acerca do tema. O objetivo da pesquisa, portanto, era verificar quais 

as principais dificuldades em se implementar de forma uniforme e mais abrangente, na rede municipal de ensino 

da cidade de Fortaleza, a mediação escolar, no atual contexto educacional brasileiro, diante da proposta 

curricular da transversalidade. A justificativa do estudo do tema está relacionado com o aumento crescente da 

violência, nas escolas e a necessidade de se viabilizar a capacitação uniforme dos educadores, nessa perspectiva 

transversal. O texto faz alusão ainda as causas da violência nas escolas da rede pública. Por fim, reúne-se 

sugestões para aprimorar o instituto da mediação, no contexto educacional brasileiro. Para tanto, utilizou-se de 

pesquisa bibliográfica e documental, nas plataformas Ebscohost, Vlex,e Scielo. Na ocasião, realizou-se um 

estudo de caráter descritivo analítico; de natureza exploratória e abordagem qualitativa, em relação à 

metodologia empregada. Concluiu-se que a uniformização da capacitação dos educadores para implementação 

plena da mediação é uma das propostas mais viáveis para otimização dos recursos e investimentos, nessa área. 

Da mesma forma, a divulgação junto a sociedade e o estímulo dos alunos a participar de atividades de formação  

humana, voltadas para atividades  práticas do cotidiano e não somente de instrução, é outra opção disponível 

para minimizar o problema da violência nas escolas. 
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FUNDAMENTAÇÃO 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais estabeleceram como critério norteador da educação escolar, no 

Brasil, os princípios da dignidade da pessoa humana; da igualdade de direitos; da participação e da co-

responsabilidade pela vida social. Isso diante da necessidade de atuação conjunta com a sociedade, para que as 

escolas possam realizar trabalhos que busquem desenvolver a liberdade e a independência responsável dos 

alunos, mediante ações de colaboração e engajamento social (BRASIL,1997). 

O Ministério da Educação e Cultura- MEC estabeleceu assuntos, dentro dessa perspectiva, que incluam 

concepções ligadas à idéia de cidadania, tais como: ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, trabalho, 

consumo e pluralidade cultural. As unidades escolares possuem autonomia para adicionar outras que entenderem 

convenientes para desenvolver a matéria de acordo com as necessidades do grupo com o qual trabalhem 

(MENEZES; SANTOS, 2001).  

Isso porque é objetivo da legislação inserir nas matérias convencionais das escolas, conforme estabelece 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), criados a partir do Plano Nacional de Educação (PNE), 

estabelecido em 1999, disciplinas de caráter transversal1.  

Logo, a mediação, como mecanismo de solução de conflitos e, ao mesmo tempo, prática de educação em 

direitos humanos, pode ser inserida neste contexto, uma vez que a educação é o meio ideal para se efetivar a 

promoção e concretização desses direitos (BEZERRA, 2008, p.11). Isso porque a missão da educação não está 

reduzida à aquisição de conhecimento, mas engloba a construção de valores e o entendimento acerca da 

responsabilidade de cada indivíduo dentro do contexto social. 

As disparidades sociais e a cultura excludente, sem valores consolidados, no sentido do respeito ao 

outro, independentemente de suas acepções políticas, religiosas, étnicas e sociais demonstram que a indisciplina 

e a violência, nas escolas, decorrem, portanto, na concepção mais adequada de uma instrumentalização do 

indivíduo, produto da sociedade de massas (CORREIA, 2013, p. 38). 

Conscientizar para a paz é um tarefa árdua, quando se percebe que a criança e o jovem não encontram 

apoio e estrutura, na família. No entanto, felizmente, é uma missão atingível, quando se constata que se pode 

encontrar, na escola, referido direcionamento ético, principalmente, quando se dispõe de um conjunto de 

ferramentas educacionais e legislativas favoráveis. Prova disso é que já existem experiências exitosas, em 

escolas municipais e estaduais de Fortaleza, que demonstram os benefícios alcançados pela adoção desse 

instrumento de autocomposição, com base em uma metodologia de acolhimento e escuta empática.  

Entretanto, o que se aduz, inicialmente, é a existência de uma lacuna legislativa que regulamente 

formalmente, as ações desenvolvidas, antes de 2014, quando teve início um projeto embrionário de mediação 

escolar, desenvolvido, em oito escolas municipais de Fortaleza, juntamente com o Ministério Público do Estado 

                                                 
1 Segundo o Ministério da Educação (MEC), “são temas que estão voltados para a compreensão e para a 

construção da realidade social e dos direitos e responsabilidades relacionados com a vida pessoal , coletiva e 

com a afirmação do princípio da participação política. A transdiciplinariedade, ao contrário, diz respeito a noção 

de junção associada de disciplinas, de modo a gerar um conhecimento novo para solução de um problema. 



