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Por: Pedrina Marta de Araújo1 

 

 

 

 

 

Árvore escondida no Jardim do Éden, frondosa e exuberante, ergue-se 

rasgando os céus de bronze da injustiça. 

 

Profundas são tuas raízes, sugando da terra o maná, produzindo a seiva 

da vida. 

Semelhante a uma torre de marfim é o teu tronco, fincado ao solo inspira 

poder. 

 

Teus galhos são fortes como jucá, onde os pássaros vêm repousar. 

 

Acolhidos com braços abertos, respiram confiança. 

 

Ao ressoar dos ventos tempestuosos ou ao toque da mais leve brisa da 

aurora suas folhas a sorrir selando a vitória da justiça. 

 

Tuas flores embaladas pelo vento exalam aroma silvestre.  

 

Delicadas são tuas pétalas que encantam a todos que as tocam. 

 

De teus frutos comerão as nações. 

 

Sobre o seio da terra, semeada foram as tuas sementes fertilizadas com 

amor nasceu a paz." 

 
 

 

 

 

 
 

 

                                                 
1   Poesia composta por Dona Pedrina Marta, mediadora e personagem importante do Núcleo de 

Mediação de Parangaba.  
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RESUMO 

 

Neste trabalho estudamos as vivências em Cultura de Paz no bairro de 

Grande Parangaba. Fizemos isto pesquisando as ações do Núcleo de Mediação de 

Conflitos que funciona neste bairro, no endereço: rua Julio Braga, 161. Estudamos 

detidamente o trabalho dos mediadores deste núcleo e suas vivências junto à 

comunidade. Nossa intervenção de pesquisa se deu com observação não participante. 

Utilizamos a metodologia quali/quantitativa e trabalhamos com enfoque etnográfico. 

Para a realização desta tese, além de extensa pesquisa bibliográfica e estatística, 

fizemos, durante a pesquisa de campo, os seguintes procedimentos: análise documental, 

aplicação de questionários, observações gerais do núcleo, entrevistas e grupo focal. A 

relevância social e pedagógica do estudo está em perceber o desdobramento prático da 

tese de resolução pacífica dos conflitos em uma das maiores comunidades da cidade de 

Fortaleza-Ce. Também nos centramos em entender como este núcleo ajuda aos 

mediados no desenvolvimento de protagonismo na resolução de suas controvérsias.  

Nossa conclusão considera relevante o trabalho do núcleo que há 17 anos acolhe 

amorosamente quem chega, tendo atendido a mais de cinco mil pessoas. Quem por ali 

passa leva em si a semente da Cultura de Paz. O testemunho da mediação na Grande 

Parangaba aponta para de valorização da “voz” e dos sentimentos de todos os atendidos. 

Também ressaltamos pontos para aperfeiçoamento, tais como: organização e melhor 

apresentação das estatísticas; revisão do principio teórico que dá prioridade aos casos 

que envolvem relações continuadas; adoção da função de mediador/educador, para 

recepcionar aos visitantes ou pesquisadores e melhor divulgação do núcleo junto aos 

órgãos públicos da Grande Parangaba. 

 

 

Palavras Chave: Cultura de Paz – Mediação de Conflitos – Grande Parangaba 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present work consists of studying the experiences in Culture of Peace in Greater 

Parangaba through Mediation of Conflicts. It was accomplished through a non-

participant observation of the work carried out at the Conflict Mediation Center of 

Parangaba - MPCE, located at Julio Braga Street, 161, Parangaba. The social relevance 

of this study is to analyze the practical unfolding of the idea of peaceful resolution of 

conflicts by studying mediation experiences in Greater Parangaba. We also focus on 

understanding how the core of conflict mediation in Parangaba helps the media in 

developing their leading role in resolving disputes. As members of the Movement For a 

Culture of Peace, the theme has special meaning for us, because it unites three elements 

of our esteem: Culture of Peace, Mediation of Conflicts and the neighborhood of 

Grande Parangaba. This study uses qualitative / quantitative methodology and works 

with an ethnographic approach. For the accomplishment of this thesis, in addition to 

extensive bibliographical research, we did survey and compilation of statistics, 

documentary analysis, application of questionnaires, general observations of the 

nucleus, interviews and focus group. 

 

 

Keywords: Culture of Peace - Mediation of Conflicts - Grande Parangaba 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo consiste en estudiar las vivencias en Cultura de Paz en la Grande 

Parangaba por medio de la Mediación de Conflictos. Se concretó a través de 

observación no participante del trabajo realizado en el Núcleo de Mediación de 

Conflictos de Parangaba - MPCE, ubicado en la calle Julio Braga, 161, Parangaba y que 

atiende a la comunidad de la Grande Parangaba hace 17 años. La relevancia social y 

pedagógica de este estudio está en analizar el desdoblamiento práctico de la tesis de 

resolución pacífica de los conflictos en una de las mayores comunidades de la ciudad de 

Fortaleza-Ce. Estudiamos las vivencias en mediación en la Grande Parangaba y también 

nos centramos en entender cómo el núcleo de mediación de conflictos de Parangaba 

ayuda a los mediados en el desarrollo de su protagonismo en la resolución de sus 

controversias. Para nosotros que integramos el Movimiento Por una Cultura de Paz el 

tema tiene significado especial, pues une tres elementos de nuestra estima: Cultura de 

Paz, Mediación de Conflictos y el barrio de la Grande Parangaba, donde residimos 

desde la infancia. Este estudio utiliza metodología cuali / cuantitativa y trabaja con 

enfoque etnográfico. Para la realización de esta tesis, además de una extensa 

investigación bibliográfica, hicimos levantamiento y compilación de estadísticas, 

análisis documental, aplicación de cuestionarios, observaciones generales del núcleo, 

entrevistas y grupo focal. 

 

 

Palabras Clave: Cultura de Paz - Mediación de Conflictos - Grande Parangaba 
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O Brasil é um país marcado pela violência estrutural que se desdobra de 

diversas formas: violência social, presente na desigualdade econômica que traz a 

miséria e a fome; violência urbana, na qual as populações das cidades são acossadas 

pelo crime organizado; violência no campo, que massacra aos sem terra; violência 

contra os quilombolas e índios; violência de gênero, com os grandes números de 

agressões contra as mulheres; violência em forma de preconceito racial e etc. A 

violência simbólica que se expressa na negação da fala das minorias sociais se avoluma 

no Brasil atual quando setores reacionários crescem trazendo uma agenda marcada pela 

negação dos direitos humanos e tentativa de supressão de direitos trabalhistas, sociais e 

políticos. Vemos um exemplo deste tipo de violência quando o “movimento 

conservador” tenta apequenar a biografia de um educador como Paulo Freire, buscando 

retirar-lhe o título de Patrono da Educação no Brasil (CERQUEIRA, 2017; NOLETO, 

2010; MATOS, 2015). 

Ao passo em que este ciclo reacionário se avoluma no Brasil e no mundo, 

em contrapartida, se desenvolvem vários movimentos sociais que se habilitam como 

polo de resistência a narrativa do extremismo conservador. São movimentos de 

mulheres; negros; LGBTs; índios; sem terra/teto e demais excluídos. É neste contexto 

que se desenvolve o Movimento Por Cultura de Paz, que se guia pelo conceito de Paz 

Ativa, bastante diferente do já desgastado conceito convencional de paz. A Paz Ativa 

nos remete a um tipo de “Paz” que somente pode vir unida a justiça social; aos direitos 

humanos e empoderamento comunitário. Os ideais da Cultura de Paz se somam aos de 

todos que buscam igualmente a emancipação popular e a justiça em seu sentido legítimo 

e igualitário (GOHN, 1997; BOURDIEU, 1989; SANTOS, 2008; SARLET, 2009; 

TOURAINE, 2005).  

Vivemos um contexto social e cultural marcado por imposições simbólicas 

da classe dominante que não abre mão de continuar sendo mandatária única do poder 

social e político. Diante disto, um caminho importante da resistência cultural é a via do 

empoderamento comunitário. Este é um tema pautado pelos movimentos sociais que 

buscam formas de convivência comunitárias que apontem para a construção de uma 

humanidade em solidariedade e comunhão. É preciso descobrir e redescobrir culturas de 

resistência que tracem novo tipo de sociabilidade mais abertas ao comunitarismo; 

humanismo; solidariedade e afetividade. Para ilustrar primorosamente este ponto, 

podemos citar o exemplo da filosofia Ubuntu, que em síntese significa: “eu só existo 
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porque nós existimos” (MALOMALO, 2017). Este conceito nos ensina que o destino de 

um está ligado ao destino de todos. O que nos faz repensar à força do individualismo em 

meio a este capitalismo de consumo que devora vidas e esperanças ( SANTOS, 2006; 

TAYLOR, 1998; LOUW, 2017; BOURDIEU, 1989; SWANSON, 2017; MACÊDO, 

2014). 

Acreditar que a comunidade pode ser protagonista na solução de seus 

problemas é um modo de superar a sufocante cultura de centralismo estatal, segundo a 

qual: todas as controvérsias entre os cidadãos devem ser resolvidas por meio de uma 

decisão heterônoma do Estado. Decisão imposta de cima para baixo. Contrapondo-se a 

esta narrativa, um trabalho em especial tem tomado visibilidade por enfocar a solução 

pacífica dos conflitos juntamente com a autonomia e empoderamento comunitários: é a 

Mediação de Conflitos.  

A moderna mediação surge nos EUA atuando principalmente na área 

empresarial. Mas nos anos setenta do século passado ela toma o formato de mediação 

comunitária, quando passa a abordar os anseios comunitários e sociais. Posteriormente, 

na França a chamada mediação intercultural tem exatamente o papel de dar voz às 

comunidades excluídas. Temos visto então, a mediação valorosamente servir às 

comunidades que buscam autonomia, empoderamento e resolução pacífica dos conflitos 

(BUSH; FOLGER, 2016; MATOS, 2017; WRASSE, 2012).  

Aqueles que defendem o conceito de Paz Ativa entendem que a mediação 

seja, de modo natural, um instrumento de promoção da Cultura de Paz, pois, o ato de 

intervir nos conflitos buscando a solução pacífica e baseando-se na ética; dignidade e 

nos direitos humanos é um ato próprio da Cultura de Paz. O publico em geral identifica 

passeatas com pessoas vestidas de branco e levantando cartazes pedindo paz como uma 

iniciativa em Cultura de Paz, mas, por vezes não consegue entender que a Mediação de 

Conflitos é uma ação própria do Movimento em Cultura de Paz. Não por acaso, o 

primeiro conselheiro para o tema “mediação” da ONU foi ninguém menos que Johan 

Galtung o fundador do movimento por uma Paz Ativa e científica. O pioneiro da 

Cultura de Paz é também um pioneiro na mediação de conflitos (GALTUNG, 2017; 

JARES, 2007; GUIMARÃES, 2006). 
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A mediação é uma forma de demonstrar a realidade prática e palpável da 

solução pacífica dos conflitos, como neste exemplo emblemático, trazido por uma 

mediadora do Núcleo de Mediação de Parangaba, no qual um vigilante a serviço do 

núcleo indagou aos mediadores: “o que é que vocês fazem aí? Vejo as pessoas 

chegarem aqui com ódio das outras e quando elas saem estão totalmente diferentes!” 

(MEDIADORA 02). Somente com o tempo ele entendeu o princípio da mediação e o 

porque das mudanças radicais de comportamento que testemunhou. O espanto deste 

vigilante, diante da transformação das pessoas que utilizavam o núcleo, é um grande 

testemunho do potencial transformador da mediação. O olhar deste homem saiu da 

noormose2 e se espantou com aquele fenômeno novo e fantástico (WEIL, 1990; 

LELOUP; CREMA; WEIL, 2017; WARAT, 1998). 

Na mediação um terceiro imparcial irá facilitar o diálogo entre as partes em 

conflito. Este processo de construção de diálogo se mostra riquíssimo enquanto espaço 

de aprendizado tanto nas questões afetivas quanto nas de cidadania. A mediação permite 

que os conflitantes experimentem resolver seus problemas, superando a alienação de 

uma decisão imposta pelo juiz. Ela rompe a lógica de enfrentamento entre os 

conflitantes para mostra-lhes um sistema dialógico; horizontal e participativo de 

resolução de problemas (VEZZULA, 1998; MATOS, 2015; SALES, 2007).  

Além de refazer canais de diálogo rompidos e laços socialmente abalados, a 

mediação permite a ampla participação popular por meio dos mediadores que, sendo 

membros da própria localidade, crescem junto com a própria comunidade em cidadania 

e participação. Iremos estudar todas estas possibilidades da mediação junto ao Núcleo 

de Mediação de Parangaba que é um dos núcleos que compõem o projeto do Núcleos de 

Mediação Comunitária do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), sendo 

também um dos locais pioneiros no trabalho em mediação em nosso país.  

Para estudar toda esta temática, nosso trabalho toma por Objetivo Geral: 

estudar as vivências em Cultura de Paz na Grande Parangaba por meio da Mediação de 

Conflitos. Para realizar este objetivo, vamos trabalhar os seguintes objetivos 

secundários. 
 

1 Compreender o processo utilizado para a resolução pacífica dos conflitos praticada 

pela mediação de conflitos em Parangaba. 

                                                 
2 Neologismo pejorativo que indica imersão negativa em zona de conforto mental. 
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2 Entender como este núcleo ajuda aos mediados no desenvolvimento de seu 

protagonismo, empoderamento e autonomia na resolução de suas controvérsias.   

3  Compreender como o núcleo aborda a questão dos direitos humanos e combate aos 

preconceitos.  

No segundo capítulo, trataremos sobre nosso percurso ao tema do trabalho e 

da metodologia que utilizamos para realizá-lo.  

No terceiro capítulo, introduziremos aspectos gerais sobre Cultura de Paz 

No quarto capítulo, traçaremos uma visão sobre Mediação de Conflitos e 

sua a importância para a construção de uma Cultura de Paz. 

No quinto, traremos uma visão sobre a história do Núcleo de Mediação de 

Parangaba. 

No sexto capítulo, analisaremos os dados extraídos durante nossa pesquisa. 

No sétimo, traremos nossas considerações finais. 

 

2 SOBRE O TEMA E A METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Neste capítulo esclarecemos o percurso que nos levou ao  nosso tema de 

estudo. A temática reúne três pontos de grande significado para nós: Cultura de Paz; 

Mediação de Conflitos e Grande Parangaba, como demonstraremos a frente. Também 

abordaremos a metodologia de pesquisa que utilizamos para a realização do presente 

estudo, assim como as ações para a construção do mesmo.  

 

2.1     Nosso Caminho ao Tema do Trabalho 

 

Para iluminar o percurso até o tema deste trabalho é preciso chamar o sol 

que com seu calor abafa o bairro de Parangaba formando o mormaço característico 

deste local. O calor aqui não remete ao mesmo tipo de beleza lúdica da região praiana 

da cidade. Na parte periférica ele compõe outro tipo de beleza muito mais rude.  O sol 

inclemente que banha minha cabeça desde criança, quando percorro os caminhos de 
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meu bairro, não vem junto com o vento da praia, pois o vento circula menos por essas 

avenidas estreitas e assoreadas pelo asfalto que veda o chão e esquenta a cidade. Aqui as 

avenidas são estreitas, sem sombras e nem árvores. Somente na lagoa o vento sente 

liberdade para passear. Um poeta popular disse que: “o sol é um carinho e o mormaço é 

o beijo da Parangaba”. Aliás a forma correta de pronunciar é esta: “da Parangaba”! É o 

que nos leciona o querido Padre Eloy, figura emblemática deste bairro, o qual ele 

chama: “Porongaba”. 

É neste contexto que aprendi a amar as arvores da escola publica EEFM 

General Eudoro Correa, pois era um dos poucos sombreados que existiam em 

Parangaba. Estas árvores abrigaram as minhas conversas de adolescência, meus papos 

de movimento estudantil e meus sonhos de joven da periferia em busca de mudar o 

mundo. Por complacência do destino, exatamente sob estas mesmas arvores, nasceu o 

Núcleo de Mediação de Parangaba. Estas mangueiras que testemunharam minhas 

crenças juvenis, atualmente abrigam o objeto de minha esperança: a Mediação de 

Conflitos. Deste modo a sombra abençoada destas árvores une meu passado e meu 

presente, como irei detalhar a seguir. 

A Escola Estadual EEFM General Eudoro Correa3 está em um local especial 

de nosso bairro4. Toda cidade ou bairro tem pontos especiais e significativos, recantos 

que de algum modo expressam a síntese daquela localidade. Não é a toa que o conjunto 

dos órgãos públicos está centralizado neste trecho do bairro, mais precisamente na rua 

Júlio Braga, no trecho entre as duas principais avenidas de Parangaba: Osório de Paiva e  

Augusto dos Anjos. Este é um corredor estratégico por onde flui a Grande Parangaba 

como um todo. Nosso bairro é composto pela agregação de vários outros bairros, 

portanto, falar em encontro na Grande Parangaba é falar na rua Julio Braga e por 

consequência na EEFM General Eudoro Correa, que abriga quase todos os eventos de 

mobilização social importantes deste canto da cidade. 

Não foi por acaso que o núcleo surgiu em assembleias realizadas ali e sua 

primeira sede foi dentro desta escola5, já que é lá que se reúne o movimento de 

moradores do bairro. Nesta casa educativa congrega-se o movimento em favor da 

reurbanização da lagoa de Parangaba e muitos outros. Este é o local que sempre abrigou 

os eventos do movimento estudantil na Grande Parangaba. Foi ali que inúmeras vezes 

                                                 
3 ANEXO- 11.FOTOG. 
4 ANEXO- 31. FOTOG. 
5 ANEXO- 31. FOTOG. 



21 
 

 

ocorreram manifestações; encontros e seminários populares pra tratar de temas sociais e 

comunitários em geral. O núcleo de mediação é filho do movimento de moradores que 

ali existe. Aqueles que fundaram o núcleo eram os mesmos atores sociais que já 

realizavam outras tarefas comunitárias no bairro. 

Então explicado o local, posso melhor demonstrar minha ligação com o 

tema, pois antes de haver um núcleo de mediação naquele local eu já estava por ali e 

todo um movimento social também. Foi ali que com treze anos dei meus primeiros 

passos no movimento estudantil. Ali participei de vários dos movimentos sociais da 

Grande Parangaba. Naquela escola, em 1988, fui eleito diretor zonal da Grande 

Parangaba da União Municipal dos Estudantes Secundaristas (UMES), em um evento 

desta entidade. Naquela escola conheci, antes do surgimento do núcleo, os principais 

atores envolvidos na fundação do núcleo, pois eles foram meus professores e amigos: 

pessoas como o Promotor de Justiça Edson Landim6 e a diretora escolar Lady Lima, a 

quem carinhosamente nós alunos e ex-alunos chamamos de Tia Lady.  

Durante a faculdade de direito, que cursei em uma instituição localizada na 

Grande Parangaba, próxima ao núcleo, tive oportunidade de conhecer este trabalho, 

ainda em seus primeiros tempos, por convite de meu professor e fundador do núcleo 

Edson Landim. 

A mediação foi um tema que me encantou desde a Faculdade de Direito e 

que amadureceu quando ingressei no Grupo de Cultura de Paz coordenado pela Profa. 

Dra. Kelma Matos. O grupo promove estudos semanais com a temática voltada para a 

Cultura de Paz. Durante estes estudos descobri que a Mediação de Conflitos é um forte 

instrumento para a promoção da Cultura de Paz. Tal descoberta me abriu um mundo de 

novos sentidos diante deste tema que já me encantava. 

Evidentemente que o peso histórico do núcleo de Parangaba também influiu 

para minha escolha, já que é o segundo do Brasil. Minha opção pelo tema se definiu 

quando percebi que poderia juntar o amor que já tinha pela mediação aos trabalhos em 

Cultura de Paz. Deste modo a escolha do Núcleo de Mediação de Parangaba foi bastante 

natural, pois se tratava da junção entre três coisas preciosas para mim: Cultura de Paz; 

mediação e Parangaba. A seguir demonstraremos o tratamento metodológico e 

científico que demos a nossa pesquisa. 

                                                 
6 ANEXO 25- Promotor Edson Landim em palestra sobre mediação. FOTOG. 
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2.2    Sobre a Metodologia de Pesquisa 

 

A mediação é uma atividade feita sobre bases científicas e metodológicas. 

Nós, pesquisadores do modelo de Paz Científica, utilizamos critérios e rigores 

acadêmicos, pois não basta boa vontade para trabalhar com Cultura de Paz. Não é algo 

para ser feito de modo meramente artesanal, já que é um saber talhado de modo 

científico e com muito esforço intelectual. O aporte do pesquisador da Paz é estruturado 

de modo a obter uma compreensão lapidada de seu objeto (GALTUNG, 2017). Não 

corroboramos com abstrações ou qualquer abordagem sem rigor técnico científico, pois, 

“pensar na pesquisa sobre a cultura de paz requer a desconstrução da cultura da 

violência. Através do desvelamento dos aspectos sociais, históricos e culturais, 

imprime-se uma nova ótica de forma reflexiva, desnaturalizando conceitos e refazendo 

novas práticas” (NASCIMENTO, 2016). 

Para a realização de nossa pesquisa o primeiro momento foi o da pesquisa 

bibliográfica. Como forma de iniciar a exploração do tema escrevemos em 2014 um 

texto de oitenta e quatro páginas sobre mediação de conflitos. Foi um tipo de 

desbravamento teórico. Este texto serviu de base para nossos passos seguintes e, 

segundo ensina Luna, o desbravamento do tema é a função desta busca inicial: 

 

Em linhas gerais a pesquisa bibliográfica é um apanhado sobre 

os principais trabalhos científicos já realizados sobre o tema 

escolhido e que são revestidos de importância por serem 

capazes de fornecer dados atuais e relevantes. Ela abrange: 

publicações avulsas, livros, jornais, revistas, vídeos, internet, 

etc. Esse levantamento é importante tanto nos estudos baseados 

em dados originais, colhidos numa pesquisa de campo, bem 

como aqueles inteiramente baseados em documentos (LUNA, 

1999) 

 

Neste primeiro momento da pesquisa utilizamos autores que desenvolvem a 

relação entre os temas Cultura de Paz e Mediação de Conflitos. Nos anos seguintes, ao 

passo que realizávamos pesquisas de campo, também dávamos continuidade a nossa 

pesquisa bibliográfica como forma de construir uma visão robusta sobre o tema 

(VEZZULA 1995; WARAT 2001; MATOS, 2015; JARES 2008; GUIMARÃES 2006; 
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SALES ;  BUSH, FOLGER 2016; VASCONCELOS, 2012; FOLEY, 2011; MOORE, 

1998; SPENGLER, 2010; FREIRE, 1987; GALTUNG, 2017; HAYNES, 1996).    

No tocante a empreitada etnográfica, fizemos a opção de realizar uma 

pesquisa com observação não participante. Esta modalidade de pesquisa tem por 

essência a tentativa do autor de buscar uma clara e objetiva percepção da temática, 

ainda que com isto não se queira a chamada “isenção ideológica”, que é apenas um tipo 

de engodo político. Imparcialidade absoluta não é possível, mas neste modelo de 

pesquisa, há um esforço para aprender com a realidade em si mesma, sem interferir de 

modo intencional nos dados e acontecimentos. O pesquisador aspira por colher 

espontaneidade em um ambiente natural e não controlado. A realidade é como um 

laboratório social a ser observado pelo pesquisador (DEMO, 2008; BOURDIEU, 1988). 

Verificamos que o método ideal para realizar nossa pesquisa seria usar o 

meio quali-quantitativo, já que utilizando-se de diversas fontes, de modo coerente, 

podemos cercar o tema de modo a ter uma visão integral sobre este (LUDKE; ANDRÉ, 

1986). Com a pesquisa qualitativa podemos mergulhar no universo profundo da alma 

dos pesquisados. Descortinar suas crenças e explorar o significado de suas ideias. São 

questões especificas que vamos explorar e neste tipo de pesquisa precisamos de uma 

abordagem que nos permita entrar nas filigranas das concepções e valores dos 

pesquisados, no nosso caso, mediadores e demais envolvidos no processo de mediação 

do núcleo eleito (GIL, 2014; LINCONL; DENZIN, 2006).  

Já o aporte quantitativo nos permite utilizar dados, estatísticas e outras 

referências para fundamentar o conjunto do estudo. Este aspecto é importante, já que o 

núcleo tem números estatísticos a serem bastante exploradas (TOSTA, 2005). 

A pesquisa qualitativa quando realizada por períodos longos pode render 

ótimos frutos. A observação ao longo de períodos extensos permite a comparação dos 

fatos e o estabelecimento de uma melhor percepção do pesquisador, por isso realizamos 

a pesquisa de campo entre os anos de 2015, 2016 e 2017. Isto foi importante já a 

pesquisa quali-quantitativa deve ser feita em ciclos ou etapas. As etapas preliminares 

vão fornecendo material para etapas mais aprofundadas, como leciona Minayo, 

 

A pesquisa é um trabalho artesanal que não prescinde da 

criatividade, realiza-se fundamentalmente por uma linguagem 

baseada em conceitos, proposições, hipóteses, métodos, e 
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técnicas, linguagem esta que se constrói com um ritmo próprio 

e particular.O processo de trabalho científico em pesquisa 

qualitativa divide-se em três etapas: (1) fase exploratória; (2) 

trabalho de campo; (3) análise e tratamento do material 

empírico e documental.Portanto, o ciclo da pesquisa não se 

fecha, pois toda pesquisa produz conhecimento e gera 

indagações novas. Mas a ideia do ciclo se solidifica não em 

etapas estanques, mas em planos que se complementam 

(MINAYO, 2010) 

 

Durante 2015 e o primeiro semestre de 2016 realizamos levantamentos 

prévios no núcleo de mediação. Visitamos o núcleo e entrevistamos o coordenador 

Cleilson Oliveira; a mediadora Pedrina Marta e outros mediadores. Este primeiro 

momento da pesquisa de campo rendeu um texto escrito para a primeira qualificação 

(BECKER, 1997).  

Durante toda a pesquisa compilamos estatísticas feitas pelo MPCE, o que 

foi um trabalho difícil, já que estes números não estavam completos. Os dados dos 10 

primeiros anos não estão nos arquivos do MPCE. Tivemos bastante trabalho para chegar 

a estas informações. O processo de coleta envolveu visita a sede da coordenação dos 

núcleos do MPCE; pesquisa em vários sites; notícias em jornais sobre o núcleo de 

Parangaba e consulta a trabalhos de outros pesquisadores sobre o núcleo. Para melhor 

condensar os dados utilizamos o software Assistat, que tem a função de facilitar o 

manuseio de estatísticas. Ele foi desenvolvido pelo Prof. Dr. Francisco de Assis da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) (SILVA, 2016; MANN, 2006). 

Os membros do projeto poderiam realizar um estudo e reestruturar o 

processo de estatísticas, não somente para aperfeiçoar as do futuro, mas para organizar 

também as do passado. Organizar didaticamente os dados seria importante ponto para o 

programa. Principalmente dar aos dados referenciais únicos ao longo dos anos, 

permitindo a comparação e melhor compreensão dos números ao longo do tempo 

(TOSTA, 2005; TRIOLA, 2008). 

