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Introdução 

Quem tem filhos sabe: gerenciamos brigas 24hs por dia. “Ela 

fechou a porta na minha cara”, “ele não me escolheu para o time dele”, “ela 

é uma chata”! E pode parecer que a solução está em acabar com as brigas. 

Não é assim que a gente diz? “Pede logo desculpa”, “Fiquem de bem, vocês 

são amigos”, “Não foi nada”. 

Mas será que isso realmente resolve, ou apenas prorroga o 

problema? Sim, ele continua ali. Como um iceberg, esperando sua próxima 

colisão. E quanto mais acreditamos que ele “não é tão importante assim” e 

não damos atenção, mais danosos são seus efeitos.  

Em um futuro não muito distante, nesse ritmo, nossas crianças 

tornam-se adultos que não sabem resolver de forma autônoma seus 

conflitos e ao invés de dependerem de nós, passam a depender do Estado-

Mãe. É exatamente assim que se comporta nosso Judiciário, com milhões de 

demandas.  

Pois bem. E se tivermos errado por todo 

esse tempo? E se na verdade, não importar de fato se as crianças estão 

brigando? E se admitirmos que está “tudo bem” em se desentender? Se 

superarmos o medo e admitirmos essas hipóteses, é possível que venhamos 

a perceber que talvez, o que na verdade importa é, como as crianças e nós, 

resolvemos nossos conflitos e apreendemos as competências técnicas para 

melhorarmos nosso desempenho.  

É possível então compreender que o conflito é natural do 

comportamento humano, pois sempre haverá discordância e 

desentendimento. Afinal, é assim que se geram as mais interessantes ideias, 

tema para outro capítulo. Nesse raciocínio o conflito pode ser positivo se 

escolhermos que ele será, pode fortalecer relacionamentos, melhorar 

condições de acordos e inclusive servir de empoderamento pessoal. 
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A depender da escolha de como resolvê-lo, é admissível que se 

passe a considerar a ideia de todos (sem julgar), a compreender as opções 

e a escolher em conjunto dentre delas, a que melhor atende aos interesses 

comuns das partes envolvidas. Estamos a falar por tanto, de habilidades e 

ferramentas de uma nova forma de pensar, algo que mexe com nossos 

conceitos e hábitos, construídos ao longo de uma vida. É potencialmente 

difícil para nós. Demanda algum esforço. Mas será que precisa ser assim 

também para nossos filhos?  

Como pais, costumamos a desejar e a intuir, que nossos filhos 

tenham uma vida melhor do que tivemos. Pois bem. Nesse aspecto eles 

realmente podem ter. Isso porque é possível o aprendizado da resolução de 

conflitos na educação de base. Tal como matemática, ciências e língua 

portuguesa, crianças também podem aprender a cooperar, a serem 

empáticos, a compreender as suas opções quando em conflito e até a 

negociarem de acordo com os princípios no ganha-ganha proposto pela 

metodologia do Programa de Negociação de Harvard.  

Para a concretização desta possibilidade, dependemos um do 

outro: escola, famílias e professores. Nossas crianças receberão a qualidade 

proporcional ao nosso empenho. Daí a importância desse livro, para que você 

possa compreender como esse aprendizado se dará e de que forma pode 

contribuir. E para lhe motivar, lhe instigo a perguntar, já na próxima briga: 

como vocês irão escolher resolver esse conflito? 
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1. A importância do ensino 

 

 

Muita gente me pergunta como funciona esse Programa e 

comumente há uma confusão com a mediação escolar, com o antigo “s.o.e” 

ou princípios éticos e morais.  Respondo prontamente, em síntese, com o 

mesmo conteúdo da introdução anterior, mas internamente, me vem a figura 

de Davi. 

Davi é um amigo, colega de profissão do Direito que tem uma 

história superinteressante. Ele sempre foi um bom estudante, não tinha 

aspirações a gênio, mas conseguia vagas nos melhores escritórios de 

advocacia para estágio. E você não sabia explicar exatamente o porquê. Ao 

se formar, não teve dificuldade em ser contratado, mas algum tempo depois 

largou a profissão e foi trabalhar em uma multinacional, abandonando o 

Direito. 

 Confesso que no início fiquei confusa. Como isso aconteceu? Ele 

estava insatisfeito? Como essa empresa apareceu na vida dele? Acontece 

que Davi era aquela pessoa assim, que tinha algo a mais. Algo o diferenciava 

da maioria das pessoas: era fácil de conversar, gente fina, extremamente 

atencioso, sabe? Nunca conhecei alguém que não gostasse dele. E quando 

descobri o que aconteceu, consegui compreender como Davi era realmente 

diferenciado. 