  

 

do Ceará, sob o título “ Mediação - Convite de Paz”2 Diversas questões administrativas, à nível municipal, 

dificultaram uma ação contínua, nesse sentido, o que impediu a divulgação do projeto e levou a renovação desse, 

atualmente, denominado Projeto EMPAZ (Escola Mediadora que promove a Paz). 

Prova disso é que o Estado do Ceará, desde 31.08.2015, já havia se comprometido a adotar ações com 

vistas à implantação, a manutenção e à ampliação do Programa de mediação escolar e Práticas Restaurativas, 

mas a proposição só ganhou força, após reunião ocorrida, em 28.03.2016, na sede da Organização Terres des 

Hommes, quando o ente estatal foi provocado por meio de notificação recomendatória n. 03-16 oriunda da 16ª 

Promotoria de Justiça de Defesa da Educação, de 01.04.2016  que determinou às escolas estaduais que 

promovessem a revisão dos seus projetos pedagógicos, com prioridade para inserção de práticas restaurativas, 

notadamente a mediação, a serem implementadas por meio da Secretaria de Educação do Estado. 

O Ministério Público do Ceará, novamente, por meio da Recomendação n.01/2018 ratificou a 

necessidade de consolidação da mediação, a nível de município e de Estado, nas suas respectivas unidades 

escolares. Em decorrência desse trabalho de fiscalização, em 2018, a Secretaria Municipal de Educação, por 

meio da Célula de Mediação Social e Cultural de Paz, promoveu vários trabalhos, dentre os quais, a IV Semana 

de mediação escolar,  que ocorreu de 25 a 27 de setembro de 2018, durante a qual foram desenvolvidos trabalhos 

nas escolas, com temáticas envolvendo cultura de paz, mediação de conflitos, valorização da vida, inclusão, 

educação emocional, comunicação não-violenta, justiça restaurativa, entre outras. Na oportunidade, participaram 

das atividades além dos orientadores educacionais e técnicos da célula de mediação do município de Fortaleza, 

gestores, professores, coordenadores pedagógicos e parceiros convidados.3  

Atualmente, a nível de unidades escolares municipais, ocorreu a implantação do programa, em 18 

escolas, trabalho esse iniciado, na semana de mediação, do ano de 2017, das quais quatro delas já conseguiram 

concluir a capacitação dos profissionais envolvidos. São elas, as escolas de Ensino Fundamental Teresinha 

Parente; Professora Irene; Cordeiro Neto e Martins Aguiar, graças ao esforço de diretores, professores e corpo 

técnico participante do projeto4.  

A nível de unidades escolares estaduais, foi assinado, primeiramente, com a Secretaria de Educação do 

Estado do Ceará- SEDUC e o Ministério Público um termo de cooperação técnica n. 15/2016 (ver modelo 

anexo). Posteriormente, em 26.10.2017, o  Estado do Ceará, por meio da SEDUC renovou o compromisso 

juntamente com outros municípios cearenses, por meio da celebração de outros acordos de cooperação técnica 

com o Ministério Público, no sentido de implantar células de mediação escolar em municípios cearenses5 

Constata-se assim, de forma a representar uma vitória para sociedade, o reconhecimento de direitos humanos, 

pois aqueles  têm uma estreita relação de reciprocidade com valores éticos, advindos da moral e do direito, na 

medida que estão permeados de inspirações filosóficas, sociais e jurídicas (BEZERRA, 2008, p.12), que 

colaboram nesse processo de humanização de todos os membros da sociedade.  

Para analisar as dificuldades em se uniformizar e ampliar a proposta de mediação, nas escolas 

municipais de Fortaleza, diante da atual conjuntura educacional transversal, inaugurada pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação- Lei 9394/96, optou-se em realizar além de uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa 

documental com a legislação existente acerca da matéria e de campo, mediante entrevista realizada com a 

mediadora de conflitos, Joelma Gomes, na Sede da Secretaria de Educação do Município de Fortaleza, em 

17.07.2019, e com a Dra. Elizabeth Maria Almeida de Oliveira, promotora de justiça de Defesa da Educação, em 

08.07.2019. 

 

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

 

 A mediação é um método de autocomposição de conflitos, que atua por meio do desenvolvimento de 

habilidades sócio-emocionais, de estabelecimento de vínculos, por meio do qual um terceiro imparcial, escolhido 

ou aceito pelas partes, orienta as partes a expor suas necessidades, de modo a desenvolver elas próprias uma 

solução para o caso concreto em discussão. 

A mediação comunitária, no Brasil, surgiu pela primeira vez, em 24 de setembro de 1999, na Federação 

do Movimento Comunitário do Pirambu, em Fortaleza, no Estado do Ceará. Para que esta surgisse foi 

indispensável associá-la a figura do mediador comunitário, que é aquele indivíduo estranho ao conflito, 

escolhido dentre os membros da comunidade, que participa do processo de mediação, de forma espontânea, após 

capacitação, e auxilia na construção de uma resolução para o litígio, por meio de metodologias de escuta e 

interação.  

