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O clima organizacional de escolas: avanços e desafios na resolução dos 

conflitos 

 

Roberto Alves Gomes1 

 

RESUMO 
O texto analisa as contribuições do projeto Justiça Restaurativa para a melhoria dos conflitos no contexto do clima 
organizacional de escolas públicas da grande São Paulo. Apresenta, inicialmente, os princípios do projeto com destaque 
para o Círculo Restaurativo no qual o facilitador restaurativo é a peça primordial, uma vez que, por meio da cultura do 
diálogo, media as situações conflituosas no ambiente escolar. Para tanto, ressalta-se um perfil desse profissional, 
considerando sua sensibilidade para o exercício do saber ouvir, falar e agir, propiciando a construção da autonomia das 
partes envolvidas, a fim de definir medidas restaurativas a cerca do fato vivenciado. Sendo assim, evidencia-se os 
avanços e os desafios na prática restaurativa, adentrando o contexto do exercício do diálogo consigo mesmo e com o 
outro, com destaque para uma cultura da paz fundamentada nos direitos humanos. 
Palavras-chave: Conflitos. Clima organizacional. Facilitador. Avanços. Desafios. 

 
The organizational climate of school: advances and challenges in the conflicts resolution 
 

ABSTRACT 
This work analyzes the contributions of the Restorative Justice project to develop better conflict resolution skills in the 
context of organizational climate of public school in Greater São Paulo. It initially presents the principles of this project 
highlighting the Restorative Circle in which the restorative justice facilitator is the main key since he mediates the 
conflictive situations in school environment by the culture of dialogue. For this purpose it is important to highlight, as a 
skill required for this professional profile, his sensibility to know how and when to listen, speak and act, fostering the 
construction of autonomy between the involved parts in order to define restorative measures for the experienced fact. 
This way, it is evident the importance of the advances and challenges in restorative practice towards both the inner 
dialogue within oneself and, after that, the external dialogue with others, highlighting a culture of peace founded on 
human rights. 
KEY WORDS: Conflicts. Organizational climate. Facilitator. Advances and challenges. 

 

Este texto pretende discorrer sobre como o desenvolvimento de ações ligadas ao Projeto 

Justiça Restaurativa, desenvolvido em Heliópolis e Guarulhos, tem contribuído para a melhoria do 

clima organizacional de escolas da rede pública estadual. 

Certamente a violência não é um fenômeno social recente. No entanto, é possível afirmar que 

suas manifestações se multiplicam, assim como os atores nelas envolvidos (CANDAU, 2008, p. 137). 
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Agressões verbais, morais, raciais, preconceituosas e físicas são manifestações de violência que 

causam desequilíbrio no indivíduo vitimado e uma falsa satisfação do agressor. 

A violência escolar traz o reflexo do contexto social e urbano para dentro desses espaços e 

não é tão diferente do que ocorre fora dos muros da instituição, sendo brandas ou muitas vezes 

desencadeadoras de problemas de ordem psicológica e social para as crianças e jovens. 

 O interior das escolas é permeado por conflitos sociais, uma vez que é o ponto de encontro 

de crianças e de jovens que retratam a realidade de uma sociedade imersa em uma cultura da 

intolerância consigo mesmo e com o outro.   

 De acordo com Ceccon (2007, p. 19) 

 

Conflitos existem por toda a parte. Não são, em sua natureza, nem bons nem ruins: 
fazem parte da vida em sociedade. A maneira como lidamos com eles, no entanto, 
faz com que tenham desdobramentos positivos ou negativos. Quando bem 
manejados, os conflitos podem levar as situações de intensa criatividade e 
aprendizagem. Quando ignorados ou mal administrados, podem ter consequências 
não desejadas. O que comumente se denomina violência é uma das possíveis 
consequências da inabilidade em se manejar conflitos. Compreender isso é uma 
questão crucial para gestores e outras lideranças escolares. 

