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RESUMO

A presente pesquisa ainda está em andamento e trata sobre o estudo dos conflitos existentes no âmbito escolar em decorrência da inserção de 
alunos portadores de necessidades especiais na escola regular por conta do advento da lei 13.146/15 e a possibilidade de tratamento destes 
conflitos pelo instituto da mediação.  A partir de pesquisa bibliográfica norteada pelo método teórico-analítico, estuda-se o meio alternativo de 
solução de controvérsias conhecido como mediação. A investigação assume o objetivo de demostrar que esta forma alternativa de resolução de 
conflitos consiste num instrumento que permite uma nova forma de olhar o conflito, capaz de propiciar uma mudança no paradigma ganhar x 
perder, para o do ganhar x ganhar, a partir de uma relação dialógica e participativa das partes na construção de um consenso. A inserção da 
mediação nos conflitos escolares tem como objetivo incentivar os alunos e seus familiares, professores, funcionários e a comunidade local para a 
utilização de um diálogo transformador na busca de soluções para os embates oriundos das deficiências do sistema na inclusão de alunos 
portadores de necessidades especiais na escola regular. A educação é um direito fundamental de natureza social, que teve reconhecimento 
expresso no art. 6º da Constituição Federal  e que foi regulamentado, mais adiante nos arts. 205 a 214. Além da previsão na constituição, diversos 
documentos jurídicos também regulam a educação. No tocante ao tema deste ensaio, que aborda a educação inclusiva, o marco importante se 
deu com o advento da Lei 13.146/15 - Lei Brasileira de Inclusão , pois em sendo a educação um direito fundamental e havendo a previsão em lei 
de que as pessoas portadoras de necessidades especiais, podem ser matriculadas em escola regular , inúmeros são os conflitos que surgem por 
conta desta inclusão. Diversas são as necessidades apresentadas pelos portadores de necessidades especiais, o que acaba por exigir das 
instituições de ensino ter em seus quadros, profissionais preparados para atuarem no campo destas deficiências. De um lado, portanto, tem-se os 
familiares querendo a matrícula e de outro, profissionais da educação receosos por conta da falta de preparo para atuarem com esta nova 
realidade, pois além das dificuldades no cotidiano também relatam a carência da efetividade de planos de ações que levem a um atendimento 
eficaz para estes novos membros.  O art. 28, inciso XVII da lei 13.146/15 prevê a existência de profissionais de apoio escolar, o chamado mediador 
escolar, que será aquele responsável por ajudar/apoiar o aluno  que não possui autonomia física, sensorial, comportamental ou cognitiva para 
aprender., 2016, p. 109). Entretanto, em decorrência da lei 13.146/15 determinar que a mediação escolar é uma obrigação financeira e não 
pedagógica, diversos são os conflitos que surgem neste setor, pois discute-se sobre de quem será a responsabilidade financeira da contratação 
deste mediador, será a família ou a instituição de ensino que deverá custear ?  Este é um exemplo dos diversos conflitos existentes no ambiente 
escolar por conta da inclusão de alunos portadores de necessidades especiais.  Portanto, atendendo a esta realidade, em sendo as escolas 
espaços privilegiados para a disseminação de valores e construção da cidadania, a comunidade escolar precisa conhecer ferramentas, estratégias 
e habilidades que possibilitem o gerenciamento de seus conflitos de forma pacífica.  Sendo assim, o ambiente escolar pode ser a primeira situação 
conflituosa pela qual a criança vai passar e neste cenário, a mediação se apresenta como um excelente instrumento para ser utilizado na busca de 
um consenso, propiciando uma mudança no paradigma, trabalhando com o diálogo transformador e a participação das partes na formação de um 
entendimento que atenderá aos envolvidos.  Ressalta-se que o mediador, terceiro imparcial, não irá concluir nem decidir nada, deve somente 
fazer com que as partes conflitantes estejam em condições de recomeça
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