Durante as visitas feitas ao núcleo verificamos in loco o funcionamento 

deste. Exercitamos um olhar atento para todos os detalhes daquele local e também 

fizemos isto na coordenação geral do Projeto dos Núcleos de Mediação Comunitária do 

MPCE.  Estes estudos prévios nos ajudaram a ter uma visão inicial que se desdobraria 

em outras duvidas e perguntas, pois é este o papel central da exploração inicial: 
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fomentar e municiar a pesquisa para etapas mais profundas (BOURDIEU, 1988; 

OLIVEIRA, 1996). 

Durante o segundo semestre de 2016 e o primeiro de 2017 aprofundamos 

nossa pesquisa. Fizemos mais de 30 entrevistas com personagens relacionadas ao 

trabalho do Núcleo de Mediação de Parangaba. As entrevistas7 foram semiestruturadas, 

ou seja, previamente elaborávamos um roteiro básico para conduzir as perguntas. Nossa 

intenção era extrair o máximo de experiências práticas e vivências para não 

estacionarmos em falas abstratas e teóricas (TRIVINOS, 1987; MANZINI, 2003).  

Parte das entrevistas foram direcionadas a questão histórica do núcleo, pois 

sentimos a necessidade, ao ler os materiais ate agora escritos sobre o núcleo, de uma 

visão histórica minuciosa sobre o mesmo (BECKER, 1997). Para embasar este ponto 

entrevistei: Francisco Edson Landim, promotor de justiça e principal nome na fundação 

do núcleo, a entrevista foi gravada e realizada nas dependências da 13º Vara de Família 

do Fórum Clóvis Beviláqua. Entrevistamos também Ana Karine Cavalcante professora 

na cadeira de mediação de conflitos da Escola Superior da Magistratura no Estado do 

Ceará, ESMEC. Ela foi coordenadora que ajudou a solidificar o trabalho do núcleo.  A 

entrevista foi realizada nas dependências da Faculdade de Educação da UFC.  

Conseguimos entrevistar Willis Santiago Guerra Filho, professor 

universitário e intelectual que junto com Luis Warat propôs de modo pioneiro o uso da 

mediação no Ceará.  Contatamos o professor Willis, que mora em São Paulo, e quando 

este veio a Fortaleza nos encontramos na casa de seu irmão, no bairro Praia do Futuro, o 

juiz e professor Marcelo Lima Guerra, que também foi entrevistado, pois, estava na 

reunião pioneira que lançou a mediação no Ceará. 

Outro depoimento fundamental para a historia do núcleo foi o de Pedrina 

Marta, com quem gravamos uma série de entrevistas. A cada ano da pesquisa, 2015, 

2016 e 2017 entrevistávamos essa baluarte da mediação no Ceará. Outra figura de maior 

importância que reforçou uma visão histórica foi Francisco Avelino, que atualmente 

reside em outro estado, mas que pudemos entrevistar por meios eletrônicos. Todas as 

entrevistas foram gravadas em áudio e vídeo (FERRARI; SODRÉ, 1986; CAPUTO, 

2006). 

                                                 
7 ANEXO – 02. 
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No trabalho de pesquisa do núcleo a fala dos mediadores tem importância 

central e esta coleta indireta das experiências em mediação é indispensável dado o 

volume e a substância de suas vivências. Os mediadores legaram experiências 

necessárias para nutrir a pesquisa. Os testemunhos deles tem relevância absoluta para a 

compreensão do objeto de pesquisa, pois são protagonistas, junto com os mediados das 

vivências em Cultura de Paz e mediação (LINCONL; DENZIN, 2006; KOTCHO, 

1995).  

O primeiro passo junto a estes foi aplicar um questionário8. Entregamos o 

questionário junto com um material 9 preparado em pastas onde constava: um 

documento com nosso compromisso ético; uma caderneta de anotações; duas canetas; 

um chaveiro em forma de tijolo. O material de escrita tem evidentemente o objetivo de 

facilitar as anotações dos mediadores para a resposta do questionário. E a lembrança do 

tijolinho teve um papel simbólico. No inicio do material explicativo que entreguei 

estava escrito: “você é um tijolo na construção da Cultura de Paz”. Esta frase que me 

marcou em um dos eventos realizados pelo Grupo de Cultura de Paz – UFC funcionou 

como um Mantra que usamos durante os trabalhos com os mediadores. E sempre 

iniciávamos os trabalhos ou conversas citando esta frase (MATOS, 2014; OLIVEIRA, 

1996). 

Tendo as informações iniciais por meio do questionário, o segundo passo foi 

entrevistá-los. Fizemos entrevistas semiestruturadas e todas captadas com vídeo e áudio 

(CAPUTO, 2006). As entrevistas foram realizadas no núcleo de mediação. Tivemos a 

colaboração da coordenação do núcleo que nos cedeu a sala na qual realizamos, com 

qualidade, nossas entrevistas. Sala que inclusive leva o nome abençoado de: Sala 

Pedrina Marta (FERRARI; SODRÉ, 1986; KOTCHO, 1995). 

Devemos frisar que além das entrevistas com os mediadores atuais do 

núcleo de Parangaba também coletamos as experiências em mediação de três 

mediadores antigos e já fora de atividade; de seis mediadores de outros núcleos e 

também de três supervisores do núcleo de Parangaba. 

                                                 
8 ANEXO 01. 
9 ANEXOS 07 E 08. FOTOG. 
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 Após todo o apanhado de dados anteriores sentimos a necessidade de 

explorar detidamente a sessão de mediação, afinal ela é o foco do processo de mediação. 

Apontamos o grupo focal para este projeto. Na pesquisa qualitativa utiliza-se o grupo 

focal como técnica que colhe informações por meio das interações em grupo. Ele 

funciona como uma entrevista em grupo, baseada na comunicação, interação e diálogo 

direcionado. O grupo focal produz conteúdo, gera hipóteses, desenvolve novas teorias e 

ideias, identifica necessidades e expectativas. Enfatizando o aspecto subjetivo o grupo 

assimilando e interpretando o que de comum há no grupo pesquisado (GATTI, 2005; 

MORGAN, 1997; KITZINGER, 2000).   

Reunir todos os mediadores era difícil e após varias tentativas mal 

sucedidas, resolvemos aproveitar o que estava facilmente a nossa disposição. Sabíamos 

que ao cair da tarde a equipe sempre se reunia pra papear. Nós, inclusive, já havíamos 

participado destes encontros informais algumas vezes. Preparamo-nos para que todas as 

vezes que surgisse este momento puséssemos em pauta uma questão10 sobre a reunião 

de mediação. Foram mais de dez vezes que isto ocorreu, mas considero apenas três 

destes encontros como grupos focais. Cada encontro teve cerca de quarenta minutos. 

Em dois encontros contamos com cinco mediadores e em um tivemos seis. Com o grupo 

focal finalizamos nossa pesquisa (STRAUSS; CORBIN, 1994; CHARMAZ, 2000). 

 

3   MOVIMENTO EM CULTURA DE PAZ: PAZ E CULTURA EM 

MOVIMENTO  

 

Neste terceiro capítulo traçaremos um panorama sobre Cultura de Paz 

vislumbrando sua atualidade e importância. Demonstraremos a pertinência da ideia de 

Cultura de Paz nos dias atuais, assim como seu desenvolvimento enquanto movimento 

social que intervém em busca de justiça, igualdade e participação popular.  

 

3.1  O Planeta Rumo a uma Cultura de Paz  

                                                 
10 ANEXO – 03. 
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A ideia da paz está presente na humanidade desde seus primórdios. É um 

arquétipo componente da essência humana. Encontramos a paz como um símbolo em 

todas as tradições culturais do mundo. Na cultura judaico-cristã o patriarca Jacó molda 

uma solução pacífica para evitar a guerra contra seu irmão Esaú e, ao mesmo tempo, 

evita que sua tribo fique sob o domínio da tribo de Esaú. Ainda na escritura bíblica 

vemos o exemplo da grandiosa Abigail, que usando de sabedoria evita a guerra entre 

Nabal e Davi. Buscando nos primórdios do ocidente Sólon, o primeiro grande jurista 

grego, que ainda no surgimento da sociedade ateniense, resolveu os conflitos entre os 

gregos com soluções pacíficas e que beneficiaram social e economicamente aos 

atenienses mais pobres, mitigando o poder dos oligarcas.  

A época contemporânea também nos legou vultos históricos promotores de 

uma mentalidade pela Paz, um ótimo exemplo é o de Bertha Sophie Felicita von 

Suttner, ganhadora do  Prêmio  Nobel da Paz em 1905. A baronesa dedicou a vida à luta 

pela a paz. Ela escreveu o livro “Lay Down Your Arms”, Abaixe Suas Armas, que 

influenciou Albert Nobel a criar um prêmio anual para honrar pessoas que se 

dedicassem a busca pela paz. Ela foi a primeira mulher a receber o prêmio, a segunda 

foi Jane Adams. Adams foi assistente social, filósofa, feminista, pacifista e reformadora 

estadunidense. Ela lutou muitos anos pela pacificação e pelo desarmamento das grandes 

potências mundiais. Trabalhou pelo fim do trabalho infantil e administrou um centro 

que acolhia refugiados. Durante a 1ª Guerra Mundial, Jane tentou convencer o então 

presidente dos EUA, Woodrow Wilson, a mediar à paz entre os países, mas os 

americanos entraram na guerra. A atuação de Jane Addams foi crucial para o acordo de 

paz assinado pela Alemanha em 1919. Ao fim de sua vida foi honrada pelo governo 

norte-americano por seus esforços pela paz (JADE, 2017). 

Outro grande exemplo é Nelson Mandela o vencedor do Prêmio Nobel da 

Paz de 1993. Mandela é considerado redentor da nação sul-africana, por ter liderado 

durante várias décadas a resistência contra o regime de apartação entre brancos e negros 

que vigorava em seu país (IKEDA, 2016). O apartheid era uma ideologia de dominação 

e discriminação de brancos contra negros. Mandela passou 27 anos preso injustamente 

por lutar contra tal regime, mas com sua liderança, o povo da África do Sul conseguiu 

finalmente se libertar seu povo da segregação.  
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Estes vultos históricos trazem uma perspectiva importante para o conceito 

de Cultura de Paz, pois o processo de “pazeamento” encampado por todos eles se 

caracterizou pela marca da criatividade na resolução pacífica dos conflitos, aliando isto 

à busca de justiça social e política (IKEDA, 2016; MATOS, 2014). Dentro deste 

espírito trazemos aquele que é o principal inspirador do Movimento em Cultura de Paz 

o indiano, Mahatma Gandhi, o pazeador da Índia. 

Gandhi é um referencial quando se trata de solução pacífica de conflitos. Ele 

praticava a filosofia chamada ahimsa11, ou busca da paz. Seu exemplo de resistência 

pacífica ao opressor inglês ainda hoje nos inspira. Ele conseguiu libertar seu país do 

julgo inglês sem disparar um só tiro, utilizando unicamente a inteligência dos meios 

pacíficos, o que faz de Gandhi um exemplo inspirador para o Movimento de Cultura de 

Paz (MATOS, 2013). A espiritualidade de Gandhi é de suma importância para 

encontrarmos o traço fundamental do pensamento da Cultura de Paz, aquilo que 

diferencia nossa concepção de paz em relação ao modelo convencional, já que para nós 

a Paz precisa ser Ativa, ou seja apontar sempre no sentido de superação das 

desigualdades e injustiças sociais, econômicas e políticas (GUIMARÃES, 2006).  

 Voltando aos exemplos históricos, podemos dizer que a chamada Pax 

Romana, expressão que se refere ao período histórico em que o Império Romano 

pacificou parte da Europa por meio de sua força bélica, não seria um exemplo da paz 

desejada pelos membros da Cultura de Paz. A paz imposta não é paz verdadeira. Uma 

paz onde as pessoas não têm voz ativa, onde não podem falar e expressar seus 

pensamentos de forma livre não é paz real. A paz imposta representa um modo de 

dominação. A paz em que os poderosos cerceiam a ação dos oprimidos não é paz 

autêntica.  

A Cultura de Paz, portanto não defende “qualquer tipo de paz”. A Paz 

precisa estar ancorada em valores fundamentais como a democracia, participação 

popular; defesa dos direitos humanos; acolhimento às diferenças étnicas; raciais; de 

opinião e de gênero (MATOS, 2003). Não pode existir Paz onde não há expressão 

aberta e honesta dos sentimentos e pensamentos. A busca da pela Paz deve compor a 

                                                 
11 Uma prática oriental que fala de uma paz que começa a partir de uma compreensão das próprias 

contradições internas. Trabalhando a dimensão interior o ser passa a não se deixar levar pelas questões do 

mundo exterior. 



30 
 

 

mesma busca por emancipação social; política e acolhimento do ser humano em sua 

integralidade afetiva e espiritual (JARES, 2002). 

A verdadeira Paz acontece quando conseguimos dar voz aos pequenos e 

oprimidos. Ela se fortalece quando preservamos a condição ecológica do planeta. A paz 

compreendida desta forma se alimenta do espírito democrático e do respeito ao 

diferente. A Paz, dizemos com Paulo Freire no seu, “Pedagogia da Esperança”, não é 

dormir em paz com todas as injustiças e desigualdades do mundo e com os milhões de 

famintos e miseráveis que vagueiam pela terra (FREIRE, 2000). A paz em seu sentido 

dialético e científico é uma Paz Ativa, que possa caminhar de mãos dadas com a busca 

de justiça social e que se some à luta pela emancipação das mulheres; negros; índios e 

todas as outras minorias (MATOS, 2012). Este sentido de Paz não coaduna com a 

aceitação tácita da situação política e social em que vivemos, mas ao contrário, caminha 

para construir novos rumos. A Paz, bem entendida, deve ser concebida como 

fundamento da dignidade da pessoa humana (BOFF, 2014). 

O que foi dito acima nos ajuda a entender o porquê de definirmos a Paz não 

apenas como o contrário de guerra, mas como oposição à violência em suas variadas 

formas. Esta Paz Positiva ou Ativa, como o movimento denomina, não postula o fim ou 

a amortização artificial dos conflitos, mas se volta à perspectiva criativa do conflito 

(JARES, 2002). A discussão sobre Paz Positiva põe em evidência o debate sobre a 

distinção entre conflito e violência e problematiza o que de fato significa violência nas 

varias formas de sua existência, seja social, estrutural, cultural, simbólica ou física 

(GALTUNG, 2012). 

Vamos, agora, diferenciar violência e conflito. O conflito é parte da vida e 

está presente em variados momentos e circunstancias. Não há como retirar o conflito da 

vida real onde ele estará sempre presente, mas há como resignificar este conflito e 

buscar um desfecho pacífico ao invés de um termino violento (JARES, 2007). O 

antagonismo do conceito de Paz Ativa se dá com a violência, pois esta sim, a violência, 

em suas várias formas, precisa ser varrida do contexto humano. Se o conflito é parte 

natural da vida, a violência não é. Ela é uma mácula das relações humanas e se alimenta 

da desigualdade, da exploração, das relações abusivas e de todas as formas de opressão 

(MATOS, 2014). Já assinalamos que a violência não se restringe à violência física, a 
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mesma pode estar presente em questões como as de gênero; sustentabilidade; justiça 

social; desigualdade e preconceito.  

Como vimos, a Paz no sentido postulado pelo Movimento de Cultura de Paz 

não se confunde com a simplória busca da extinção dos conflitos, mas na busca da 

superação de todas as formas de violência. Para entender como se gestou esta forma de 

pensar precisamos atinar aos estudos de Johan Galtung12que diz: 

 

Pode-se situar o início dessa escola em 1959, com a fundação do 

International Peace Research Institute de Oslo, pôr Johan Galtung, 

sociólogo norueguês. Galtung é uma das figuras líderes e pioneira nos 

estudos de paz, inspirou-se na ética pacifista de Gandhi e ficou 

mundialmente conhecido pela análise do que chama de “violência 

estrutural” na política global, além de ter criado uns dos conceitos 

mais famosos de paz atualmente, o qual é dividido em duas categorias: 

a paz negativa e paz positiva. De forma resumida, pode-se dizer que 

paz negativa é a ausência de guerra e a paz positiva é a ausência de 

violência (OLIVEIRA, 2016) 

 

Para a popularização deste pensamento em todo o mundo reconhecemos a 

valorosa contribuição de várias instituições, grupos, estudiosos e inclusive da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e de sua sucursal, UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization). Esta última tem por princípio maior 

a seguinte diretiva: "uma vez que as guerras começam na mente dos homens, é na mente 

dos homens que as defesas da Paz devem ser construídas" (UNESCO, 2014). Sabemos 

que o propósito da UNESCO é, “contribuir para a paz e a segurança, promovendo 

cooperação entre as nações por meio da educação, da ciência e da cultura, visando 

favorecer o respeito universal à justiça, ao estado de direito e aos direitos humanos e 

liberdades fundamentais afirmados aos povos do mundo" (UNESCO, 2014).  

O próprio surgimento da ONU e da UNESCO é parte de um esforço que 

começa com Immanuel Kant, como nos ensinou o professor Francisco Souto Paulino13 

em sua palestra no IV Seminário Cultura de Paz, Educação e Espiritualidade – UFC, e 

se desdobra durante o século XX, no sentido de tentar viabilizar diálogos, soluções e 

saídas de Paz entre as nações. 

                                                 
12 Pensador, cientista e escritor norueguês co-fundador do campo da polemologia ou ciência da paz e um 

dos pioneiros da mediação moderna. Conselheiro da ONU no tocante a ações pela Paz.Inventor do 

conceito de Paz Ativa. 
13 Intelectual, professor e jornalista. Fundador da Agência da Boa Notícia. 
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Na Europa do Sec. XVIII, temos Emmanuel Kant com seu opúsculo a 

paz perpétua já tratava sobre as formas negociais de se alcançar a paz 

entre as nações. Em 1899, realizou-se a Conferência de Haia para a 

Paz, em 1919 a Liga das Nações e em 1945 tivemos a criação da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e sua agência especializada 

para a educação, a ciência, a cultura e as comunicações, a UNESCO 

(DOMINGUES, 2016) 

 

 

A bandeira da construção da paz, por parte da UNESCO, tomou 

definitivamente o contorno de uma Cultura de Paz em 1989, com a realização do 

Congresso Internacional para a Paz na Mente dos Homens, em Yamassoukro, na Costa 

do Marfim e na data de fevereiro de 1994, durante o primeiro Fórum Internacional sobre 

a Cultura de Paz, realizado em San Salvador (El Salvador), Federico Mayor propôs as 

bases de um direito da paz. Em 1995 a UNESCO criava um projeto transdisciplinar 

chamado "Rumo à Cultura de Paz", que traçava uma estratégia junto os vários setores 

sociais rumo a uma cultura de paz. Em 1997, a Assembleia Geral das Nações Unidas 

proclamou o ano 2000 como o Ano Internacional da Cultura de Paz (GUIMARÃES, 

2006, MATOS, 2012). 

Como sublinhamos acima, concomitante ao esforço da UNESCO, um forte 

movimento formado por instituições; grupos organizados; educadores; universidades; 

ONG’S e intelectuais formaram, quase no mundo todo, um convicto movimento 

buscando a construção de uma Cultura de Paz. Este movimento abrange, “as áreas de 

Educação, Ciências Naturais, Ciências Humanas e Sociais, Cultura e Comunicação e 

Informação” (NOLETO, 2010, p. 65). Especialmente no início do século no qual 

vivemos o interesse pela discussão sobre o conceito de Cultura de Paz se avolumou, 

pois um elemento a mais somou-se ao universo deste debate. Vejamos isto através das  

palavras de Xesus Jares:  

 

a "direitização" global que se está a produzir no mundo como 

consequência dos atentados terroristas do 11 de setembro nos Estados 

Unidos da América. Como já se tem referido, uma das principais 

vítimas dos atentados de Nova Iorque têm sido precisamente os 

direitos humanos e a restrição das liberdades individuais. Em ambos 

os casos, o denominador comum é o falso dilema que se estabelece 

entre segurança e liberdade e a utilização perversa do medo entre a 

população para favorecer políticas conservadoras e de militarização da 

sociedade. Esse temor tem sido utilizado pela maioria dos dirigentes e 
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ideólogos da política norte americana e europeia conservadora em 

benefício de políticas armamentistas e belicistas. Tudo isto disfarçado 

de um patriotismo asfixiante de racionalidade e de compreensão 

(JARES, 2015) 

 

No Brasil toda esta discussão tem crescido e resultado em uma forte 

mobilização em prol de uma Cultura de Paz. Em nosso país, dentre os ótimos trabalhos 

desenvolvidos neste campo, temos o referencial do Grupo de Pesquisa Cultura de Paz, 

Juventudes e Docentes - UFC. Este grupo faz um trabalho pioneiro em nível acadêmico, 

sendo vinculado ao programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal 

do Ceará - UFC (MATOS, 2012). O grupo existe há quase uma década e desenvolve de 

modo ininterrupto estudos e atividades em prol da construção de uma Cultura de Paz. 

Além do grande número de Teses e dissertações que o grupo tem gerado, ele conta com 

a publicação anual de um livro sobre o tema, além de realizar, também anualmente, o 

Seminário em Cultura de Paz, Educação e Espiritualidade. Evento no qual pazeadores 

de todo o Brasil se encontram para trocar experiências (MATOS, 2013). 

No grupo pessoas de diferentes profissões; capacidades; formações e 

religiões, buscam construir uma Cultura de Paz. Os encontros são semanais e nestes são 

efetuados estudos sobre a temática da Paz Ativa. Também organizam eventos para a 

promoção da mesma temática. Há fontes pedagógicas que são fundamentais para o 

grupo, como os trabalhos de Paulo Freire e o sentido dialógico da educação (FREIRE, 

2015), Xesus Jares e sua educação para a Paz (JARES, 2002), Maria Montessori e a 

educação do ser integral (MONTESSORI, 1949), Sai Baba e o ensinamento dos valores 

humanos, dentre outros, para desenvolver formas educativas que e transmutem corações 

e mentes a partir do valores humanos e dos conceitos do modelo de Paz Ativa (SAI 

BABA, 2016). 

Por todos os seus trabalhos o grupo tem sido um polo propagador do 

pensamento da Cultura de Paz, mas é preciso citar em especial sua metodologia de 

trabalho com o público em geral. Em todos os cursos que o grupo promove os 

participantes, como forma de completar a carga horária do curso se responsabilizam por 

implantar, em seus locais de atuação, alguma ação em Cultura de Paz. Esta metodologia 

tem se demonstrado, junto com outras ações, muito eficaz para a propagação da Paz 

Ativa (MATOS, 2014). 
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O Movimento Por uma Cultura de Paz é um tipo de mobilização social que 

instiga pensamentos e mentes no novo milênio como analisaremos a seguir. 

 

3.2   A Cultura de Paz e os Movimentos Sociais 

 

Qual a paz que eu quero conservar pra tentar ser feliz? (O RAPPA) 

 

O século XX viu surgir sistemas ideológicos que mobilizaram o pensamento 

e as forças sociais no mundo todo, entretanto as décadas de oitenta e noventa do mesmo 

século, presenciaram a derrocada destes conceitos. A queda do muro de Berlim foi o 

grande marco deste processo, com ela vimos parte do pensamento acadêmico 

conservador bradando, euforicamente, o fim das ideologias. O ápice desta mentalidade 

se deu com o escritor, Francis Fukuyama em sua obra, “O fim da história e o último 

homem”, proclamando o fim da história e de todas as ideologias (FUKUYAMA, 1992). 

O chamado Neoliberalismo atuou, além de tudo, como uma estratégia para acelerar o 

fim das bandeiras de luta populares e reivindicatórias (GASPARETTO, 2016). Por 

algum tempo as oligarquias sonharam com uma sociedade sem oposição às suas 

pretensões de acumulação injusta de capital e de livre destruição dos recursos naturais 

do planeta. 

Em contraste com o refluxo do movimento tradicional o novo milênio viu se 

agigantarem novas formas de lutas sociais e políticas. As mudanças econômicas 

ocorridas na segunda metade do século XX mudaram a perspectiva do capitalismo 

saindo-se da produção de modelo fordista, o que acarretou um declínio no antigo 

movimento operário, pulverizando as formas de luta classista e ajudando a aflorar uma 

série grupos sociais, étnicos e culturais que estavam sedentos de participação. Estes 

novos sujeitos sociais, imbuídos de novas práticas de mobilização social modificaram o 

debate político, a tal ponto que as ciências sociais avistaram, nestes, a força de novos 

movimentos sociais e culturais, que poderiam atuar politicamente para além da 

dicotomia: força do capital versus força de trabalho (SANTOS, 2008). 
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As diferenças são marcantes em relação aos movimentos tradicionais, pois 

os novos movimentos não estão montados em um sistema de hierarquia rígida e 

centralizada e nem se orientam por sistemas ideológicos fechados e tradicionais. Estes 

novos movimentos visam à ruptura com a estrutura capitalista, mas buscam também a 

revolução em todos os aspectos da vida social. Tal transformação social passa, sim, pela 

transição econômica, mas exige, sobretudo a defesa de bandeiras relativas à liberdade; 

emancipação humana; direitos fundamentais; direito a Paz Ativa e democrática; direitos 

ecológicos; culturais; raciais; étnicos; de gênero e de autoidentidade afetiva (GOHN, 

1997). Deste modo a crítica dos novos movimentos é particular, pois toca em pontos 

específicos, mas também é ampla, pois defende um modelo social culturalmente plural; 

socialmente igualitário; politicamente democrático; ecologicamente equilibrado e 

economicamente justo (TOURAINE, 2005; SANTOS 2008). 

O modelo antigo de mobilização social perdeu espaço para o sentimento de 

participação democrática presente nos novos movimentos. Neste sentido, Maria Gohn 

nos diz que, “os novos movimentos sociais falam mais de uma autogestão que de um 

sentido de história, e mais de democracia interna que de tomada de poder” (GOHN, 

1997).  Os novos movimentos sociais trazem a expressão das demandas de vários 

setores populares sedentos de participação e empoderamento. A Cultura de Paz surge 

dentro desta nova visão de mobilização social, portanto ela está no cenário em que se 

agiganta a luta dos negros; mulheres; índios; homoafetivos em suas várias formas; sem 

teto; sem terra; artistas e de todos os grupos e setores que pleiteiam a transformação 

desta sociedade em outra mais fraterna, justa, solidária e acolhedora. Construir um 

movimento em prol da Paz Ativa, neste contexto, é transformador, pois “fazer emergir 

uma Cultura de Paz mostra-se como um ato revolucionário, através do qual saímos de 

uma relação de dominação para fazer surgir uma nova realidade” (NASCIMENTO; 

MATOS, 2014).  

A cultura de paz é um movimento social que emerge, considerando todos os 

pontos acima relatados. O objetivo central deste movimento é algo absolutamente 

legítimo e necessário: a busca pela Paz Ativa e a oposição às várias formas de violência. 

Para dar andamento a estes ideais é preciso falar na defesa dos direitos humanos ou 

direitos fundamentais da pessoa humana, para além do formato material que se moldou 

desde a Declaração de Direitos de Virgínia de 12 de junho de 1776, na Declaração dos 
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Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos do dia 10 de dezembro de 1948, feita pela Assembleia Geral da ONU.  