 

 

Nesse sentido, as situações de violência presenciais no cotidiano das escolas, que trazem 

desconforto à segurança interna e externa, são frutos de conflitos mal administrados por gestores e 

lideranças escolares, que não compreendem os mínimos conflitos cotidianos como situações 

propícias a aprendizagem ou como germinadores de atos violentos no futuro, se ignorados. 

As escolas educam para não violência e ao perceberem que não podem educar sozinhas, 

articularam-se com as demais organizações do bairro ou cidade, surgindo, assim, a parceria escola, 

família e comunidade.  

   Em resposta a essas situações presentes no contexto social e refletido no universo das 

escolas, a sociedade vem procurando mobilizar-se e cobrar dos órgãos de justiça, segurança e 

educação, medidas que garantam ações mais efetivas de proteção e de combate a violência na 

escola. 

 Pensando neste contexto, a partir de 2006, estabeleceu-se uma parceria entre  Justiça e a 

Educação, iniciando-se um projeto intitulado “JUSTIÇA E EDUCAÇÃO EM HELIÓPOLIS E 

GUARULHOS: PARCERIA PARA A CIDADANIA” envolvendo algumas escolas da região de Guarulhos e 

de Heliópolis na capital paulista. 
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 Inicialmente, este projeto, partindo da premissa de que atos violentos são sempre 

desencadeados por situações anteriores as quais a intolerância e a falta de diálogo estiveram 

presentes, visou analisar o campo de conflitos da violência escolar e de possíveis relações de 

violência sob diferentes ângulos. 

 O Projeto, desenvolvido por meio de parcerias entre a Justiça, a Educação, a Comunidade e 

o Conselho Tutelar, fixou como eixo central a aprendizagem de procedimentos restaurativos pelos 

facilitadores voluntários, que iriam operar nos Círculos Restaurativos nas escolas, no Fórum e na 

comunidade (SÃO PAULO, 2007, p. 30). 

 Para isso houve o Curso de Formação de Lideranças Educacionais no qual participaram cinco 

integrantes de cada unidade escolar juntamente com os gestores do Sistema Judiciário (Juiz e 

Promotor). As oficinas, oferecidas no Curso de Formação, visava a mobilização de ações em prol ao 

estabelecimento de uma cultura da paz nas escolas, pautada na capacidade do ser humano em 

dialogar e restaurar as relações, sem desencadear atitudes conflituosas que geram a violência 

verbal e, consequentemente, a agressão física. 

 A justiça restaurativa se aproxima de um dos caminhos a serem desenvolvidos para a 

melhoria dos direitos humanos, a vista de práticas pautadas no diálogo que levam a reflexão das 

ações, possibilitando um mapa real da trajetória do fato ou da agressão sofrida. 

 É importante destacar, segundo o documento que 

os valores  que regem a Justiça Restaurativa são: empoderamento, participação, 
autonomia, respeito, busca de sentido e de pertencimento na responsabilização 
pelos danos causados, mas também na satisfação das necessidades emergenciais a 
partir da situação de conflito (SÃO PAULO, 2007, p. 13). 

  

 A prática da Justiça Restaurativa, portanto, baseia-se no diálogo como procedimento 

necessário para a resolução dos atos cometidos contra a sociedade e, por sua vez, contra a 

comunidade escolar. Nessa prática há a dinâmica do círculo restaurativo, articulada por um 

facilitador, na qual “há um encontro entre aquele que praticou o ato que gerou um dano com 

aquele que recebeu este ato para que o primeiro se defronte com as consequências de suas 

escolhas e ações”(SÃO PAULO, 2007, p. 13). 

 O facilitador, que rege este encontro entre as partes, é uma pessoa capacitada 

tecnicamente para mediar à situação por meio do diálogo procurando estabelecer não a punição, 

mas a responsabilização do ato ocorrido chegando a propor acordos definidos de conduta e, 

quando necessário, a reparação do dano pelos responsáveis no ambiente escolar.   
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 Os organizadores do projeto acreditam que é possível restabelecer a cultura do diálogo para 

resolver conflitos, visando definir responsabilidades e procurando uma solução pontual e imediata 

para sanar o problema por meio da prática da dinâmica do círculo restaurativo. 