Ele foi recomendado pelo Diretor de uma empresa, que havia 

contratado o escritório de advocacia que ele trabalhava. Um cliente o 
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recomendou para a multinacional. Ele acreditava que Davi era a pessoa ideal 

para administrar a planta do Brasil, porque basicamente, sabia que Davi era 

bom com as pessoas. 

E isso mexeu comigo. O quanto que ser bom em lidar com as 

pessoas pode ser um divisor de águas em carreiras e na vida pessoal? 

Pessoalmente, acho que todo mundo conhece um exemplo de alguém que 

tem o ego como seu pior inimigo. Em algum dia, para mim, basta dar uma 

olhada no espelho! Brincadeiras, à parte, as chamadas soft skills ou 

competências socioemocionais me parecem cada vez mais importantes 

para nos ajudar a encontrar soluções criativas, para resolver 

desentendimentos com colegas e fazer negócios. Mas são poucos os que 

dominam ainda essas habilidades, por isso, talvez eles se destaquem tanto, 

daquele gênio que ninguém consegue conviver mais do que 5 minutos, ou 

contratar mais de uma vez. 

Reflexos dessas habilidades também são possíveis de serem 

vistas na prevenção ao bullying porque naturalmente, quem desenvolve a 

empatia não deseja ou sente qualquer prazer em causar sofrimento no 

outro. A empatia humaniza as relações, aproxima as pessoas e fortalece 

laços.  

Em outro aspecto, são benéficas para a saúde mental do indivíduo 

que empoderado com suas ideias em um processo de brainstorm, percebe 

a validade de suas contribuições, assim como as de todos do grupo.  Fica 

mais fácil resolver conflitos internos, compreender seus próprios interesses 

e se comunicar com o outro. Uma terapia de vida! 

E você agora pode estar achando muito improvável que essa ideia 

“cole” nas escolas. Algo moderno e inovador demais? Bem, não mais. A Nova 

Base Nacional Curricular do Ministério da Educação do Brasil inseriu essas 

competências de forma obrigatória nas grades curriculares ao longo do 
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ensino fundamental, obrigando as escolas até o ano de 2020, a se adaptarem 

nesse formato. 

Já estava interessante antes e há gerações era necessário, mas 

agora passa a ser uma realidade em nossa educação nacional. Nós nos 

certificaremos de fazer nossa parte e de colaborar com o Brasil.  
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A mudança de hábito da competição para colaboração  

Nosso conceito de negociação = barganha 

 

Peço permissão para falar francamente sobre minha educação 

infantil: achava um barato brincar de dança das cadeiras e me divertia 

quando uma colega distraída não corria para sentar quando a música 

parava. Fatalmente, ela saía e eu fazia meu melhor para continuar no jogo.  

Lá atrás a regra era clara: amigos, amigos, competições à parte. Refletindo 

assim, nem sei como ainda tenho algumas amizades daquela época! 

Tenho que agradecer por ter tido a oportunidade de mudar meu 

comportamento, mas preciso dizer, sem me eximir da minha 

responsabilidade, que acho que a maioria das pessoas fizeram o mesmo. 

Afinal de contas, não fomos ensinados a colaborar, a pensar em soluções 

onde todos pudessem estar satisfeitos. A competição com o outro falava 

mais alto. E para alguns, continua sendo assim. Para esses, é praticamente 

impossível enxergar outra possibilidade de negociação que não seja a 

barganha, tentando obter o máximo de benefícios sem se importar com o 

prejuízo da outra parte. 

Mas o mundo de hoje não está mais tão propício a relações assim. 

As conexões estão cada vez mais frequentes entre as pessoas. Importa o 

fato de você ter cobrado um preço alto demais para aquele cliente. Talvez 

ele não volte e não te recomende a nenhum amigo. Ou pior, faça sua 

propaganda negativa.  
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É que a melhor propaganda, principalmente em tempos de redes 

sociais, é a do cliente. Gera “mídia espontânea”. E o inverso também é 

verdadeiro. Não é inteligente se achar o “único esperto”. Por outro lado, 

considerar o interesse do outro e buscar soluções que satisfaçam aos 

interesses de todos, confere satisfação ao cliente e em alguns casos, justifica 

inclusive pagar preços relativamente altos por isso. A sensação é de “valeu 

cada centavo”. Tudo por uma postura diferente. 

 

A dificuldade de aceitar que as duas partes ganhem 

 

Temos dificuldade em aceitar que entre uma disputa, duas 

pessoas possam sair vitoriosas. A lógica do jogo de xadrez fica enraizada em 

nosso dia a dia. Se alguém ganha, necessariamente o outro tem que perder. 

Será que precisa mesmo ser assim?  O Programa de Negociação de Harvard 

demonstra por “A + B” que esta não é nossa única opção, trazendo do xadrez 

o raciocínio lógico, planejamento e a importância da técnica, mas, com um 

objetivo diferente. Inspirado por John Nash, proeminente matemático, 

aplica-se a teoria dos jogos, que prova que se fizermos o melhor para cada 

de um de nós e para o grupo, obteremos resultados mais eficazes. 

