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Resumo: O autor aborda a possibilidade do uso de mecanismos de 
mediação para solução de conflitos envolvendo crianças e adolescentes, 
como alternativa idônea, prevista em lei, que integra e complementa o 
processo de desenvolvimento humano e formação de cidadãos inerente à 
educação e à política de atendimento à criança e ao adolescente, inclusive 
aqueles envolvidos com a prática de atos infracionais. 
 

Abstract: The author intends to express the possibility of the use of 
mediation in order to solve conflicts and settle disputes involving children 
and teenagers, as a valid and lawful option, within the process of human 
and citizen development inherent to education and the government policy to 
deal with children and teenagers, including those involved in crimes and 
other legal violations. 
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I - Introdução: 

 

No Brasil, a solução de conflitos (ou de situações de violação de direitos, de 
um modo geral) em matéria de infância e juventude, tradicionalmente, sempre ficou a 
cargo do Poder Judiciário, criando uma cultura de “judicialização” do atendimento que 
perdura até hoje e encontra-se fortemente enraizada na mente de muitos dos operadores 
do atual “Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente”2. 

De fato, sob a égide dos “Códigos de Menores” de 1927 e 1979, não havia 
muitas alternativas à intervenção judicial, que somente ocorria após já caracterizada a 
violação do direito, e geralmente resultava no afastamento da criança ou adolescente do 
convívio familiar ou em outra solução que, apesar de destinada a atender (teoricamente) 
o “melhor interesse do menor”, geralmente não levava em conta a opinião da criança ou 
adolescente (que sequer eram considerados “sujeitos de direitos” e/ou pessoas capazes 
de exprimir sua vontade) e, a pretexto de “protege-los”, acabava contribuindo para 
violação de outros de seus direitos fundamentais. 

Em alguns casos, sem dispor de meios para obrigar o Poder Público a 
intervir em situações de conflito interpessoal, seja no âmbito da família, seja em outros 
espaços de convivência da criança ou adolescente, o próprio “Juiz de Menores” 
chamava para si a responsabilidade de solucioná-los, mas normalmente o fazia de forma 
improvisada, usando muito mais de sua autoridade (e do “temor reverencial” que sua 
posição incitava nos demais) do que qualquer outro meio de convencimento ou busca de 
um efetivo “apaziguamento” dos ânimos, o que acabava por manter, ainda que de forma 
velada (ou latente), o clima de insatisfação e belicosidade existente entre os envolvidos 
na disputa, com evidentes reflexos negativos para os mesmos. 

Foi apenas com o advento da “Doutrina da Proteção Integral à Criança e 
ao Adolescente”, a partir da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, de 1989, 
e da Constituição Federal de 1988, que a incorporou em seu art. 227 - e também previu, 
em seu art. 226, caput e §8º, a necessidade de o Poder Público criar mecanismos de 
proteção à família, destinados, dentre outros, a “coibir a violência no âmbito de suas 
relações” -, que essa situação começou a mudar. 

Apesar disto, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), 
em sua redação original, não deixou explícito o conceito de “desjudicialização” do 
atendimento (muito menos que esta poderia se dar através da mediação3), fazendo com 

                                                 
2 Que segundo o art. 1º, da Resolução nº 113/2006, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CONANDA, “...constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas 
governamentais e da sociedade civil, na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos 
mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e do 
adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal”. 
 
3 Assim entendida como uma forma de “autocomposição de conflitos”, na qual os próprios envolvidos 
irão discutir e solucionar o litígio, com a presença de um terceiro imparcial, que não deve influenciar ou 
persuadi-los a entrar em um acordo. Nas palavras de Camp (1999) e Schnitman & Schnitman (2000), 



que muitas das práticas consagradas pelo “Código de Menores” persistissem por anos 
após sua revogação, apesar de francamente ultrapassadas e ineficientes. 

Com efeito, foi apenas após as alterações legislativas promovidas pela Lei 
nº 12.010/2009 e, mais recentemente, pela Lei nº 13.010/2014, que o Estatuto da 
Criança e do Adolescente passou a prever, de forma mais clara, a necessidade a criação 
de mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos, no mesmo sentido do que também 
prevê a Lei nº 12.594/2012 (outra norma de referência em matéria de infância e 
juventude, que instituiu o chamado “Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - 
SINASE”, estabelecendo os parâmetros a serem observados quando do atendimento de 
adolescentes autores de ato infracional). 

E justamente em razão de sua importância para compreensão da matéria, 
passaremos a analisar as disposições das Leis nºs 8.069/1990 e 12.594/2012 que 
sinalizam no sentido da “desjudicialização” do atendimento prestado à criança e ao 
adolescente, dando margem à criação de mecanismos de autocomposição de conflitos, 
como é o caso da mediação. 

 

                                                                                                                                               
citados por Cristina Palmeirão: “... é uma prática de intervenção que acredita na resolução de conflitos 
sociais por uma forma pacífica e cooperante entre as partes, baseando-se num conjunto de técnicas de 
comunicação e de pensamento criativo, para que as pessoas envolvidas resolvam as suas diferenças 
relativas a necessidades e interesses e construam, por si, soluções aceitáveis por ambas as partes”. 