A defesa dos Direitos Fundamentais precisa ter um tônus fortalecido pela 

vibração e vivacidade dos desdobramentos práticos e perceptíveis destes direitos 

(BONAVIDES, 2013). Não basta a formalidade escritural do direito, é preciso sair do 

papel para o mundo. Diante disto, fica evidente que a compreensão dos direitos 

humanos para a Cultura de Paz não se dá na perspectiva que os teóricos liberais os 

concebem, pois para os mesmos os direitos humanos reconhecidos são basicamente os 

direitos formais a liberdade e participação política. A Cultura de Paz reconhece que 

estes direitos formais são importantes, entretanto insuficientes. Precisamos ir além disto 

(MATOS, 2015; BIANCO, 2014). 

No contexto desenvolvido pelo Movimento em Cultura de Paz é preciso a 

amplitude do rol de direitos, incluindo também os: sociais; econômicos; culturais; ao 

trabalho; à saúde; à educação; à Paz; à autodeterminação dos povos; ao 

desenvolvimento sustentável; meio ambiente e qualidade de vida; conservação e 

utilização do patrimônio histórico-cultural; mudança de sexo; democracia direta; à 

informação e ao pluralismo cultural (SARLET, 2009; BIANCO, 2014; BONAVIDES, 

2013). 

Pensamos que todo este aroma renovador se amolda aos ventos trazidos pelo 

novo milênio e pela nova era, tempo novo no qual afloram espiritualidade e 

sensibilidade reformulando os valores sociais e humanos. Embalados por isto, os novos 

movimentos superam a ideologia cientificista de antes, que quase sempre encarava a 

sensibilidade como fraqueza. Estas novas mobilizações sociais abrem espaço em seu 

pensamento para o acolhimento e a afetividade. Esta nova maneira de pensar não vê o 

ser humano como uma máquina ou engrenagem, mas consegue perceber a importância 

de cada ser em si e de cada alma com seus contrastes e suas diferenças.  

Esta nova fronteira do pensamento abre espaço a uma Educação de novo 

tipo, a pedagogia da Paz Ativa ou Edupazeamento como veremos a seguir. 

 

3.3   Edupazear: Educação Para Um Futuro de Paz e Justiça 
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É na forma de pensar das novas gerações que se assentará as sementes da 

Cultura de Paz e de uma sociedade justa e solidária. O trabalho sobre a mentalidade dos 

que decidirão o futuro do planeta é fundamental para assegurar que os valores 

espirituais da paz e da justiça prevaleçam frente à injustiça (FREIRE, 2005). Educar 

para a paz e valores humanos significa agir de modo dialógico no melhor sentido 

freireano, ou seja, de construir coletivamente o sentido da sociedade, promovendo 

democracia e participação. Freire nos indica o caminho para uma educação para a Paz: 

 
Ao defender a educação baseada na conscientização, na 

colaboração, na participação e na responsabilidade social e 

política dos sujeitos envolvidos, Paulo Freire renega a visão 

tradicional de paz, ligada à manutenção da ordem e da 

tranquilidade, e insere a possibilidade da paz no campo da ação 

e do diálogo (CARDOSO; SILVA, 2016) 

 

Por toda esta bagagem conceitual que herdamos de Paulo Freire, podemos 

afirmar que ele é o referencial maior para a Educação em Cultura de Paz. É impossível 

falar em educação para a paz sem falar nos princípios educacionais deixados por ele, 

assim construir a paz é ao mesmo tempo construir-se de modo dialético. Com Paulo 

Freire sabemos que promover a paz é caminhar numa estrada de mão dupla onde 

ensinamos e aprendemos, onde por mais que sejamos professores, nunca perdemos a 

noção de que também precisamos continuar sendo estudantes e aprendedores (MATOS, 

2015). A pedagogia prenunciada pelo Movimento em Cultura de Paz, suscita a 

reelaboração das capacidades pazeadoras14 dos envolvidos no processo educativo sejam 

estes educadores ou educandos (JARES, 2002).  

Neste paradigma educacional é preciso estimular o aluno descobrir e 

contatar com a própria espiritualidade em um tipo de religiosidade não dogmática, mas 

que espelhe o religare com o todo místico do universo. Fundamental se faz trabalhar a 

autonomia do aluno e semear no processo educacional os germes de uma visão integral 

e transdisciplinar do ser. Também não se forma um educando saudável sem a expressão 

honesta e aberta dos sentimentos e pensamentos. A consciência do acolhimento às 

diferenças é outro tópico básico (MATOS, 2015). 

                                                 
14 Neologismo para referir-se a capacidades de construção científica da paz. 
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Como fundamentos para uma educação voltada à Paz, também não podemos 

esquecer: ensino laico e baseado na multiculturalidade; uma formação voltada ao 

humanismo e não para tecnicismo; o ensino da importância da fraternidade como base 

das relações humanas e não do mercantilismo; uma educação fraterna e solidaria não 

voltada a mera disputa de mercado de trabalho; aceitação da diversidade; ensino dos 

valores humanos; aprendizado em democracia; o ensinamento do respeito; diálogo; 

solidariedade; não violência e ternura na convivência (JARES, 2002; FREIRE. 2000). 

Este é o formato do pensamento sobre a paz que é nutrido pelo trabalho de 

pensadores como Paulo Freire, Johan Galtung, Xesus Jares15, Marcelo Rezende 

Guimarães16, Marshall Rosenberg17 e  outros que nos ensinam a diferença entre a Paz 

Ativa e o conceito irrefletido sobre a paz que em geral se esboça numa visão de paz 

como passividade ou fraqueza de espírito. A educação para a paz propõe que semeemos 

nas novas gerações os valores da justiça e da fraternidade. Que ensinemos ao aluno a 

viver e conviver com as contradições da vida. Que aceitemos as diferentes culturas, 

sabendo que uma não pode sobrepor-se a outra (ROSENBERG, 2006; MATOS, 2016). 

Exercer a criatividade na solução dos conflitos é um saber precioso para a 

educação em Cultura de Paz. A complexidade da vida e dos problemas cotidianos é 

inegável, mas é preciso acreditar em soluções inovadoras e dialogais para os conflitos. 

A cultura em geral traz uma visão pejorativa sobre o conflito. O termo conflito está 

sempre relacionado com guerras, brigas, morte e etc. O Dicionário Aurélio, a definição 

de conflito é a seguinte: “1. Embate dos que lutam. 2. Discussão acompanhada de 

injúrias e ameaças; desavença. 3. Guerra (1). 4. Luta, combate. 5. Colisão, choque” 

(FERREIRA, 1998, p. 217). Evidentemente que o conflito neste sentido traz uma carga 

negativa, mas é preciso descobrirmos no conflito seu aspecto positivo.  

O conflito é parte da vida que para se desenrolar passa por conflitos 

naturais, como por exemplo, a dor do parto para que surja uma nova vida. A planta 

rasga o chão para nascer. Na democracia o conflito do debate trás o amadurecimento de 

ideias. Quando nos machucamos ou adoecemos, o conflito da dor é um aviso do corpo 

que inspira por cuidados. Em uma família é comum haver conflito entre irmãos, e isto 

                                                 
15 Educador e escritor espanhol. Grande teórico e propagador do tema Educação para a Paz. Para maiores 

detalhes recomendamos a leitura dos livros de sua autoria citados em nossa bibliografia. 
16 Dom Irineu Rezende Guimarães foi um monge beneditino e educador pacifista, escritor e teólogo, 

doutor em Educação. 
17 Psicólogo americano, mentor da Comunicação Não Violenta (CNV).   
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quase sempre traz aprendizados para a toda a vida, sobre como conviver em grupo 

(MATOS, 2013; MATOS, 2014). 

Toda evolução ou revolução está vinculada a ideia de conflito, que aparece 

como oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Sendo, o conflito um fenômeno 

natural não é necessariamente algo negativo. A conflituosidade nos retira da zona de 

conforto, nos arremata do comodismo em que estamos imersos. A humanidade sempre 

precisou superar conflitos em sua história (JARES, 2015). O que importa em um 

conflito é que sua resolução seja administrada de forma inteligente. No Japão o mesmo 

ideograma para crise representa também a oportunidade. Que de fato representam os 

conflitos nas relações humanas? Será que podem ser caminho de crescimento e 

aprendizado? Muitas tradições religiosas identificam nos conflitos familiares à 

oportunidade de aprendizado dada pela própria vida para que possamos evoluir como 

humanidade.  

 

Conflito não pode se transformar em confronto. Conflito é o estado 

provocado por reações distintas, pois os indivíduos são diferentes, e 

reagem diferentemente a estímulos da mesma realidade. Exemplo: um 

indivíduo que é vidente vê a realidade de uma forma, enquanto outro 

que não tem visão vê essa mesma realidade de forma diversa. A 

realidade é a mesma, mas cada um vê essa realidade diferentemente, 

recebe as informações dessa realidade de maneira distinta. Muitas 

vezes, o fato de a realidade ser vista diferentemente provoca ideias, 

julgamentos, interesses, opiniões diferentes. Maneiras diferentes de 

ver, sentir, reconhecer a realidade podem resultar em ideias, 

julgamentos e ações conflitantes. Todas as relações humanas trazem 

intrínsecas a elas um conflito (D’AMBROSIO, 2010, p. 156) 

 

O conflito pode ser, portanto uma oportunidade de lapidação e educação, 

ainda mais que ele pode representar uma pedagogia em nossas relações com a família 

ou em sociedade. É por meio dos conflitos que podemos aprender a conviver 

socialmente. Os conflitos nos dão oportunidade de ver as razões do outro, a opinião 

diferente e o pensamento oposto (GALTUN, 2017). Contatar com o outro é sair de meu 

universo isolado. O conflito pode me gerar reciclagem, pois, mesmo com o desconforto 

inicial, sobrevém a oportunidade de me abrir ao real diante mim, de ceder ao encontro e 

ao diálogo. 
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Educar para a paz é estimular a escuta efetiva do outro, de seus sentimentos. 

É sair do mundo egocêntrico, pois a incapacidade de escutar alimenta a postura de 

adversário. Escutar a si, escutar ao outro e escutar à própria situação. Em geral as partes 

se fecham em suas supostas “verdades” e não conseguem se abrir ao diálogo e a escuta. 

Para trabalharmos eficazmente a solução dos conflitos precisamos lapidar nossa 

capacidade de escuta. Já dizia o grande professor Rubem Alves que, “existem muitos 

cursos de oratória, mas que não se faziam cursos de escutatória” (ALVES, 2013). A 

escuta é vista por muitos estudiosos como uma verdadeira arte e esta arte é base da 

educação para a Paz Ativa. 

Educar para Paz Ativa é educar um ser em sua integralidade emocional; 

espiritual; política; democrática; cidadã e em todas as dimensões. É o que também 

podemos ver nos quatro pilares do conhecimento sugeridos pela UNESCO, através da 

Comissão Internacional de Educação para o Século 21, que sugere: "aprender a 

conhecer", "aprender a fazer", "aprender a viver junto", e "aprender a ser" (UNESCO, 

2014; MATOS, 2012). 

O ser educado em cultura de paz está apto a interagir com o mundo de 

forma assertiva e proativa. Ele busca a completude, ele cobra e exige, mas também faz a 

sua parte dando bons exemplos e realizando ações em prol da comunidade. Ele não só 

faz discurso pela coletividade, mas age efetivamente em prol da comunidade. Uma parte 

lindíssima de tudo isto, é que toda esta teoria é aplicada e confirmada na prática 

(GALTUN, 2017). A cultura de paz não é uma “teoria de gabinetes”, ela tem a 

característica de aplicação e resultados mensuráveis18, portanto são inúmeros os 

trabalho educacionais, comunitários, terapêuticos, sócio ambientais e acadêmicos que 

hoje atuam tendo por base os saberes e fazeres da Cultura de Paz.  

A mediação é mais uma destas fabulosas ações que visam desenvolver uma 

Cultura de Paz, como veremos no capítulo que segue. 

 

 

4  MEDIAÇÃO: QUANDO A AFETIVIDADE TRABALHA NA 

RESOLUÇÃO CONFLITOS 

 

                                                 
18 Como podemos comprovar por meio das várias experiências documentadas pelo Grupo de Pesquisa 

Cultura de Paz, Juventudes e Docentes (UFC). 
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O grande segredo, da mediação,  como  todo  segredo,  é   

muito simples, tão simples que passa despercebido: para 

mediar, como para viver, é  preciso  sentir  o  sentimento 

                                                                         Luis Warat 

 

Neste terceiro capítulo estudaremos a Mediação de Conflitos e sua a 

importância para o Movimento Por Uma Cultura de Paz. Demonstraremos como a 

Mediação de Conflitos detém um caráter inclusivo social e afetivamente. Também 

explanaremos sobre história da moderna mediação. 

 

4.1 Elementos Sobre a História da Mediação  

 

Alguns elementos históricos dão testemunho da mediação já em antigas 

culturas. Dentro do islamismo há uma tradição de mediação que se forma através dos 

conselhos de anciões. Nestes conselhos se debatiam e deliberavam dentre outras 

questões os conflitos entre os particulares e entre as tribos. Também no Islamismo 

vemos iniciativas de mediação feitas nas áreas urbanas e coordenadas por membros do 

Estado chamados de quadis. Os quadis são mediadores especializados e cumprem tanto 

a função judicial como a de mediação de conflitos. Já na esfera do hinduísmo existe o 

tradicional sistema de justiça panchayat, que consiste em um grupo de cinco anciões 

que fazem mediação nas disputas entre os particulares ou grupos discordantes. A ideia 

da justiça panchayat é estimular que as partes desenvolvam por si mesmas soluções 

para seus problemas (MOORE, 1998, p.42).  

Johan Galtung, o cientista pioneiro no estudo da Polemologia, ou Ciência da 

Paz, também foi pioneiro no estudo e divulgação da mediação de conflitos, 

desenvolvendo nesta área estudos para a ONU já na década de sessenta do século 

passado. Nos Estados Unidos da América (EUA), nos anos setenta a Conferência de 

Roscoe Pound estimulou que os juristas desenvolvessem o estudo da mediação como 

alternativa ao oneroso sistema judiciário americano (PEREIRA, 2016).  
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A mediação moderna se popularizou com os estudos para a mediação 

política e empresarial realizados em Harvard. Os bons resultados, do método de 

mediação harvardiano, obtidos principalmente na área empresarial concederam a 

mediação status de método exitoso e admirado pela comunidade empresarial e demais 

grupos sociais. Tal fato rendeu grande popularidade a seu principal elaborador, o 

professor de Harvard e antropólogo americano Willian Ury, (BRITO, 2014).  

Na Década de oitenta, Robert A. Baruch Bush e Joseph P. Folger, dois 

mediadores americanos se uniram a partir da similaridade de seus trabalhos. Com eles a 

mediação toma um sentido social e comunitário forte. É desenvolvido o conceito 

chamado de empoderamento da comunidade (BUSH; FOLGER, 2016). Eles ressaltam o 

fortalecimento dos vínculos comunitários e a ideia de que a comunidade se desenvolve 

ao resolver autonomamente seus conflitos. É divulgada a ideia de que o cidadão cresce 

ao ter participação ativa na resolução de seus conflitos. Ao inventariar o início de sua 

parceria, os dois autores nos disseram que: 

 

Quando nos conhecemos, comparamos histórias de mediações, 

disputas comunitárias e descobrimos que a nossa experiência 

era muito parecida. Vimos que os casos mais memoráveis 

foram os aqueles em que as partes vieram com a visão estreita e 

a ampliaram. Esta mudança era marcante para as partes e para 

nós. As experiências nos ensinaram sobre a importância do que 

mais tarde chamamos de "empoderamento e reconhecimento". 

Nós simplesmente refletimos sobre o que estava acontecendo 

diante de nossos olhos e tentamos encontrar palavras para 

descrever e explicar esta chave impacto positivo da mediação. 

O resultado foi a teoria transformadora19 (BUSH; FOLGER, 

2016) 

 

 

A participação comunitária se estabelece a partir da ideia de que a 

reconciliação não é apenas com a parte ofendida, mas com toda a comunidade. A 

mediação a partir disto toma definitivamente uma feição comunitária e social. Ela passa 

a se caracterizar como algo relevante socialmente e não mais apenas como um apêndice 

do poder judiciário. A abordagem de Harvard enfatiza a busca de soluções para os 

problemas e gerando soluções mutuamente aceitáveis. Este tipo de mediação, que se 

tornou dominante, se direciona para a liquidação do problema no sistema ganha/ganha 

(LIMA, 2014). Em geral os pensadores da mediação “comunitária” consideram 

                                                 
19 Tradução solicitada por nós ao Prof. Mestre José Wellington Coelho. 
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importante ir além da visão harvardiana, mas é preciso considerar que a abordagem de 

Harvard é muito importante e significativa. Tentar superar o modelo de Harvard não 

significa negar sua grande importância e pioneirismo. 

Na abordagem de Bush e Folger, que é a abordagem transformadora, se 

enfatiza a capacitação e reconhecimento como principais objetivos, e não a mera 

liquidação do problema pontual (BUSH, FOLGER, 2016). No Brasil, paralelamente ao 

trabalho de Bush e Folger, outros autores seguiram superando a mediação de tipo 

harvardiana. O professor argentino Luis Alberto Warat se destacou ao divulgar sua 

teoria da mediação transformadora e afetiva. A mediação waratiana busca a promoção 

da alteridade e da outridade, que significa a importância da existência e da legitimidade 

do outro para mim. Ela busca a transformação dos conflitos e o resgate da sensibilidade. 

Para Warat, a mediação acontece como uma “mágica que toca a alma dos 

participantes”. Ele não está apelando a formas de magia no sentido de truque místico, 

mas no sentido de que o ser humano tem em si a propensão ao bem, e se for estimulado 

da forma certa, este bem aflora de modo encantador (THAINES; MELEU, 2017). 

Podemos também citar outros pensadores como Jorge Pesqueira20 e sua 

Mediação Associativa que é um processo onde os protagonistas do conflito, guiados por 

um terceiro, descobrem e compreendem suas qualidades positivas e desenvolvem 

habilidades sócio cognitivas no contexto de suas relações, alcançando conjuntamente 

vários benefícios (FELIPE, 2017). Importante lembrar também a mediação Circular-

Narrativa de Sara Cobb21 que busca um mediador mais ativo suas intervenções, 

conduzindo cada parte a se desprender de narrativas iniciais. O mediador busca que a 

parte supere o papel de vítima para criar nova história onde papel de cada envolvido. O 

objetivo é buscar que eles se tornem protagonistas e que consigam avaliar sua parcela de 

contribuição para a causa do conflito (ROGERIO, 2016). 

Não podemos esquecer do argentino radicado no Brasil, Juan Carlos 

Vezzulla , cofundador e presidente dos Institutos de Mediação e Arbitragem do Brasil e 

de Portugal (IMAB e IMAP). Ele é formador de mediadores em países da América 

Latina, Europa e África, consultor em mediação da ONU, do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e da União Europeia. Para Vezzula a 

                                                 
20 Advogado Mexicano, considerado o pai da mediação no México. 
21 Mediadora e terapeuta americana. 
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mediação é uma teoria social e faz parte de um processo emancipador da sociedade 

onde a busca principal é por autonomia popular (VEZZULLA, 1998). 

Colômbia e Argentina são pioneiras na América latina no uso da mediação 

de conflitos. No Brasil a semente mais longínqua que temos está na constituição 

Imperial de 1824.  

A Mediação surgiu no Brasil para tentar solucionar os obstáculos de 

acesso a justiça e a ineficiência do sistema judiciário brasileiro. A 

Constituição Imperial de 1824 já citava relações extra-judiciários nos 

artigos 160 e 161, a Carta Magna cita algumas soluções extra-judiciais 

como a Conciliação, a Constituição Federal de 1988 cita no artigo 98,  

inciso I e II, o Código de Processo Civil cita no artigo 125. O 

Ministério do trabalho foi precurssor na busca de possibilidades extra-

jurídicas para resolver os conflitos, procurando assim solucionar as 

causas não atendidas pela justiça trabalhista, criando assim a Lei nº 

10.101, de 19 de dezembro de 2000 onde contem a participação dos 

trabalhadores nos lucros e resultados da empresa, no artigo 4º desta lei 

apresenta como soluções extra-judiciais para a solução dos conflitos a 

Mediação e a Arbitragem. Observa-se também soluções extra-judiciais 

nas garantias do direito como garantia do direito a vida, garantia do 

direito a justiça (MACIEL, 2005, p. 35) 

 

A Constituição de 1988 cita soluções extrajudiciais em seu artigo noventa e 

oito. Mais recentemente o Código de Processo Civil de 1994 que trata das audiências de 

conciliação prévia e a Lei dos Juizados Especiais deram ênfase e abertura para a 

mediação de conflitos. Outras portarias ou resoluções do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) fazem alusão a mediação. 

A norma que definitivamente demarcou a mediação no Brasil foi a lei 

editada pelo governo Dilma Roussef, lei da mediação, nº 13.140 de  26/06/2015. Tal lei 

é positiva para a construção de um movimento de mediação. Ela prevê a existência das 

entidades em mediação, mas não tutela estes entes em mediação. Com esta lei entende-

se que o Estado deve dar vazão que exista o movimento em mediação e pode também 

realizar ações em mediação, mas o Estado não pode tutelar, centralizar ou hegemonizar 

o movimento em mediação no seu todo. Ela aponta também para que o movimento em 

mediação seja amplo, aberto, democrático e popular.   

 

4.2   Mediação, um Sistema Inclusivo de Resolução de Conflitos  
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A sociedade civil organizada hoje se agrupa em diversos fóruns a fim de 

construir formas humanizadas de lidar com os conflitos em sociedade 

(VASCONCELOS, 2012). É assim que, por exemplo, os problemas relacionados a 

jovens em conflito com a lei; crimes de baixa impacto delituoso; conflitos comunitários; 

o tratamento as populações carcerárias; dentre outros tem sido objeto de debates que 

visam construir soluções que humanizem e democratizem tais setores (FOLEY, 2011). 

Participando desta transformação está o Movimento em Cultura de Paz que tem como 

uma de suas ramificações a mediação de conflitos (MATOS, 2015).  

A meta imediata da mediação é colaborar para o bom diálogo entre os 

conflitantes, mas sua meta profunda é desenvolver a autonomia da comunidade na 

resolução de seus conflitos (VEZZULLA, 1998). Pensar deste modo representa superar 

a visão convencional na qual o Estado, na figura de um juiz, impõe uma decisão para 

resolver o conflito. A mediação suplanta as decisões impostas de cima para baixo e 

propõe um sistema dialógico, horizontal e participativo de resolução de problemas 

(FELIPE, 2017). 

A mediação é um modelo de resolução de conflitos socialmente inclusivo 

por que rompe o paradigma de enfrentamento entre as partes, trazendo a “colaboração” 

(co-laboração) como forma de resolver os impasses. Ela difere da centralização estatal 

na figura soberana do juiz, dando aos conflitantes a experiência de protagonizar a 

resolução de suas controvérsias (GALTUNG, 2017). Estimulando o diálogo entre os 

querelantes, abandona-se a cultura de ganhador e perdedor e se constrói um pensamento 

de dupla satisfação ou ganha-ganha, como se diz em mediação. Com o diálogo ao invés 

de enfrentamento se constrói a comunhão de objetivos. Traz-se, para os envolvidos, a 

possibilidade crescimento em cidadania; afetividade; autoestima e conscientização 

social de modo geral (WARAT, 2016). 

A mediação também é um sistema afetivamente eficiente por que provoca a 

reflexão possibilitando o reconhecimento e a superação de autoenganos, possibilitando 

assim a empatia com os problemas do outro. Ela mitiga a hostilidade entre os 

conflitantes. Permite a liberação das emoções reprimidas e ressentimentos guardados 

(SALES, 2007). A mediação proporciona sair da mera “falação explosiva”, passando a 

um diálogo qualificado. Permite enfim, que se chegue ao problema real a ser resolvido. 

A mediação ajuda a distinguir emoções de problemas e de pessoas, abrindo caminho 

para um ambiente mais empático e colaborativo (ROGERIO, 2016). 
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É preciso não temer o outro, não o encarar como um inimigo. É a força do 

egoísmo que muitas vezes alimenta a hostilidade. A cultura individualista fortalece a 

opinião de que para um ganhar é preciso outro perder. De que para um subir é preciso 

que outros desçam. A proposta da mediação é que todos possam ganhar e ninguém 

perder. É com este pensamento bem mais inclusivo que a mediação se torna um grande 

instrumento para a construção de uma Cultura de Paz.  

O ambiente frio da justiça convencional não tem por objetivo enxergar o ser 

de modo mais profundo, na mediação ser escutado é uma experiência muito 

acalentadora para os mediados. Poder ser olvido e expor suas razões tendo a atenção do 

outro (LIMA, 2014). A escuta e a fala, realizadas em contexto adequadamente 

acolhedor abrem espaço para desvelar problemas que estavam presentes sem que 

percebêssemos. São elementos obscuros que muitas vezes estão a travar o 

entendimento. Se forem descobertos, abre-se caminho para a boa resolução do conflito 

(WART, 1998). Em geral, quando mergulhamos em nosso mundo interior esvaziamos a 

bolha de nossas emoções de raiva e medo, e então, nos tornamos mais aptos a escutar e 

perceber as razões alheias (FRANCO, 2008). Quando abandonamos a postura fechada 

de impor nossas vontades podemos entender que o outro também tem medos, vontades 

e receios. A mediação rompe o ciclo de autopiedade, fustigando em todos protagonismo 

e assertividade. 

Após vermos o conteúdo da mediação vejamos como ela funciona na 

prática. A mediação trabalha facilitando a comunicação entre os conflitantes. Um 

terceiro, que é escolhido ou aceito pelas partes, fará o papel de facilitador da conversa. 

Este mediador deve ter preparo no uso de técnicas que são utilizadas para o bom 

desenrolar da comunicação (ROGERIO, 2016). A escolha da técnica depende da fase do 

procedimento. A primeira fase é a pré-mediação, fase na qual o mediador irá se inteirar 

de todo o caso. Ele irá pacientemente escutar a fala de cada mediando em separado e 

explicará a cada uma das partes que o sistema de mediação não elege acusados e 

acusadores e que ali todos estão em pé de igualdade, com os mesmos direitos de falar e 

ouvir (CALMON, 2008). 

Na segunda fase, que é a sessão de mediação, o mediador trabalhará para 

que as partes tomem o protagonismo do trabalho em mediação. O ideal a ser buscado é 

que as partes consigam desenvolver autonomia. Devemos buscar que argumentarem de 
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modo criativo para resolver suas controvérsias. Em geral para se chegar a este momento 

de protagonismo é preciso que o mediador estimule as partes a superarem suas 

tendências imediatas à confusão emocional, enganos e mal entendidos de comunicação 

(WARAT, 2016). 

No desenvolvimento da reunião a escuta ativa é a principal técnica utilizada 

pelos mediadores. Grande parte da informação que obtemos numa conversa não chega 

corretamente, ou então é mal interpretada pelo ouvinte. Escutar ativamente é difícil, 

pois é muito mais do que apenas ouvir palavras, é escutar os sentimentos ocultos. Por 

isto no processo de mediação se utiliza um conceito chamado escuta ativa:  

 
escuta ativa é uma técnica de comunicação que implica num diálogo, 

o ouvinte comece por interpretar e compreender a mensagem que 

recebe. Parece óbvio que quem ouve deva prestar atenção ao que lhe 

transmitem, mas a verdade é que uma boa parte da informação de uma 

conversa não chega corretamente ou é mal interpretada pelo ouvinte. 

