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A importância da presença amorosa do 
adulto na mediação de conflitos com 
as crianças em casa

Orientações para professores e pais em tempo de corona
Conflito é toda situação vivida em que existe uma oposição mútua entre as partes que disputam 
o mesmo direito, competência, atribuição ou opinião. Trata-se de um momento divergente, 
no qual é apresentada mais de uma versão sobre um acontecimento ou fato. Conflitos estão 
presentes em nossa vida desde o nascimento e acompanham a jornada da nossa existência. 
Dessa forma, presenciamos situações que nos trazem desafios, que são vividos em casa, na 
escola, no trabalho, no relacionamento com amigos e com nossos companheiros – ou seja, 
grande parte deles ocorre no convívio diário.

Como cada ser humano é único e há uma pluralidade de interpretações e de escopos de 
vivências e conhecimentos de cada ser, todos já viveram a experiência do conflito, seja ele 
interno (por exemplo, quando não sabemos que cor de roupa escolher no dia a dia, qual tipo 
de alimento preparar para o jantar), seja em questões mais profundas (qual curso universitário 
fazer, em quem votar etc). Sob a ótica das crianças, podemos citar como exemplo as vezes em 
que presenciamos a dificuldade delas para escolher uma brincadeira.

Neste período em que somos forçados a pausar nosso modo de vida e experimentar o 
isolamento social, a vida mostra vários desafios, como lidar com o conflito em casa e, 
no caso de muitas famílias, com os conflitos com as crianças. 

Muitos dos grandes estudiosos de diversas áreas já falaram sobre os tipos de conflito e suas 
causas. Freud acreditava que o conflito deriva da proibição de um desejo e que o processo 
resultante dele é a repressão. Já Darwin considerava o conflito uma dicotomia entre o sujeito 
e o meio em que ele está inserido, levando à diferenciação e à adaptação dos indivíduos, 
relacionados à luta por existir. Marx, por sua vez, acreditava que o conflito é oriundo das 
diferenças entre classes sociais, ocasionando a estratificação social e a hierarquia, denotando 
a luta pela igualdade. Por fim, Piaget entendia o conflito sob a perspectiva de decisões e 
experiências que levam à aprendizagem e à resolução de problemas.



Independentemente do tipo de conflito, é universal a aceitação de que ele é parte da vida e das 
relações sociais. Apesar disso, temos dificuldade em lidar com a falta de entendimento entre 
duas ou mais partes. Diante desse desafio, muitas vezes agimos de forma maniqueísta, como se 
houvesse o certo e o errado, talvez pela nossa dificuldade em identificar outras formas de fazer 
uma intervenção. Dessa dificuldade também decorrem, em muitos casos, situações violentas 
como tentativas de resolução.

Em conflitos, muitas crianças, independentemente da idade, podem apresentar um 
comportamento bastante agressivo, exigindo a presença de um adulto como mediador. As 
que estão na fase de 0 a 6 anos, por exemplo, podem não ter o desenvolvimento completo 
da linguagem simbólica ou não saber nomear as emoções que estão sentindo. Nesse caso, a 
presença de uma autoridade amorosa representada pela figura do adulto é fundamental. Se o 
conflito não for resolvido, ele tenderá a repetir-se de forma a acumular emoções, rancores e 
dores por parte de cada ser envolvido.

Por isso, quando uma criança pede ajuda é, sim, responsabilidade do adulto mais próxi-
mo, seja ele membro da família ou não, intervir para chegar à resolução do conflito com 
respeito e, se possível, com carinho, de forma clara, simples e por meio de acordos que 
respeitem as diferentes visões em questão.

A mediação dos conflitos das crianças pede adultos presentes e atentos, pois essas qualidades 
podem promover o desenvolvimento do senso de afeto, confiança, cooperação, solidariedade e 
tolerância. Os conflitos fazem parte do desenvolvimento humano e geralmente contribuem para 
uma ampliação da visão sobre a vida. 

Os conflitos são necessários até mesmo para nossa construção social. Atualmente, uma 
dica importante é aprender a usar ferramentas como a Comunicação Não Violenta (CNV), 
metodologia criada pelo psicólogo social Marshall Rosenberg que pode ser de grande ajuda na 
mediação de conflitos entre crianças e adultos. 

Outra dica é buscar novos conhecimentos, uma vez que não sabemos quanto tempo esse 
processo de isolamento social vai durar. Aproveite o tempo em casa para ampliar sua caixa 
de ferramentas de cultura de paz, busque novos aprendizados sobre as muitas metodologias 
que podem ajudar a melhorar suas atitudes e o convívio com os outros. Hoje existem vários 
recursos de fácil acesso, como cursos rápidos com metodologias muito importantes para pais e 
professores, e muitos deles são gratuitos.



No campo do que chamamos de cultura de paz, existem muitas contribuições que podem ajudar 
pais e professores a fortalecer habilidades socioemocionais que nós e as crianças precisamos 
desenvolver, por exemplo: comunicação não violenta, mediação de conflitos, diferentes formas 
de escuta, importância da escuta ativa em todos os ambientes. Todas essas metodologias são 
ferramentas para novos aprendizados e para um novo jeito de estar no mundo. 
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