II - A mediação de conflitos no âmbito da Lei nº 8.069/1990: 

  

Os fundamentos legais para instituição de mecanismos destinados à 
mediação e outras formas de solução extrajudicial de conflitos em matéria de infância e 
juventude, ainda que de forma um tanto quanto tímida, já estavam presentes na redação 
original do Estatuto da Criança e do Adolescente, que desde sempre previu a 
necessidade de uma intervenção rápida e eficiente do Poder Público (e não apenas do 
Poder Judiciário), no sentido da plena efetivação de seus direitos fundamentais 
(inclusive o direito à inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral de crianças e 
adolescentes, que devem ser colocados a salvo de qualquer tratamento desumano, 
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor4). 

Na verdade, a Lei nº 8.069/1990 procurou estimular a atuação articulada e 
integrada entre os mais diversos órgãos e agentes corresponsáveis pelo atendimento de 
crianças, adolescentes e famílias, com a instituição de políticas públicas intersetoriais 
que contemplassem as mais diversas alternativas de abordagem/intervenção estatal5 
(como é o caso da mediação de conflitos), na perspectiva de reduzir a intervenção 
judicial ao mínimo possível, de modo que esta somente ocorresse quando estritamente 
necessária.  

A própria criação do Conselho Tutelar6, órgão colegiado que, dentre outras, 
possui a atribuição de atender crianças e adolescentes, assim como seus pais ou 
responsáveis, aplicando-lhes inúmeras “medidas” relacionadas nos arts. 101 e 129, da 
Lei nº 8.069/19907, seguiu a “lógica” da excepcionalidade da intervenção judicial, 
sendo perfeitamente possível que este dê sua contribuição no sentido da mediação de 
conflitos, sobretudo no âmbito das famílias8. 

Em que pese tais disposições normativas já apontarem para a possibilidade 
do uso da mediação como forma de gestão (e efetiva solução) de conflitos envolvendo 
crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, a mencionada cultura da 
“judicialização” e a pouca difusão de mecanismos extrajudiciais de resolução de litígios 
                                                 
4 Cf. arts. 4º, 5º, 17 e 18, da Lei nº 8.069/1990. 
5 Inteligência dos arts. 4º, caput, 86 e 88, inciso V, da Lei nº 8.069/1990 (apenas para mencionar os 
dispositivos relativos à matéria já contemplados na redação original deste Diploma Legal). 
6 Definido pelo art. 131, da Lei nº 8.069/90 como um “órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 
definidos nesta Lei”. 
7 Cf. art. 136, incisos I e II, da Lei nº 8.069/1990. O “rol” de medidas de proteção contido no art. 101, da 
Lei nº 8.069/1990, vale dizer, é meramente exemplificativo, podendo ser utilizadas outras, além das 
expressamente relacionadas no dispositivo. 
8 Embora o Conselho Tutelar não seja um “programa de atendimento” e sua atuação não substitua a 
intervenção de programas próprios de mediação, tendo em vista que tem, dentre outras a atribuição de 
“atender e aconselhar os pais ou responsável” (art. 136, inciso II, da Lei nº 8.069/1990), pode sem 
dúvida contribuir para, quando do atendimento destes, criar as condições favoráveis à mediação ou, ao 
menos, evitar o acirramento dos ânimos e/ou o agravamento do conflito interpessoal existente, devendo 
seus integrantes receber a devida qualificação funcional para tanto (como previsto, aliás, pelo art. 70-A, 
inciso III, da Lei nº 8.069/1990). 



no Brasil (contrariando uma tendência mundial), fez com que poucos avanços neste 
sentido ocorressem.  

Na verdade, apenas a partir de alterações legislativas recentes que a Lei nº 
8.069/1990 passou a contemplar referências mais explícitas à necessidade de criação de 
mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos, a começar pela inclusão, dentre os 
princípios que devem nortear a intervenção estatal em matéria de infância e juventude, 
relacionados em seu art. 100, par. único, incluiu os relativos à “intervenção mínima”, à 
“intervenção precoce” e à “oitiva obrigatória e participação”, que claramente apontam 
para necessidade de encontrar “caminhos alternativos” para plena efetivação dos 
direitos de crianças e adolescentes, reconhecendo de forma mais clara o direito de 
exprimir sua vontade e de participar da solução dos problemas por eles enfrentados9. 

O passo mais decisivo no sentido da obrigatoriedade da instituição de tais 
mecanismos, como parte integrante da “Política de Atendimento à Criança e ao 
Adolescente”, no entanto, veio apenas com o advento da Lei nº 13.010/2014, que no 
bojo do art. 70-A por ela incorporado ao Estatuto da Criança e do Adolescente, 
determinou que, dentre as ações a serem (obrigatoriamente) implementadas pelo Poder 
Público no sentido de coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou 
degradante, bem como de difundir formas não violentas de educação de crianças e de 
adolescentes, deve ser incluído: “o apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica 
de conflitos que envolvam violência contra a criança e o adolescente” (inciso IV). 

Muito embora a mediação não seja a única forma de intervenção em casos 
semelhantes, ela é, sem dúvida, um importante meio de solução - e em caráter efetivo e 
definitivo - de conflitos envolvendo crianças e adolescentes, razão pela qual deve ser 
uma das alternativas a serem instituídas pelo Poder Público, sendo assim colocada à 
disposição dos órgãos e agentes encarregados do atendimento desta demanda sempre 
que a situação recomendar. 