Isso acontece, essencialmente, por barreiras de natureza semântica, 

física, perceptiva e cultural, que em muitos casos se entrecruzam 

resultante da ineficácia da escuta. Mas apesar da existência destas 

barreiras, há que reforçar que a ineficácia da escuta reflete-se não 

tanto sobre as barreiras, mas sim na dificuldade da entrega do sujeito 

em todo o processo de comunicação (SILVA; FINKOVA; CADETE, 

2014, p 2) 

 

Precisamos superar os ruídos que nos impedem de compreender o que de 

fato se está comunicando. É preciso ter uma técnica eficaz para que os comunicantes 

possam entrar em verdadeira sintonia (WARAT, 1998). É por isto que a escuta ativa, 

“implica que, durante o processo de comunicação, o receptor interprete e compreenda a 

mensagem que o emissor lhe transmite. É preciso prestar atenção aos gestos e emoções 

demonstrados durante o processo de comunicação” (MATOS, 2009, p. 35).   

Em geral pensamos que nossa comunicação é clara. Pensamos que a 

comunicação e a escuta no senso comum consegue realmente expressar o todo dos 

contextos que tratamos, mas a experiência mostra que isto não é nada verdadeiro. 

Comunicação e escuta eficientes representam um grande desafio para uma verdadeira 

compreensão mútua (ROSENBERG, 2006). Tantos e tantos conflitos se iniciam pela má 

qualidade da escuta e da comunicação. Em geral os envolvidos em situações de conflito 

tem uma percepção precária sobre o todo da situação. Eles se deixam levar pelas 
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emoções e se abordam o problema em questão de uma forma, sobretudo, sentimental. 

Quando se perde a capacidade de refletir sobre o contexto geral, não há empatia pelos 

sentimentos e razões dos outros envolvidos. Cada parte busca impor suas razões 

esquecendo-se totalmente que do outro lado também há alguém que supõe ter razões do 

mesmo modo (SPENGLER, 2010). 

Facilitar a comunicação é a grande chave da mediação. Dentro deste 

contexto, ajudar no diálogo é uma ação iluminadora e quase terapêutica (se de fato não 

for mesmo terapêutica). Conseguir que as partes possam realizar uma reflexão mais 

ampla sobre o caso é o fator de maior sensibilização para o sucesso da mediação. Quase 

sempre estamos fechados em nossas razões e nos protegemos com medo de perder ou de 

sofrer. Assim, vestimos uma carapuça de defesa contra as agressões exteriores 

(FRANCO, 2008).  

Na mediação aprenderemos a ver o outro não como um oponente ou rival, 

mas como alguém que também tem medos e frustrações como nós. Mediar não é impor, 

mas é buscar ampliar a visão de mundo dos participantes. Se sua visão de mundo se 

amplia podemos encontrar saídas que antes não eram possíveis (HAYNES, 1996). 

Quando nossa visão geral se amplia a criatividade aparece, de um movimento interior 

pode surgir saídas para o mundo da vida.  

Em segundo o Parafraseamento: o mediador reformula a frase, sem alterar 

o sentido original, para organizar, sintetizar e neutralizar seu conteúdo (LIMA, 2007). 

Em terceiro a formulação de perguntas, onde o mediador faz perguntas para obter as 

informações necessárias à compreensão do conflito, possibilitar sua ressignificação e a 

identificação de alternativas viáveis (OAB/MG, 2009). Depois temos o resumo seguido 

de confirmações: o mediador relata, de forma abreviada, aquilo que foi dito ou o que 

ocorreu na interação entre os mediados. Permite que as partes observem como suas 

palavras ou ações foram registradas pelo mediador (SPENGLER, 2010).  

É importante lembrar também a técnica que chamamos: Caucus, que 

significa que o mediador encontra-se em separado com cada parte e pode testar 

potenciais opções identificadas para a realização de um acordo (LIMA, 2014). A técnica 

do Brainstorming (tempestade de ideias): incentiva a criatividade quando os mediados 

não conseguem, por si, levantar opções. É realizada inicialmente para gerar ideias sem 

críticas (falar aquilo que vem à mente, sem pensar) e, em seguida, analisar e selecionar 



49 
 

 

as ideias mais valiosas (OAB/MG, 2009). O Teste de realidade: o mediador busca uma 

reflexão realista dos mediados sobre as propostas apresentadas por meio de parâmetros 

objetivos (SPENGLER;NETO, 2012).  

É importante lembrar que em geral se recomendam dois mediadores por 

sessão, pois enquanto um mediador cuida das formalidades o outro se atém aos 

mediados. É preciso um local sereno para realizar a mediação. Um prédio que conte 

com duas ou mais salas é o ideal, pois para a realização de procedimento como o calcus 

se faz necessária outra ou outras salas. 

Vamos continuar conhecendo a mediação e desta vez a realizada no Estado 

do Ceará. Estudaremos, no próximo capítulo, o trabalho de mediação do projeto 

inicialmente chamado de Casas de Mediação Comunitária do Ceará e que 

posteriormente se tornou: Núcleos de Mediação Comunitária do MPCE.  

 

5  HISTÓRIA E MEMÓRIAS DO NÚCLEO DE MEDIAÇÃO 

PARANGABA 

 
O que é mediação? Mediação é uma forma de amar! 

Mediador Francisco Avelino 

 

 

Neste capítulo trataremos da história e das memórias do núcleo de 

Parangaba. Falaremos da fundação do projeto de mediação no Ceará e de seu primeiro 

núcelo no Bairro do Pirambu, em Fortaleza. Adiante desdobraremos a pesquisa sobre o 

Núcleo de Parangaba, o segundo núcleo de todo o projeto e inclusive de todo o Brasil. 

Esboçaremos uma visão sobre toda a história de fundação e seu trabalho. 

 

5.1 O Início dos Núcleos: de Messejana ao Pirambu, do Pirambu à 

Parangaba 

 

Foi com intuito de refletir sobre soluções para a violência urbana que na 

data, de 13 de setembro de 1998, em um dia de domingo nas dependências da então 

Ouvidoria Geral do Estado, no bairro de Messejana em Fortaleza-Ce, se fez um 
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encontro de notáveis especialistas para debater as saídas para a comunidade. Naquela 

data, Fortaleza sediava um importante evento da área jurídica onde intelectuais de várias 

universidades debatiam temas sobre direito e sociedade. Alguns dos participantes do 

congresso foram convidados, pelos dirigentes da Secretaria da Ouvidoria e Meio 

Ambiente (SOMA), a participar da reunião em Messejana para discutir o problema da 

violência nas comunidades do Ceará (SALES,  2016; GRINOVER, 2015).  

Quem presidiu a esta reunião foi a então Secretária de Estado Dra. Socorro 

França22 (à frente da SOMA). Estavam presentes intelectuais como: Willis Santiago 

Guerra Filho, Luis Alberto Warat, Octávio Costa Neto23, Wolfgang Grunsky24, 

Francesco Paolo25, César Fiúza26, Marcelo Lima Guerra27, Nívea de Matos Rolim28, 

Djalma Pinto29 e Dra. Maria Neves Feitosa Campos30.  

 

O surgimento dessa iniciativa é documentado pela ata da reunião 

realizada em 13/09/1998 entre a Ouvidoria Geral do Estado do Ceará 

[...] com vários juristas e profissionais das mais diferentes áreas, com 

o objetivo de criar um programa governamental que fosse capaz de 

dar resposta para a solução dos conflitos nas comunidades. Esses 

atores idealizaram a primeira Casa de Mediação Comunitária do 

Estado do Ceará [...] Conforme consta na Ata da III Reunião do Grupo 

de Estudos em mediação e tratamentos adequados de solução de 

conflitos (GEM-TASC): “Os idealizadores então falaram que no ano 

de 1998, em um dia de domingo, na antiga Ouvidoria Geral do Estado, 

foi realizada uma reunião para discutir a possibilidade da implantação 

da mediação comunitária no Ceará (GRINOVER, 2015, p.62) 

 

Duas pessoas que foram centrais neste encontro, para colocar em pauta o 

tema mediação de conflitos, foram os professores Willis Guerra31 e Luis Alberto Warat.  

                                                 
22 À época, ela estava à frente da Secretária da Ouvidoria e Meio Ambiente (SOMA). Dra. Socorro 

França é Promotora de Justiça.  
23 Advogado 
24 Universidade Bielefeld Alemanha 
25 Univ. De Pisa 
26 PUC-MG 
27 Professor UNIFOR e Juiz. 
28 Defensora publica 
29 Jurista 
30 Procuradora de justiça 
31 Doutor em Ciência do Direito, Universität Bielefeld, Alemanha (1995) e em filosofia (IFCS-UFRJ), 

onde também obteve o pós-doutorado na mesma área, e a livre docência em filosofia do direito pela UFC. 

Atualmente é professor doutor dos programas de pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo e da Universidade federal do Rio de Janeiro, UFRJ. 
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Willis Gerra mantinha de longa data parceria acadêmica com o Prof. Warat32, intelectual 

argentino, renomado na área da mediação. Dr. Willis convidou Warat ao Ceará para 

palestrar no citado evento jurídico. Ao ser convidado pelos membros da ouvidoria para 

esta reunião sobre a violência urbana, de pronto o Prof. Willis vê a oportunidade de dar 

espaço às iniciativas em mediação, e conduz a esta reunião o Prof. Luis Warat 

(GUERRA FILHO, 2017). 

Durante a reunião na Ouvidoria o Professor Willis, foi o primeiro a propor o 

uso da mediação como solução para os problemas comunitários. Logo depois o 

Professor Luis Warat explicou a todos os presentes a eficácia da mediação como meio 

democrático e comunitário de resolução de conflitos. As falas de Warat e Willis 

empolgaram aos presentes e daquela reunião os membros da ouvidoria já saíram 

convencidos a implementar a mediação no estado. No primeiro grupo de trabalho que 

implantou a mediação no Ceará estavam presentes várias alunas ligadas ao grupo de 

estudos dos professores Willis e Warat (GUERRA FILHO, 2017; SALES, 2016).  

Como a precursora deste movimento foi Socorro França, e esta ocupava a 

direção da SOMA, naturalmente o projeto ficou vinculado a esta secretaria de estado. 

Aliás, sobre Socorro França, hoje chamada por muitos de mãe da mediação no Ceará, 

devemos recordar que ela já havia sido pioneira no Brasil na implantação de outra 

política social importante que foram os órgão de defesa do Consumidor. É importante 

frisar que para implantar a mediação ela teve que enfrentar e superar resistências a esta 

novidade, vindas de membros do próprio governo e também do setor judiciário 

(LANDIM, 2016; FRANÇA, 2016). 

Por sua simbologia e representatividade popular, por ser parte de um tecido 

social que guarda traços dos dramas sociais e de violência e também por representar a 

resistência do povo diante das agruras, o Pirambu foi escolhido para receber a casa de 

mediação protótipo, o que foi implementado em 24 de setembro de 1999 (FEMOCOPI, 

2016; SANTOS, 2016).  

Mais uma vez a presença feminina pontua a caminhada da mediação no 

Ceará, pois a pioneira equipe que buscava implantar o projeto encontrou no Pirambu o 

apoio da combativa presidente da Federação do Movimento Comunitário do Pirambu 

                                                 
32 Professor PhD, com mais de quarenta anos de docência, escritor com mais de quarenta livros 

publicados, muitos deles sobre mediação.  
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(FEMOCOPI) Maria Dalva dos Santos33, a Dalvinha do Pirambu, como é conhecida. 

Ela é um símbolo da mediação em seu bairro e no Ceará como um todo (LANDIM, 

2016). Dalva e seus companheiros e companheiras de associação abraçaram desde então 

o projeto da mediação. A FEMOCOPI, pioneiramente, assina junto ao Governo do 

Ceará o convênio para a implantação do projeto: 

 

No dia 02 de Agosto de 1999 foi assinado o 1° convenio de numero 

02/99 de parceria para a implantação da casa de Mediação do Pirambu 

entre a Ouvidoria Geral do Estado do Ceará e a Federação do 

Movimento Comunitário do Pirambu – FEMOCOPI, que depois de 

toda a estrutura para o funcionamento das atividades da Casa de 

Mediação, e no dia 24 de Setembro de 1999 foi inaugurada a 1° Casa 

de Mediação no Brasil situada na Av. Presidente Castelo Branco, 2709 

no Bairro do Pirambu (FEMOCOPI, 2016) 

 

 

Ainda hoje, Maria Dalva está à frente do Núcleo de Mediação no bairro do 

Pirambu. O projeto das Casas de Mediação do Ceará iniciou tendo seis casas, sendo três 

na Capital e três no interior. Até 2003 as casas de mediação foram ligadas a SOMA, 

pois nesta data o Governo Lúcio Alcântara faz mudanças administrativas. A antiga 

Secretaria de Justiça do Ceará, passa a se chamar: Secretaria de Justiça e Cidadania do 

Estado do Ceará (SEJUS). Os membros do governo acharam adequado mudar a filiação 

das Casas de Mediação, tirando-as da SOMA e levando-as para a nova SEJUS 

(MIRANDA, 2015).  

Neste mesmo ano aconteceram intensas movimentações por parte dos 

mediadores. Eles reivindicavam melhores condições para a mediação no Ceará. O então 

secretário da SEJUS, diante de tais reivindicações e não vendo como atender aos 

pleitos, se vê pressionado e propõe que o Projeto das Casas de Mediação seja 

remanejado para outra secretaria do Governo do Estado. Uma forte articulação acontece 

para demandar as Casas para outro órgão estadual. Diante de tal situação, a precursora 

do projeto, Socorro França, então Procuradora Geral de Justiça, pleiteou junto aos 

dirigentes do Governo levar o projeto para o Ministério Público, o que realmente 

ocorreu em maio de 2008 por mensagem do governador do Estado. É no MPCE que o 

projeto permanece até hoje. Outra mensagem do governador cria a Lei Estadual nº 

14.114, publicada no Diário Oficial do Estado de 23.05.2008, que regula a atividade do 

projeto de mediação (LANDIM, 2015; SALES, 2016). 

                                                 
33 ANEXO- 21. FOTOG. 
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Atentemos para o fato de que em 2007, o MPCE edita a resolução de n.º 

01/2007 do MPCE que institui o Programa dos Núcleos de Mediação, um programa 

também sobre mediação comunitária, mas que existia totalmente independente do 

programa das Casas de Mediação do Governo do Ceará. Eram dois programas 

independentes que existiam paralelamente. O programa Núcleos de Mediação 

Comunitária do MPCE, já contava com quatro Núcleos em atuação, sendo que o 

primeiro deles estava instalado no bairro do João XIII. Anote-se que o prof. Luis Warat 

esteve em visita a este primeiro núcleo do MP. 

 

Em 2007 o Ministério Público do Estado do Ceará já havia instituído o 

Programa de Justiça Comunitária por meio da Resolução de n.º 

01/2007, de 27/06/2007, da Procuradoria Geral do Ministério Público 

do Estado do Ceará, que estabeleceu a estrutura, objetivos e incentivos 

à criação de Núcleos de Mediação Comunitária (GRINOVER, 2015, 

p.60) 

 

Foi neste momento que o projeto que até então utilizava o título de Casas de 

Mediação, passou a utilizar a nomenclatura de Núcleos, pois é o formato usado pelo 

MPCE. Na verdade, neste momento ocorre uma unificação dos dois projetos. Agora 

tudo passou para o comando do MPCE (MPCE, 2015; MIRANDA, 2017). 

Em 2008, após esta fusão, foram aprovados: Regimento Interno do 

Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária34, Regulamento do Processo de 

Mediação Comunitária e Código35 de Ética do Mediador Comunitário36. A professora de 

direito, especializada em mediação de conflitos, Ana Karine Cavalcante, que participou 

do projeto dos núcleos de mediação comunitária do Ceará por mais de dez anos e 

coordenou a elaboração destes regulamentos, afirmou que ela e a equipe tiveram 

inspiração nos regulamentos existentes no mundo todo. Procurou-se adaptar estes 

regulamentos a realidade local aproveitando as experiências e vivências dos núcleos 

aqui do Ceará. A Profa. Ana Karine foi supervisora do Núcleo de Parangaba e afirmou 

que as experiências deste Núcleo foram fundamentais para a inspiração dos regimentos. 

Tanto Ana Karine quanto Edson Landim consideram que estes três regimentos 

continuam plenamente atualizados e pertinentes diante das novas legislações sobre 

mediação (MIRANDA, 2017; LANDIM, 2017). 

                                                 
34 ANEXO 1. 
35 ANEXO 2. 
36 ANEXO 3. 
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Em 2010 foi sancionada a Lei Estadual nº. 14.620, de iniciativa de Ferreira 

Aragão, que instituiu o dia 13 de setembro como o “Dia Estadual do Mediador 

Comunitário”. Esta data faz alusão ao dia em que foi realizada em Messejana a reunião 

na qual se propôs pela primeira vez o uso da mediação de conflitos como forma de 

ajuda a comunidade em seus problemas relativos à violência (MPCE, 2017-A). 

Em 2011 outro momento importante da história da mediação no Ceará é 

lembrado através da lei 9.853, de iniciativa de Ronivaldo Maia (PT), criando o Dia do 

Mediador Comunitário37, na data de 24 de setembro, data em que ocorreu a inauguração 

da primeira Casa de Mediação Comunitária do Brasil, no ano de 1999, no Pirambu 

(MAIA, 2017). 

Em 2015 é sancionada no Brasil chamada Lei da Mediação de Conflitos, nº 

13.140 26/06. Entrevistamos vários pesquisadores da área e todos consideram que ainda 

hoje, diante da nova lei de mediação sancionada em 2015 pela presidenta Dilma, todo o 

projeto dos núcleos de mediação, inclusive seus regulamentos continuam plenamente 

atualizados (MIRANDA, 2017; LANDIM, 2017). 

Em 2017 entra em vigor o provimento nº 076/2016 que regula a trabalho 

voluntário de mediador comunitário no âmbito do Programa Núcleos de Mediação 

Comunitária do Ministério Público do Estado do Ceará. Dentre outras coisas estabelece 

a ajuda de custos para os mediadores (MPCE, 2015). 

Após esta visão geral do projeto do Núcleos de Mediação vamos abordar 

especificamente o Núcleo de Parangaba. 

 

5.2 Surge mais um Núcleo de Mediação: Parangaba Aprendendo a Ser 

Parangaba 

 

A história do núcleo de Parangaba precisa ser contada com elementos 

anteriores a implantação do próprio núcleo, já que os fundadores deste, bem antes de 

sua criação, já organizavam mobilizações sociais e produziam discussões sobre vários 

temas de importância para a Parangaba. Era no Conselho Comunitário de Parangaba38 

que vários temas relevantes eram tratados pela comunidade, inclusive os problemas 

                                                 
37 ANEXO- 30. FOTOG. 
38 ANEXO- 29. FOTOG. 
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relativos à lagoa de Parangaba; segurança publica e a tão controversa feira dominical da 

lagoa de Parangaba (LANDIM, 2016). Segundo as palavras do promotor Edson 

Landim, fundador do conselho: “Debatia-se formas de promover o bem e a cidadania no 

bairro de Parangaba” (LANDIM, 2017). 

Com o intuito de trazer para a Parangaba instrumentos de apoio a 

comunidade é que, em fevereiro de 2000, alguns membros do conselho foram conhecer 

o nascente trabalho do Núcleo de Mediação do Pirambu, até então chamado de Casa de 

Mediação do Pirambu. Nesta visita compareceram: o promotor de justiça Edson 

Landim, Hélio Landim, a diretora Lady Lima Vieira e Marina da direção, ambas da 

direção da EEFM General Eudoro Corrêa. A mediadora Dalvinha do Pirambu, já citada 

no tópico anterior, os recebeu e ciceroneou sua visita que demorou cerca de cinco horas. 

Durante toda uma manhã e início de tarde os conselheiros esclareceram dúvidas sobre o 

projeto. Saíram dali com a plena convicção de levar este novo instrumental para a 

Parangaba (MIRANDA, 2017; LANDIM; GONDIM, 2014). 

Os conselheiros que estiveram no Pirambu repassaram ao pleno do conselho 

as informações sobre o que viram e ouviram. Houve uma empolgação geral e de 

imediato já se providenciou uma reunião de sensibilização com a comunidade que 

ocorreu em março de 2000 no pátio interno da EEFM General Eudoro Corrêa 

(LANDIM; GONDIM, 2014).  

Como primeira casa o núcleo, que teve três endereços até se instalar onde se 

localiza hoje, ocupou um prédio que fica na área interna da escola supra citada, que foi 

cedido pela direção daquela escola. O pequeno prédio estava abandonado e deteriorado 

e precisou passar por reformas que foram feitas e custeadas pela própria comunidade. 

Foi com o trabalho voluntário da comunidade e com as doações de comerciantes locais 

que se reformou o prédio que primeiro abrigou a então Casa de Mediação de Parangaba, 

inaugurada em 26/06/2000 (LANDIM, 2107).  

A primeira expectativa era, como se fez no Pirambu, estruturar o núcleo a 

partir das associações de moradores do bairro, mas a prática demonstrou o desinteresse 

das lideranças comunitárias “convencionais”. Os líderes comunitários vieram em um 

primeiro momento, mas logo se afastaram por não verem naquele trabalho algo parecido 

com o que estavam acostumados em seus movimentos tradicionais. Ao final, aqueles 

que acabaram por assumir o trabalho não eram militantes convencionais de associações 

de bairro. Os pioneiros do trabalho no núcleo aprenderam que não adiantava copiar o 
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Pirambu. Era preciso que a Parangaba fosse original em sua iniciativa (MIRANDA, 

2017; SALES, 2016). 

Pessoas como Pedrina Marta e Avelino, que estiveram desde o início dos 

trabalhos do núcleo são o exemplo dos mediadores que assumiram o Núcleo de 

Parangaba. Eles não eram líderes comunitários, mas tinham outras qualidades 

importantes. Pedrina, por exemplo, desenvolvia um trabalho de acolhimento e 

aconselhamento em sua comunidade religiosa. Já Antonio Avelino39 desde sempre era 

uma espécie de conselheiro da comunidade a quem todos do bairro se reportavam em 

busca de apoio e sugestões.  

Para ser original, a Parangaba também teve que inovar na busca de usuários 

para o serviço de mediação. A Parangaba, por sua própria forma de ser40, não juntava 

demanda apenas propagandeando nas imediações do núcleo41. Parangaba é um bairro 

complexo e não deve ser comparado tendo por referência outros bairros nos quais a 

comunidade tem proximidade e é conhecida entre si. Nos bairros onde a comunidade se 

conhece, a divulgação “boca a boca” funciona e isto trouxe experiências fantásticas em 

outros cantos, mas este não é o caso de Parangaba. O bairro até tem sim alguma 

comunidade que se conhece, entretanto não podemos resumir Parangaba a isto, pois iria 

apequenar o papel social deste bairro que bem mais complexo (GIESBRECHT, 2016; 

MIRANDA, 2017). 

Talvez, a Parangaba seja mais Parangaba quando se assume “Grande 

Parangaba”42 e foi fazendo forte divulgação junto a todos os órgãos governamentais e 

ONGs desta Parangaba mais ampla, ou Grande Parangaba, que o Núcleo atingiu a 

demanda desejada para exercer a mediação. Ao conhecer o novo trabalho, as delegacias, 

conselhos tutelares, órgãos de assistência social, hospitais e Juizados Especiais e outros, 

encaminhavam casos para o núcleo. Ainda hoje a grande maioria das questões atendidas 

pelo Núcleo são oriundas de encaminhamentos de órgãos públicos localizados na 

Grande Parangaba. É um exemplo de parceria entre os entes públicos que funciona de 

verdade. Uma experiência a ser aproveitada por outras localidades (GIESBRECHT, 

                                                 
39 Seu Geraldo Avelino da Silva mediador pioneiro do Núcleo de Parangaba e figura importantíssima para 

a mediação no Núcleo de Parangaba. 
40 Explicaremos aprofundadamente este ponto no quinto capítulo, tópico: Parangaba ou Grande 

Parangaba? 
41 ANEXO- 22. FOTOG. 
42 Grande Parangaba é o nome popular dado ao conjunto de bairros circunvizinhos ao bairro de Parangaba 

e que tem este como centro de suas atividades publicas e sociais. 



57 
 

 

2016; LANDIM, 2016). 

Em 2002 o Núcleo passa a ocupar, na mesma rua Júlio Braga a casa de 

número 151, ainda dentro do mesmo quarteirão da EEFM General Eudoro Correa43. Em 

2003, através de uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, muda-

se definitivamente para um prédio que foi construído especificamente para sediar a 

instituição, em terreno cedido mais uma vez pela EEFM General Eudoro Correa, 

ficando endereçado na mesma rua Julio Braga, doravante no imóvel de numero 161, 

onde continua até hoje. 

No primeiro semestre de 2004 o núcleo sofre um assalto que amedronta a 

todos os mediadores e leva a primeira supervisora da Casa de Mediação abandonar o 

trabalho. O trauma desmobiliza momentaneamente aquele trabalho de mediação, 

entretanto ainda em 2004 o trabalho é retomado com entusiasmo. A nova supervisão do 

núcleo, que assume em outubro deste mesmo ano rearticula os mediadores que retomam 

o trabalho com empolgação.  Em parceria com o 27º Juizado Especial, que doava ao 

núcleo proventos de penas pecuniárias e também cedia o trabalho dos apenados com 

penas alternativas, o núcleo reformou portas e janelas arrombadas, pintou e organizou 

materialmente o núcleo, inclusive instalando uma televisão na sala de entrada do núcleo 

para entretenimento dos que aguardavam atendimento (LANDIM, 2017; GRINOVER, 

2015).  

Parte da renovação deste trabalho se deu com os membros do núcleo se 

empenhando em cuidar daquele espaço e muitas plantas foram trazidas e semeadas. Até 

mesmo flores e também uma farmácia viva foi implantada em 2005, com o apoio da 

Universidade Federal do Ceará. Os chás que eram servidos aos visitantes, como parte da 

boa acolhida, estavam sendo plantados ali mesmo.  

Como parte da parceria com a justiça, algumas pessoas que cumpriam penas 

alternativas ou que estavam cumprindo regime aberto ou semi aberto, iam prestar 

serviços no Núcleo. Há vários casos maravilhosos em que tais apenados, por 

conviverem e aprenderem com o ambiente da mediação, vivenciaram experiências de 

profunda transformação e humanização. É a força espiritual da mediação, mostrando 

seu potencial de várias formas (WARAT, 2016). 

A espiritualidade da mediação também se expressava pela solidariedade 

                                                 
43 ANEXO 31- Visão aérea do local onde está o núcleo. FOTOG. 
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entre os mediadores, ao ponto de se cotizarem para comprar uma geladeira de segunda 

mão para presentear a um dos mediadores que não tinha este utensílio em casa. Ele era 

cobrado pela família, pois se esforçava muito no núcleo, mas sua família passava 

necessidades. A família perguntava: - “já que você faz tanto pela mediação por que eles 

não lhe pagam?” Ao mesmo tempo, os próprios mediadores relatavam que queriam 

fazer cursos de aperfeiçoamento, mas não tinham condições financeiras para tal. Estes e 

outros tantos questionamentos culminaram em um movimento reivindicatório. 

