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Introdução: O ambiente escolar é um meio essencialmente carregado de constantes
conflitos, recebe múltiplas culturas, opiniões e demandas, além de ser, por natureza,
um ambiente cercado pela essência da aprendizagem, que tem como base o conflito. É
necessário buscar entender melhor esse aspecto inerente não só ao cotidiano escolar,
mas que também está presente na vida de todos os sujeitos, desde o nascimento.
Gestores/as escolares, professores/as, os/as próprios/as alunos/as e suas famílias
precisam estar preparados/as para lidar com conflitos, a fim de evitar os possíveis
danos de uma situação mal resolvida, como as violências, brigas e angústias
corriqueiras da vida. Objetivo: Este artigo tem como objetivo oferecer subsídios à
comunidade escolar quanto à forma de lidar com conflitos e, dessa forma, promover
estratégias de resoluções de conflitos, de modo a eliminar os possíveis danos que esse
fator pode trazer ao comportamento humano, como a intolerância, violências e a
comunicação negativa. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica,
revisional. Foram consultadas 20 referências, sendo que, das quais, 13 foram
selecionadas para compor os argumentos de autoridade do corpo do texto e sustentar as
teses e conclusões apresentadas pelo autor. Os termos para busca foram os seguintes:
conflito escolar; sociedade; ensino e aprendizagem; ambiente escolar; gestão escolar.
Foram utilizadas as seguintes bases de dados: Scielo, Google acadêmico, bibliotecas
digitais de universidades e outros periódicos eletrônicos publicados entre o período de
1987 e 2014.
 Resultados: Como resultado desta pesquisa, pode-se afirmar que a gestão de conflitos
é algo que exige uma maior atenção nas escolas atualmente (MORGADO; OLIVEIRA
2009).
O conflito é proveniente da vida em sociedade e por isso inevitável, não deve ser
evitado, pois oportunizam diversas vantagens para a vida em grupo, como o
reconhecimento das diferenças, a formação das identidades, ensina a controvérsia.
(CHRISPINO, 2007). 
O diálogo se mostrou como a ferramenta mais importante na resolução de conflitos,
mas não é qualquer diálogo, e, sim, aquele entendido como uma relação mútua,
quando os envolvidos possuem o mesmo nível de escuta e direito à voz, sendo
necessária uma sinalização do entendimento da mensagem. (BRASIL, 2014; FREIRE,
1987; OLIVEIRA, 2009).
Além do diálogo, os estudos também mostraram urgente a figura de um mediador,
aquele que terá a função de garantir que a relação ocorra com a real e igualitária
participação de todos. (MORGADO; OLIVEIRA, 2009; ALMEIDA, 2012).
 Conclusão: O conflito não pode ser evitado, é aspecto que pode beneficiar a sociedade
e está diretamente ligado aos processos de ensino e aprendizagem. Percebeu-se,
também, que o diálogo e a mediação serão as ferramentas que subsidiarão o processo
de resolução de conflito, para uma efetiva gestão escolar.
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