Importante destacar que, como o dispositivo acima transcrito evidencia, tais 
mecanismos podem ser instituídos não apenas por órgãos governamentais, mas também 
por meio de entidades não governamentais que, neste sentido, podem ser estimuladas a 
apresentar projetos a serem contemplados com recursos provenientes dos Fundos dos 
Direitos da Criança e do Adolescente10. 

Interessante observar que, dada amplitude da Lei nº 13.010/2014 (assim 
como da Lei nº 8.069/1990), a mediação não é cabível apenas em se tratando de 
conflitos intrafamiliares, mas também em outras situações envolvendo a violação de 
direitos de crianças e adolescentes de um modo geral, desde que razoável e 
recomendável sua utilização no caso em concreto, observados os princípios e 

                                                 
9 O que, por sinal, já era previsto nos arts. 12, 13 e 16, da Convenção da ONU sobre os Direitos da 
Criança de 1989. 
10 Cabe aos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, que são os responsáveis pela definição da 
Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente, assim como pela gestão dos Fundos Especiais a 
estes vinculados, definir a destinação de recursos para esta finalidade, assim como os critérios para 
seleção dos projetos que serão por estes contemplados. 



parâmetros normativos que orientam a atuação do Poder Público (assim como das 
entidades não governamentais que, por delegação e/ou convênio, executam ações 
próprias do Poder Público) em matéria de infância e juventude, a exemplo daqueles 
relacionados no supramencionado art. 100, par. único, da Lei nº 8.069/1990. 

Um bom exemplo disto são as situações de conflito verificadas no âmbito 
das escolas, seja envolvendo apenas alunos, seja também professores e outros 
integrantes da comunidade escolar, que serão melhor abordadas adiante, quando 
tratarmos da mediação no âmbito da Lei nº 12.594/2012.  

Evidente que haverá casos em que, seja por sua natureza, seja por sua 
gravidade (como nos crimes - especialmente os de natureza sexual - praticados contra 
crianças e adolescentes), a mediação não será possível, havendo espaço, quando muito, 
para adoção das chamadas “práticas restaurativas”, que não são objeto do presente 
estudo11. 

Em qualquer caso, justamente em razão da necessidade de respeito aos 
princípios acima referidos, é fundamental que o cabimento ou não da mediação seja 
sempre analisado na perspectiva de atender ao “superior interesse” da criança ou 
adolescente atendida12, procurando sempre preservar sua intimidade e respeitar sua 
“opinião informada” sobre a intervenção pretendida, não devendo ser de modo algum 
realizada sem o seu consentimento expresso (partindo do princípio, é claro, que a 
criança ou adolescente têm condições de exprimir sua vontade, observado o disposto 
nos arts. 28 e 100, par. único, inciso XII, da Lei nº 8.069/1990). 

Isto não significa, logicamente, que a depender da situação, não possam ser 
tomadas algumas iniciativas destinadas à obtenção de tal consentimento, que poderão 
também servir para auxiliar a criança ou adolescente a superar possíveis traumas 
decorrentes do conflito vivenciado, mas tudo irá depender de uma análise criteriosa e 
individualizada de cada caso e da intervenção de profissionais qualificados para tanto, 
como parte de uma proposta de atendimento mais abrangente, extensiva à sua família. 

A “preparação” para mediação, aliás, deverá ocorrer em todos os casos em 
que esta seja recomendada, e deverá atingir todos aqueles envolvidos direta ou 
indiretamente no litígio. 

                                                 
11 A adoção de “práticas restaurativas” por parte do Sistema de Justiça - e em especial por parte do 
Sistema de Justiça da Infância e Juventude - é relativamente recente, e embora tenha alguns pontos de 
convergência com a mediação, prevendo a aproximação entre os envolvidos no evento infracional (autor, 
vítima e seus familiares), na busca de uma “solução negociada”, que evite a imposição de uma “pena” (ou 
“sanção estatal”, de uma forma mais abrangente), contrariamente ao que ocorre com a mediação tem 
como um de seus pressupostos a obrigatoriedade da intervenção judicial (ainda que para fins de 
“homologação” do acordo celebrado entre as partes), tendo por escopo primordial a responsabilização do 
infrator e devendo, o quanto possível, atender aos interesses e necessidades da vítima (como o art. 35, 
inciso III, da Lei nº 12.594/2012 - que será adiante melhor analisado - evidencia). 
12 Cf. art. 1º, letra “a”, da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, de 1989 e art. 100, par. único, 
inciso IV, da Lei nº 8.069/1990. 



Em relação aos pais ou responsáveis, mesmo em se tratando de conflito 
extrafamiliar, a preparação deve contemplar tanto a orientação sobre a intervenção 
propriamente dita, suas etapas e implicações, quanto buscar a “adesão” da família para 
com o processo, seja para que contribuam de maneira efetiva para apaziguar a situação, 
seja para acompanhar a criança/adolescente quando da execução das ações e 
intervenções previstas13. 