                                                 
2 Informação repassada pela técnica mediadora Joelma Gomes, pedagoga, especialista em mediação de conflitos. 
3 Notícia publicada na intranet da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza, em 19.09.2018. Disponível 

em: http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br. acesso em 05.07.2019. 
4 Informação repassada pela técnica em mediação, Joelma Gomes, em entrevista realizada no dia 16.07.2019. 
5 Notícia disponível em: http://www.ceara.gov.br. acesso em 05.07.2017. 

http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/
http://www.ceara.gov.br/


  

 

O mediador não impõe a decisão, pois esta é construída pelas pessoas interessadas. O mediador 

comunitário realiza a gestão do dissenso, tendo como referência o Código de Ética dos Mediadores do Ministério 

Público do Estado do Ceará (ASCOM, 2014). Conforme informações retiradas do site do Ministério Público do 

Estado do Ceará, o pioneirismo nesse tipo de resolução de conflitos é destaque e já existe a algum tempo, no 

Estado do Ceará: 

 A primeira Casa de Mediação Comunitária do Brasil foi inaugurada em 24 de 

setembro de 1999. Em 2003, o Programa Casa de Mediação Comunitária, vinculado 

à Secretaria da Ouvidoria Geral e do Meio Ambiente (SOMA), foi transferido para a 

Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará (SEJUS), ao qual permaneceu 

até maio de 2008, sendo então, transferido para o Ministério Público do Estado do 

Ceará.  

 O dia 13 de setembro foi instituído pela Lei nº 14.620/2010, como o “Dia Estadual 

do Mediador Comunitário”. Em outro momento, a Câmara Municipal de Fortaleza 

instituiu em 24 de setembro o “Dia Municipal do Mediador Comunitário”. A data 

fora escolhida fazendo referência ao dia de inauguração da primeira Casa de 

Mediação Comunitária do Brasil. Os mediadores, no desempenho de suas funções, 

com compromisso e ética, vem contribuindo com importância da mediação 

comunitária no estado do Ceará, gerando uma política de pacificação social. O 

procedimento da mediação segue os critérios da voluntariedade, autonomia das 

partes, gratuidade, imparcialidade, confidencialidade e competência.6 

 

No Brasil, a regulamentação federal da matéria ocorreu, em 2015, por meio da Lei da Mediação – Lei 

13.140/15 e, no âmbito judicial, de forma mais expressa, pelo Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/15. 

Ambas as legislações reforçam o conceito anteriormente citado. A Lei d Mediação enumera características 

basilares, que evidenciam algumas exigências a serem observadas, por ocasião da mediação, pelo aplicador do 

direito, são elas: independência, imparcialidade do mediador; respeito à igualdade das partes por parte deste; 

oralidade, informalidade e liberdade de escolha dos envolvidos. O objetivo almejado também deve estar sempre 

voltado para a solução do dissenso, com manutenção do sigilo das informações fornecidas; de forma que a 

decisão formulada respeite à boa-fé e alcance as partes de forma esclarecedora7. 

A mediação extrajudicial é também tratada pela lei e estabelece um norte para mediação escolar, pois lá 

se esclarece que ela pode ser pactuada livremente por qualquer dos envolvidos no conflito, para qual é necessário 

mero convite, com indicação de data, local e horário do encontro. A ausência de resposta, no prazo de 30 dias, é 

considerada recusa (parágrafo único, art. 21), sendo que esta pode ocorrer expressamente, em menos tempo. 

Excepcionalmente, os dados fornecidos para resolução do conflito serão divulgados. Tais hipóteses dependem, 

alternativamente, da concordância expressa dos envolvidos; exigência legal; para elucidação de crime de ação 

pública; ou houver necessidade daquela para fins de implementação do pacto celebrado. 

A mediação enquanto prática restaurativa é, portanto, reconhecidamente uma das formas mais eficazes de 

resolução de conflitos. No que diz respeito a mediação escolar, a Lei 12.594/12, que instituiu o Sistema Nacional 

de Atendimento Socioeducativo (SINASE) também a respalda, pois estabelece a excepcionalidade da 

intervenção judicial, de modo a se priorizar os mecanismos de autocomposição de conflitos (art. 35, inc. II). 

No que diz respeito à escola de ensino fundamental, objeto do presente estudo, na qual a 

responsabilidade de manutenção e estruturação dessas unidades escolares compete ao Município, percebe-se por 

parte dos profissionais envolvidos o interesse em construir uma regulamentação legal sobre o tema, pois o que se 

vislumbra, em Fortaleza, ainda são dificuldades em se manter um diálogo contínuo sobre o assunto. Referida 

visão, mais legalista do assunto, não se coaduna com as experiências de construção e mudança de mentalidade, 

que a educação pode direcionar.Conscientizar para propagar, eis uma das proposições do presente trabalho, 

voltada mais para realização de campanhas publicitárias de divulgação dos benefícios da mediação, de âmbito 

nacional acerca do tema. 