Em 2006, após seis anos de existência do núcleo e sete do programa, o 

Núcleo de Parangaba lidera um processo de reivindicações que desembocará na 

transferência de todo o projeto da SEJUS para o MPCE. Nas palavras dos próprios 

mediadores daquela época: - “os mediadores davam muito e não tinham 

reconhecimento” (MEDIADOR 01). E disseram também: - “Os mediadores se 

esforçavam e as autoridades não ajudavam” (MEDIADOR 03). Além das dificuldades 

pessoais também existiam os entraves institucionais, pois os dirigentes da SEJUS não 

tinham sensibilidade para as demandas dos núcleos de mediação e desde o sistema para 

a distribuição das cartas convite, até a simples compra do garrafão de água era motivo 

de desgaste.  

Tudo isto levou os mediadores do Núcleo de Parangaba a organizarem, 

junto com companheiros de outros núcleos, o Primeiro Encontro Estadual dos 

Mediadores do Ceará. Parangaba sediou o evento que ocorreu nas instalações da EEFM 

General Eudoro Correa. Demandas, pleitos e reivindicações dos mediadores foram 

postas em pauta. Os mediadores puderam dar vazão a seus anseios e colocar suas ideias 

e opiniões. Um documento, contendo as demandas e reivindicações dos mediadores, foi 

elaborado neste encontro. Tal pauta foi levada em reunião ao então Secretário de Justiça 

e Cidadania. Mas, já estudamos no tópico passado que desta movimentação decorreu 

que os dirigentes da SEJUS, se vendo admoestado pelo movimento de mediadores, 

articulam o desligamento do programa daquela secretaria (MIRANDA, 2017).  

Entre a saída do projeto da SEJUS e a recepção pelo MPCE, segundo relato 

de Pedrina Marta, passam-se oito meses. Durante este período o núcleo não tinha 

ligação com qualquer entidade governamental. Sem apoio foram meses difíceis para os 

poucos mediadores de Parangaba que se esforçaram autonomamente para manter o 
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núcleo em funcionamento44. 

De todo modo, ser acolhido pelo Ministério Público trouxe um novo fôlego 

ao trabalho e ao completar dez anos de trabalho o núcleo realiza uma grande 

comemoração. O evento teve cobertura ampla da imprensa do estado. A manchete de 

01, de julho de 2010 do jornal O Estado, por exemplo, dizia: “Núcleo de Mediação 

modifica a Parangaba” (NUCLEO, 2015). O convite feito pela coordenação dos núcleos 

tinha o seguinte texto: 

O Núcleo de Mediação Comunitária de Parangaba completa 10 (dez) 

anos. Neste período, agregamos parceiros, exercemos a cidadania, 

edificamos pontes de diálogo através da mediação comunitária e de 

seus benefícios a médio e longo prazo para a comunidade. Entre 

nossas paredes, Parangaba e adjacências puderam assistir ao processo 

contínuo de construção da Cultura de Paz, empreendido pela 

tenacidade de nossos incansáveis mediadores, voluntários da corrente 

do bem. Cada colaborador foi um tijolo nessa empreitada. Todos 

foram importantes e são agora convidados a celebrar em clima junino 

e de Copa do Mundo. Sua presença é fundamental na nossa festa. 

(ESMEC, 2015) 

 

Em 2014 é realizada uma reforma e ampliação nas instalações físicas do 

Núcleo e na reinauguração do núcleo lançasse também o projeto da Mediação 

Itinerante, onde um ônibus45 completamente adaptado para a realização do trabalho de 

mediação vai até as comunidades para levar o trabalho de mediação do projeto 

(LANDIM, 2016). 

Em 2015 a supervisão e os mediadores do Núcleo de Parangaba decidiram 

fazer uma justa homenagem a uma das figuras que mais contribuiu para o trabalho do 

núcleo em toda a sua história: dona Pedrina Marta46, uma mediadora que hoje conta já 

com mais de oitenta anos e ainda está ativa no trabalho de mediação. Pedrina foi uma 

das fundadoras do Núcleo de Mediação de Parangaba e nunca abandonou este trabalho 

(MIRANDA, 2017). Pedrina, antes da mediação ocupava uma função pastoral em sua 

igreja e tinha a função de aconselhamento. Como moradora de Parangaba, ela ficou 

sabendo que iria se fundar um núcleo de mediação e foi informar-se e desde então, não 

saiu mais do trabalho. Ela percorre a pé vários quilômetros todos os dias, para chegar ao 

núcleo de mediação. Na mediação itinerante, Pedrina é presença constante. Ela Faz tudo 

                                                 
44 ANEXO 23- Bazar de arrecadação de fundos para o núcleo. FOTOG. 
45 ANEXOS- 20. FOTOG. 
46 ANEXO 10: Dona Pedrina Marta e sua simpatia em uma das salas de mediação do Núcleo de 

Parangaba, durante uma de nossas entrevistas. FOTOG. 
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isto vencendo protestos dos familiares que gostariam que ela, como a maioria dos 

idosos, ficasse em casa. 

Nos momentos mais difíceis deste trabalho ela sempre esteve presente com 

seu consolo e sua força espiritual. Com sua poesia (ela também é poetisa de mão cheia 

como vemos pela poesia no início deste trabalho) e frases de muita sabedoria. Em 

respeito a seu grandioso trabalho criou-se, nas dependências do núcleo, a Sala Pedrina 

Marta. Que em homenagem, ostenta um quadro47 desta mulher tão importante e que 

representa a estrutura espiritual de todo este trabalho.  

Na sala Pedrina Marta realizamos a maioria de nossas entrevistas. Ela é uma 

terceira opção de salas que o núcleo dispõe para mediações e fica fora do prédio do 

núcleo, portanto é bastante reservada. Atualmente o núcleo funciona plenamente e 

continua a bem servir a comunidade de Parangaba, como analisaremos no próximo 

capítulo. 

 

6   ANALISANDO OS DADOS COLETADOS 

 

 

No quinto capítulo, analisaremos os dados coletados durante a pesquisa. 

Estudaremos o cotidiano dos mediadores e de seu trabalho no núcleo e em seguida 

abordaremos os números estatísticos. Também analisaremos como o núcleo desdobra o 

principio da resolução pacífica dos conflitos e contribui com a comunidade no sentido 

do desenvolvimento de seu protagonismo e autonomia na resolução de controvérsias.  

Por fim analisaremos a prática da mediação em Parangaba na defesa dos direitos 

humanos e combate aos preconceitos.  

 

6.1   Núcleo de Parangaba ou da Grande Parangaba? 

 

O bairro de Parangaba é um dos mais conhecidos da cidade de Fortaleza. 

Sedia um distrito da cidade (SECRETARIA REGIONAL IV), entretanto já foi 

                                                 
47 ANEXO 09: Quadro em homenagem a Dona Pedrina Marta que está na parede da sala Pedrina Marta 

no Núcleo de Mediação de Parangaba. FOTOG. 
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município autônomo se chamando Arronches (1759). e também Porangaba (1885). 

Parangaba tem um comércio forte. Tem muitas associações. A comunidade tem suas 

expressões religiosas de várias ordens. Tem dois terminais de ônibus. Dois hospitais 

públicos alem de postos de saúde. De acordo com ultimo senso demográfico divulgado 

pelo IBGE, censo de 2010, a população de Parangaba é de 30.947 habitantes, 

distribuídos entre a população masculina que representa 14.271 habitantes e a população 

feminina, 16.676 habitantes (IBGE, 2016). Parangaba possui uma lagoa que é símbolo 

do bairro, sendo a segunda maior lagoa da cidade. Ela participa da bacia do rio 

Maranguapinho (NOBRE, 2016; WIKIPÉDIA, 2016).  

Parangaba representou e ainda representa para a cidade de Fortaleza o 

caminho da periferia, pois se quando era um município independente servia de caminho 

para o comércio de Fortaleza, hoje ela é caminho da maior parte dos bairros periféricos 

de Fortaleza que precisam transitar pelos terminais de ônibus de Parangaba e também o 

da lagoa de Parangaba para chegar ao centro ou as “áreas nobres” da cidade 

(PARANGABA, 2012). Parangaba foi e continua sendo significado de passagem e 

ligação de locais mais afastados com a parte central da cidade de Fortaleza.  

Assumir este papel não diminui a função social ou o prestígio do bairro e 

pelo contrário, Parangaba parece se encontrar melhor quando se assume enquanto 

“Grande Parangaba”. Esta expressão revela que Parangaba é um tipo de coração de um 

conjunto de bairros periféricos que transitam em sua órbita e se irmanam com 

Parangaba, trafegando por este bairro cotidianamente. Tais bairros fazem de Parangaba 

uma referência em suas vidas, ao ponto de recorrerem sempre a Parangaba no que ela 

possui de arsenal institucional ou social. Parangaba possui hospitais de referência para 

esta área da cidade, e um aparato publico que serve aos moradores de toda esta região 

com serviços nas áreas da educação, assistência social, judiciária e etc. Dois terminais 

de ônibus e um de metrô estão sediados em Parangaba que são simplesmente 

fundamentais para o trânsito de toda a cidade (NOBRE, 2016; PARANGABA, 2012). 

Entender este caráter amplo do bairro de Parangaba fez com que os 

membros do Núcleo de Mediação de Parangaba não tentassem copiar modelos 

estabelecidos anteriormente. Já debatemos em tópico anterior que, por exemplo, não 

adiantava ao Núcleo de Parangaba tentar imitar o trabalho de divulgação do Núcleo do 

Pirambu, dadas as diferenças estruturais entre os dois bairros. O Núcleo de Parangaba 

teve que inventar a si mesmo a partir da realidade do bairro. Uma realidade que envolve 
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ser referencia para muitos bairros periféricos que giram no seu entorno (LANDIM, 

2016). 

Debatemos sobre este tema longamente com vários de nossos entrevistados 

que unanimemente foram enfáticos em afirmar a importância desta visão. Edson 

Landim, por exemplo, afirmou, em entrevista, que, “se não tivéssemos entendido isto o 

núcleo não teria vingado, pois foi a partir disto que fomos pedir apoio as outras 

instituições públicas ou privadas que se sediavam em Parangaba” (LANDIM, 2017). O 

mediador do Núcleo de Parangaba, Antônio Avelino se recorda de ir pessoalmente a 

várias instituições de Parangaba divulgar o trabalho do núcleo e pedir que as instituições 

enviassem os casos que fossem adequados para o núcleo. Foi contando com a parceria 

das várias delegacias da Grande Parangaba, do Conselho Tutelar, das entidades de 

serviço social e outras que o Núcleo atingiu a demanda para exercer a mediação. 

Enquanto estive no Núcleo de Mediação de Parangaba perguntei a todos os 

mediados que encontrei no núcleo através de que informação eles chegaram até o 

núcleo e a grande maioria disse ter chegado por indicação de alguma das delegacias da 

área ou do conselho tutelar. Não contei o número de mediados que abordei, mas com 

certeza foram mais de trinta casos. 

Por tudo isto é inevitável concluir que a Parangaba do Núcleo é a Grande 

Parangaba. É servindo a esta comunidade imensa da Grande Parangaba que o Núcleo se 

formou e continua atuando, com o trabalho dos mediadores, como veremos a seguir. 

 

6.2    Sobre os Mediadores e seu Trabalho no Núcleo 

 

Vale a pena ressaltar inicialmente que a estrutura do núcleo é formada por 

um supervisor, que é um profissional remunerado, escolhido pela coordenação geral do 

projeto. Ele organiza toda a parte burocrática e é o elo de ligação do núcleo com a 

coordenação e por 12 mediadores48, que fazem seu trabalho de modo voluntário. Estes 

mediadores ocupam um lugar de destaque no trabalho, pois estão no centro de tudo que 

ocorre no núcleo de mediação (MPCE, 2017).  

Os mediadores tem experiências variadas, há donas de casa; estudantes 

                                                 
48 ANEXOS- 14; 26 e 27. FOTOG. 
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universitários (alguns que já concluíram, mas continuam engajados no núcleo); 

funcionários públicos, inclusive um policial a disposição do núcleo e profissionais 

liberais. A maioria é de mulheres. É interessante perceber que muita gente chega ao 

núcleo buscando estágio acadêmico ou estágio para o curso de mediação e acaba por se 

engajar. Um detalhe chama atenção: estes universitários, em geral, já estão na faixa dos 

35 aos 50 anos. São pessoas que estão cursando a universidade já com certa madureza e 

este padrão etário se reflete de modo geral, pois a idade dos mediadores vai de 35 a 80 

anos, ou seja: são pessoas de idade madura que fazem a mediação em Parangaba. A 

maturidade emocional é um ponto essencial para o bom mediador, pois sua ponderação 

e equilíbrio definem a qualidade do acolhimento e do desenvolvimento da mediação 

(CARVALHO, 2015; CALMON, 2008). 

 Apenas quatro dos 12 mediadores atuais residem em Parangaba, outros dois 

em Grande Parangaba. A maioria vem de outros locais da cidade. A maior parte não 

teve experiência anterior em voluntariado; associativismo comunitário ou em outro tipo 

de movimento social, ou seja, eles têm a mediação como seu despertar para o mundo da 

participação social organizada. Isto é significativo no tocante ao empoderamento 

comunitário, pois significa que a mediação abre as portas do engajamento social e do 

exercício da cidadania para muitas pessoas da comunidade (SALES; LIMA; 

ALENCAR, 2014; WRASSE, 2012; BUSH, FOLGER, 2016; FELIPE, 2017). 

Nenhum é filiado a partidos políticos, mas a maioria apresenta simpatia por 

correntes humanistas e progressistas. Uma mediadora é reikiana. Em nenhum momento 

os vi defendendo ideologias específicas que os ligasse a algum movimento fora a 

mediação.  

Cerca de um terço dos mediadores relatou ter conhecido o núcleo ao buscar 

ajuda para algum problema seu ou de familiar e em conhecendo o trabalhou se engajou. 

Grande parte chegou ao núcleo ao estagiar na faculdade. Uma coisa eles afirmaram de 

modo unânime, que após conhecer a mediação se apaixonaram pelo trabalho. Uma das 

mediadoras que é residente em Parangaba contou uma experiência significativa: “vim 

ao núcleo pedir uma informação sobre um órgão público que nem tinha haver com 

mediação, mas fui tão bem acolhida que resolvi conhecer melhor aqueles vizinhos e ao 

conhecer fui picada pela mosca azul da mediação” (MEDIADORA 08). 

Eles sabem que a mediação faz parte de um movimento maior e que 

resolvendo conflitos pacificamente a mediação propaga a Cultura de Paz. Os 
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mediadores compreendem que: “para uma comunidade estar em paz é necessário: 

justiça social; participação e engajamento dos moradores” (MEDIADOR 01). Assim 

como é necessário para uma paz verdadeira: “cidadania; direitos humanos respeitados; 

organização e força da sociedade” (MEDIADOR 06). Eles entendem que o Núcleo é 

parte de algo maior. Que é: “um tijolo desta grande obra” (D. PEDRINA). Que o núcleo 

faz um trabalho de formiguinha e que, como afirma a mediadora 07 “cada família que é 

pacificada é uma grande vitória que espalha a semente do bem” (JARES, 2007; 

GUIMARÃES, 2014). 

Eles não apenas conhecem, mas promovem a Cultura de Paz. Este tema está 

presente em seus cursos e publicações. Principalmente, eles sabem os fundamentos da 

Cultura de Paz. Entendem que a Paz Ativa tem por base a resolução pacífica dos 

conflitos e inclusive no próprio curso de formação de mediadores este tema é 

estudado49. Grande parte, após o curo, dá continuidade a leituras sobre mediação, 

Cultura de Paz e temas correlatos, inclusive se interessaram muito pelos livros da 

coleção: Cultura de Paz, Educação e Espiritualidade, que levamos para doar durante 

nossa pesquisa. Os mediadores também dão continuidade a sua formação em cursos que 

são regularmente realizados no próprio núcleo50. Eles mesmos também ofertam cursos e 

palestras gratuitas em mediação para escolas, universidades e outras instituições51 

(MATOS, 2014; JARES, 2015). 

A palavra amor é quase sempre empregada para definir mediação: “se o 

mediador não ama não pode mediar” (D. PEDRINA). Outro afirmou que: “é o que amor 

move a mediação” (MEDIADOR 03). O amor é sempre presente aqui na mediação, pois 

ele muda as pessoas e abre as mentes. Na mediação há uma entrega total do mediador e 

isto é uma forma de amor. A maioria recorreu a sínteses como: “Mediação é amor” 

(MEDIADORA 07). Mediação é: “conscientização, reflexão e transformação do Ser” 

(MEDIADOR 01). É a melhor forma de resolver qualquer problema com outra pessoa. 

É o diálogo que transforma. Quase todos citaram a importância de uma equipe multi 

disciplinar que possa colaborar com o trabalho dos mediadores (ROGÉRIO, 2016; 

SALES, 2007, WARAT, 2016). Trataremos a seguir do núcleo e dos trabalhos lá 

realizados. 

A localização do núcleo é benéfica, pois facilita o acesso ao grande publico 

                                                 
49 ANEXO- 17. Banner do curso de mediação comunitária realizado pelo MPCE. FOTOG. 
50 ANEXO 15- Curso para a formação continuada em Parangaba. FOTOG. 
51 ANEXO- 16- Mediadores de Parangaba ministrando palestra sobre mediação. FOTOG. 
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do bairro. A cinquenta metros do núcleo temos duas das avenidas principais de 

Parangaba pela qual circulam a maioria das linhas de ônibus da Grande Parangaba52. 

Uma parada de ônibus está instalada próximo à esquina da Rua Júlio Braga, a rua que 

sedia o núcleo. O Núcleo está bem sinalizado com uma placa na entrada53 que avisa aos 

interessados que ali há um Núcleo de Mediação. Devemos acentuar a boa limpeza e 

conservação do local, ainda que claramente algumas melhoras físicas sejam necessárias 

como, por exemplo, a da porta da principal sala de mediação que está deteriorada. 

Instalar ar condicionado em uma outra sala, além da principal, também seria importante. 

(LANDIM; GONDIM, 2014).  

Na sala de recepção ou entrada54 há cadeiras, bebedouro, mesa com café e 

copinhos descartáveis, birô para a primeira recepção, televisão ligada para entreter e 

banheiro. Nela também encontramos as placas comemorativas que marcam os 

acontecimentos do núcleo como, por exemplo, a da inauguração. Esta sala de entrada dá 

acesso a duas das salas de mediação e também a sala da coordenação. Quando o 

interessado vem buscar a mediação ele é levado para uma destas salas para conversar 

em particular, isto já é parte da pré-mediação (CALMON, 2008; SALES, 2007).  

No núcleo, evita-se utilizar terminologia judicial como, “audiência”. Isto faz 

parte de um ambientação mais acolhedora que a da justiça convencional. Pude 

acompanhar a recepção de pessoas que chegaram ao núcleo em busca do trabalho da 

mediação. Os vários mediadores podem receber aos interessados. Como há um 

calendário de revezamento entre os mediadores, os que estiverem no núcleo naquele dia 

farão a recepção. Ao receber o interessado o mediador, além de oferecer simpatia, água 

e café, inicia o processo de pré-mediação, onde ele irá escutar o requerente, irá explicar 

como funciona a mediação e se for o caso irá agendar uma reunião de mediação (LIMA; 

FAGUNDES; PINTO, 2007; FELIPE, 2017).  

O mediador faz a escuta do interessado tendo em mãos um formulário de 

seis laudas55. Neste formulário há espaço para a identificação do tipo de caso, seja: 

conflito contra a honra, cobrança de dívida, conflito de apropriação, de imóvel, escolar, 

do consumidor, familiar, societário, trabalhista, de vizinhos, pensão alimentícia, 

reconhecimento de paternidade e outros (LANDIM; GONDIM, 2014). Também se 

                                                 
52 ANEXO- 31. Visão aérea do local do núcleo. FOTOG.  
53 ANEXO 12: Visão da frente do Núcleo de Parangaba. FOTOG. 
54 ANEXO 13: Sala de recepção do Núcleo de Mediação de Parangaba. FOTOG. 
55 ANEXO 33- Mediador de Parangaba preenchendo a ficha de acolhimento da mediação. FOTOG. 
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apontarão as características socioeconômicas, endereço e demais dados significativos 

das partes. Há espaço para uma boa descrição dos argumentos do reclamante, em outro 

espaço o mediador também coletará argumentação do reclamado. O formulário também 

traz uma declaração de sigilo que deve ser assinada por todos os que estiverem na 

sessão de mediação (CONIMA, 2015). Há também um espaço para se redigir os 

resultados da mediação, o que em caso de acordo será assinado pelas partes.  

O núcleo tem arquivos destes documentos de pelo menos dez anos de 

trabalho. Os formulários que vão para os arquivos são os que já foram por completo 

concluídos. Para os que ainda estão ativos o núcleo tem pastas determinadas para cada 

tramite do caso56. As etiquetas nas pastas são estas: fazer cartas, procedimentos do dia, 

procedimentos abertos, procedimentos pendentes, procedimentos arquivados. Assim 

que o protocolo entra nesta ultima pasta, a supervisão do núcleo toma a ficha e repassa 

os dados para o computador. Atualmente os dados são repassados por meio de programa 

eletrônico específico para a coordenação dos núcleos e é na própria coordenação que os 

levantamentos estatísticos são feitos (MPCE, 2017). Antes deste programa de 

computador, a supervisão tinha bem mais trabalho, pois ela mesma apontava as 

estatísticas e as enviava já feitas a coordenação. 

Assim que a ficha é preenchida e a mediação marcada, este documento vai 

para a pasta: fazer convites. A carta convite57 é feita e um motoqueiro a serviço da 

coordenação dos núcleos passa recolhendo estes convites. Este motoqueiro tem a 

missão de entregar os convites. Acompanhei várias vezes o seguinte procedimento: a 

mediação estava marcada para aquele dia, o convite foi entregue, o reclamante veio mas 

o reclamado não compareceu no horário. Os mediadores ligam para o reclamado e 

fazem novamente o convite. Pude testemunhar que é com muita delicadeza e cuidado 

que se faz este reconvite por telefone (DEL PRETTE, 2005). Acompanhei mais de um 

caso em que o reclamado, após o reconvite por telefone, ainda compareceu no mesmo 

dia. Chegando o reclamado, e antes da reunião de mediação, a ele será dado o mesmo 

espaço e direitos de argumentação do reclamante (CALMON, 2008). Lhe será explicado 

o que é mediação, como funciona e será perguntado se aceita participar. Se ele aceita as 

duas partes são convidadas à sala de mediação.  

                                                 
56 ANEXO 32- Arquivos com fichas das mediações em andamento do Núcleo de Mediação de Parangaba. 

FOTOG. 
57 A carta-convite traz o horário da mediação e também convida a comparecer meia hora antes da sessão 

para realizar uma pré-mediação. Será explicado todo o procedimento e será perguntado se ela aceita 

participar da mediação.  
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O núcleo de Parangaba tem, além de outras dependências, três salas para a 

mediação. Duas ficam na parte interna do núcleo e uma fica na parte externa. Possuir 

variedade de salas é fundamental, pois durante o processo de mediação pode ser 

necessário retirar uma parte para conversar em separado, o que se chama calcus, como 

assinalamos no terceiro capítulo (LIMA, 2014). É possível até mesmo ser preciso 

conversar em particular com uma terceira pessoa. Então, possuir várias salas não é luxo 

para a mediação, é necessidade. Outro ponto positivo que o núcleo de Parangaba atende 

é estar instalado em um local tranquilo e silencioso, pois tal clima ajuda na harmonia 

das mediações (WRASSE, 2012; BUSH, FOLGER, 2016).  

Ficamos felizes em dizer que testemunhamos o preparo dos mediadores e 

das mediadoras do núcleo58. Impressiona positivamente a habilidade dos mediadores na 

condução das mediações. Realmente precisamos assinalar que alguns dos casos que 

acompanhamos calculávamos ser impossível se chegar a boa resolução do caso, mas 

para nossa boa surpresa, a transformação da mediação aconteceu (WARAT, 2016).  

Caso seja necessário o núcleo pode fazer um pós-acompanhamento do caso. 

Os casos de pagamento de dívida são um exemplo disto, pois os mediadores podem, se 

for o caso, acompanhar os pagamentos das parcelas acertadas no acordo no decorrer dos 

meses (SALES, 2007; SPENGLER, 2010; DEL PRETTE, 2005). 

Além do núcleo em si pude conhecer a coordenação dos núcleos que fica na 

rua Vinte e Cinco de Março, 280 – Centro – Fortaleza/CE. Conheci os membros da 

coordenação59, os entrevistei-os e participei de uma reunião que a coordenação realiza 

bimestralmente com representantes de todos os núcleos do programa.  

A coordenação do projeto é indicada pelo Procurador Geral de Justiça do 

Estado, e é formada por três membros do Ministério Público, Coordenadora: Iertes 

Meyre Gondim Pinheiro, Coordenadora adjunta: Ana Cláudia Uchoa de Albuquerque 

Carneiro e coordenador de projetos: Saulo Moreira Neto.  Há também um corpo de 

assessoria. Estive também com a responsável pelo treinamento e capacitação60 dos 

candidatos a mediadores. O projeto hoje conta com 10 núcleos em funcionamento no 

Ceará como um todo (MPCE, 2017). As estatísticas são parte importante deste projeto 

                                                 
58 Em regra dois mediadores fazem a sessão. Um faz a condução e o outro anota e preenche o formulário 

de mediação.  
59 ANEXO 24- Os três coordenadores do projeto de mediação do MPCE. FOTOG. 
60 Realizado pelo Ministério Público, com 40 horas-aula teóricas e 60 horas-aula práticas, cursadas no 

núcleo com acompanhamento.  
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como iremos abordar a seguir. 

 

6.3 Estatísticas: Repensando a Teoria a Partir da Práxis        

 

 A mediação não resolve problemas, mas ela atende pessoas 

Juan Carlos Vezzulla 

 

O primeiro ponto a ressaltar junto às estatísticas implica traçar a distinção 

entre dois tipos de mediação: transformativa e acordista. Para cada um destes modelos 

as estatísticas significará algo diferente (WARAT, 1998). A mediação de tipo acordista 

dá prioridade ao número de acordos realizados, sem se interessar pela qualidade da 

transformação afetiva pela qual passam as partes. Ela busca mais a eficiência do acordo 

que a conscientização das partes. O desfecho da mediação acordista exige que haja um 

entendimento formal e a assinatura de um documento (BUSH, FOLGER, 2016). Já na 

mediação transformativa o foco não está no acordo final e sim no processo de 

transformação e educação emocional das partes. Neste sentido, mesmo que não exista, 

ao final da mediação, um acordo formal isto não significa fracasso, pois durante o 

processo de mediação pode ter ocorrido profundas transformações afetivas com as 

partes envolvidas. 