Evidente, outrossim, que a orientação aos pais ou responsáveis, assim como 
a própria mediação, deverão ocorrer não apenas quando o conflito envolve diretamente 
a própria criança ou adolescente, mas também quando a atinge (ou ao menos pode 
atingir) indiretamente, como nos casos de separação em que houver disputa pela guarda 
dos filhos ou outras situações de conflito ou animosidade no âmbito da família 
(atingindo, inclusive, integrantes da “família extensa ou ampliada”14), que podem 
acarretar sofrimento ou traumas de toda ordem. 

Embora a Lei nº 8.069/1990 não aborde a matéria diretamente, o 
encaminhamento dos pais para equipamentos especializados em mediação (inclusive 
após eventualmente já instaurado o processo judicial15), sempre que necessário para o 
bem-estar da criança ou adolescente, é decorrência natural de todas as normas e 
princípios aplicáveis à matéria, tendo respaldo, dentre outras, nos arts. 101, caput e 
inciso IV e 129, inciso IV, da Lei nº 8.069/199016.  

Os parâmetros normativos instituídos pela Lei nº 8.069/1990, aliás, também 
se aplicam a outros Diplomas Legais que regulam o atendimento de crianças e 
adolescentes, como é o caso da Lei nº 12.594/2014, que como melhor veremos adiante 
também abre espaço (e de maneira ainda mais explícita) para mediação de conflitos. 

 

                                                 
13 Valendo neste sentido mencionar o disposto nos arts. 18-B, inciso IV e 129, inciso VI, da Lei nº 
8.069/1990, que incluem a obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento (ou 
“atendimento” - de uma forma mais abrangente) especializado como uma das “medidas” que podem ser 
aplicadas aos pais ou responsável.  
14 Assim definida pelo art. 25, par. único, da Lei nº 12.594/2012 como “aquela que se estende para além 
da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança 
ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade”. 
15 Nada impede que o Magistrado, antes de julgar o mérito da causa, notadamente quando esta envolve 
direta ou indiretamente crianças e adolescentes (como é comum ocorrer em matéria de família), 
encaminhe as partes para programas e serviços especializados em mediação (não se trata, apenas, de 
marcar uma “audiência de conciliação”, como é comum ocorrer, mas sim fazer com que se submetam a 
um atendimento mais abrangente e qualificado, como já referido), na perspectiva de obtenção de uma 
solução negociada entre as próprias partes, de forma amigável, com a posterior homologação do acordo 
entre estas celebrado. 
16 Numa interpretação mais abrangente (autorizada pelos arts. 6º e 100, par. único, incisos II e IV, 
também da Lei nº 8.069/1990), do conceito de “programas de orientação”, que inclui a solução pacífica 
de conflitos intrafamiliares. 



III - A mediação de conflitos no âmbito da Lei nº 12.594/2012: 

 

Consoante acima ventilado, a Lei nº 12.594/2012, que regula a atuação do 
Poder Público quando do atendimento de adolescentes envolvidos com a prática de atos 
infracionais17, também contempla a utilização da mediação como alternativa a ser 
utilizada em determinadas situações. 

Mais do que isto. Relaciona o uso da mediação e de mecanismos 
assemelhados como alguns dos princípios a serem observados - em caráter preferencial 
- quando do atendimento de adolescentes acusados da prática de atos infracionais, 
abrindo espaço para sua utilização de uma forma mais abrangente, na perspectiva de 
evitar, sempre que possível, a intervenção judicial. 

Neste sentido, dispõe o art. 35, da Lei nº 12.594/2012: 

 

Art. 35.  A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos 
seguintes princípios:  

I - ...; 

II - excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, 
favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos;  

III - prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre 
que possível, atendam às necessidades das vítimas;  

(...)  

VII - mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos 
objetivos da medida;  

 

Como se pode ver do dispositivo acima transcrito, por mais paradoxal que 
possa parecer, mesmo o atendimento de adolescentes autores de ato infracional não 
depende, necessariamente, da intervenção judicial ou da imposição de “medidas 
socioeducativas”18, podendo ser efetuado a partir de abordagens alternativas, que devem 
ser contempladas pela “Política Socioeducativa” em execução no município19. 

A propósito, a ideia básica da instituição da Lei nº 12.594/2012 foi criar um 
“Sistema de Atendimento Socioeducativo” amplo e organizado, composto por ações 

                                                 
17 Que o art. 103, da Lei nº 8.069/1990 define como sendo “a conduta que a lei descreve como crime ou 
contravenção penal”, praticada por criança ou adolescente. 
18 Assim denominadas as sanções estatais passíveis de aplicação a adolescentes autores de ato infracional.  
19 Além de a “municipalização” ser uma das diretrizes da Política de Atendimento idealizada pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente (cf. art. 88, inciso I, da Lei nº 8.059/1990 - que por sua vez tem 
respaldo, nada menos, que no art. 227, §7º c/c 204, inciso I, da Constituição Federal), na forma do art. 5º, 
inciso III, da Lei nº 12.594/2012, cabe aos municípios “criar e manter programas de atendimento para a 
execução das medidas socioeducativas em meio aberto”. 



múltiplas, de cunho intersetorial/interdisciplinar, capazes de dar uma “resposta” rápida e 
eficaz ao adolescente autor de ato infracional, de acordo com suas “necessidades 
pedagógicas” específicas20.  