Isso porque, os dois principais empecilhos, atualmente, em discussão, pelos agentes envolvidos, para 

ampliação plena do programa no município de Fortaleza, são mais estruturais do que financeiros, propriamente 

dito. São eles, a dificuldade de inserir, dentro da atual estrutura de planejamento educacional tradicional, a 

capacitação dos profissionais e alunos envolvidos no programa, o que exige uma mudança de olhar a nível 

cultural, bem como a descontinuidade operacional decorrente das constantes mudanças de direcionamento por 

parte dos órgãos vinculados à Secretaria de Educação do município. O que não parece ser diferente, no âmbito 

                                                 
6 Notícia veiculada pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Ceará - ASCOM.    

Disponível em: http://tmp.mpce.mp.br/servicos/asscom/destaques.asp?cd=3310. acesso em: 05.07.2017 
7 Disponível em: https://www.dizerodireito.com.br/2015/06/comentarios-lei-131402015-lei-da.html. acesso em: 

05.07.2017. 

http://tmp.mpce.mp.br/servicos/asscom/destaques.asp?cd=3310
https://www.dizerodireito.com.br/2015/06/comentarios-lei-131402015-lei-da.html


  

 

estadual, embora nesse âmbito, o programa estadual esteja inserido em outro maior denominado Ceará Pacífico.8 

Um estudo voltado para o levantamento desses dados pode garantir legitimidade para trabalhos mais abrangentes 

por parte do Município, que alcance as 574 unidades escolares do município de Fortaleza, que é a 5ª maior rede 

de escolas do país. Da mesma forma, em relação ao Estado do Ceará que possui um número menor de escolas 

sob seu cargo, mas que indiquem, pela faixa etária, um número maior de estudantes, professores, colaboradores 

atingidos pelo fenômeno da violência física e psicológica. 

 

MEDIAÇÃO E EMOÇÕES 

 

Ouvir atentamente e discutir com o outro indivíduo são as bases norteadoras de qualquer mediação. Pois 

é essa a técnica que permite as partes alcançarem uma solução para o dissenso. Ao tomar conhecimento das 

dificuldades e desafios de cada um, as partes envolvidas no litígio permitem adentrar em uma esfera da realidade 

até então desconhecida, que diz respeito à vida do outro. Dessa forma, são capazes de reformular as propostas 

iniciais pré-concebidas, pois tiveram oportunidade de serem ouvidas e compreendidas (SALES, 2007, p. 103). 

Daniel Shapiro9 e Roger Fisher10 defendem que esforçar-se em expor o aspecto emocional e não 

escondê-lo, no momento da tentativa de acordo, é o que tem favorecido os processos de construção de soluções 

pacíficas, nas negociações e mediações (SALES, 2016, p. 966). Isso porque hoje já se sabe, graças a estudos da 

neurociência, que a maior parte das deliberações humanas ocorre utilizando-se as emoções e não a razão. Simon 

Sinek11, em sua teoria, denominada “Círculo de Ouro”, explica que tal fato ocorre por que as emoções e 

deliberações são produzidas em partes mais significativas do cérebro humano. 

No que pertine ao ambiente escolar, Sales (2007) cita os seguintes fatores geradores de violência, 

desestrutura familiar; utilização de entorpecentes; guarda de armamento; longos períodos de tela; escola sem 

opções de lazer e sem segurança; dificuldade de relacionamento entre educadores e educandos (falta de conversa 

entre eles) e entre os próprios alunos; desestímulo quanto ao futuro profissional. Logo, é preciso uma ação 

conjunta entre Estado (Município e Estado), família e sociedade civil, a fim de viabilizar ambientes mais 

propícios para o desenvolvimento de trabalhos de prevenção, nesse campo.  

 Isso porque a escola ideal não é mais aquela que estabelece parâmetros definidos de aprendizagem. A 

interdisciplinariedade e transversalidade buscam aprimorar e desenvolver habilidades que preparem o aluno para 

as novas exigências do mercado mundial, que não está mais restrito a minha cidade, ou local de trabalho. 

Nenhuma das disciplinas ministradas pode se excluir do contexto dos direitos humanos, na medida de inserção 

com as realidades práticas vivenciadas. A questão dialógica e participativa com a comunidade é o diferencial da 

escola do século XXI, pois prepara e estimula os alunos a desenvolver habilidades tais como, resolução de 

problemas, liderança, comunicação, pensamento crítico, dentre outras (DELORS, 1998). 