E para quem se identifica, é como se houvesse um convite com 

esse aprendizado a jogar na vida, ao invés do tênis, onde só há um ganhador, 

o frescobol, se esforçando para que o outro continue no jogo. Altruísmo? 

Acho que não. Inteligência. 

É possível aplicar essa lógica se aprendermos a negociar os 

interesses por trás das negociações. Certo dia, vivenciei na pele esse 

aprendizado. Meu esposo, que tem uma empresa de material de limpeza se 

viu em uma situação difícil. Para fazer a entrega de seus produtos, ele tem 

um caminhão que é dirigido por um motorista. Pois bem, esse motorista era 
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recém contratado e ao final da primeira semana, bateu em um veículo novo, 

um i30 SUV. Não preciso dizer que foi uma situação chata. E antes que você 

pense no seguro, antecipo para te contar que não, o caminhão não tinha 

seguro. Por algum motivo, meu esposo achou que valia mais à pena ter um 

rastreador.  

Achei super estranho, mas naquela hora, não era o momento de discutir o 

passado. Tínhamos que resolver o conserto do carro.  

O orçamento? R$ 9.000,00 na Concessionária. Era o que o dono do 

carro pedia. Mas era bem provável, nós imaginávamos, que custasse muito 

mais barato se fizéssemos em uma oficina. Só que o carro era novo e ele (o 

dono) não se sentia seguro para fazer o conserto em outro lugar. Que difícil! 

Lembrei então dos princípios da negociação ganha ganha e da empatia. 

Independentemente de onde fosse consertar, ele ficaria sem o carro para se 

locomover por aproximadamente uma semana e ninguém quer nessa hora, 

ter que pedir um Uber todo dia.  

Resolvi então sugerir a meu esposo que oferecesse ao dono do 

i30, sem qualquer condição, o meu carro, durante o período do conserto. 

Francamente, era um pequeno favor para nós porque pouco o utilizo no dia 

a dia, mas sabia que significaria muito para o rapaz. E significou. Ele ficou 

sem graça. Não conseguiu compreender o porquê estávamos fazendo isso e 

meu esposo o assegurou que ele queria resolver de uma forma que fosse 

boa para todo mundo e que emprestar um carro a ele fazia parte disso. Pois 

bem. Isso foi em um sábado. Na segunda, ele telefonou avisando que tinha 

encontrado uma boa oficina e que se concordássemos, deixaria o carro lá. 

Nos encontramos pessoalmente, entreguei o carro a ele e garanti que o 

assunto só estaria resolvido quando retirássemos o carro e ele ficasse 

satisfeito. Isso nos gerou uma economia de mais de R$ 6.000,00 (o conserto 

na oficina foi de R$ 2.400,00) e outros benefícios acessórios: evitamos uma 

possível má publicidade da empresa de meu marido, considerando que o 
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caminhão tem a identificação do negócio dele e funcionou muito bem para a 

criação de um relacionamento positivo com o rapaz!   É uma história 

verdadeira e um exemplo, para mim, que é sim possível fazer diferente.  

 

A falta de um aprendizado sistemático 

 

O ensino da resolução de conflitos compilado com uma 

metodologia sistemática é algo relativamente novo no mundo, desde a 

década de 70 e incipiente no Brasil. Por muito tempo se acreditou (e algumas 

pessoas ainda acreditam) que não é possível se ensinar a ser empático ou 

que não se poderia aprender a negociar. Para eles, você nasce sendo um ser 

humano espertão ou está limitado continuar sendo do jeito que é. E é preciso 

compreender que certamente quem pensa assim, não teve a oportunidade 

de apreender esses conteúdos em sala de aula. Sabemos agora o motivo 

pelo qual enxergamos de forma tão diferente, 

Hoje é possível afirmar que qualquer pessoa que goze de suas 

capacidades mentais plenas pode aprender a falar inglês, a cozinhar ou a 

sambar, não importando se tem talento ou não. Depende de prática e de 

consistência, só isso. Ou tudo isso! O mesmo acontece com o aprendizado de 

resolução de conflitos. Curioso? Estamos apenas começando. 
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2. Competências Socioemocionais 

 

As competências socioemocionais ou soft skills são distribuídas 

no conteúdo do 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental e reforçadas por todo 

o desenvolvimento do programa, como pré-requisito necessário para a 

resolução de conflitos (4º, 5º e 6º ano) e a negociação (7º, 8º e 9º ano). 