Em matéria de socioeducação, vale frisar, não é a “intensidade” da 
“resposta” estatal que importa, mas sim, justamente, sua “rapidez e precisão”, devendo a 
intervenção estatal procurar identificar - e neutralizar - as causas determinantes da 
conduta infracional com a maior celeridade e da forma menos burocrática e “invasiva” 
possível. Na forma da Lei, portanto, não existe “obrigatoriedade” na imposição de 
medidas socioeducativas diante da prática de um ato infracional por um adolescente, até 
porque, em tais casos, o objetivo da intervenção estatal não é sua pura e simples 
“punição”, mas sim a busca da superação dos fatores determinantes daquela conduta, 
inclusive como forma de evitar a reincidência. 

Semelhante orientação legislativa vai na “contramão” de algumas práticas 
consagradas ao longo dos anos, como é o caso da “judicialização” (quando não da 
“policialização”) de conflitos ocorridos no âmbito das escolas e/ou do emprego de 
sanções disciplinares numa perspectiva meramente punitiva (e flagrantemente 
antipedagógica21), como a suspensão e a expulsão do aluno (ou sua “transferência 
compulsória” para outra instituição de ensino), evidenciando ainda mais a necessidade 
de sua abolição.  

É nas escolas, aliás, que se encontra (ao menos sob o ponto de vista jurídico 
- e ideológico), um ambiente propício para o desenvolvimento de mecanismos de 
mediação que podem ser utilizados, inclusive (mas não apenas) quando da prática de 
atos infracionais por seus alunos22.  

Com efeito, vale lembrar, antes de mais nada, que na forma do disposto no 
art. 205, da Constituição Federal, a “educação” tem como um de seus objetivos 
precípuos o preparo da pessoa para o exercício da “cidadania”, o que logicamente 
importa, dentre outros, no respeito mútuo, na tolerância à diversidade (em todas as suas 
formas e manifestações), e na busca de um convívio social harmonioso.   

No mesmo diapasão, partindo do princípio que a intervenção socioeducativa 
deve ter uma conotação eminentemente “pedagógica”, e da constatação de que muitos 
dos adolescentes envolvidos com a prática de ato infracional estão fora da escola (não 
raro em razão de conflitos vivenciados no próprio ambiente escolar), ou apresentam 
sérias deficiências de aprendizagem, não há dúvida que as escolas podem dar uma 

                                                 
20 A aplicação e execução de medidas socioeducativas está sujeita não apenas às disposições da Lei nº 
12.594/2012, mas também da Lei nº 8.069/1990, incluindo os princípios relacionados no art. 100, caput e 
par. único deste Diploma, mencionados no item anterior. 
21 Quando não inconstitucionais, por afronta ao direito de permanência na escola e os princípios da 
proteção integral e da dignidade da pessoa humana, consagrados pelos arts. 206, inciso I, 227, caput e 1º, 
inciso III, da Constituição Federal. 
22 Inclusive ante a constatação de que atos infracionais praticados no âmbito da escola, a rigor, também 
serão considerados “atos de indisciplina” e, como tal, estão naturalmente sujeitos ao contido no regimento 
escolar e às intervenções pedagógicas nele previstas. 



grande contribuição para efetivação de uma “Política Socioeducativa” idônea e 
resolutiva, com a criação de mecanismos de prevenção à violência e à evasão escolar, 
bem como de mediação dos conflitos que surgirem entre os membros da comunidade 
escolar e até mesmo fora dela, o que poderia ser inserido numa proposta educacional 
mais ampla, voltada a orientar e melhor preparar os alunos (assim como professores e 
pais) a conviver harmoniosamente em sociedade e a resolver suas diferenças de forma 
civilizada. 

Importante destacar que tal entendimento é válido mesmo se a situação de 
conflito envolver crianças23, embora, logicamente, neste caso será necessário 
desenvolver técnicas específicas de abordagem, preparação e intervenção, respeitado o 
estágio de desenvolvimento e a capacidade de compreensão de cada um24. 

A ocorrência de situações de conflito no âmbito das escolas25 (e não se está 
aqui falando apenas daqueles que resultam em atos de violência ou “atos infracionais”, 
na acepção técnica da expressão) pode criar uma oportunidade para debater questões 
ligadas à cidadania e à necessidade de respeito à diversidade, sem mencionar que, a 
depender de uma análise crítica (e autocrítica) de suas causas determinantes, pode até 
mesmo resultar na identificação de problemas, na modificação da metodologia de 
ensino e/ou na instituição ou no aperfeiçoamento de mecanismos de prevenção e 
intervenção pedagógica, que contemplem a participação dos pais/responsáveis e de 
outros membros da comunidade escolar, no espírito preconizado pela mencionada 
“Política Socioeducativa”. 

Uma intervenção rápida e qualificada quando da ocorrência de situações de 
conflito interpessoal entre alunos (ou mesmo entre alunos e professores e até entre 
professores e pais), que ainda não evoluíram para algo mais grave, sem dúvida, irá 
evitar uma série de problemas futuros, que poderão criar prejuízos à comunidade escolar 
como um todo.  