 

O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Dispondo de mecanismos de atuação administrativa como o inquérito civil, a recomendação 

administrativa, o termo de ajustamento de conduta e a audiência pública, sem aqui fazer referência a ação civil 

pública, por já se tratar de uma solução judicial, pode-se aqui indagar o motivo pelo qual estas outras 

ferramentas institucionais de caráter extrajudicial são pouco utilizadas. Adentra-se, assim, em outro papel 

importante, do Ministério Público, o de acompanhamento de Políticas Públicas. Isso porque o avanço da 

judicialização do país e, consequentemente, dos mecanismos antecedentes e preparatórios para isso acabou 

gerando inefetividade da atuação dos membros ministeriais. Prova disso é o descumprimento de inúmeras 

decisões judiciais pelos entes estatais. 

Resistentes a tentativa de celebração de termos de ajustamento de conduta, os gestores prestam-se, no 

máximo, a celebrar termos de colaboração técnica - anexo III. Resta nos utilizar a audiência pública, mas antes 

disso, os órgãos ministeriais necessitam de apoio e auxílio técnico, para desenvolver um processo de divulgação 

e esclarecimento acerca do tema, é preciso conscientizar a sociedade de que a mediação escolar é importante 

instrumento de pacificação social. Em uma cultura com resquícios de legalidade formal que impede o avanço do 

instrumentos como a mediação, não se vislumbra um caminho diferente, senão o de sensibilizar a população. 

                                                 
8 Notícia disponível em: http://www.ceara.gov.br. acesso em: 05.07.2017. 
9  Daniel Shapiro é diplomata americano, formado em Harvard. Escreve sobre o uso das emoções nas 

negociações. 
10 Roger Fisher foi professor de Direito emérito da Harvard Law School e diretor do Harvard Negotiation 

Project. 
11 Especialista em liderança que criou um conceito que tem por objetivo criar e desenvolver o valor de uma nova 

idéia, negócio ou campanha. 

http://www.ceara.gov.br/


  

 

A interação com os Poderes Executivo e Legislativo é um desafio. Mas, uma vez alcançada pode ser 

bastante producente, na medida que pode solucionar problemas burocráticos e prevenir a mitigação de outros, 

inclusive como ponto de partida para criação de legislação municipal ou estadual que regulamente assuntos de 

interesse de todos. 

A resolução de conflitos sem judicialização é uma exigência do século XXI. Fechar os olhos para o 

desenvolvimento das novas técnicas e métodos de autocomposição é um risco para a sociedade. Até porque de 

forma mais efetiva e preventiva pode-se alcançar soluções mais eficazes, no cotidiano de todos e, em especial, 

no desenvolvimento do trabalho do membro ministerial, tão salutar e necessário para a sociedade. 

 

EXPOSIÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

Os Estados têm buscado políticas públicas emergenciais, em relação ao fenômeno da violência, e os 

governos democráticos têm adotado medidas, na maioria das vezes, ineficazes, quando essa prática envolve 

crianças e adolescentes. Na escola, os relatos de muitos educadores demonstram sentimentos de descrença 

quanto às possibilidades de se realizar um trabalho preventivo em sala de aula (CORRÊA, 2013). 

 Isso porque são expostas, diuturnamente, relatos de práticas do próprio ambiente escolar, que geram ou 

potencializam a violência, quais sejam, bullying12 e indisciplina escolar; valorações com base em merecimento; 

competição; inaptidão dos professores para realizar determinadas atividades e abordagens; exercícios ou tarefas 

inacabadas ou mal realizadas (MACHADO; MARTINS, 2017), dentre outros fatores institucionais e externos.  

Algumas experiências positivas, nas escolas de São Paulo, citadas por Machado e Martins (2017), tais 

como, (a) estreitamento de laços entre alunos, família e sociedade; (b) decréscimo do número de ausências, nas 

aulas, e, consequentemente, do abandono escolar; (c) crescimento do respeito dos alunos para com os 

professores; (d) mais ordem nas instituições educacionais; (e) melhor aproveitamento dos educandos, nos 

estudos; e (f) diminuição de danos ao patrimônio da escola, dentre outros, demonstram os benefícios que a 

mediação pode alcançar, em relação ao problema da violência, nas escolas.  

Percebe-se, portanto, em vista também de evitar atos de indisciplina e infracionais, que o ambiente 

escolar mostra-se útil, em razão da possibilidade de promover uma cultura de paz e tolerância mútua, cuja 

precisão encontra-se, na Lei 13.185/15- art. 4º, inc. VII, que instituiu o combate a intimidação sistemática – 

bullyng. 

Assim apresenta-se o presente trabalho para propor a divulgação da necessidade de ampliação e o 

aprimoramento da mediação nas unidades escolares, por outros meios, que alcancem a sensibilidade coletiva, 

num movimento cultural de desjudicialização. Da mesma forma a cobrança contínua e uniforme da capacitação 

dos educadores e demais membros colaboradores, no sentido de serem multiplicadores da proposta. Isso de 

maneira que possam expor os objetivos dessa forma de solução de conflitos e esclarecer os alunos de ensino 

fundamental, bem como os responsáveis por essas crianças e adolescentes, em relação aos riscos da continuidade 

da violência, no ambiente escolar.  