 A cultura do diálogo, nos círculos restaurativos, acontece em encontros semanais, 

previamente agendados com dia e horários definidos, nos quais o facilitador articula o acolhimento 

dos envolvidos,  a exposição dos fatos e ponderação da situação proporcionando uma reflexão, 

pontuando as causas, consequências e responsabilidades. 

 Nesses encontros o facilitador, enquanto um mediador direciona as indagações com o 

objetivo de proporcionar a formação e sistematização de conceitos e de atitudes sobre o fato 

ocorrido. Perguntas como: - “O que quer que o outro saiba sobre como você está, neste 

momento?”- “O que quer que o outro saiba sobre o que você buscava na hora do ato?”- “O que 

querem fazer agora, para restaurar a justiça?” (SÃO PAULO, 2007, p. 88), são alguns exemplos de 

indagações lançadas pelo facilitador para iniciar a reflexão em torno dos fatos ocorridos com o 

objetivo de restituir das identidades muitas vezes destruídas pela ação em si. 

Ao final do encontro é registrado o acordo definido em conjunto com as partes envolvidas, 

versando sobre a reparação do dano, e o agendamento do pós-círculo, para constatar o 

cumprimento dos acordos e se foram cumpridos em consonância com os interesses dos envolvidos. 

Considerando que o Facilitador Restaurativo é a peça primordial do projeto, é válido ressaltar 

que o perfil desse profissional deve contar com os seguintes pré-requisitos: 

 Saber escutar o outro e sentir o que o outro está sentindo; 

 Se interessar de verdade pelo outro e fazer perguntas para conhecê-lo 

melhor; 

 Gostar mais de observar as pessoas do que fazer julgamento e críticas; 

 Ter facilidade em se expressar; 

 Ter facilidade em se expor; 

 Ficar animado com novos desafios e aprendizados (SÃO PAULO, 2007, p. 36). 

Dessa forma, a função do facilitador no desencadeamento das ações no Círculo Restaurativo 

é essencial. Além da sua sensibilidade para articular as perguntas e conduzir as reflexões, é 

primordial, que ele esteja atento para retomar, a cada momento, a situação por meio de novas 

interferências que devem propiciar a construção da autonomia das partes em destaque no conflito, 

para que possam concluir medidas restaurativas a cerca do fato vivenciado. 
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Durante todo o desenvolvimento das ações se faz importante desenvolver, como preconiza 

Gall; Guedes (2009, p.67), a capacidade de trabalhar em conjunto com outros parceiros, sendo 

fundamental que o facilitador encaminhe as dúvidas para outros profissionais, divida 

responsabilidades, estimule pais e mães mais atuantes a realizarem esforços em conjunto.  

É importante destacar que as ações desenvolvidas por esse projeto devem estar em 

consonância com os pressupostos do PROJETO PEDAGÓGICO da unidade escolar, deixando 

evidente que as NORMAS DISCIPLINARES fundamentadas no REGIMENTO ESCOLAR, continuam 

sendo medidas de referência para a indisciplina. 

Entretanto, houve, em relação ao projeto em questão, algumas resistências no interior das 

escolas por parte de diretores, coordenadores, professores, funcionários e alunos. Criou-se o 

paradigma que a indisciplina não mais seria contida, uma vez que, além do diálogo não resolver as 

questões conflituosas, provocaria a perda da autoridade dos membros competentes no ambiente 

escolar. 

Percebe-se que a prática do DIÁLOGO, principalmente no que diz respeito a resolução de 

conflitos no interior da escola ainda não faz parte da nossa cultura, haja visto que herdamos 

historicamente uma postura tradicional na qual a punição era o melhor caminho para  manter a 

autoridade. 