Para tanto, é preciso, antes de mais nada, que os professores sejam 
capacitados para identificar situações (ainda que potenciais) de conflito, e saber como 
reagir diante delas, sem prejuízo do posterior encaminhamento do caso para 
mecanismos específicos de mediação. Desnecessário dizer que, como os “adultos da 
relação”, os professores devem aprender a lidar com tais situações (que podem 
compreender, inclusive, “provocações” dirigidas contra eles próprios) de forma madura, 
ponderada, inteligente - e, acima de tudo, pedagógica, de modo a evitar que se 
envolvam no conflito que deveriam evitar (ou sejam até mesmo seus “protagonistas”), 
acabando por contribuir para o agravamento da situação.  

                                                 
23 Pessoas com idade inferior a 12 (doze) anos que, na forma da lei, não estão sujeitas a “medidas 
socioeducativas” - e sim apenas àquelas de cunho “protetivo” (cf. arts. 101 e 105, da Lei nº 8.069/1990), 
dentre as quais, como visto, pode ser incluída a mediação. 
24 Valendo aqui mais uma vez fazer referência ao disposto no art. 100, par. único, incisos XI e XII, da Lei 
nº 8.069/1990. 
25 Que muitos especialistas consideram uma realidade inexorável, com a qual é preciso saber conviver 
(sem que isto importe em uma aceitação “passiva” ou mesmo “fatalista”). 



Semelhante intervenção “pacificadora” do professor, é preciso destacar, não 
se confunde com a “mediação” propriamente dita (que como melhor veremos adiante 
pressupõe um processo mais elaborado, com pessoas que possuam qualificação 
específica para o desempenho da função), mas pode ser um primeiro passo neste 
sentido, sendo importante, ademais, para manter um ambiente escolar saudável e 
propício ao aprendizado. Em razão disto, algumas das técnicas usadas na mediação 
devem ser ensinadas a todos os profissionais da educação, de modo que estes saibam 
como abordar e encaminhar o caso de forma adequada, efetuando aos alunos envolvidos 
e seus pais as orientações preliminares devidas. 

Na verdade, cabe ao regimento escolar não apenas prever a existência dos 
referidos mecanismos de mediação26, mas também definir um “protocolo” para atuação 
dos professores - e da própria direção da escola - quando da ocorrência de situações de 
conflito envolvendo seus alunos, sem prejuízo da articulação de ações com a “rede de 
proteção à criança e ao adolescente” local, de modo que esta possa ser imediatamente 
acionada sempre que necessário. 

A preocupação da escola em solucionar - de maneira efetiva - conflitos 
envolvendo seus alunos, aliás, não deve se limitar àqueles ocorridos dentro seus 
“muros”, pois seja em razão de sua já referida “missão constitucional” de “formar 
cidadãos”, seja ante a constatação elementar que problemas ocorridos fora da escola, 
fatalmente, terão reflexo dentro dela, sua contribuição para este processo é fundamental. 

Desnecessário dizer que a escola não pode ter a pretensão de se tornar uma 
“ilha de tranquilidade” em meio a um “oceano de caos”, pois está invariavelmente 
inserida no âmbito da comunidade, e de uma forma ou de outra sofrerá as consequências 
do que ocorre com seus integrantes, mesmo que não pertençam ao corpo docente ou 
discente. Em muitos casos, aliás, a escola é o único “equipamento” público existente na 
comunidade, e precisa estar a serviço desta de uma forma mais abrangente, ainda que 
para ceder seu espaço e seus profissionais para implementação de ações voltadas à 
solução pacífica de conflitos que nela porventura surgirem, como é o caso da mediação. 

Evidente que não é apenas no âmbito das escolas que ocorrem situações de 
conflito passíveis de mediação, e que não são apenas as escolas que, isoladamente, 
devem se empenhar em solucioná-los. 

Na verdade, como já referido, a “Política Socioeducativa”, que a Lei nº 
12.594/2012 visa instituir, deve ser ampla, intersetorial e composta por alternativas de 
atendimento das mais variadas, tendo por pressuposto elementar a “integração 
operacional” entre os diversos órgãos corresponsáveis pelo atendimento de crianças, 
adolescentes e suas respectivas famílias. 

A supramencionada necessidade de articulação de ações entre a escola e a 
“rede de proteção à criança e ao adolescente” local permitirá o rápido encaminhamento 
de casos que, por qualquer razão plenamente justificada, não tiverem condições se ser 

                                                 
26 Juntamente com os demais passíveis de serem utilizados quando da ocorrência de transgressões 
disciplinares e outras situações de conflito. 



solucionados com o uso dos recursos escolares, incluindo o uso dos citados mecanismos 
de mediação. 

É perfeitamente possível e desejável, portanto, que a “Política 
Socioeducativa” a ser instituída em todo o Brasil, como decorrência da implementação 
do “Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE” preconizado pela Lei 
nº 12.594/2012, contemple mecanismos de mediação dentro de fora das escolas, com a 
definição de “fluxos” e “protocolos” de atendimento entre os diversos órgãos e agentes 
corresponsáveis pelo atendimento de adolescentes (e mesmo crianças) envolvidas com a 
prática de atos infracionais e suas respectivas famílias. 