Mas, para que isso aconteça, a título de política pública, será necessário um acompanhamento contínuo 

por parte das promotorias especializadas, de modo a garantir o diálogo necessário ao enfrentamento dos 

obstáculos que são colocados pelos entes estatais responsáveis pela implementação da educação como direito 

humano e fundamental da criança e do adolescente, resguardados a título nacional (art. 205, CF/88), e 

internacional. Isso porque o direito à educação é mecanismo de ligação que possibilita o reconhecimento e 

abertura para o diferente, de forma que o conhecimento seja propagado e ensinado de forma mais prazerosa e 

útil, senão vejamos: 

 

A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço 

dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a 

compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos 

raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações 

Unidas para a manutenção da paz (Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. ONU, 1948).  

                                                                                                                 “grifo nosso” 

 

 

Virgílio Afonso da Silva (2008, p. 583) apud Sarlet ressalta a natureza econômica dos direitos sociais 

prestacionais, como é o caso da educação. Mas, em que pese a opinião de que se pode restringir tais direitos, em 

                                                 
12 Trata-se de uma violência praticada de forma contínua, individualmente e/ou em grupo, a fim de causar algum 

dano à pessoa a quem tal ação é endereçada. Pode ocorrer de forma visível e direta, ou de maneira invisível e 

indireta, com objetivo de causar dor física e/ou psicológica ao destinatário do ato. 



  

 

razão da insuficiência de recursos públicos para tanto, a questão é controversa, pois, a rigor, devem existir 

previsões orçamentárias com vistas a suprir esse intento. Por outro lado Sarlet (2011, p. 305), levanta a questão 

se tais direitos não estariam mais próximas de direitos subjetivos, que exigem a aplicação do princípio da 

isonomia, no sentido de idêntico acesso a prestações, do que direitos fundamentais sociais propriamente ditos. 

Para alcançar esse desiderato, além da capacitação de educadores em temáticas relacionadas aos temas de 

direitos humanos, democracia e solidariedade social, sugerimos a propagação permanente, na escola e na 

comunidade, dos benefícios da mediação. 

 

CONCLUSÃO  

 

A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/90 estabelecem a 

garantia de prioridade na efetivação dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Daí, porque o direito à 

educação, assegurado constitucionalmente (CF, art. 205), no Brasil, mas regulamentado a nível 

infraconstitucional, como forma de aprimorar a concretização desses direitos, é ambiente propício para exercício 

da cidadania, na medida em que, nesse campo, permite ações preventivas, voltadas não apenas para a diminuição 

da criminalidade e da violência, mas, para o fortalecimento da dignidade deles e de suas famílias. Logo, de 

forma a representar êxito para sociedade, o reconhecimento dos direitos humanos, na história universal, tem uma 

estreita relação de reciprocidade com valores éticos, advindos da moral e do direito. 

As disparidades sociais e a cultura excludente, sem valores consolidados, no sentido do respeito ao 

outro, independentemente de suas acepções políticas, religiosas, étnicas e sociais demonstram que a indisciplina 

e a violência, nas escolas, são fruto de uma instrumentalização do indivíduo, produto da sociedade de massas, 

que não encontra apoio na família, mas pode encontrar, na escola. Isso porque e mediação enquanto prática 

restaurativa é reconhecidamente uma das formas mais eficazes de resolução de conflitos. Até porque a Lei 

12.594/12, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) estabelece a 

excepcionalidade da intervenção judicial, de modo a se priorizar os mecanismos de autocomposição de conflitos 

(art. 35, inc. II). 

Tem-se ainda que a adoção da mediação unida à transversalidade, trazida pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação como um dos parâmetros pedagógicos, norteadores das ações dos educadores, pode colaborar no 

incremento e incentivo a utilização desse instrumento de pacificação social, como mecanismo estimulador da 

esperança e do sentido de vida para esses menores e suas famílias. 

Daí, considerando a importância da instituição escolar como um espaço de socialização desse público, é 

necessário e útil a capacitação dos educadores acerca de alternativas viáveis para a implementação e o 

incremento ordenado e sistemático da mediação para atuar preventivamente. 

A mediação como meio preventivo eficaz, no combate à violência física e psicológica, sofrida por alunos 

e professores mais vulneráveis, por diversas razões de ordem física, étnica, intelectual, cultural, social ou 

econômica, deve ser divulgada por todos e fiscalizada pelo Ministério Público, em razão de suas atribuições 

constitucionais (art. 127 da CF). Ademais devem ser estimuladas experiências que favoreçam a interação entre 

Estado, comunidade escolar, pais e alunos, para que o convívio pacífico dentro da sociedade possa ser construído 

passo a passo com a colaboração de todos.  
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PROPOSTA DE ENUNCIADO: A mediação enquanto prática restaurativa, reconhecidamente eficaz, na 

resolução de conflitos, deve ser incentivada, na escola, e divulgada extrajudicialmente, de forma 

institucionalizada, pelo Ministério Público, para disseminar os seus benefícios junto a sociedade. Da mesma 

forma, sem prejuízo das demais ações de acompanhamento e fiscalização a cargo do membro ministerial, este 

órgão deve favorecer o diálogo entre os poderes de modo a normatizar a capacitação dos educadores e demais 

agentes envolvidos. 

