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Sistematização dos estudos e reflexões sobre os Conflitos Interpessoais na Escola 

         (Tópicos elaborados a partir dos textos de Telma Vinha e Luciene Tognetta e da 

palestra de Telma  em março de 2012)  

 

 Ter clareza que as crianças de 2 a 6 anos estão aprendendo a conviver e cabe também à 

escola ajudar na construção desse conhecimento: só se aprende a ser autônoma, solidária e 

cooperativa se a criança vivencia essas atitudes, é preciso criar um clima de leveza, 

afetividade e respeito na sala de aula e isso depende do professor. 

 

 Compreender que movimentar-se e não entender ou considerar o outro são naturais na 

criança pequena, mas que podem aprender a ouvir, concentrar-se e considerar o outro se as 

situações didáticas estiverem adequadas aos seus saberes e as atitudes e 

encaminhamentos do professor forem coerentes. 

 

 Nunca utilizar de ironia com os pequenos, pois é uma mensagem de duplo sentido, seja claro 

e foque a ação e nunca a criança. 

 

 Estabelecer de forma clara e objetiva os limites não negociáveis (não bater, por exemplo) e 

revalidar a necessidade das normas no relacionamento entre pessoas. 

 

 Evitar perder o autocontrole diante a criança, mostrando-se seguro e confiante, e não tecer 

muitas justificativas a respeito da limitação ou da negativa, pois isso aumenta a ansiedade da 

criança. Nunca reagir com violência ou com passividade. É importante eliminar a dupla 

mensagem, ou seja, jamais combater a agressividade com agressividade, pois além dessa 

atitude ser contraditória, como provavelmente o adulto representa uma autoridade para a 

criança, esse tipo de reação reforça nela uma atitude agressiva. 

 

 Tentar perceber a emoção da criança e ajudá-la a entender o que está sentindo, levando a 

sério seus sentimentos. 

 

  Mostrar à criança os seus excessos, deixando claro que aquela atitude, a ação e não a 

criança, prejudica a ela e ao grupo e que não é aceitável. Sempre que a criança está 

excedendo, recomenda-se levá-la para um ambiente reservado, quando possível, onde ela 

possa se acalmar e relaxar. 

 

 Passada a crise, conversar com a criança.  Não adianta tentar conversar enquanto ela está 

com raiva, porque a criança não estará emocionalmente receptiva. Aproxime-se fisicamente 

dela e olhe-a bem nos olhos. Quando mais calma, conversar sobre seu comportamento, 

mostrando que o mesmo a está prejudicando. Evite culpá-la e criticá-la. Mostre-lhe outras 

formas pelas quais ela pode expressar seus sentimentos.  

 

 Não se trata de colocar limites aos sentimentos da criança, mas sim na forma de expressá-

los. Evitar empregar adjetivos ou utilizar expressões que julgam a capacidade ou o caráter 

da criança, referindo-se ao ato em si. Deve-se descrever o comportamento específico 

ocorrido e esclarecer que o mesmo é inaceitável.  



 

 Nunca fazer o uso de chantagem emocional ( a profª está muito triste com....), o professor é 

o adulto que deve saber conduzir as diferentes situações. 

 

 Não fazer comparações com outras crianças ou ameaças sem sentido (acho que fulano 

precisa frequentar a sala do berçário já que.....). 
 

 Se for preciso, durante a crise, tentar contê-la, estreitando-a contra o peito, pois a 

agressividade é uma convulsão motora, e muitas vezes a contenção devolve a criança o 

limite físico que ela pode perde durante a crise. A contenção deve ser suave e firme (não 

faça com raiva ou como punição). A intenção é proteger a criança de se machucar, de 

causar danos aos outros ou à propriedade e também transmitir a sensação de segurança. 

 

 Ao conter o agressor, sem contra-agredir, com firmeza e compreensão, o adulto pode, 

conforme ele for se acalmando , ir explicando-lhe as razões da contenção, esclarecer  que 

ele pode “sentir o que sente” , mas não será dessa forma que resolverá as coisas . 

  

 Ser firme utilizando a linguagem descritiva, sem ser agressivo, apelar para os gritos ou usar 

de força física. Não ceder aos apelos da criança, não estimular a discussão nem demonstrar 

autoritarismo. 

 

 Evitar fazer ameaças ou utilizar recompensas e punições, pois somente reforçam a 

heteronomia natural da criança. Se necessário utilizar as sanções por reciprocidade 

proporcionando a reparação, sem forçá-la, mais a incentivando de modo que a criança possa 

arrepender-se e tentar corrigir o que fez.   

 

 Demonstrar que os atos valem mais do que palavras – não adianta teorizar sobre os conflitos 

entre as pessoas ou a agressividade, nem fazer predições sobre seu futuro; lembrar que o 

pensamento da criança é concreto, assim muitas vezes mais vale ser firme e tomar uma 

atitude de reciprocidade do que tentar dar longas explicações.  

 

  Ajudar a criança agredida a falar e demonstrar que não gostou, que não aceita tal atitude.  O 

professor incentiva a se expressar oralmente e se necessário “sopra” as palavras para ela: 

“Fale que você chorou porque doeu e não quer que ele bata, que não vai deixá-lo fazer isso 

novamente”. 

 

 O professor ajuda as crianças (a que foi agredida e o que agrediu) a se expressarem para 

que aprendam a negociar, a gerir os conflitos, mas aos poucos vai incentivando para que 

façam isso com autonomia: “E agora como podemos resolver essa situação?” É importante 

deixá-las tentar reparar a situação mesmo que a reparação não seja a mais viável, a 

aprendizagem e o processo de tentativa vale mais que uma resolução do professor. 

 

 Em alguns casos pode ser necessário conversar com a família, essa decisão será tomada 

em conjunto com a equipe de liderança e com o intuito de compreender o que pode estar 

acontecendo e não o de querer ensinar a família a como educar seus filhos. 
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