E como a “Política Socioeducativa” é parte integrante da “Política de 
Atendimento à Criança e ao Adolescente”, cujos equipamentos e profissionais que neles 
atuam podem e devem ser acionados numa perspectiva eminentemente preventiva (e 
num “viés” preponderantemente “protetivo” - e pedagógico), independentemente da 
ocorrência de um ato infracional, os programas de mediação em matéria de infância e 
juventude devem estar acessíveis às mais diversas situações para as quais este se 
recomende, servindo assim de importante alternativa para obtenção da tão sonhada 
“proteção integral” infanto-juvenil. 

 



IV - Das cautelas específicas a serem observadas quando da mediação 
de conflitos envolvendo crianças e adolescentes 

 

Embora não tenhamos a pretensão de abordar neste artigo as técnicas de 
mediação em geral, oportuno tecer alguns breves comentários sobre a necessidade da 
tomada de algumas cautelas específicas quando da mediação de conflitos envolvendo 
crianças e adolescentes. 

Uma questão preliminar diz respeito à necessidade de que a mediação seja 
efetuada por meio de programa ou serviço oficial, que seja devidamente registrado no 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente local27, com uma 
proposta de atendimento que atenda as normas (tanto técnicas quanto jurídicas) e 
princípios aplicáveis à matéria. 

É preciso lembrar, ademais, que crianças e adolescentes são “pessoas em 
desenvolvimento”28, pelo que toda e qualquer abordagem que venha a ser efetuada junto 
a eles deve levar em conta, justamente, o estágio de desenvolvimento em que se 
encontram, bem como sua capacidade de compreensão acerca do sentido e do alcance 
da intervenção respectiva, nos moldes do previsto no já citado art. 100, par. único, 
inciso XI, da Lei nº 8.069/1990. 

Em razão disto, as abordagens e intervenções a serem realizadas junto a 
crianças e adolescentes devem ser planejadas e executadas com redobrada cautela e 
profissionalismo, por meio de técnicos que possuam qualificação específica para com 
elas interagir. 

Como tudo em matéria de infância e juventude, a intervenção destinada a 
inserir a criança ou adolescente no “processo”29 de mediação deve ser precedida de um 
“diagnóstico” interprofissional da situação em que esta se encontra, de modo a verificar 
se, dadas as peculiaridades do caso, assim como suas condições pessoais (inclusive sob 
o prisma “emocional”), é ou não recomendável desencadeá-lo.  

Uma vez que se conclua que a mediação atende, concretamente, aos 
interesses da criança ou adolescente30, sua execução deverá ser precedida da preparação 
desta e de seus pais ou responsável e da elaboração de um “Plano Individual de 
Atendimento”31, recebendo o caso acompanhamento técnico sistemático, de modo a 

                                                 
27 Cf. art. 90, §1º, da Lei nº 8.069/1990. 
28 Valendo neste sentido observar o que dispõe o art. 6º, da Lei nº 8.069/1990, que estabelece uma 
verdadeira “regra de interpretação” a ser utilizada quando a aplicação de toda e qualquer norma voltada à 
defesa/promoção de direitos infanto-juvenis. 
29 E o termo “processo”, logicamente, não está sendo aqui empregado no sentido de um “processo 
judicial”. 
30 Valendo neste sentido observar o disposto no art. 100, par. único, incisos II e IV, da Lei nº 8.069/1990. 
31 Embora haja referência expressa à necessidade de elaboração de um “Plano Individual de Atendimento” 
apenas em relação a crianças e adolescentes acolhidas e a adolescentes autores de ato infracional (cf. art. 
101, §§4º a 6º, da Lei nº 8.069/1990 e arts. 52 a 59, da Lei nº 12.594/2012 - respectivamente), o 



detectar possíveis reações adversas decorrentes da medida, hipótese em que esta deverá 
ser suspensa até que se descubra exatamente o que ocorreu e porquê. 

Desnecessário mencionar que em hipótese alguma a criança ou adolescente 
deve ser “obrigada” (ou de qualquer modo “induzida”) a participar do processo de 
mediação contra sua vontade manifesta, sem prejuízo da já mencionada possibilidade da 
realização de intervenções complementares destinadas a orientá-la acerca das vantagens 
da medida e, assim, obter o seu consentimento. 

Jamais podemos perder de vista que a intervenção deve atender - 
concretamente - os interesses da criança ou adolescente, para o que, necessariamente, 
sua opinião deve ser considerada.  

Também em razão disto, é preciso respeitar o “tempo” da criança ou 
adolescente, e este, além de variar de um caso para outro, nem sempre coincide com 
aquilo que se imaginou (ou se planejou) originalmente. 

Especial atenção deve ser dada à questão da “confidencialidade”, seja 
porque, naturalmente (e em qualquer caso), crianças e adolescentes devem ter 
preservada sua intimidade, imagem e privacidade32, seja em virtude da proibição, em se 
tratando de ato infracional, da divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos 
cuja autoria àqueles se atribua33, sob pena da caracterização, em tese, da infração 
administrativa tipificada no art. 247, da Lei nº 8.069/1990. 