 

ANEXO - MODELO 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº ____/2016 

 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE, ENTRE SI, 

CELEBRAM A PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ E A 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO 

CEARÁ - SEDUC, PARA OS FINS QUE A SEGUIR 

ESPECIFICAM. 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por meio da PROCURADORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO CEARÁ, doravante denominada simplesmente PGJ, inscrita no CNPJ sob o nº 

06.928.790/0001-59, com sede na Rua Assunção, 1.100, José Bonifácio, CEP 60.050-011, Fortaleza/CE, neste 

ato representada por seu Procurador-Geral de Justiça,                              , e a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

DO ESTADO DO CEARÁ, doravante denominada simplesmente SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº 

07.954.514/0001-25, com sede na Av. General Afonso Albuquerque, s/n, Cambeba, CEP 60.830-90, 

Fortaleza/CE, neste ato representada por seu Secretário de Educação do Estado do Ceará,                                     , 

CONSIDERANDO que a promoção da cidadania e da solidariedade é um dos objetivos a ser 

perseguido pelo Estado Democrático de Direito, como se infere dos termos do artigo 3º, incisos I, III e IV da 

Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, no programa de modernização do Poder Judiciário, se reconhece a 

importância, diante do congestionamento dos órgãos julgadores, dos métodos alternativos de resolução de 

conflitos; 

CONSIDERANDO que a Mediação é universal e, seguramente, reconhecida como uma das mais 

eficazes técnicas de resolução pacífica de conflitos; 

CONSIDERANDO o esforço para resolução de conflitos empreendido pela atual gestão da Secretaria 

de Educação nos estabelecimentos de ensino da rede Estadual e em suas diversas unidades administrativas; 

CONSIDERANDO o crescente aumento da conflitualidade nas relações sociais em geral e no âmbito 

escolar particularmente; 

CONSIDERANDO, por fim a preocupação das autoridades educacionais diante do crescimento da 

prática do assédio moral, denominado bullying, no âmbito escolar, e das diversas situações de conflito 

vivenciadas nos estabelecimentos de ensino da rede Estadual em suas diversas unidades administrativas;  

RESOLVEM firmar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, regido, no que couber, 

pela Lei Federal nº 8.666/1993 e ainda pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto a união de esforços para que se dê a implantação, pela 

Secretaria de Educação do Estado do Ceará – SEDUC, a partir do modelo proposto pelo Ministério Público do 

Estado do Ceará, do “Projeto de Implantação da Mediação Escolar”, como uma política de redução dos impactos 

da violência urbana no ambiente das escolas públicas estaduais.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DELIMITAÇÃO DO OBJETO 

Para os fins deste projeto, entender-se-á por Mediação Escolar todo o conjunto de saberes, comportamentos, 

habilidades, técnicas (da mediação e dos processos circulares) e procedimentos que têm como objetivo a 



  

 

construção de uma Cultura de Paz, conceito abrangente esse que é adotado em razão do contexto próprio, muito 

peculiar e diverso do ambiente escolar. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 

Para a consecução do objeto deste Acordo: 

I - A SEDUC compromete-se a: 

a) instalar, na sua organização administrativa, no prazo de 60 (sessenta) dias, a Célula de Mediação Escolar, 

órgão que será responsável pela articulação, implementação, capacitação interna, fortalecimento e 

acompanhamento das ações referentes à Mediação Escolar, como uma política de prevenção e redução dos 

impactos da violência no ambiente escolar; 

b) dotar referida Célula de Mediação de servidores públicos lotados na SEDUC que sejam sensíveis ao assunto 

em tela, possuam habilitação técnica para, posteriormente, gerirem suas próprias capacitações e se dediquem 

exclusivamente a essa atribuição; 

c) garantir que todos os servidores que trabalharão na Célula de Mediação, bem como os representantes deste 

órgão perante as CREDES, participem da capacitação inicial e da formação continuada que serão ministradas, 

sob a Coordenação do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Infância, Juventude e 

Educação do MPCE – CAOPIJ, na Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará - ESMP; 

d) adotar ações com vistas à implementação, à manutenção e à ampliação gradativa do Programa de Implantação 

da Mediação Escolar proposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará, apresentando, no prazo de 60 

(sessenta) dias, o devido cronograma; 

e) garantir que, em todas as escolas estaduais, tão logo seja implementada a Mediação escolar: 

1) que profissionais e alunos sejam capacitados pelos integrantes da Célula de Mediação Escolar da 

SEDUC; 

2) que haja salas devidamente reservadas e fluxos para a aplicação dos procedimentos devidamente 

estabelecidos; 

f) trocar informações, documentos e apoio técnico-institucional necessários, estabelecendo intercâmbio entre as 

instituições partícipes do projeto em tela, com o objetivo de ampliar o conhecimento técnico dos Mediadores e 

dos Instrutores em Mediação; 

g) acompanhar, avaliar e supervisionar, constantemente, a execução pelos seus profissionais e alunos das ações 

de mediação de conflitos e círculos de construção de paz; 

h) dar publicidade às ações advindas deste Acordo, desde que não possuam caráter sigiloso. 