 

Empatia, Autoconhecimento e Autorregulação 

 

No 1º ano do ensino fundamental, objetiva-se que os estudantes 

de 6 anos, através do reconhecimento de suas próprias emoções e as do 

outro, compreendam como podem manejar fortes sentimentos, controlar ou 

redirecionar fortes emoções e impulsos, confortáveis com o fato de 

estarmos em constante estado de aprimoramento. 

Indiscutivelmente base para relações interpessoais saudáveis, a 

empatia também é o cerne das negociações baseadas em princípios ou 

ganha- ganha. Apreendê-la por tanto, é imprescindível para o desempenho 

do programa.  

Uma das habilidades que demanda maior aprimoramento e, 

portanto, justiça-se iniciar por ela, oportunizando ao estudante, um maior 

contato com seus ensinamentos. 
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Resiliência, Comunicação e Saber conviver em grupo 

 

No 2º ano do ensino fundamental, os estudantes de 7 anos serão 

convidados a aceitar a realidade como ela é, aprendendo a habilidade de 

improvisar e atingir seus objetivos com os recursos que possuem no 

momento. 

Perceberão a importância de uma comunicação efetiva para 

inspirar os outros a acreditarem em sua visão, aprendendo a ser flexível ao 

mesmo tempo, para adaptar suas ideais a eles. 

Por fim, aprenderão formas de melhorar o desempenho em grupo 

por meio da contribuição mútua, com a utilização de técnicas de escuta e 

fala, de forma que a ideia de todos é levada em consideração.  

 

Colaboração, Liderança e Criatividade 

 

No 3º ano do ensino fundamental, os estudantes de 8 anos 

desenvolverão a cultura colaborativa para o relacionamento entre colegas e 

a comunidade da escola. 

Entenderão a importância do papel de um líder e serão instruídos 

a como desenvolver uma autêntica liderança com senso autocrítico. 

Ao final, serão conduzidos a aprimorar sua criatividade, por meio 

do aproveitamento do que já existe para criar algo inteiramente novo.  
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3. Resolução de Conflitos 

 

 

Todo mundo, em um certo momento durante um conflito já se 

sentiu em uma encruzilhada, como se você só tivesse uma escolha, desistir 

ou “ir para cima”. E esse conceito vai mudando com o tempo (felizmente). Se 

enquanto crianças, sem desenvolvimento do nosso controle emocional 

batemos em alguém que nos desagradou ou nos vingamos tomando seu 

brinquedo favorito, enquanto adultos corremos o sério risco de repetir os 

mesmos hábitos, distribuindo ações judiciais de forma inadequada ou 

partindo para a autotutela. 

O que talvez nunca alguém tenha lhe dito, é que para cada conflito, 

existe sempre um prisma de pelo menos 6 opções de resolução: evitar, 

violência física, a inclusão de um terceiro para: orientar, facilitar ou decidir e 

a negociação.  

O papel deste ensino então, é ensinar a seus filhos de 9, 10 e 11 

anos, durante o 4º, 5º e 6º ano (e por tabela, a você também), como identificar 

essas opções e tomar a decisão mais adequada pelo método de resolvê-la e 

ter consciência de que essa escolha é essencial para o resultado final.  

Algumas competências importantes serão aproveitadas por meio 

dessa disciplina, como o brainstorm, o conflito como modelo de geração de 

ideias e como dar e receber feedback. 
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Perfis de comportamento ao conflito 

 

Existem situações em que naturalmente, nos inclinaremos a 

evitar o conflito, seja porque possuímos crenças limitantes a respeito de nós 

mesmos ou porque nos habituamos com essa atitude, quase como se esse 

comportamento fosse intrínseco a nossa personalidade e aí é comum ouvir: 

“eu prefiro ceder”.  

Com todo respeito a quem se identifica, ouso discordar dessa 

posição que tende a nos rotular, como se pudéssemos ser enquadrados em 

determinados perfis, sem considerar que somos seres complexos, em uma 

constelação de comportamentos, que se adequam a cada situação 

desafiadora que vivenciamos. 

É factível portanto que, na vida profissional Mariana, mãe de 2 

filhos, enquanto advogada de carreira sólida seja extremamente eficaz em 

negociar diversos tipos de problemas e que na vida pessoal, tenha uma 

relação com o marido em que, na maioria das vezes, tenha a tendência de 

ceder.  

Perfis são fotografias, posições em um determinado momento e 

não são suficientes para demonstrar, como um filme, a sequência de reações 

que temos às ações que vivenciamos.  

Mais produtivo penso, é aproveitar a análise de perfil para 

compreender o porquê cada um se enquadra naquele momento àquele 

determinado comportamento. Isso sim é mais interessante e oportuniza o 

aprendizado do autoconhecimento. 