Uma autoridade baseada na cultura do medo exercido pela escola e legitimada na família, 

que apoiava toda a forma de castigo para disciplinar a criança e jovem acreditando possibilitar que 

a aprendizagem acontecesse. 

 Ainda hoje, os profissionais da educação enfrentam, no cotidiano escolar, uma série de 

embates causados pelos assombros dessa autoridade. A postura saudosista de uma escola 

excludente e punitiva está presente tanto na fala quanto nas atitudes dos pais que querem 

transferir a responsabilidade de educar seus filhos para a escola, alegando que a direção tem que 

ser mais firme e excluir do ambiente escolar alunos que atrapalham a aula. 

 Frente essa realidade, é evidente que práticas, como as propostas pela Justiça Restaurativa, 

provocam reações adversas na comunidade escolar, pois é preciso deixar o contexto da autoridade 

estabelecida e adentrar em um contexto no qual novos conceitos são construídos a partir do 

exercício cotidiano do DIÁLOGO consigo mesmo e com o outro. 

 Essa mudança de concepção, da violência do âmbito estritamente policial para o 

humanizador, gera incertezas e fragilidades, a vista que, para enfrentar uma cultura da violência, 
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consideramos ser necessário promover, em todos os âmbitos da vida, individual, familiar, grupal e 

social, uma cultura dos direitos humanos (CANDAU, 2008, p. 156). 

 O referido projeto foi desenvolvido em 19 (dezenove) escolas acompanhadas por técnicos e 

orientadores das próprias diretorias de ensino e por pessoas da justiça por meio de reuniões focais 

para avaliar o desenvolvimento das ações e redirecionar possíveis entraves da prática. 

 Percebe-se, por meio da análise do documento (SÃO PAULO, 2007) tanto avanços quanto 

desafios relacionados ao Projeto “Justiça e Educação em Heliópolis e Guarulhos: parceria para a 

cidadania.” 

 Os avanços foram detectados, inicialmente, considerando os seguintes pontos: 

 A construção de uma dinâmica de ação no coletivo das relações parceiras 

(Lideranças Educacionais, Sistema Judiciário e Representante Comunitário); 

 O registro de mudanças na resolução de conflitos nas escolas envolvidas, nas 

quais o círculo proporcionou um novo olhar para a resolução dos problemas, estreitando 

em muitos casos os laços da escola com a comunidade; 

 A volta da credibilidade na capacidade do homem exercer o diálogo para 

mediar e estabelecer limites para suas ações, evitando assim o confronto direto através de 

ações violentas como a única forma de resolução dos problemas do cotidiano; 

 A desestabilização da equipe escolar, saindo do comodismo de esperar 

medidas superiores para resolver os seus problemas, envolvendo-se e estabelecendo 

parcerias produtivas no próprio ambiente escolar que impactaram na melhor organização 

do ambiente evitando confrontos desnecessários. 

 

Já os desafios a enfrentar nas ações futuras do projeto são: 

 Falta de maior credibilidade dos educadores na prática do diálogo como 

possibilidade efetiva de resolução dos conflitos e da violência no ambiente escolar; 

 Embora o avanço constatado, é necessário superar a descrença de muitos de 

que a situação social, já tão deteriorada, possa ser revertida (Juízes Daniel Issler e Egberto 

Penido); 

 O novo assusta! A tendência, de modo geral, é esperar resultados antes de 

aderir àquilo que não conhecemos (Dirigente de Ensino Maria Isabel); 

 Encontrar voluntários na comunidade e na própria escola, com o perfil de 

Facilitador para desenvolver os Círculos Restaurativos de forma efetiva. 
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Sendo assim, podemos concluir que ações como essa da Justiça Restaurativa, estabelecem 

uma proposta mais humanizadora no interior da escola possibilitando o repensar das práticas e dos 

pressupostos da PROPOSTA PEDAGÓGICA, visando o desenvolvimento de ações fundamentadas na 

cultura da paz sustentada pela prática do DIÁLOGO.  
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