O próprio espaço onde será realizada a preparação e conduzida a mediação 
propriamente dita deve ser diferenciado, seja para proporcionar um ambiente acolhedor 
para crianças e adolescentes, seja para preservar sua identidade, devendo-se evitar o uso 
de “salas de espera” compartilhadas (especialmente com o público adulto) e a própria 
demora no atendimento (que por si só é fonte de ansiedade, desconforto e mesmo 
revolta, prejudicando assim a obtenção dos resultados desejados). Como a mediação 
propriamente dita deve fazer parte de uma sistemática de atendimento mais abrangente, 
nada impede que a abordagem inicial e o processo de preparação sejam efetuados a 
partir de visitas domiciliares ou em outros espaços e equipamentos especializados no 
atendimento de crianças e adolescentes existentes na “rede de proteção” local. 
Desnecessário dizer que, para uma abordagem/intervenção bem sucedida, é preciso que 
a criança/adolescente se sinta bem e fique à vontade com seu interlocutor, que para 
tanto precisa conquistar sua confiança (o que pode ser um processo mais ou menos 
demorado, a depender de cada caso). 

Como a ideia é integrar os programas e serviços de mediação aos demais 
equipamentos da citada “rede de proteção”, a interação entre os profissionais que neles 
atuam é fundamental, podendo as abordagens iniciais (inclusive para fins de avaliação 
da adequação ou não da mediação ao caso), ser realizadas de forma conjunta, mais uma 

                                                                                                                                               
planejamento individual das ações a serem realizadas, a partir de uma avaliação técnica interdisciplinar de 
cada caso deve ocorrer em todas as situações de ameaça/violação de direitos infanto-juvenis. 
32 Cf. arts. 17 e 100, par. único, inciso V, da Lei nº 8.069/1990. 
33 Cf. art. 143, da Lei nº 8.069/1990. 



vez a partir de um planejamento de ações efetuado a partir do já referido diagnóstico de 
cada situação, observados os parâmetros técnicos e legais específicos aplicáveis. 

Estas e outras peculiaridades da mediação envolvendo crianças e 
adolescentes tornam indispensável que os profissionais encarregados de sua execução 
sejam especialmente qualificados para tanto, não bastando que possuam uma formação 
acadêmica “genérica” ou mesmo que tenham frequentado cursos de mediação voltados 
ao atendimento de adultos. 

Embora, a rigor, qualquer pessoa possa atuar como mediador, desde que 
possua qualificação específica para tanto, é importante que no respectivo curso de 
formação sejam transmitidas noções de Direito da Criança e do Adolescente (que como 
visto acima não se resume ao Estatuto da Criança e do Adolescente), bem como de 
sociologia, psicologia (eventualmente, até mesmo psiquiatria) e serviço social, de modo 
que o mediador não apenas saiba como se portar diante de uma criança ou adolescente, 
evitando coloca-los, ainda que inadvertidamente, em situações vexatórias ou 
constrangedoras, mas também a ocorrência da chamada “revitimização”34, fonte 
potencial de traumas ainda maiores do que os resultantes do conflito que se pretende 
mediar. Evidente que tais noções devem ser transmitidas não para que o mediador atue 
como “psicólogo”, “assistente social”, “advogado” etc., mas sim para que saiba, 
sobretudo, qual postura é adequada e qual não é recomendada por ocasião das 
abordagens e intervenções que irá realizar, bem como para identificar possíveis 
situações de violação de direitos que reclamem o acionamento de serviços públicos e/ou 
profissionais especializados (ainda que para uma investigação mais aprofundada), com 
os quais, como visto acima, os programas de mediação devem interagir. 

 

                                                 
34 Fenômeno que ocorre quando a vítima de violência ou abuso (em suas mais variadas formas) é forçada 
a relembrar ou reviver o trauma sofrido, de modo a narrá-lo a um interlocutor, geralmente para fins de 
produção de prova. Assume especial gravidade quando tal narrativa ocorre de forma repetida, em locais 
inadequados (como uma Delegacia de Polícia ou em sala de audiências de um Fórum), perante agentes 
diversos, que não dispõem de qualificação específica para realização das abordagens respectivas. 



V - Conclusão: 

 

Como visto, a mediação de conflitos que envolvem crianças, adolescentes e 
suas respectivas famílias não apenas é perfeitamente compatível com o ordenamento 
jurídico brasileiro, mas é também prevista de maneira implícita ou explícita em algumas 
das normas específicas aplicáveis à intervenção estatal em matéria de infância e 
juventude. 

Constitui-se numa decorrência natural do reconhecimento da condição da 
criança e do adolescente como pessoas capazes de exprimir suas vontades e de 
participar ativamente da solução de situações de conflito que as envolvam.  

A utilização deste mecanismo, no entanto, demanda um planejamento 
específico de ações, assim como de uma habilitação técnica diferenciada daqueles que 
irão executá-la, devendo o programa ou serviço de mediação passar a integrar a “rede de 
proteção à criança e ao adolescente” local, articulando ações com seus demais 
componentes e profissionais que neles atuam. 

Afinal, se a ideia é, de fato, desjudicializar e atuar no sentido do 
“empoderamento” de crianças e adolescentes, como parte de seu preparo para o 
exercício da cidadania (que como visto é a base do processo educacional), fazendo com 
que assumam responsabilidades e se transformem nos “protagonistas” de seu próprio 
destino, investir na mediação parece ser um caminho lógico para fazer com que isto 
ocorra, criando assim uma nova forma de lidar com os conflitos próprios da juventude - 
e resolve-los de maneira civilizada e adequada, com enormes benefícios para toda 
sociedade. 
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