II - o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, compromete-se a: 

a) coordenar, por meio do CAOPIJ, e promover, por intermédio da ESMP e com o apoio das instituições 

parceiras citadas no “Projeto de Implantação de Mediação Escolar”, tanto a formação inicial quanto a continuada 

da equipe técnica de servidores que comporá a Célula de Mediação de Escolar da SEDUC; 

b) garantir que a formação inicial terá carga horária mínima de 50h/aula presenciais e 20h/aula de atividades à 

distância; 

c) assegurar que as suas formações: 

1) terão como finalidade precípua a formação de multiplicadores que sejam capazes de, posterior e 

autonomamente, identificar, sensibilizar e capacitar os professores e alunos que trabalharão como 

mediadores escolares; 

2) manterão alto padrão de qualidade e conferirão as devidas certificações. 

CLÁUSULA QUARTA – DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DAS     

CAPACITAÇÕES 

Os cursos de capacitação poderão ser ministrados noutras dependências que não as da ESMP, desde que haja 

consenso entre as partes. 

CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO 

Os partícipes designarão gestores para acompanhar, gerenciar e administrar a execução do presente Acordo. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS 



  

 

O presente Acordo não envolve transferência de recursos entre os partícipes, os quais alocarão recursos 

financeiros e humanos de acordo com suas próprias dotações orçamentárias. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EFICÁCIA E DA VIGÊNCIA 

Este Acordo terá eficácia a partir da data de sua publicação e vigência por 24 (vinte e quatro) meses, exceto se 

houver manifestação expressa em sentido contrário, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei Federal nº 

8.666/1993, até o prazo máximo de 60 (sessenta) meses. 

CLÁUSULA OITAVA – DO DISTRATO E DA RESILIÇÃO UNILATERAL 

Os partícipes poderão, a qualquer tempo, promover o distrato do presente Acordo por mútuo consentimento, ou a 

resilição unilateral por iniciativa de qualquer deles, mediante notificação por escrito, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, restando para cada qual, tão somente a responsabilidade pelas tarefas em execução no período 

anterior à notificação. 

Parágrafo único. Considerar-se-á antecipadamente rescindido o acordo no caso de descumprimento 

injustificado de quaisquer cláusulas por qualquer das partes. 

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES 

O Acordo poderá ser alterado, por mútuo entendimento entre os partícipes, durante a sua vigência, mediante 

Termo Aditivo, visando a aperfeiçoar a execução dos trabalhos, vedada a alteraçao do objeto. 

CLÁUSULA DEZ – DA AÇÃO PROMOCIONAL 

Em qualquer ação promocional relacionada ao objeto do presente Acordo, será, obrigatoriamente, destacada a 

colaboração dos partícipes, observado o disposto no artigo 37, §1º da Constituição Federal. 

CLÁUSULA ONZE – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Aplicam-se à execução deste Acordo os termos da Lei Federal nº 8.666/1993, no que couber, os preceitos de 

Direito Público e, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos. 

CLÁUSULA DOZE – DA PUBLICAÇÃO 

O presente Acordo de Cooperação deverá ser publicado pela PGJ no Diário da Justiça Eletrônico, na forma de 

extrato, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA TREZE – FORO 

Fica eleito o foro de Fortaleza/CE, com exclusão de qualquer outro, para dirimir eventuais questões oriundas 

deste instrumento, não resolvidas administrativamente.  

 

E, assim, por estarem as partes devidamente ajustadas, lavra-se o presente ACORDO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA em 04 (quatro) vias de igual teor, forma e finalidade, que serão assinadas por seus 

representantes e pelas testemunhas a seguir discriminadas. 

 

Fortaleza,          de junho de 2016. 

 

 

Procurador Geral de Justiça                                          Secretário de Educação do Estado do Ceará 
 

 

Testemunhas 
 

______________________________          ______________________________ 

Nome:                                                       Nome: 

 

* Observação dirigida à Comissão temática: A autora e responsável pela apresentação da tese é Terezinha 

Antonia de Albuquerque Gomes, promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, titular da 

171ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, Residente na Rua Dona Leopoldina, 480, apart. 101, centro, 

Fortaleza/Ce, cep. 60110-000. Contato: (85) 9820301.45 ou (85) 992217464, email: terezinhagomes@gmail.com  

mailto:terezinhagomes@gmail.com