Nessa perspectiva, mesmo que os mediados não cheguem a um 

acordo, o processo tende a diluir as hostilidades, ao propiciar um 

modelo-padrão de interação cooperativo, que pode ser utilizado em 

outras situações de disputa. À medida que a pessoa se percebe capaz 

de resolver seus problemas, de decidir o que é melhor para a sua 

própria vida, sua autoimagem se fortalece, aumentando a segurança e 

diminuindo o uso de defesas agressivas (ALMEIDA, 2014)  

 

Embasados nisto, concluímos que para o núcleo de Parangaba os dados são 

importantes, mas os mediadores lá não buscam apenas estatísticas grandiosas como sua 

meta maior (MEDIADOR 04). A essência da mediação comunitária não pode se 

deslumbrar por estatísticas recheadas de acordos vazios (THAINES, 2017). É 
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importante atentar para este ponto, pois penso que diante da lógica acima exposta, 

sempre que formos analisar estatísticas dos núcleos de mediação devemos nos lembrar 

que não acompanhamos o desdobramento de cada mediação para concluir o real 

beneficio trazido por ela. Os dados estatísticos que veremos a seguir se tornam 

indicadores a serem analisados com cuidado e parcimônia, já que a frieza dos números 

pode esconder a riqueza dos acontecimentos reais (BUSSAB, 2006).  

Apesar da prevenção feita acima podemos afirmar que os números 

estatísticos dão um ótimo depoimento sobre a atividade do núcleo, pois lá já se 

realizaram mais de cinco mil mediações e isto representa muito, pois se cada conflito 

envolve no mínimo duas pessoas temos no mínimo de dez mil pessoas sendo tocadas 

pela mediação em Grande Parangaba. Atendendo acerca de trezentos casos por ano, o 

núcleo proporcionalmente atende a quase a metade do que atende o Juizado Especial de 

Parangaba, já que este atende em media 800 casos anualmente (IPEA, 2016).  

Dividimos o apanhado em dois períodos, o primeiro de 2000 a 2008 e o 

segundo período que compreende de 2009 a 2016. Tal divisão reflete o fato de que estes 

primeiros oito anos não constam nos arquivos do MPCE. Como já dissemos em outro 

tópico, esta primeiro período foi obtido em outras fontes que não os arquivos do MPCE, 

diferentemente do segundo período que sim, consta nos mesmos. 

Esforçamos-nos para compatibilizar as estatísticas dos diferentes anos e 

fizemos isto dividindo os casos por temas afins: casos de família, vizinhança, que 

envolvem direito civil, que envolvem direito penal e outros. Fizemos este agrupamento 

com o apanhado total de todos os anos para podermos comparar os dados no decorrer da 

historia do núcleo, ou seja comparar anos e períodos diferentes e perceber as variações 

dos dados (MOORE, 2005; TRIOLA, 2008).  Exemplo: nos primeiros oito anos do 

núcleo (2000-2008) os casos de família representavam quase 40% do total, mas de 2009 

para 2016 este montante caiu pela metade (LANDIM; GONDIM, 2014; MPCE, 2016). 

 

Gráfico 1 – Quadro estatístico do ciclo de mediações dos anos: 2000 – 2008. 
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Fonte:  Landim; Gondim (2014). 

 

Neste período inicial aconteceram aproximadamente 2300 mediações. Os 

casos de família representam a maioria de 38% do total. Em segundo lugar casos 

relacionados a direito civil contam 21%. Depois disto temos os casos envolvendo 

vizinhança com 19%.  Casos envolvendo direito penal e depois outros tipos de casos 

ficaram com 18% e 4% respectivamente. 

Aqui, os casos e família representam o maior número dentre os demais. 

Vemos que os casos de família juntamente com os casos de vizinhança representam 

quase 60% do total, já no segundo período, 2009-2016 este montante não chega aos 

40%. Isto é de grande importância para a análise que vamos fazer adiante, pois 

especificamente casos de família e vizinhança têm significado e desdobramento 

diferentes dos demais casos para a teoria da mediação (LANDIM; GONDIM, 2014; 

MIRANDA, 2015).  

O segundo período vai de 2009 a 2016, e teve aproximadamente 2500 

mediações efetuadas. Como dissemos estes números estão disponibilizados nos 

arquivos digitais do MPCE (MPCE, 2016).  

 

Gráfico 2 – Quadro estatístico do ciclo de mediações dos anos: 2009 – 2016. 
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Fonte: Arquivos do MPCE. 

 

Neste segundo período a liderança dos tipos de casos passa para as questões 

de ordem civil. Os casos envolvendo família caem para o segundo lugar. Os casos com 

direito penal e vizinhança mantém sua média. Os casos envolvendo família e 

vizinhança, apesar de ainda manterem-se expressivos sofrem boa diminuição, enquanto 

os outros casos ganham maior expressão (MPCE, 2015; MANN, 2006). 

A primeira mensagem que podemos ler através dos dados estatísticos é a 

confirmação de que a mediação comunitária, de fato, se adéqua com perfeição aos casos 

relacionados a conflitos em família ou em vizinhança, ou para dizer de modo mais 

genérico, aos casos que em geral envolvam laços afetivos ou convivência continuada ou 

duradoura (SALES, 2007).  Estes dados confirmam o que defendem vários 

pesquisadores e inclusive a pesquisadora cearense Prof. Lília Sales, uma das mais 

reconhecidas especialistas em mediação do Brasil. Estudando especificamente o núcleo 

de Parangaba a Prof. Sales afirmou: 

 

Como se observa, a maioria dos conflitos, ou mais especificamente 

39,61%, é relacionada a questões familiares, pois se sabe que esse tipo 

de conflito é o mais comum devido a uma maior intimidade das 

pessoas e configura o mais indicado para se utilizar o processo de 

mediação, visto tratar-se de conflitos entre pessoas com relações 

duradouras. Depois se destacam os conflitos comunitários, com 

18,31%, principalmente os conflitos entre vizinhos, comprovando 

mais uma vez que o relacionamento mais próximo gera um maior 

número de atritos. Ressalta-se, por isso, que se à sociedade é oferecido 

um mecanismo de solução de pacificamente soluciona conflitos 

cotidianos se configura assim uma proposta de paz e prevenção da 
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má-administração de controvérsias (SALES; LIMA; ALENCAR, 

2014) 

 

 

O grosso dos casos envolve este paradigma citado e isto não ocorre por 

acaso, afinal, é nos casos que envolvem afetividade ou convivência continuada que a 

mediação promove o mergulho nos sentimentos para buscar uma raiz profunda e dar-lhe 

luz regenerativa. É neste tipo de caso que a mediação pode intervir de modo mais 

próprio, ajudando as partes a se reorganizarem afetiva e emocionalmente (VEZULLA, 

2017; THAINES, 2017). 

Dado que acabamos de confirmar aquilo que a teoria em geral afirma, 

vejamos agora outro fator relevante, mas que tem passado despercebido pela teoria da 

mediação de conflitos. Se por um lado, muitos casos se encaixam na regra das relações 

com laços afetivos ou convivência continuada e duradoura, por outro também é 

significativo o número de casos que não se encaixam neste padrão, e chegam às 

centenas ao Núcleo de Mediação representando nada menos que a metade do total de 

todos os casos já atendidos pelo núcleo, como vemos no demonstrativo abaixo: 

 

Gráfico 3 – Quadro estatístico do ciclo de mediações dos anos: 2000 – 2016. 

 

Fonte: Arquivos do MPCE. 

 

Ou seja, há uma quantidade enorme de pessoas que recorrem à mediação 

que não se enquadra no padrão esperado pela teoria convencional, mas que precisa de 

acolhimento da mesma forma que as demais (SILVA; FINKOVA; CADETE, 2014). A 
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eles não importa se não se encaixam em algum padrão técnico. Eles esperam ajuda e 

apoio por parte da mediação (SPENGLER, 2010). O mais preocupante desta 

constatação é que em nossas observações escutamos várias opiniões pejorativas de 

mediadores sobre este tipo de caso que está fora do padrão estabelecido. 

Dentro desta opinião negativa, frases como: “aquilo não foi mediação, foi 

uma simples conciliação” (MEDIADORA 05). Ou mesmo, “pra ser mediação precisa 

ser caso muito complicado que envolva emoções” (MEDIADORA 07). E ainda, “a 

mediação de verdade é a de casos de família, o resto é muito simples” (MEDIADORA 

10). Por diversas vezes ao conversar sobre casos com mediadores os escutamos 

diminuírem o valor de certos casos com frases como as mencionadas. Ao aprofundar a 

conversa percebia se tratar, em regra, de situações difíceis e que não eram nada sem 

valor. Eram questões para as quais os atendidos não haviam achado nenhuma solução 

até chegar à mediação. Na mediação elas não acharam a solução perfeitamente ideal, 

mas acharam uma solução possível para a sua realidade tão difícil (ROGERIO, 2016). 

Ao ver a desvalorização de frutos tão admiráveis notamos que era um ponto 

que merecia atenção e seja este talvez a principal questão deste tópico. Perguntamo-nos 

se não seria o caso desta fixação em padrões teóricos estar obscurecendo a realidade em 

si mesma (CREMA, 1991). Se em nome do ideal teórico não se estava desprezando 

frutos maravilhosos e magníficos. As teorias são ótimas, mas desde que não nos alienem 

da realidade e é importante lembrar que grandes pensadores da mediação, como 

Vezzulla ou Warat, sublinham a importância da descoberta de cada caso em si, pois 

cada mediação é um mundo novo a se conhecer (VEZZULLA, 1998; WARAT, 2001).   

Já citamos a Profa. Dra. Lília Sales sobre este ponto e o faremos novamente, 

já que ela é forte influenciadora da mediação comunitária no Ceará: “a mediação, por 

suas peculiaridades torna-se um meio de solução adequado a conflitos que envolvam 

relações continuadas, ou seja, relações que são mantidas apesar do problema 

vivenciado” (SALES, 2007, p.24). A sentença expressa na citação nos parece correta, 

entretanto é preciso fazer ressalvas. É necessário apontar que todos os outros casos são 

também importantes. Talvez esta falta de ponderação seja o grande problema 

(CALMON, 2008). A tese em si é boa e confirmada na prática, mas acentuar-se um lado 

sem nada esclarecer sobre a importância dos outros casos a torna incompleta.  

Será que neste caso a teoria acaba passando uma mensagem truncada para 



74 
 

 

os mediadores e criando desprezo por algo que na verdade é maravilhoso? Atentemos 

que para aquele que chega com problemas, deseja respostas ao seu sofrimento (BUSH; 

FOLGER, 2016). Para ele pouco importa se seu sofrimento vai ser aplacado por meio 

de uma mediação teoricamente perfeita. O que ele deseja é afetividade e eficiência. 

Caso o mediador esteja focado excessivamente em cumprir os ditames teóricos, pode 

ser que em nome da teoria esqueça de dar prioridade ao sofrimento real de quem busca 

ajuda (BRITO, 2014). 

Vamos agora reforçar o que dissemos reanalisando os dados estatísticos. 

Acima vimos a quantidade de casos que se adéquam a regra teórica, mas e os casos que 

não se adéquam: são poucos ou muitos? Na verdade são muitos. As estatísticas nos 

dizem que mais de 40% dos casos que chegam anualmente ao Núcleo de Parangaba 

nada tem haver com casos familiares, de vizinhança, de convivência continuada ou algo 

parecido. Em torno de 40% dos casos tratam de questões civis e penais que nada tem 

haver com questões de família ou vizinhança (MPCE, 2016; LANDIM; GONDIM, 

2014).  

Outro ponto teórico controverso, que guarda relação com o primeiro, está na 

tese de que a mediação necessariamente deve buscar o caso real que está camuflado sob 

um caso aparente, pois isto nem sempre é verdade (LIMA, 2007). Esta é outra regra 

bastante comum para os casos familiares, de vizinhança ou convivência continuada, mas 

não necessariamente é verdade para os demais casos. Há tantos casos que causam 

grande sofrimento aos envolvidos onde o conflito exposto é de fato o motor do 

problema. O citado paradoxo não existe aqui e tal situação também precisa ser resolvida 

pela mediação (MOORE, 1998). Para citar um exemplo vejamos os casos relacionados a 

aluguel ou imóveis: nestes casos, em regra, o caso aparente é o mesmo caso real. E da 

mesma forma em inúmeros outros casos as pessoas precisam ser acolhidas, sem estarem 

envolvidas em casos tão complexos emocionalmente (MATOS, 2016). 

Testemunhei pessoalmente alguns casos onde não havia um emaranhado 

emocional, mas mesmo assim as partes precisavam de apoio para conversar e chegar a 

um entendimento. E ao chegarem a este entendimento notava-se o grande alívio e o 

benefício claro que aquilo lhes trouxe. Talvez a mediação não seja apenas o canto de se 

desfazer “complexos emaranhados emocionais”, mas o canto de acolher as dores sejam 

estas oriundas de um “emaranhado” ou não (PEREIRA, 2016). 
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Juan Carlos Vezzulla diz que: “a mediação não resolve problemas, mas ela 

atende pessoas” (VEZZULLA, 2016). Podemos tirar lições desta frase, pois 

compreendemos que o espírito da mediação é que de modo amplo a mediação não deva 

se concentrar no mero acordo, mas na alma das pessoas, entretanto, fazer disto uma 

regra inflexível também incide em problemas, pois há diversos casos onde trabalhar o 

acordo é central para aplacar a dor dos mediados (ROGERIO, 2016). Mais uma vez o 

bom senso e a ponderação devem fazer-se presentes. 

A verdade é que não podemos desprezar os frutos reais de uma boa 

mediação em nome do ideal teórico (SPENGLER, 2010). Afinal, não temos como saber 

o bem que a mediação faz a cada pessoa. Não há como medir a transformação interna 

das pessoas, é uma situação complexa demais para ser calculada ou resumida em 

fórmulas. Como mensurar o beneficio transformador de uma pessoa que resolveu um 

problema de aluguel que lhe estava tirando o sono (SILVA; FINKOVA; CADETE, 

2014 ). Pode ser que sua transformação seja maior do que a de outras pessoas com casos 

mais encaixados nos ditames teóricos. 

Após termos uma noção estatística sobre o núcleo, traçaremos, a seguir, 

uma visão da pratica da solução pacífica dos conflitos. 

 

6.4 Praticando a Solução Pacífica dos Conflitos em Parangaba 

 

Durante nossa pesquisa inicial percebemos que o potencial da mediação 

para a solução pacífica dos conflitos vem de sua capacidade em transformar o animo das 

pessoas o que se materializa em tantos casos nos quais as partes chegam com notória 

disposição à raiva, ódio e hostilidade e quase sempre saem com emoção inversa da 

inicial. Tal fato é verdadeiramente uma prática em Cultura de Paz, já que esta tem por 

principio a busca de soluções pacíficas e transformadoras para os conflitos. Entender tal 

processo em que se vai do antagonismo à empatia se tornou uma peça basilar da 

pesquisa, portanto precisávamos compreender que ações são feitas no núcleo para que 

tal mudança de atitude e ânimo ocorra (VEZZULA, 1998; VASCONCELOS, 2012; 

THAINES, 2017). 
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No processo de mediação é comum que a tensão exista, mas ela pode ser 

amenizada, principalmente se os mediandos se percebem aceitos naquele ambiente e 

não se sentem excluídos ou diminuídos. Quando a parte se sente acolhida em seus 

direitos sua humanidade é comum que se sinta mais a vontade e menos desambientada. 

O mediador pode contribuir para a construção de bom ambiente com alguns 

procedimentos: “Ajudar que percebam que têm direito ativo de expressão e que sua fala 

será respeitada” (MEDIADORA 11).  

Exercitar empatia e simpatia são importantes, assim como: “ajudar as partes 

a falarem e esvaziarem o que estava reprimido” (MEDIADORA 02). Complementando 

este tema lembremos um caso trazido por uma das mediadoras, onde um idoso fez 

questão de buscar a mediação quando um ex-inquilino de seu imóvel lhe chamou de 

“vagabundo”. A mediadora conta que: “ele fez questão de trazer toda uma 

documentação de trabalhos que exerceu para mostrar ao ofensor que ele não era 

vagabundo” (MEDIADORA 10). E quando ele pode desabafar seu semblante mudou 

completamente, pois havia sido um alívio ter descarregado toda aquela energia ruim que 

estava carregando após a ofensa (DEL PRETTE, 2005; ROMAN, 2015). 

Também se constrói o sentimento de inclusão demonstrando que aquele é 

um ambiente para argumentação mais coerente, racional e justificada (WRASSE , 

2012). Tudo isto os ajudará a sair do mero falatório emocional, pois: “na mediação o 

falar alto serve 100% para o desabafo, mas para afunilar a questão serve 0%” 

(MEDIADORA07). Outra mediadora, entende que: “o clima de respeito que as pessoas 

encontram no núcleo ajuda a acalmar ou seja, se os mediados estivessem em um local 

que não “puxasse” para a calma se tornaria mais difícil trazer o apaziguamento” 

(MEDIADORA 07). A mediação se comporta como um local de pacificação e 

acolhimento, diferente da dureza institucionalizada de alguns órgãos judiciais e é por 

isto que o oferecimento daquele cafezinho amigo tem tanto valor simbólico no Núcleo 

de Parangaba (GALTUNG, 2012; PINTO; PÉREZ; MÁRQUEZ, 2008). 

O primeiro momento da sessão de mediação é importante, pois é a primeira 

impressão que será causada. Muito possivelmente temos pessoas inseguras, por não 

entenderem o que ocorrerá ali. O mediador precisa caminhar nestes primeiros momentos 

semeando confiança e bem estar. Naquilo que está sob o controle do mediador, ele pode 

plantar confiança com ações, que desde a pré-mediação devem ser feitas, como: 
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“praticar real interesse pelas pessoas envolvidas, seus sentimentos e situação” 

(MEDIADOR 01). Ele pode também: “escutar com delicadeza e paciência tudo que a 

pessoa tem a expressar” (MEDIADORA 12). Demonstrar calma, firmeza e assertividade 

também fazem parte deste processo de desenvolvimento de empatia (ROMAN, 2015; 

GUIMARÃES, 2006).   

Exercitar a empatia é uma tarefa às vezes muito difícil para uma sociedade 

focada no egocentrismo e nos valores materiais, pois é preciso sensibilidade para 

escutar a dor do outro. A mediação é um laboratório rico para se trabalhar a empatia e 

ela é fundamental para o bom desenrolar da mediação. Um dos mediadores assegura 

que: “as pessoas chegam muito fechadas em sua própria opinião e sem dar chance ao 

lado do outro, mas quando conseguem escutar o outro com calma tudo muda” 

(MEDIADOR 06). 

Aprendemos no núcleo de Parangaba que na mediação, de modo geral, 

quando um participante “A”, escuta com calma a história do participante “B”, o 

participante “A” tende a ter mais consideração pelos motivos do participante “B”. O que 

ocorre é que os participantes chegam de coração fechado e à medida que participam e 

escutam as falas na mediação, elas vão se abrindo para negociar. O mediadora 09 

esclarece que: “também há aqueles já chegam de mente aberta a dialogar e resolver, mas 

não são a maioria” (MATOS, 2014; DEL PRETTE, 2005; ROMAN, 2015). 

Uma das companheiras mediadoras afirmou que: “as pessoas tem certeza de 

suas verdades, mas quando os dois vão falando e escutando com calma e silêncio elas 

percebem que o outro lado também tem razões tão fortes quanto a sua” (MEDIADORA 

12). Um caso ilustra perfeitamente a situação: “um menino riscava o muro escrevendo 

palavrões da vila onde morava e uma das vizinhas levou o caso para a mediação. A avó 

do garoto explicou que ele nunca tinha tido aquele comportamento, mas que atualmente 

ele estava diferente, pois tinha que ser o único cuidador de sua mãe doente de câncer. A 

avô ia trabalhar e o garoto é que ficava cuidando da mãe [...] depois da explicação da 

avô do menino a vizinha reclamante se comoveu e sua postura mudou totalmente e se 

comprometeu a ajudar o garoto da forma que pudesse” (MEDIADORA 02). 

Um mediador afirmou que: “enquanto há clima de guerra não há como uma 

parte escutar a outra, mas depois que o clima de luta passa a reunião transcorre com 

horas de calma e respeito” (MEDIADORA 05). Muitos mediadores são convictos em 
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afirmar que sugerir que a parte se ponha no lugar do outro é uma técnica eficiente para 

ajuda-los a enxergar as razões e motivações da outra parte. Muitos dos problemas em 

mediação serão resolvidos se a parte consegue ter empatia e entender os motivos que 

levaram o outro a agir desta ou daquela forma (WRASSE, 2012; DEL PRETTE, 2005).  

Com a sessão em andamento o importante é dar qualidade ao diálogo para 

que se saia do falatório e dos enredos emocionais e se passe a um diálogo mais 

qualificado e assentado (HAYNES, 1996). A comunicação não violenta faz parte da 

filosofia da mediação, pois para acolher e intervir nos casos é preciso comunicar-se de 

um modo eficaz. Muita gente chega ao núcleo pressupondo; suspeitando; prejulgando 

sem ter de fato uma visão real do caso e isto quase sempre as leva a tomar decisões 

erradas. Estas pessoas que criam toda uma fantasia que nada tem haver com a realidade, 

projetando aquilo em outras pessoas que serão tomadas por inimigas. O problema da 

projeção e da transferência já muito conhecido pela psicologia. Projetamos e 

transferimos, para outros, coisas de nossa própria subjetividade (ROSENBERG, 2006).  

Como revela um dos mediadores : “Tem gente que não espera pra conferir, 

não quer saber a realidade em si e que já vai logo se antecipando e pensando besteira” 

(MEDIADOR 06). Dona Pedrina exemplificou este problema com o seguinte caso: 

“uma mulher reclamou de sua vizinha da frente. Segundo ela a vizinha a ameaçava 

expondo facas, pela janela, como forma de intimidação. Na sessão a vizinha ficou 

espantada com a fala da reclamante, pois segundo ela jamais lhe passou pela cabeça 

ameaçar ninguém e na verdade, ela amolava as facas na frente de sua casa porque a 

pedra da janela era boa para amolar facas”. Este tipo de caso é mais comum que 

pensamos e se rememorarmos veremos que muitas vezes fazemos este mesmo 

prejulgamento em pequenas coisas do cotidiano (FRANCO, 2008; SPENGLER, 2010). 

Há um consenso61 na mediação de que os casos familiares, de vizinhança ou 

outros que envolvam relações continuadas são, por excelência, os casos preferenciais a 

abordar. Nestes casos a componente emocional é muito forte e em geral o problema real 

está escondido sob um emaranhado de problemas superficiais aos quais a mediação 

chama problemas aparentes. No núcleo considera-se que: “o uso da escura ativa aqui é 

fundamental, pois os mediados chegam confusos e sem clareza sobre seu real problema” 

(MEDIADORA 07). Outro caso trazido por Dona Pedrina ilustra esta questão: “duas 

                                                 
61 Neste trabalho trazemos um debate sobre este tema. Leia o tópico: Estatísticas:revendo a teoria...      
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irmãs reclamavam de seu irmão na casa da família, pois ele não trabalhava, não 

estudava e também não ajudava nada em casa. Ele já tinha quase quarenta anos e 

dependia da mãe para tudo”. No decorrer das conversações ficou claro que o verdadeiro 

conflito não estava fundado na postura do irmão, mas que a postura da mãe era bem 

mais decisiva para o problema, já que ela mimava e aliciava o filho e de todas as formas 

buscava mantê-lo preso àquele círculo vicioso. Ou seja, observando atentamente o caso 

foi possível perceber uma camada mais profunda e decisiva do problema (SILVA; 

FINKOVA; CADETE, 2014; LIMA, 2014; SALES, 2007).  

A escuta sensível é fundamental já que: “escutando tudo e lendo nas 

entrelinhas a realidade começa a aflorar e daí o mediador deve ajudar as partes a 

também entenderem o conflito real” (MEDIADORA 09). O mediador 04 disse que: “os 

casos mais complexos precisam de duas ou mais encontros para que as partes possam 

despertar para a questão real”. Quando as partes entendem o real conflito tudo fica mais 

fácil. É o passo para começar a solução (ROSENBERG, 2006). 

Um bom espelho disto temos no caso onde: “duas amigas, conversavam na 

escada de seu apartamento. Uma delas tinha um chocolate no bolso de traz da bermuda. 

Um garoto de doze anos, conhecido das duas, por brincadeira, esticou a mão para puxar 

o chocolate. Outro morador do prédio viu a cena e, por seu ângulo, interpretou que o 

garoto estivesse tocando nas nádegas da mulher e espalhou um boato maldoso. Tudo 

isso rendeu muita confusão. Ao final da mediação o boateiro reconheceu seu erro e 

desculpou-se” (MEDIADORA 05). Vejamos como o ângulo do boateiro lhe suscitou 

uma interpretação completamente distorcida, entretanto mais distorcida foi sua postura 

de boateiro. Toda uma situação complexa criada pela precipitação, má interpretação e 

principalmente má vontade, mas na mediação ele teve que reexaminar sua postura 

(SALES, 2007). 

Alguns passos ajudam na construção de uma comunicação não violenta. Um 

dos companheiros do núcleo disse que: “é possível dissolver a tensão oculta 

desmontando o argumento superficial” (MEDIADOR 01). É preciso: “modificar o clima 

de disputa e combate” (MEDIADORA 10). Quando a parte começa a olhar a situação 

livre da turbação emocional tudo fica mais fácil então higienizar a comunicação e 

desfazer mal entendidos e pensamentos imaginários é fundamental para a parte chegar à 

reflexão e a mudança de postura (SPENGLER, 2010; WARAT, 1998). 
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Estimular a reflexão é um objetivo estratégico da mediação, pois quando o 

mediado reflete abre a porta de uma dimensão interna muito mais afeita a mudança e a 

boa vontade. O momento da reflexão é o ponto chave da mediação, já que é a ponte para 

ir do polo negativo ao positivo: “reflexão significa transformação e nossa mediação é 

transformativa” (MEDIADORA 09). Todo o esforço da mediação é para chegar à 

reflexão e depois na mudança de postura, logo a reunião de mediação é pensada para dar 

condição ao mediado de escutar a voz da sua sensibilidade interna (SALES, 2007; 

SPLENGER; NETO, 2012). 

Muitas vezes no calor da emoção as partes não conseguem medir as 

consequências de suas palavras e atos. Não conseguem enxergar o quão grave pode ser 

esta ou aquela atitude em relação à outra parte, ou o quanto podem ferir ou desrespeitar 

alguém com um gesto, ação ou opinião. É preciso então trabalhar a emoção dos 

mediados, pois nada mudará se a emoção não mudar e por isso Vezzula afirma que: 

“para mediar, como para viver, é preciso sentir o sentimento. O mediador não pode se 

preocupar por intervir no conflito, transformá-lo. Ele tem que intervir sobre os 

sentimentos das pessoas, ajudá-las a sentir seus sentimentos” (VEZZULA, 1995). 

Como os mediandos estão em confusão emocional, em regra chegam ao 

núcleo supondo que “o outro” vai ter que ceder. Em um primeiro momento o mediando 

não cogita mudar a si mesma ou rever sua postura. Reconhecer o próprio erro é algo 

difícil, pois mexe com todas as supostas verdades que alimentamos internamente. Em 

nossa vida cotidiana sempre vemos o outro como o problema e esquecemos de nos 

autoanalisar e tomar contato com nossas verdadeiras razoes e emoções. Entender 

minhas sombras e dores internas ajuda a revelar o quanto estou projetando isto nos 

outros (FRANCO, 2008; ALVES, 2013). 