E se adultos, somos assim, enquanto crianças há um olhar ainda 

mais empático para nosso relacionamento com o conflito. Eles estão 

aprendendo a gerir suas emoções e a perceber suas tendências naturais.  
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Compreensível que possam se encontrar em diversos perfis e 

fará parte do aprendizado conscientizá-los de suas opções, assim como as 

vantagens e desvantagens de cada uma delas, como veremos a seguir. 
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Evitar 

 

 

 

Evitar um conflito e “desistir” da briga pode ser uma excelente 

forma de se resolver. “Nem todas batalhas devem ser enfrentadas” e às 

vezes “é melhor ser feliz do que ter razão”, certo? 

Bem, às vezes. E a reposta está na exata compreensão do que 

significa para cada um, esse “às vezes”.  

É que evitar o conflito e “pagar mais caro” pode ser a saída mais 

fácil e você e seus filhos podem se acostumar com essa comodidade. Mas 

não é isso que queremos.  

A intenção de compreender evitar o conflito como opção à 

resolução é a aquisição de uma percepção real do que significa abrir mão e 

as consequências dessa renúncia e perceber depois, se realmente isso vale 

à pena. Se for, que se vá em frente. Se não for, que se encontre a resolução 

em dentre as outras 5 opções.   
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Violência 

 

Não será encorajada a violência sob nenhuma forma, mas será 

incentivada a tomada de consciência de nossos impulsos a agirmos pela 

autotutela, na lei do “mais forte”.  

É necessário o reconhecimento de que enfrentamos nossos 

instintos animais e que possuímos algo que nos diferencia deles: nossa 

capacidade de raciocinar, por isso podemos refletir sobre as consequências 

de nossos atos e compreender nossas opções.  

Em conflito, nosso primeiro impulso pode ser “dar um tapa” 

naquela pessoa, mas o que fazemos com o que sentimos é uma escolha 

nossa. E lembra do que falamos no início? Sempre temos pelo menos, 6 

opções. Essa jamais será nossa única escolha. Por isso, por que ceder a 

estes instintos de forma irracional? Podemos fazer melhor.  Essa será a 

forma que seus filhos aprenderão a enxergar a violência. 
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Terceiro para: Orientar, Facilitar ou Decidir 

 

Quando não conseguimos sozinhos resolver um conflito, por 

vezes é oportuno pensar na possibilidade de inserir um terceiro na relação. 

Este, por sua vez, pode assumir diferentes papéis: orientar, facilitar ou 

decidir. 

Através da intervenção do terceiro para orientar, as partes serão 

advertidas a como, na opinião deste, a situação poderia ser resolvida e 

poderão avaliar vantagens e desvantagens. 

No mundo dos adultos, esse o terceiro assume o papel de 

conciliador e essa orientação é chamada de conciliação; no mundo das 

crianças, esse terceiro poderá ser o professor ou professora e essa 

orientação não tem nome definido: é um conselho, uma conversa.  

Quando o terceiro vem para facilitar o diálogo, irá ajudar na 

comunicação entre as pessoas e por vezes, a simples comunicação é a causa 

de muitos conflitos. Nesse papel, ele não irá sugerir, mas irá motivar as 

pessoas envolvidas a gerarem opções de ganhos mútuos. 

No mundo dos adultos, ele é o mediador e sua função é chamada 

de mediação; no mundo das crianças, poderá ser um colega, que tenha 

apreendido as técnicas de comunicação e negociação e esse momento será 

chamado de mediação escolar.  
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Quando o terceiro vem para decidir, ele escutará as razões de 

cada lado e se esforçará para ser justo, proferindo uma decisão que seja de 

acordo com os valores e procedimentos daquela comunidade. 

No mundo dos adultos, ele é o juiz e sua função é desempenhada 

mediante uma sentença; no mundo das crianças, poderá ser a exercida por 

uma Coordenadora ou Coordenador mediante uma advertência, suspensão 

ou expulsão.  

O que será importante é que a criança adquira o conhecimento 

necessário para compreender e escolher conscientemente, no momento em 

que não conseguir resolver sozinho, a forma da intervenção do terceiro que 

melhor irá funcionar naquela situação específica dele, compreendendo as 

potencialidades de cada uma dessas escolhas. 

Será possível inclusive, tal como se faz em contratos, escalonar a 

possibilidade da participação do terceiro: um colega-mediador primeiro, 

para ajudar na comunicação; o professor-conciliador em seguida, para ouvir 

a orientação de uma possibilidade de resolução ou a coordenadora-juíza, que 

irá decidir quem está com a razão.   

O que se espera é que ao final dos anos de estudo da disciplina, 

que fique clara a existência de todas as suas opções, que serão lições do 

ensino fundamental, para toda a vida.  
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Negociar 

 

Em meu entendimento, a mais refinada de todas as formas de 

resoluções quando realizada por interesses, ao invés de pedidos. Seguindo 

esse modelo, busca-se obter a satisfação de ambas as partes e são 

necessárias todas as competências socioemocionais trabalhadas nos 

primeiros anos do programa. 