Colaborar para que os mediados entendam a si mesmo e a natureza de suas 

ações é uma tarefa do mediador e por que não dizer que é quando a mediação se 

apropria de ferramentas terapêuticas para induzir à reflexão. Uma das ferramentas muito 

utilizadas na mediação é fazer perguntas estratégicas aos mediados, perguntas que 

superem a superficialidade e cheguem à base do conflito (DEL PRETTE, 2005; 

ROMAN, 2015). 

Um caso relatado por uma das integrantes da mediação em Parangaba é 

emblemático quanto ao poder da pergunta estratégica: “uma mulher procurou o núcleo 
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buscando a separação porque não aguentava mais as acusações de traição que o marido 

fazia contra ela. Durante a reunião perguntei ao marido como ele soube da suposta 

traição e ele respondeu que soube através de um conhecido do bar. Perguntei se essa 

pessoa era confiável e honesta e ele respondeu que não, que era um sujeito que passava 

o dia no bar bebendo e que falava mal de muita gente. Perguntei por quê ele dava 

credibilidade a uma pessoa deste tipo, ao invés de acreditar na esposa. Ele não soube 

responder e começou a gaguejar e depois reconheceu seu grande erro em relação a 

esposa” (MEDIADORA 02). Imaginemos alguém que forma uma convicção a partir de 

quimeras e nem se dá conta disto. E quando a mediação lhe leva a refletir sobre a base 

de sua falsa crença, esta cai por terra. É a mediação cumprindo uma de suas funções: 

desconstruir falsas convicções (BUSH; FOLGER, 2016; SALES, 2007).  

O mediador pode nutrir o imaginário com fatores positivos que alimentarão 

a mudança de postura e instigarão a parte a medir as consequências de seus atos. O 

mediador 03 ensina que se pode: “conduzir as partes a refletirem sobre seus reais 

motivos e ajudar a repensar os pontos de vista fechados”. A mediadora 12 afirma que é 

importante: “ajudar a parte a ver a si em uma nova e boa perspectiva como, por 

exemplo, olhar para o futuro e ver a si mesmo em paz, podendo dormir tranquilamente”. 

Perceber o benefício prático e econômico de resolver um conflito também é algo 

estimulante para os mediados assim como vislumbrar sua família satisfeita com a 

resolução do conflito (PINTO; PÉREZ; MÁRQUEZ, 2008; ROMAN, 2015). A solução 

pacífica dos conflitos somente é completa com o estímulo à participação popular e do 

protagonismo comunitário. Este será o próximo tema. 

 

6.5 Construindo o Protagonismo Comunitário 

 

Um dos pontos basilares da mediação é a crença na capacidade das partes 

em resolverem por si mesmas seus conflitos (SPENGLER, 2010). Para quem está 

focado na justiça tradicional isto parece uma utopia. Aqueles que só reconhecem força e 

legitimidade nas decisões judiciais podem questionar a capacidade das partes em dirimir 

suas controvérsias por si mesmas. Pela novidade que o tema representa é normal que 

suscite dúvidas no publico, pois em geral estamos habituados a ver os conflitos serem 
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resolvidos por uma decisão heterônoma imposta aos conflitantes pelo Estado 

(VASCONCELOS, 2012; LIMA, 2014). 

O protagonismo exercido pela comunidade ao resolver seus conflitos é 

fundamental para o Movimento Por Uma Cultura de Paz, pois esta vivência é ricamente 

pedagógica já que traz ao universo popular/comunitário elementos de grande relevância 

política como: autonomia; empoderamento; participação social e também, como bem 

frisou uma das mediadoras: “reconhecimento de sua voz ativa” (MEDIADORA 02). 

Dada a característica antes descrita, a mediação se torna um meio esplendidamente 

democrático de acesso à justiça (SALES; LIMA; ALENCAR, 2014). Talvez o maior 

dos benefícios educacionais seja a inclusão do mediando enquanto membro legítimo e 

participativo do mundo institucional, onde antes ele era mero agente passivo. A 

mediação, vista desta forma, se torna realmente uma verdadeira escola popular no 

melhor sentido “freireano” onde se dá e recebe saberes compartilhadamente (FREIRE, 

2015; FREIRE, 2000; JARES, 2008). 

A capacidade e autonomia das partes é um ponto no qual podemos afirmar 

que fomos absurdamente insistentes e escrupulosos em nossa pesquisa, buscando 

entender se, de fato os mediados conseguem ter voz ativa na mediação. Fomos 

detalhistas e extraímos esta visão não somente com elementos teóricos, mas coletando 

as experiências reais. O conjunto de nossa pesquisa aponta para uma resposta positiva, 

muito além do que podíamos imaginar inicialmente, assim como os mediadores são 

unanimes em testemunhar positivamente sobre a capacidade e o protagonismo das 

partes na mediação: “na maioria dos casos as partes tem boa desenvoltura em negociar” 

(MEDIADORA 05). Outra mediadora nos conta que: “muitas vezes percebemos ainda a 

cara fechada das partes ao olhar para o outro e lançar propostas, mas que no decorrer da 

reunião as coisas vão se ajustando” (MEDIADORA 08) (FELIPE, 2017; SALES, 2007; 

SPENGLER, 2010). 

Uma colaboradora do núcleo aprendeu, com suas experiências, que: “as 

partes precisam do primeiro estímulo dado pela mediação, mas que no decorrer do 

encontro de mediação a maioria toma a iniciativa de buscar as soluções adequadas” 

(MEDIADORA 07). Outro integrante de Parangaba relatou que: “os mediadores 

precisam sim intervir em muitos casos para haver uma boa resolução, mas não chega ser 

a maioria dos casos” (MEDIADORA 09). É de opinião geral entre os mediadores 
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pesquisados que os mediadores conseguem sim ir ao longo da mediação diminuindo sua 

participação e deixando as partes terem o protagonismo, o que Vezzula chama de 

“mediador biodegradável” (VEZZULA, 2016).  

Várias são as experiências onde as partes demonstram inclusive boa 

criatividade na invenção de uma solução para o problema. Os casos de vizinhança 

trazem mais peculiaridades e chamam mais atenção no item criatividade (WARAT, 

2001). Uma das pazeadoras do núcleo citou uma experiência de mediação para 

corroborar a ideia: “já mediei aqui o caso de dois vizinhos que chegaram aqui em pé de 

guerra ao ponto de um deles dizer que se não resolvesse ali poderia até matar sua 

vizinha [...]. Ao final da mediação os dois se tornaram amigos e fazendo tudo para um 

ajudar ao outro” (MEDIADORA 02). O que parecia tão trágico e sem solução foi sim 

solucionado. Foi preciso a intervenção da mediação para que o diálogo; a boa vontade e 

a criatividade mostrassem seu potencial (THAINES, MELEU; 2017; LIMA, 2014).  

É possível constatar que o que falta a comunidade são espaços onde ela 

possa argumentar calmamente e resolver suas questões. A mediação se apresenta como 

este espaço de inclusão e acolhimento onde se pode dialogar com tranquilidade e chegar 

a boas soluções. Outro caso de vizinhança reforça esta visão: “o seguinte problema 

aparente veio ao núcleo, numa vila ocorria problemas porque um morador varria a vila 

mas não apanhava o lixo que era levado pelo vento e prejudicava outras duas moradoras 

[...] no final da reunião tudo foi resolvido e deu tão certo que até um tipo de associação 

eles criaram nesta vila” (MEDIADORA 05). 

Até mesmo casos para os quais jamais imaginaríamos haver solução 

possível ou diálogo, isto acaba por ocorrer. Exemplo disto são problemas relativos a 

traição conjugal, onde ódio e violência estão fortemente presentes. Talvez em certos 

países da Europa isto não seja problema, mas aqui no Brasil e em especial no nordeste é 

comum que este tipo de caso resulte em crime de morte. Mesmo em tais casos há 

experiências onde se chegou o diálogo produtivo entre as partes, como neste: “dois 

vizinhos, após uma briga violenta chegaram ao núcleo. Na briga os dois estavam 

armados de faca e poderiam ter dado fim um a vida do outro. O caso era bem complexo 

e envolvia traição e triangulo amoroso [...] por incrível que pareça mesmo este caso teve 

boa resolução com as partes realizando bom acordo” (MEDIADOR 01) (HAYNES, 

MARODIN, 1996; GUIMARÃES, 2014). 
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Mesmo o machismo entranhado em nossa cultura nordestina pode ser 

superado com a mediação e o diálogo. Onde antes havia a vontade de matar, pode 

nascer reconciliação e isto é a espiritualidde da mediação de conflitos. Até mesmo quem 

sempre resolveu seus problemas com violência encontra formas de dialogar 

equilibradamente na mediação. O núcleo nos dá exemplos práticos de como é bastante 

real a premissa maior da Cultura de Paz que é a crença na capacidade das pessoas em 

promover soluções pacíficas. A defesa dos direitos humanos e o combate ao preconceito 

também é praticada em Parangaba, veremos em seguida (WARAT, 2001; MATOS, 

2013).  

 

6.6 Defendendo os Direitos Humanos e Combatendo o Preconceito 

 

A defesa dos direitos humanos é um demarcador ético para a Cultura de 

Paz. Sem justiça social e dignidade da pessoa humana não pode haver paz verdadeira, 

mas apenas um simulacro ideológico imitando a paz. Como instrumento para uma 

Cultura de Paz a mediação deve caminhar neste mesmo norteamento ético desdobrá-lo 

cotidianamente de uma forma prática. A violência presente em nossa sociedade muitas 

vezes se expressa por meio do preconceito em suas várias expressões seja social, 

cultural, étnico ou de gênero. (MUNANGA, 2005; SARLET, 2009; SALES; LIMA; 

ALENCAR, 2014).  

Na mediação de Parangaba acredita-se que o: “preconceito é uma forma de 

cegueira e mediação significa abrir o olhar. O preconceituoso está dogmatizado, com a 

mente fechada e enferrujada: precisamos por óleo na engrenagem” (MEDIADORA 05). 

Esta última expressão popular vem nos dizer que os processos da mediação mexem com 

o imaginário do mediando e quase sempre o retira de sua “zona de conforto mental”. Já 

que o preconceituoso, em geral, é alguém que não está disposto a escutar nada além de 

suas próprias opiniões e valores, a mediação lhe servirá de ponto de reflexão e 

reorientação (VEZZULA, 2016; VASCONCELOS, 2012). 

Uma das mediadoras mais antigas nos diz que: “o preconceito é fruto de 

uma cultura e educação, e a mediação traz nova cultura, nova educação e novo ser” 

(MEDIADORA 02). E outra integrante do núcleo: “a mediação põe as pessoas na frente 
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de si mesmas sem barreiras e então, a verdade aparece” (MEDIADORA 07). Outro caso 

real exemplifica este pensamento: “a mãe de um garoto de 10 anos veio ao núcleo 

porque seu filho estava brincando na casa de um coleguinha e quando os garotos 

quebram um jarro a mãe do coleguinha grita: é por isso que já disse que não quero você 

se misturando com nenhum favelado” (MEDIADORA 08). A mesma mediadora relatou 

ainda que: “quando esta ofensora caiu em si, sobre o absurdo que ela tinha dito àquela 

criança ficou profundamente constrangida” (MEDIADORA 08). Este caso corrobora 

com a lição de que, “o preconceito só existe onde existe escuridão, onde há luz não há 

preconceito” (MEDIADOR 03) (MUNANGA, 2005; LUCAS, 2006). 

A mediadora Pedrina Marta nos trouxe um caso para exemplificar o 

enfrentamento ao preconceito racial: “uma jovem trabalhadora negra entrou em uma 

lanchonete e disse ao dono do recinto, que estava atendendo no balcão, que queria o 

cardápio para escolher o almoço e ele simplesmente a ignorou. Ela ficou ali insistindo 

sem que ele esboçasse o menor interesse em lhe atender, diante deste constrangimento 

ela procurou a casa de mediação”. Colocar-se no lugar desta jovem pode nos dar uma 

ideia do quando ela ficou indignada com esta situação e foi o que ocorreu com o dono 

da lanchonete durante a mediação. Após cair em si ele arrependeu-se e se desculpou do 

modo devido.  

Sentir-se invisível é um dos piores sentimentos que alguém pode sofrer. 

Falar e não ser ouvida, gesticular e não ser vista. A mediação serviu para que ela 

pudesse afirmar sua cor, sua voz e sua presença que não podem ser ignoradas por 

ninguém em particular e por nenhuma sociedade em geral (LIMA, 2005; DEL 

PRETTE, 2005; ROMAN, 2015). 

O machismo é um resquício que teima em resistir em nossos dias, como 

veremos neste relato: “uma mulher com aspecto muito sofrido veio ao núcleo contando 

que seu marido ficava violento quando bebia. O casal tinha cinco filhos sendo três ainda 

crianças. Ela não aguentava mais os insultos e o maltrato de José, entretanto não sabia 

como sair da relação, pois não trabalhava e também não tinha família para onde ir com 

as crianças. Depois de três sessões de mediação ela conseguiu forças para enfrentar a 

separação” (MEDIADORA 11). Por sua condição familiar, social e econômica ela não 

via solução para seu problema e se achava condenada a continuar naquele sofrimento 

eterno. A mediação não conseguiu refazer aquela relação já tão desgastada, mas 
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conseguiu dar a ela uma nova perspectiva e ao marido a chance de se modificar e rever 

sua postura (SALES; LIMA; ALENCAR, 2014; WRASSE, 2012). 

O preconceito religioso é marca de uma sociedade que rejeita a diversidade 

de pensamentos (TOURAINE, 1997). A mediação também enfrenta este tema como 

vemos neste relato do mediador 01: “são muitos os casos que envolvem conflitos 

religiosos. Cito este caso por ter sido de muita dificuldade para um boa resolução. Para 

resolver apelamos até para autoridades das duas religiões envolvidas na questão62. Foi 

um caso onde um dono de um terreiro de Umbanda, estava sendo agredido moralmente 

por sua vizinha que era evangélica. [...] até o pastor da igreja da ofensora veio pedir a 

ela que parasse com aquilo” (MEDIADOR 01). Depois de várias reuniões de mediação 

se conseguiu um bom desfecho. Quase sempre não é a essência da religião que conduz 

ao ódio e à violência, mas o exagero e a má interpretação de certos membros que usam a 

religião de modo equivocado (JARES, 2002; GRINOVER, 2015). 

 

7    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O núcleo abre suas portas à comunidade todos os dias de segunda à sexta 

feira. Este trabalho é feito há 17 anos, quase de modo ininterrupto e praticamente no 

mesmo endereço. Tendo atendido a mais de cinco mil casos, criou-se um sentido de 

continuidade e uma confiança de que os moradores podem contar com o núcleo a 

qualquer tempo. Diante do mal exemplo de políticas publicas passageiras e eventuais, 

este trabalho em mediação vem demonstrando ter efetividade; seriedade e 

confiabilidade, se constituindo em paradigma positivo dentro do espectro das políticas 

públicas para as comunidades. 

As mediações realizadas no núcleo ao longo de sua existência formam um 

corpo de experiências ricas em transformação emocional e educação afetiva. O núcleo 

acolhe amorosamente a todos que lá chegam, proporcionando vivências em Cultura de 

Paz e plantando a semente da transformação interior. A mediação em Parangaba 

proporciona valorização da voz e dos sentimentos de todos os envolvidos. O trabalho do 

                                                 
62 ANEXOS- 18 e 19. Mediadores e Representantes de religiões de raiz africana. FOTOG. 
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núcleo é um testemunho positivo de que na Grande Parangaba há excelentes iniciativas 

em favor da solução pacífica dos conflitos.  

A grande contribuição para o empoderamento e a autonomia da comunidade 

na resolução de suas próprias controvérsias é plenamente constatável. A experiência do 

trabalho comprova fartamente o pressuposto da Cultura de Paz de que, se bem 

estimuladas às pessoas conseguem resolver de modo pacífico e colaborativo suas 

controvérsias. É notório que seja qual for à classe social, escolaridade ou cultura, 

qualquer pessoa que seja acolhida no modelo de atendimento da mediação poderá 

desenvolver a capacidade autonomia na resolução de seus conflitos. 

O trabalho em mediação na Grande Parangaba conseguiu e ainda consegue 

unir em torno de sim um significativo grupo virtuoso de pessoas dedicadas à causa da 

mediação e da Cultura de Paz. Estas pessoas aprendem e ensinam; deixam e levam 

saberes; se desenvolvem e também ajudam outros a se desenvolverem humana e 

afetivamente. Há dentre as várias figuras que compõem o material humano do núcleo 

exemplos, emblemáticos do poder benéfico da mediação, como Dona Pedrina Marta e 

senhor Francisco Avelino, pessoas de alma imensa e que põem um “tempero especial” 

na espiritualidade da mediação na Grande Parangaba. 

É importante não pensar comunidade do núcleo apenas como a do entorno, 

mas de modo amplo, pois o publico do núcleo é a Grande Parangaba e não somente a 

comunidade mais próxima. Esta é uma lição que o núcleo precisou aprender para 

melhor servir ao povo, portanto o núcleo trabalha em parceria com órgãos e entidades 

publicas da Grande Parangaba. Esta parceria garante que em todo o bairro exista a 

divulgação e a indicação dos trabalhos do núcleo. Órgãos como delegacias, entidades de 

assistência social e outros, são os responsáveis por enviar casos para o núcleo. O núcleo 

desde seu inicio dependeu deste apoio e ainda continua precisando. Percebemos que é 

preciso um melhor trabalho de divulgação e acompanhamento junto a estes órgãos, já 

que percebemos defasagem neste trabalho de propaganda. 

Durante a pesquisa percebemos um ponto que deve ser revisado pelos 

mediadores é a desvalorização dos casos que não se enquadram no padrão teórico da 

mediação que ressalta os casos emocionalmente complexos e com relações continuadas. 

A partir disto, os casos que não envolvem família, vizinhança, ou relações afetivas 

continuadas são considerados de menor importância. A teoria convencional estabeleceu 
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este Canon que precisa de revisão sob pena de não conseguirmos ver a beleza especial 

de cada caso em si. Não podemos fazer da complexidade emocional um fetiche. Mesmo 

casos que tratem de relações passageiras e pontuais lidam com pessoas humanas que 

precisam de apoio e acolhimento. Não podemos prejulgar e pré estabelecer um peso 

maior ou menor para os resultados da mediação, pois mesmo em casos de relações 

passageiras o beneficio da mediação pode trazer afeto, transformação, amor, cuidado e 

acolhimento. 

O núcleo desenvolve uma atividade que pode e deve ser posta em relevo 

como uma iniciativa de educação popular em Cultura de Paz, neste sentido, pensamos 

que seja importante haver um educador no núcleo com a função de receber a 

comunidade, estudantes e pesquisadores. Este mediador/educador poderia ciceronear 

as visitas ao núcleo, facilitando o acesso às informações, dados e conhecimentos sobre a 

mediação ali realizada e em geral. O potencial educacional da mediação é abrangente e 

é preciso pensar e repensar novas ideias para melhor aproveitar e divulgar os saberes da 

mediação. 

O programa através de sua coordenação geral poderia realizar uma 

reestruturação no processo de estatísticas, aperfeiçoando para o futuro e dando melhor 

organização as do passado. Organizar didaticamente os dados seria importante. Dar aos 

dados referenciais únicos ao longo dos anos permitiria melhor compreensão dos 

números ao longo da historia do núcleo. 

O núcleo desenvolve um excelente trabalho construindo uma Cultura de Paz 

na Grande Parangaba e tudo indica que este trabalho continuará. Para o bairro de 

Grande Parangaba é uma experiência grandiosa ter este núcleo fomentando a resolução 

pacífica dos conflitos e ajudando a comunidade a evoluir social e afetivamente. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 01- Compromisso ético e 20 perguntas do questionário 

aplicado aos 12 mediadores do Núcleo de Mediação de Parangaba.  

 

Amigo e amiga, meu muito obrigado pela sua participação!  

 

Me chamo João Wilame Coelho Graça. Sou formado em Direito e Teologia, 

Mestre em Filosofia (UFC) e Doutorando em Educação (UFC). Sou professor 

universitário e pesquisador.  

No momento estou escrevendo uma Tese de Doutorado (UFC) sobre os 

Núcleos de Mediação que atuam em Fortaleza. E, humildemente, peço sua colaboração. 

Peço que me ajude respondendo ao questionário que segue em anexo. 

Peço que responda usando a sincera linguagem do coração. Aqui, sua 

experiência real é bem mais importante do que as citações de livros ou manuais.  

Todas as respostas serão úteis e valiosas para mim. Fique a vontade para 

responder como achar melhor.  

O sigilo das suas respostas é absoluto e total. Nenhum nome será citado 

sem a sua expressa e documentada permissão.  

 

Mais uma vez obrigado! 

 

Caso queira responder e me enviar o questionário pela internet, posso lhe mandar o 

questionário em formato digital, meu contato é: 

Email: prof.joaowilame@gmail.com. Telefone e widzap: xxxxxxxxxxx 

Ao me devolver o questionário, peço que ponha o questionário dentro do envelope e 

feche com cola a entrada do envelope. É assim lacrado que gostaria de receber. 

Devolva-me apenas o questionário e o envelope. Peço que ponha seu nome e contatos 

no interior do questionário. 

Meu muito obrigado estimado (a) mediador e mediadora. 

Agradeço por sua colaboração para esta pesquisa científica. 

mailto:prof.joaowilame@gmail.com
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Compromisso Ético 

 

Me chamo João Wilame Coelho Graça. Sou formado em Direito e Teologia, Mestre em 

Filosofia (UFC) e Doutorando em Educação (UFC). No momento estou escrevendo 

uma Tese de Doutorado (UFC) sobre os Núcleos de Mediação que atuam em Fortaleza. 

Peço sua colaboração EM FORMA DE ENTREVISTA OU RESPOSTA A 

QUESTIONÁRIO. Me comprometo a manter o anonimato de suas respostas e a não 

identifica-lo em minha escrita. O sigilo das suas respostas é total. Nenhum nome será 

citado sem a sua expressa e documentada permissão. Mais uma vez agradeço, muito 

obrigado! 

                                                            _______________________ 

                                                           João Wilame Celho Graça 

 

Questionário: 

 

1- Quais suas vivências sociais, comunitárias e profissionais?  

2- Você participou ou participa de algum outro movimento social ou comunitário?  

3- Como chegou a prática em mediação?  

4- Que você pensa que seja a alma ou essência da mediação? 

5- Você conhece o Movimento Por Uma Cultura de Paz?63 Sabe que há um amplo 

estudo científico sobre a construção da Paz?  

6- Como o Núcleo de Mediação contribui para uma Cultura de Paz?  

7- Em que a mediação contribui para o empoderamento comunitário?  

8- Para você, como a comunidade de Parangaba vê o Núcleo de Mediação?  

9- Pode citar três pontos fundamentais para termos uma comunidade saudável?  

                                                 
63 “Ensina-se a paz quando se resolve e se previne a má administração dos conflitos; quando se busca o 

diálogo; quando se possibilita a discussão sobre direitos e deveres e sobre responsabilidade social; quando 

se substitui a competição pela cooperação – o perde-ganha pelo ganha-ganha” (SALES, 2006, 

p.38)mediare 
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10- Que mudanças sociais poderiam ocorrer para termos uma sociedade brasileira 

mais saudável?  

11- Os participantes das mediações tem demonstrado capacidade e criatividade na 

soluções de seus próprios conflitos ou na maior parte os mediadores precisam intervir 

de modo mais propositivo?   

12- Que soluções criativas, elaboradas pelos próprios participantes, lhe chamaram 

atenção?  

13- Que casos de auto análise, auto reflexão e mudança de opinião lhe chamaram 

atenção?  

14- Durante a mediação, o mediador consegue ir diminuindo sua participação à 

medida que as partes vão crescendo em participação e diálogo?  

15- Na prática, o que significa escutar ativamente?  

16- Você acha que quando um participante “A”, escuta com calma a história do 

participante “B”, o participante “A” tende a ter mais consideração pelos motivos do 

participante “B”?  

17- Na sua experiência, você acha que os participantes chegam de coração fechado e 

a medida que participam e escutam as falas na mediação, elas vão se abrindo para 

negociar?  

18- A auto composição sem influencia, ao final, do mediador tem sido uma 

realidade?  

19- Qual a importância do amor na sua experiência em mediação?  

20- Que sugestão você daria para o aperfeiçoamento da mediação em Parangaba?  

 

 



103 
 

 

ANEXO 02- Roteiro das entrevistas 

 

A. Como ficou clara a diferença entre problema real e problema aparente? 

B. Qual caso lhe marcou pelo uso da criatividade na resolução do problema? 

C. Em quais casos capacidade das partes em resolver autonomamente a 

controvérsia se destacou. 

D. Você recorda de casos onde uma parte conseguiu depois de muita dificuldade  

entender o outro e ter empatia. 

E. Você recorda de casos onde o mediado conseguiu entender a si mesmo, seu 

próprio autoengano e mudar de opinião. 

F. Qual casos lhe marcaram por conterem problemas na falha de comunicação entre 

as partes?  

G. Que casos lhe surpreenderam pela maravilha da transformação emocional? 

H. Que caso recorda em que ficou clara a mediação ajudando ao mediando a 

refletir? 

I. Que caso lhe marcou por conter o problema do preconceito racial ou social? 

J. Você recorda casos de preconceito ou violência contra a mulher ou preconceito 

religioso? 

 

 

ANEXO 03- Roteiro dos encontros de grupo focal 

 

 

Como construir confiança e empatia iniciais?  

Como amenizar a tensão? 

Como ajudar a se sentirem incluídas? 

Como superar o falatório emocional? 

Como dissolver o espírito de disputa e combate? 

Como higienizar a comunicação desfazendo mal entendidos e pensamentos 

imaginários? 

Como ajudar um a se por no lugar do outro?  
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Como conduzir as partes a refletirem sobre seus reais motivos,?  

Como aprofundar um fechamento positivo da reunião?  

 

 

 

ANEXO 04 - Regimento interno do programa dos núcleos de mediação 

comunitária do Ministério Público do Estado do Ceará 
 

ESTADO DO CEARÁ 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

 

PROGRAMA DOS NÚCLEOS DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA 

 

 

 

Regimento Interno do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária do Ministério 

Público do Estado do Ceará 

 

  

 

Maria do Perpétuo Socorro França Pinto 

Procuradora Geral de Justiça do Estado do Ceará 

 

Francisco Edson de Sousa Landim 

Promotor de Justiça e Coordenador do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária 

 

João de Deus Duarte Rocha 

 

Promotor de Justiça e Coordenador-Adjunto do Programa dos Núcleos de Mediação 

Comunitária 

 

 

Antonia Lima Sousa 

 

Promotora de Justiça e Gerente de Projetos do Programa dos Núcleos de Mediação 

Comunitária 

 

 

Ana Karine Pessoa Cavalcante Miranda Paes de Carvalho Edirle Pires Moura Meireles 

 

Patrícia Palhano da Costa Veridiana Monteiro Chaves 

 

Comissão de Elaboração do Regimento Interno dos Núcleos de Mediação Comunitária 

do Ministério Público do Estado do Ceará 
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Disciplina e regula a composição, organização, funcionamento, competência e 

atribuições dos Núcleos de Mediação Comunitária do Ministério Público do Estado do 

Ceará. 