Por isso, no fechamento do ciclo do 4º, 5º e 6º ano, a negociação é 

introduzida apenas, merecendo seu aprofundamento no próximo ciclo de 

aprendizado do programa.  
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4. Negociação 

 

 

Mas o que há de tão especial nessa tal de negociação ganha-

ganha? E essa fama de Harvard é realmente justa ou um novo modismo? 

Vejamos: sabemos que ela é realmente diferente da barganha que estamos 

acostumados e introduz algo a mais, a empatia para se ocupar dos 

interesses do outro a fim de formular opções e estratégias de negociação 

que sejam melhores para você e para o outro. Em resumo, seus filhos de 12, 

13 e 14 anos, durante o 7º, 8º e 9º aprenderão a negociar assim. 

Costumo trazer a dinâmica dos bombons para elucidar a 

negociação baseada de interesses, então, peço agora um pouco da 

imaginação de vocês. Vamos pensar que estamos juntos, com outras 19 

pessoas e que distribuo para cada um: ou duas unidades de ouro branco ou 

duas unidades de sonho de valsa. Em seguida, peço para que vocês busquem 

alguém para negociar um acordo que seja justo para as duas partes. 

O que você faria? Qual seria seu primeiro movimento? Quem você 

buscaria para fazer essa negociação? 

Lembre-se que não estipulei mais nenhuma regra pois, assim 

como no direito privado, tudo o que não for proibido é permitido. Vocês são 

livres nesse momento para negociar, desde quando for JUSTO para as duas 

partes. 

Com o passar do tempo, fui percebendo que é muito comum que 

as pessoas acabem por definir critérios objetivos para suas decisões. Alguns 

acreditam que o mais justo é a isonomia, então buscam negociar com 
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pessoas que possuem o que eles não têm e objetivam que cada um fique 

com a mesma quantidade e qualidade de bombons. Assim, eles acabam 

ficando cada um, com uma unidade de ouro branco e outra de sonho de 

valsa.  

 

 

Outras pessoas ignoram a isonomia e entendem que o 

atendimento de seus interesses são sua própria definição de justiça, por isso, 

defendem ou buscam obter o chocolate gostam. Assim, é possível que eles 

troquem ou permaneçam com os chocolates, a depender de suas 

preferências.  
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Mas ainda existem aqueles que estão de dieta, possuem 

intolerância a lactose, diabetes ou simplesmente não gostam de sonho de 

valsa ou ouro branco e que entendem que o mais justo é a adequação. 

Assim é possível que um opte por negociar e entregar todos seus 

chocolates ao outro ou prefira manter apenas uma unidade, por exemplo. 

Quem enxerga essa situação de fora e pensar que foi injusta, mas eles 

saberão que foi o mais adequado.  

 

 

 

Nas negociações as partes possuem esse grande poder de ter o 

controle, em suas mãos do resultado final. E se para cada pessoa há um 
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critério de resolução diferente, talvez a decisão de um terceiro poderia ser 

justa, mas ao mesmo tempo, não servir a todos. É por isso que nos 

debruçamos a dominar essa ciência. Não podemos abrir mão tão fácil assim 

desse poder.  

E que perguntas poderiam ter sido feitas, no início, logo de cara, 

abreviando e tornando mais eficaz a negociação de todos? Percebam que em 

geral, as pessoas costumam iniciar falando de seus próprios interesses, de 

algo que buscam proteger ou obter, mas iniciar a negociação perguntando 

ao outro se ele gosta de chocolate ou de ouro branco/sonho de valsa, poderia 

ter lhe dado a chance de elaborar estratégias para ter um melhor resultado 

final e mais rápido. A depender da compreensão do raciocínio do outro: isso 

é empatia, aquela mesma competência que seus filhos começarão a 

aprender desde os 6 anos.  

 

A metodologia de Harvard 

 

 



 
 

29 

 

 

Tive a oportunidade de vivenciar em Harvard, em um curso básico 

de negociação e outro avançado, a forma que eles aplicam seus 

ensinamentos e isso simplesmente me encantou.  

Eles utilizam basicamente uma proporção de 40% de teoria e 60% 

de prática, através de dinâmicas em duplas e grupos, com ênfase na 

preparação – algo que nós brasileiros costumamos fazer. Em geral, temos o 

afã de “ir na cara e coragem”, o que por algumas vezes, funciona. Mas 

quando dá errado, nos perguntamos: o que podíamos fazer melhor?  

 

A resposta pode estar no método deles, que traz o raciocínio do 

xadrez, como já comentamos, com uma simples mudança que faz toda a 

diferença no resultado final. Através de uma análise metódica, 

compreendemos os interesses das partes envolvidas; separamos a pessoa 

do problema; geramos múltiplas opções e fixamos critérios objetivos.  

Eu só tive a chance de aprender isso aos 32 anos.  Por que não 

ensinar hoje a nossas crianças?  
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Interesses definem o problema 

 

Certo dia, estava em sala de aula com estudantes do 4º ano que 

me apresentaram um conflito que se iniciou entre duas meninas por conta 

de uma cadeira. A escola havia substituído uma das cadeiras da sala que 

havia quebrado, por outra de modelo mais novo, mais larga e por tanto, com 

mais espaço para colocar os pertences dos estudantes. Isso a tornou 

extremamente cobiçada. Mas só havia uma dela na sala.  

Uma das estudantes chegava sempre mais cedo e 

categoricamente, ocupava essa cadeira. Outros tentavam, mas nunca 

conseguiam chegar antes da colega. Quando questionada, ela não 

manifestava arrependimento e dizia que simplesmente, a cadeira estava 

disponível quando ela chegou. 

 Com o passar do tempo, todos da sala se irritaram e começaram 

a achar que a solução era retirar a cadeira, outros agrediam a colega 

verbalmente e alguns desfaziam da situação. Utilizarei esse caso para 

ilustrar como foi possível promover uma negociação baseada em princípios 

entre os estudantes. 
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Não são apenas as crianças. Qualquer um pode ficar preso na 

armadilha dos pedidos. Ficamos tão absorvidos pelo que queremos que 

esquecemos de refletir e demonstrar o porquê queremos tanto aquilo. E o 

porquê é altamente revelador: ele esclarece se nossos pedidos realmente 

são compatíveis com o que queremos, para que possamos ser mais 

assertivos e abre caminhos diferentes para que possamos alcançar nossos 

objetivos. 

Foi assim que começamos a refletir, com as duas estudantes: Por 

que sentar nessa cadeira é tão importante para ela? E por que é tão 

importante para mim?  

  

Não vou deixá-la 
sentar nessa 

cadeira!    
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Separar a pessoa do problema 

 

 

             

 

 

                          

Outro grande e fácil vacilo. É incrível como temos a capacidade de 

rotular as pessoas e aprisioná-las em posições que aparentemente, nunca 

seriam capazes de fazer diferente. Se nos permitirmos ousar e nos 

distanciarmos de nossas ideias preconcebidas sobre essas mesmas 

pessoas, exercitando enxergar como alguém que assiste ao filme das nossas 

vidas, talvez possamos compreender que o outro nem sempre é o problema.  

É possível que a colega tenha errado muitas vezes sim, mas será 

mesmo que hoje foi algo intencional, ou ela simplesmente chegou primeiro 

porque sua Mãe começa a trabalhar muito cedo e sempre a deixa na escola, 

assim que os portões abrem? Foi exatamente isso que ouvimos. Surpresos? 

  

Ela sempre quer 
tirar vantagem!    



 
 

33 

 

Geração de opções 

 

Então elas enxergaram seus interesses e perceberam que tinham 

alguns em comum: ambas queriam usar a cadeira e conviver bem entre os 

colegas. Também perceberam os que essa situação é específica, não tinha 

relacionado com algo que pode ter acontecido no passado. Agora, estavam 

preparadas para unir forças e pensarem juntas em opções onde ambas 

pudessem ter a oportunidade de sentar na cadeira, mantendo uma boa 

relação com os demais colegas. 

Assim algumas ideias seguindo a ordem do brainstorm surgiram: 

incluir todos da sala em um revezamento diário da cadeira, organizar para 

que quem não teve a oportunidade pudesse sentar e somente depois, 

oportunizar a elas ou pedir para a escola a substituição de todas as cadeiras 

da sala pelo modelo novo. 

Depois de analisar as opções, pesando prós e contras, eles 

decidiram, em votação que fariam o revezamento diário da cadeira, porque 

entenderam que era a medida mais imediata e que não dependia de nada 

para acontecer. Mas em pouco tempo se depararam com outra demanda: 

mas qual seria o critério desse revezamento? 
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Critérios Objetivos 

 

 
 

Eles são verdadeiros escudos para contra propostas irrazoáveis, 

que ameaçam o atendimento dos interesses dos envolvidos: que todos 

pudessem ter a oportunidade de sentar na cadeira, mantendo uma boa 

relação. Assim que fixamos essa “proteção”, as ideias que contrariavam 

esses princípios eram colocadas terra abaixo. Facilitou muito para todos! 

Alguns critérios objetivos que apareceram foram: que a 

professora escolhesse a cada dia o estudante que sentaria, sem repetição; 

que se fixasse por ordem alfabética ou se fizesse uma nova escala, 

colocando quem não sentou primeiro e quem já havia sentado por último. 

Sai da sala exatamente nesse momento, para deixá-los à vontade 

para debaterem entre si e deixei encarregada uma dupla de estudantes. 

Quando retornei, minutos depois, eles votaram pela ordem alfabética, pela 

praticidade e porque ficou difícil de julgar se quem já havia se sentado 

realmente devia ser discriminado, se antes, não havia nenhuma regra. 

Resolveram começar do zero e dar a mesma oportunidade a todos. Fizeram 

isso sozinhos. Fiquei imensamente orgulhosa deles. Como recompensa, toda 
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vez que entro na sala, alguém me lembra: “-Pró Rafa, hoje é o meu dia! Ou 

então, semana que vem será o meu!”.  
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5. O programa Jovens Veritas  

 
Assim que compilei essas ideias, percebi que meu real interesse 

só seria atingido levando esse programa não apenas para uma escola, mas 

para todas que o desejassem. Assim nasceu o “Programa Jovens Veritas”.  

A expressão e identidade visual são claramente inspiradas em 

Harvard, que homenageio por ter me oportunizado tanto crescimento 

pessoal, profissional e que possui o motto ou lema, “veritas”, que em latim 

significa a verdade, que em meu entendimento, traduz o que fazemos como 

a verdadeira instrumentalização dos nossos jovens para a construção do 

nível de civilidade que a humanidade merece.    

Esse Programa de Ensino tem o potencial de revolucionar a forma 

da nossa educação de base, não apenas na disciplina que se propõe, porque 

é absorvido para a vida do estudante, na forma de dialogar consigo mesmo 

e com o outro; é facilmente repassado para todas as matérias porque é um 

ensinamento que pode ser semeado para todos os professores, diretores, 

famílias e a comunidade escolar, como um todo.  
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A base do programa 

 

Analisando o Programa, vemos que as competências 

socioemocionais são de fato a base e propositalmente, compreendemos o 

porquê terem sido colocadas nos primeiros anos de formação dos 

estudantes. 

As resoluções de conflito são fundamentais para a compreensão 

das opções e para a legitimidade da tomada de decisão do método de 

resolução mais adequado para aquele conflito específico. 

A negociação vem como refinamento, exigindo como pressuposto, 

o aprendizado de todas as competências anteriores, em um grau de 

exigência mais elevado do estudante que a passa a assumir sua autonomia 

e autorregularão diante de seus conflitos. 
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Como funciona 

 

 

A disciplina é inserida na grade curricular obrigatória dos 

estudantes, durante os nove anos do ensino fundamental, como na pirâmide 

anterior, com a frequência semanal de no mínimo 30 minutos.  

A metodologia é ativa com o uso de vídeo, análises de imagens, 

dinâmicas e atividades individuais – reflexivas, em duplas ou grupos. 

Em 2020 terá material didático próprio, com todo o conteúdo de 

atividades desenvolvidas na sala de aula, em família e avaliações. A intenção 

é que o método seja aplicado por professores capacitados no Programa. 

As avaliações são sempre reflexivas, com notas qualitativas, 

mensurando a produção do conteúdo do estudante com seu comportamento 

em sala de aula e serão desenvolvidas sempre através do modelo de 

“feedback sanduiche”, com um incentivo+crítica+incentivo.  

As atividades “em família” servem ao propósito de que o método 

se perpetue, para além das Oficinas para famílias realizadas 

periodicamente, proporcionando que os Pais acompanhem o 
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desenvolvimento de seus filhos através do material e das atividades que 

serão convidados a colaborar. 

 

Como estamos em 2019 e como estaremos em 2020 

 

Germinando desde 2017, o Programa hoje ocupa o 4º e 5º ano do 

Ensino Fundamental na Escola Gurilândia | Land School (Salvador – Bahia).  

Em 2020, com a disponibilização dos livros didáticos e a 

capacitação da equipe de professores, espera-se a dispersão sobre todo o 

ensino fundamental (1º ao 9º ano) nas escolas que se conveniarem ao 

programa, podendo ser as sediadas em Salvador, ou em qualquer lugar do 

país. 
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Conclusão: Um verdadeiro ganha-ganha   

 
O programa atende aos seus interesses, de seus filhos, da escola 

e aos meus. Ajude a que ele possa ganhar corpo e perpetuar esses 

aprendizados falando do Jovens Veritas, divulgando na conversa com o 

vizinho do elevador, na mesa do clube, durante o almoço de família. 

A transformação social depende de sua expansão.  

Vamos crescer juntos! 
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Notas 

 

Compartilho alguns dos livros e vídeos que me inspiram e que por 

muitas vezes, estão presentes no Programa para que possam, se assim 

desejarem, se aprofundarem nessa matéria.  

Com afeto, 

Rafa 
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