 

 

CAPÍTULO I 

 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º O presente Regimento Interno tem por finalidade disciplinar a estrutura 

organizacional e o funcionamento dos Núcleos de Mediação Comunitária do Ministério 

Público do Estado do Ceará, com vistas a atender a Resolução n.º 01/2007 do Colégio 

de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará. 

 

Art. 2º O presente Regimento Interno funda-se nos valores éticos, morais, profissionais 

e dos bons costumes, amparados na boa gestão, transparência, solidariedade, 

responsabilidade e liberdade social, segurança operacional e democracia participativa, 

voltados à busca da mediação comunitária para soluções de conflitos e transformação 

social. 

 

Art. 3º Os Núcleos de Mediação Comunitária do Ministério Público criados no âmbito 

do Ministério Público do Estado do Ceará por meio do Programa de Incentivo à 

Implementação de Núcleos de Mediação Comunitária, vinculados, na capital, à 

Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais; no interior, as Promotorias de Justiça dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais; e, onde não houver tal órgão de execução, à Promotoria de Justiça com essa 

atribuição. 

 

Art. 4º A implementação dos Núcleos de Mediação Comunitária tem como objetivos 

principais: a promoção do diálogo, a disseminação da cultura da paz social, a 

otimização da solução e prevenção dos conflitos, a inclusão social pela valorização do 

ser humano e pelo respeito aos direitos fundamentais. 

  

 

CAPÍTULO II 

 

Da Composição Organizacional do Programa de Incentivo à Implementação dos 

Núcleos de Mediação Comunitária do Ministério Público 

 

Art. 5° O Programa de Incentivo à Implementação de Núcleos de Mediação 

Comunitária está inseridos no seguinte organograma institucional: 

 

I – Procurador-Geral de Justiça; 

 

II – Coordenação do Programa de Incentivo à Implementação de Núcleos de Mediação 

Comunitária; 
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III – Promotorias de Justiça dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; IV – Núcleos de 

Mediação Comunitária do Ministério Público. 

 

Art. 6º O Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária tem a seguinte composição: 

 

I - Coordenação: 

a) Coordenador;  

 

b) Coordenador-Adjunto;  

c) Gerente de Projetos.  

 

II - Supervisores; 

III - Mediadores. 

 

§ 1º Para a concepção dos seus objetivos, poderá a Coordenação do Programa dos 

Núcleos de Mediação Comunitária do Ministério Público solicitar o apoio do quadro de 

servidores da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará.  

 

§ 2º Cabe à Coordenação do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária do 

Ministério Público do Estado do Ceará, designar o Supervisor de cada Núcleo de 

Mediação Comunitária.  

 

Art. 7º Para cumprir suas atribuições e responsabilidades definidas na Resolução n° 

01/2007, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do 

Ceará, os Núcleos de Mediação Comunitária são estruturados como a seguir: 

 

I – Supervisores; 

II – Mediadores Comunitários. 

 

CAPÍTULO III 

 

Das Competências e Atribuições 

 

Art. 8º Compete ao Coordenador do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária: 

 

I – gerir o Programa no âmbito do Estado do Ceará, representando o Ministério Público 

do Estado do Ceará, nas questões que envolvam gestões de mediação comunitária; 

  

II – planejar as atividades do Programa para cada exercício, definindo as prioridades e o 

cronograma de execução; 

 

III – propor ao Procurador-Geral de Justiça à celebração de convênios e parcerias com 

entidades públicas e privadas que detenham atribuições similares ou coadjuvantes; 

 

IV – promover audiências públicas, seminários e simpósios destinados à sensibilização 

acerca da relevância da mediação comunitária; 

 

V – divulgar, no âmbito dos órgãos de execução do Ministério Público as atividades do 

Programa; 
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VI – determinar a realização de estudo social e pesquisa de campo, visando ao 

levantamento diagnóstico e estatístico das ocorrências que demandem solução pela via 

da mediação comunitária; 

 

VII – manter relacionamento institucional com entidades públicas, privadas e cidadãos 

para a implementação de núcleos comunitários; 

 

VIII – promover processo permanente de aprimoramento intelectual na formação dos 

mediadores comunitários; 

 

IX – contribuir com o processo de inclusão social; 

 

X – participar, com anuência do Promotor natural, do processo de concepção e 

instalação de núcleos de mediação comunitários nas Promotorias de Justiça do interior 

do Estado e da capital; 

 

XI – gerir banco de dados referente aos Núcleos de Mediação Comunitária para fins de 

diagnóstico permanente; 

 

XII – estabelecer as rotinas do Programa, a padronização de formulários e documentos; 

 

XIII – representar institucionalmente os Núcleos de Mediação Comunitária do 

Ministério Público e praticar os atos de sua competência previstos no presente 

Regimento Interno; 

 

XIV – designar e presidir as reuniões do Programa do Núcleo de Mediação; 

 

XV – designar servidor para redigir as atas de reuniões; 

 

XVI – dar publicidade a lista de mediadores comunitários que figurem no corpo oficial 

dos os Núcleos de Mediação Comunitária do Ministério Público; 

 

XVII – apresentar proposta de implementação de outros Núcleos de Mediação 

Comunitária no território do Estado do Ceará, à Coordenação do Programa cuja 

deliberação será encaminhada a apreciação do Procurador-Geral de Justiça do Estado do 

Ceará; 

 

XVIII – fomentar convênios e parcerias com entidades e Órgãos do Poder Público, com 

a finalidade de expandir a atuação do Programa de Incentivo à Implementação de 

Núcleos de Mediação Comunitária no território do Estado do Ceará, bem como com 

instituições culturais e tecnológicas, organizações profissionais e universitárias, 

empresas públicas e privadas, autarquias e Órgãos estatais; 

 

XIX – propor à Comissão de Elaboração do presente Regimento Interno reformas ou 

alterações de normas regulamentares e disposições regimentais, cuja aprovação se dará 

pelo critério da maioria absoluta de votos dos membros da Coordenação do Programa e 

da Comissão de Elaboração do Regimento Interno, em reunião para esse fim designada; 

 

XX – delegar poderes aos demais membros da Coordenação do Programa para 

desempenho de atribuições que lhe são afetas; 
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XXI – emitir parecer, com auxílio da Comissão de Elaboração do Regimento Interno, 

acerca das dúvidas suscitadas sobre a interpretação e aplicação das normas internas, 

bem como das omissões existentes; 

 

XXII – aprovar a lista de mediadores comunitários que atuará nos Núcleos de Mediação 

Comunitária; 

 

XXIII – expedir certificados correspondentes às atribuições dos itens acima 

mencionados; 

 

XXIV – exercer outras atribuições necessárias à implementação do Programa dos 

Núcleos de Mediação Comunitária. 

 

Art. 9º Compete ao Coordenador-Adjunto: 

 

I – substituir o Coordenador, em seu impedimento ou ausência ocasional, em matéria 

administrativa e na representação dos Núcleos de Mediação Comunitária; 

 

II – exercer, por delegação do Coordenador, as atribuições da respectiva competência, 

em caráter excepcional, e substituí-lo a qualquer tempo, no exercício de atos de mero 

expediente, que poderão, igualmente, ser praticados pelos demais membros da 

Coordenação; 

 

III – participar de reuniões da Coordenação, que presidirá, na ausência do Coordenador, 

e manifestar-se nas deliberações pertinentes, em questões institucionais, regulamentares 

e administrativas; 

 

IV – presidir os procedimentos disciplinares, na esfera administrativa, relativamente à 

conduta de mediadores comunitários, propondo, se for o caso, a medida de 

desligamento respectivo, assegurando o direito de defesa; 

 

V – protocolar e autuar as reclamações, relativas à atuação de mediadores comunitários 

e outros agentes subordinados aos Núcleos de Mediação Comunitária, para eventual 

instauração dos expedientes necessários para apuração dos fatos e a proposição de 

medidas cabíveis. 

  

Art. 10 Compete ao Gerente de Projetos: 

 

I – substituir o Coordenador-Adjunto em seu impedimento ou ausência ocasional, no 

âmbito da representação e na esfera administrativa; 

 

II – promover, com a cooperação da Supervisão dos Núcleos de Mediação Comunitária, 

oficinas sócioeducativas visando: 

 

a) a divulgação da mediação comunitária no seio da sociedade civil organizada;  

b) a sensibilização da comunidade para o exercício do trabalho voluntário.  

 

III – promover, organizar e realizar seminários e cursos de capacitação e/ou 

aperfeiçoamento sobre mediação comunitária e temas correlatos; 
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IV - realizar reuniões mensais com os Supervisores dos Núcleos de Mediação 

Comunitária visando avaliar, ajustar procedimentos e condutas, com o escopo de 

contribuir para o aperfeiçoamento dos métodos da mediação comunitária; 

 

V – promover, semestralmente, reuniões com todos os mediadores comunitários com o 

objetivo avaliar a conduta ética, ser espaço de escutar, troca de experiência e estudo de 

casos à luz dos princípios fundamentais da mediação comunitária; 

 

VI – fomentar a criação de grupos de estudos e/ou de trabalho visando o aprimoramento 

do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária; 

 

VII – superintender a execução dos projetos; 

 

VIII – coordenar a execução de pesquisas de campo e estudo social; 

 

IX – elaborar diagnósticos e relatórios destinados à elaboração de projetos; 

 

X – sugerir redirecionamento de projetos; 

 

XI – organizar os eventos do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária; 

 

XII - participar dos processos de capacitação/treinamento de mediadores comunitários; 

 

XIII – traçar diretrizes, propor planos de ação e organizar o planejamento de atuação e 

ampliação dos objetivos da mediação comunitária. 

 

 

Art. 11 Compete aos Supervisores dos Núcleos de Mediação Comunitária: 

 

I – zelar pelo andamento dos serviços internos e fazer cumprir as diretrizes 

administrativas; 

 

II - participar das reuniões promovidas pela Coordenação do Programa dos Núcleos de 

Mediação Comunitária com direito a voto, e exercer as funções correspondentes à sua 

atividade; 

  

III – divulgar no respectivo Núcleo de atuação cursos de aperfeiçoamento para 

mediadores comunitários; 

 

IV – integrar, quando designado pela Coordenação do Programa dos Núcleos de 

Mediação Comunitária, de comissões, grupos de trabalho e de estudo; 

 

V – gerenciar os trabalhos administrativos do Núcleo de Mediação Comunitária 

conforme as determinações normativas internas; 

 

VI – supervisionar e orientar os mediadores comunitários quanto ao procedimento da 

mediação comunitária, estabelecido no Regulamento do Procedimento de Mediação 

Comunitária e o cumprimento de condutas éticas previstas no Código de Ética dos 

Mediadores Comunitários; 
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VII - elaborar as estatísticas mensais relativas aos atendimentos realizados no Núcleo de 

Mediação Comunitária; 

 

VIII - solicitar ao Gerente de Projetos dos Núcleos de Mediação Comunitária do 

Ministério Público do Estado do Ceará, a capacitação continuada dos mediadores 

comunitários por meio de cursos, estudos, palestras, seminários, oficinas educativas; 

 

IX - realizar e acompanhar procedimentos de mediação quando se fizer necessário; 

 

X - comunicar e encaminhar à Coordenação dos Núcleos de Mediação, ocorrências de 

ação ou omissão de indisciplina por parte dos mediadores comunitários e outros agentes 

vinculados ao Núcleo, presentes no Código de Ética dos Mediadores Comunitários; 

 

XI – comparecer as reuniões mensais designadas pela Coordenação do Programa dos 

Núcleos de Mediação Comunitária do Ministério Público do Estado do Ceará; 

 

XII - realizar reuniões mensais com os mediadores comunitários no Núcleo de 

Mediação Comunitária; 

 

XIII - solicitar material de expediente à Coordenação do Programa dos Núcleos de 

Mediação Comunitária, para o bom desempenho das atividades de mediação 

comunitária no respectivo Núcleo; 

 

XIV – representar o Núcleo de Mediação Comunitária respectivo, junto às reuniões de 

associações de bairros, escolas, paróquias e em outros eventos, sempre que se fizer 

necessária a sua presença; 

 

XV - incentivar na comunidade a importância do trabalho voluntário, por meio de 

campanhas do voluntariado; 

 

XVI – motivar permanentemente, acompanhar, avaliar e cuidar do aprimoramento dos 

mediadores comunitários indicados para o exercício de suas atividades; 

  

 

XVII - praticar atos indispensáveis para permitir o normal funcionamento das atividades 

dos Núcleos de Mediação comunitária. 

 

Parágrafo único. O Supervisor do Núcleo de Mediação Comunitária é função de 

confiança da estrutura administrativa da Procuradoria Geral de Justiça, a ser indicado 

pela Coordenação do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária ao Procurador 

Geral de Justiça. 

 

Art. 12 Compete aos Mediadores Comunitários: 

 

I – realizar voluntariamente as suas atividades de mediador comunitário no respectivo 

Núcleo em que esteja inscrito; 

 

II – realizar sessões de pré-mediação, explicando as partes a natureza, as características 

e o objetivo da mediação, bem como as regras a que a mesma obedece; 
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III - informar aos mediados sobre as modalidades de escolha e intervenção do mediador 

comunitário; 

 

IV – verificar a pré-disposição dos mediados para alcançar acordo por meio da 

mediação comunitária; 

 

V - observar os princípios da independência, confidencialidade, imparcialidade e 

diligência no desempenho de suas funções quando atuando na atividade da mediação 

comunitária; 

 

VI – velar pelo cumprimento do Código de Ética, Regulamento do Procedimento de 

Mediação Comunitária e Regimento Interno dos Núcleos de Mediação Comunitária do 

Ministério Público do Estado do Ceará; 

 

VII – comparecer ao Núcleo de Mediação Comunitária em que esteja exercendo sua 

atividade de mediador comunitário no dia e hora, conforme previsto no Termo de 

Adesão de Voluntariado; 

 

VIII – solicitar o afastamento de suas atividades de mediador comunitário, quando se 

fizer necessário, sem prejuízo para o Núcleo de Mediação Comunitária e os mediados; 

 

IX – participar dos eventos (cursos, seminários, oficinas sócioeducativas, etc) 

promovidos pela Coordenação do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária; 

 

X – participar das reuniões promovidas pelo Supervisor do Núcleo de Mediação 

Comunitária. 

 

CAPÍTULO IV 

 

Do Quadro de Mediadores Comunitários 

 

Art.13 O mediador comunitário é uma pessoa da comunidade, capacitada, pelo 

Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária do Ministério Público, nas técnicas de 

mediação comunitária, e que desenvolve trabalho voluntário com base na Lei do 

Voluntariado (Lei n.º 9.608 de 18 do dezembro de 1998). 

 

Art. 14 A inscrição para o processo de seleção de mediadores comunitários obedecerá 

aos seguintes requisitos: 

 

I - pessoa da comunidade compromissada em promover a mediação comunitária; 

 

II -ter idade mínima de dezoito anos completos; 

 

III - estar no gozo de seus direitos políticos, nos termos do art. 12, §1°da 

Constituição Federal;  

 

IV - estar em dias com as obrigações eleitorais; 

 

V - possuir idoneidade moral e não possuir antecedentes criminais; 



112 
 

 

 

VI – apresentar os seguintes documentos: 

a) 02 (duas) fotos 3x4;  

 

b) cópia da carteira de identidade;  

c) cópia do CPF;  

 

d) cópia do comprovante de endereço.  

 

Parágrafo único. Os documentos acima mencionados ficarão arquivados na respectiva 

Supervisão do Núcleo de Mediação Comunitária onde foi realizada a inscrição. 

 

Art. 15 O ingresso na atividade de mediador comunitário dependerá de avaliação e 

aprovação da Coordenação do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária do 

Ministério Público, após a formação teórica de no mínimo 60 (sessenta) horas/aula em 

mediação e estágio prático no Núcleo de Mediação Comunitária de no mínimo 60 

(sessenta) horas em mediação comunitária. 

 

Art. 16 A atividade do mediador comunitário é um trabalho voluntário, não remunerado 

e sem vínculos para a Administração Pública, regido pela Lei do Voluntariado (Lei n.º 

9.608 de 18 do dezembro de 1998), mediante Termo de Adesão de Voluntariado. 

 

Art. 17 A Coordenação do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária excluirá 

dos Quadros de Mediadores Comunitários aquele que assim o solicitar, por escrito, 

independentemente de justificativa, e os que infringirem o art.12 do Código de Ética de 

Mediadores Comunitários, mediante procedimento disciplinar. 

 

CAPÍTULO V 

 

Das Reuniões e Deliberações 

 

Art.18 As reuniões ordinárias do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária serão 

mensais e realizadas em local que lhes forem designadas, por convocação do 

Coordenador ou quem o esteja substituindo. 

  

Art.19 As reuniões do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária poderão ocorrer 

extraordinariamente para tratar de matérias especiais ou urgentes, por convocação de 

seu Coordenador ou de qualquer membro da Coordenação. 

 

Art.20 Fica assegurado a cada um dos participantes das reuniões o direito de se 

manifestar, de forma ordenada, sobre o assunto em discussão. Uma vez encaminhado 

para votação o assunto não poderá voltar a ser discutido em seu mérito na mesma 

reunião. 

 

Art.21 Os integrantes do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária deliberarão 

por maioria simples dos membros presentes, devendo os assuntos debatidos serem 

votados em aberto. 

 

Art.22 Os assuntos tratados e as deliberações tomadas em cada reunião serão registrados 

em ata, a qual será lida e assinada pelos presentes. 
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§1° A síntese dos assuntos discutidos e das deliberações tomadas pela Coordenação do 

Programa do Núcleo de Mediação Comunitária serão encaminhadas a todos os Núcleos 

de Mediação Comunitária. 

 

§2° A Coordenação do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária poderá 

divulgar para a comunidade as deliberações de interesse social. 

 

CAPÍTULO VI 

 

Disposições Finais 

 

Art. 23 As providências complementares e de execução do presente Regimento Interno, 

serão regidas por Atos Regimentais elaborados pela Coordenação do Programa dos 

Núcleos de Mediação Comunitária do Ministério Público do Estado do Ceará. 

 

Parágrafo único. Para efeito deste Regimento Interno, entende-se como Ato Regimental, 

o ato de complementação deste instrumento, sem agregação ao texto legal. 

 

Art. 24 É expressamente vedado o uso do espaço físico do Núcleo de Mediação 

Comunitária para promover interesse de particulares e/ou político-partidário, sob 

qualquer forma ou modalidade. 

 

Art. 25 Fica adstrita a Coordenação do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária 

do Ministério Público, e todos os seus membros, aos rígidos princípios éticos relativos a 

mediação comunitária, sendo proibida aos coordenadores, supervisores e mediadores 

comunitários, a prática de qualquer ato que envolva violação aos princípios 

fundamentais do sigilo, da imparcialidade, da igualdade entre as partes, da autonomia 

das partes e da credibilidade. 

 

Art. 26 O Regimento Interno dos Núcleos de Mediação Comunitária fica vinculado ao 

Regulamento do Procedimento de Mediação Comunitária, ao Código de Ética dos 

Mediadores Comunitários, a Lei Orgânica do Ministério Público e a Constituição 

Federal. 

  

Art. 27 Na eventual dúvida, sobre a atribuição para a prática de atos, a solução incumbe 

à Coordenação do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária do Ministério 

Público. 

 

Art. 28 O presente Regimento Interno entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Fortaleza, 07 de outubro de 2008. 

 

 

 

 

Maria do Perpétuo Socorro França Pinto 

Procuradora Geral de Justiça do Estado do Ceará 
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Francisco Edson de Sousa Landim 

Promotor de Justiça e Coordenador do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária 

 

João de Deus Duarte Rocha 

 

Promotor de Justiça e Coordenador-Adjunto do Programa dos Núcleos de Mediação 

Comunitária 

 

Antonia Lima Sousa 

 

Promotora de Justiça e Gerente de Projetos do Programa dos Núcleos de Mediação 

Comunitária 

 

Ana Karine Pessoa Cavalcante Miranda Paes de Carvalho Edirle Pires Moura Meireles 

 

Patrícia Palhano da Costa Veridiana Monteiro Chaves 

 

Comissão de Elaboração do Regimento Interno dos Núcleos de Mediação Comunitária 

do Ministério Público do Estado do Ceará 

  

 

 

 

ANEXO 05 - Regulamento do processo de mediação 

 
 

 

ESTADO DO CEARÁ 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

 

PROGRAMA DOS NÚCLEOS DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA 

 

 

 

Regulamento do Processo de Mediação Comunitária dos Núcleos de Mediação 

Comunitária do Ministério Público do Estado do Ceará 

  

 

 

 

Fortaleza - 2008 

  

 

Maria do Perpétuo Socorro França Pinto 

Procuradora Geral de Justiça do Estado do Ceará 

 

Francisco Edson de Sousa Landim 

 

Promotor de Justiça e Coordenador do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária 
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João de Deus Duarte Rocha 

 

Promotor de Justiça e Coordenador-Adjunto do Programa dos Núcleos de Mediação 

Comunitária 

 

Antonia Lima Sousa 

 

Promotora de Justiça e Gerente de Projetos do Programa dos Núcleos de Mediação 

Comunitária 

 

Ana Karine Pessoa Cavalcante Miranda Paes de Carvalho Edirle Pires Moura Meireles 

 

Patrícia Palhano da Costa Veridiana Monteiro Chaves 

 

Comissão de Elaboração do Regulamento do Processo de Mediação Comunitária dos 

Núcleos de Mediação Comunitária do Ministério Público do Estado do Ceará 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

Disposições Preliminares 

 

Art.1º O presente Regulamento disciplina o procedimento de mediação realizado nos 

Núcleos de Mediação Comunitária do Ministério Publico do Estado do Ceará e que têm 

por objetivo a solução de conflitos nas comunidades por meio da gestão das 

controvérsias pelas próprias partes, com o auxílio dos mediadores comunitários. 

 

Art. 2º O processo de mediação deverá ser conduzido dentro dos rigorosos padrões 

éticos de conduta, sendo guiado pelos princípios estabelecidos neste Regulamento, bem 

como os demais princípios contemplados no Código de Ética dos Mediadores 

Comunitários. 

 

Parágrafo único. Os mediadores comunitários devem se conduzir de acordo com as 

disposições contidas neste Regulamento, priorizando, o Regimento Interno e o Código 

de Ética dos Mediadores Comunitários. 

 

Art. 3º O procedimento de mediação, realizado nos Núcleos de Mediação Comunitária 

do Ministério Publico do Estado do Ceará, é gratuito, não havendo nenhum custo para 

os mediados. 

 

CAPÍTULO II 

 

Dos Mediados 
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Art.4º Qualquer pessoa física capaz ou pessoa jurídica poderá requerer a Mediação para 

a solução de uma controvérsia, junto aos Núcleos de Mediação Comunitária do 

Ministério Publico do Estado do Ceará. 

 

CAPÍTULO III 

 

Representação e Assessoramento 

 

Art. 5º Os mediados deverão participar do processo pessoalmente. No caso da parte ser 

pessoa jurídica, esta poderá se fazer representar por uma outra pessoa, com procuração 

que outorgue poderes de decisão. 

  

Parágrafo único. Os mediados poderão ser acompanhados por advogados e outros 

assessores técnicos, e ainda, pessoas de sua confiança ou escolha, desde que estas 

presenças sejam convencionadas entre as partes e consideradas pelo mediador 

comunitário, úteis e pertinentes ao necessário equilíbrio do processo de mediação. 

 

CAPÍTULO IV 

 

Preparação à Mediação (Pré-Mediação) 

 

Art. 6º - O processo de mediação iniciará com uma entrevista (Pré-Mediação) que 

cumprirá os seguintes procedimentos: 

 

I - a parte reclamante deverá descrever a controvérsia e expor as suas expectativas; 

 

II - a parte reclamante será esclarecida sobre o processo da mediação, seus 

procedimentos e suas técnicas;  

 

III - a parte reclamante decidirá se adotará ou não a mediação como método de 

resolução de sua controvérsia;  

 

IV - a parte reclamante escolherá ou aceitará o mediador comunitário, nos termos do art. 

16 deste Regulamento, que poderá ser ou não aquele que estiver realizando a pré-

mediação. 

 

Parágrafo único. Recomenda-se que o período compreendido entre a entrevista de pré-

mediação, a sessão de mediação e a assinatura do termo de mediação não ultrapasse 30 

(trinta) dias. 

 

Art. 7º O mediador comunitário tomará conhecimento junto à parte reclamante sobre o 

objeto da controvérsia, para avaliar se o conflito poderá ser ou não solucionado por 

meio da mediação. 

 

Art. 8º Não sendo o conflito da competência do Núcleo de Mediação Comunitária, o 

mediador comunitário informará à Supervisão do Núcleo, que deverá encaminhar a 

parte para o órgão ou instituição competente. 

 

Art. 9º Caso a controvérsia apresentada possa ser submetida à mediação, o mediador 

comunitário deverá: 
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preencher o formulário de atendimento qualificando as partes envolvidas no conflito, 

bem como fazer um resumo do que inicialmente está sendo relatado pela parte 

reclamante; 

 

expedir carta-convite à parte reclamada para que a mesma compareça ao Núcleo de 

Mediação, para a sessão de mediação, em dia e hora marcados. 

 

CAPÍTULO V 

 

Do Convite à Mediação 

 

Art. 10 Recomenda-se que sejam expedidas até duas cartas-convite, caso a parte 

reclamada não compareça ao primeiro chamamento. 

 

Parágrafo único. Se a parte reclamada não comparecer pela segunda vez ao 

chamamento, o mediador comunitário informará o fato à Supervisão do Núcleo, que   

deverá encaminhar a parte reclamante para outra instituição ou Órgão competente e o 

processo no Núcleo de Mediação Comunitária será arquivado. 

 

Art. 11 O não comparecimento da parte reclamante à mediação marcada, sem qualquer 

justificativa escrita ou oral, configurará desistência e acarretará o arquivamento do 

processo de mediação. 

 

Parágrafo único. A parte reclamada que comparecer à mediação poderá requerer para 

que seja expedida uma nova carta-convite e uma nova sessão de mediação será 

designada. 

 

Art. 12 A carta-convite deverá ser entregue por um funcionário da Procuradoria Geral 

de Justiça, designado pela Coordenação do Programa dos Núcleos de Mediação 

Comunitária do Ministério Público. 

 

Parágrafo único. Se o local for de difícil acesso, o Supervisor do Núcleo deverá ser 

comunicado e avaliará a possibilidade da carta-convite ser entregue pela via postal ou 

outro meio a seu juízo. 

 

CAPÍTULO VI 

 

Da Escolha do Mediador Comunitário 

 

Art. 13 A parte em conflito que primeiramente recorrer à mediação deverá escolher 

livremente ou aceitar a indicação do mediador comunitário que conduzirá o processo de 

mediação, dentre aqueles que figurem no quadro de mediadores comunitários do 

respectivo Núcleo de Mediação Comunitária. 

 

§1º Se, no curso da mediação, sobrevier algum impedimento ou impossibilidade de 

participação do mediador comunitário, haverá a escolha de um novo mediador 

comunitário segundo o critério eleito pelas partes. 
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§2º Quando for escolhido apenas um mediador comunitário, este poderá recomendar a 

co-mediação sempre que julgar benéfico ao propósito da mediação. 

 

CAPÍTULO VII 

 

Princípios Básicos do Processo de Mediação 

 

Art. 14 São princípios básicos a serem respeitados no processo da mediação: 

 

o caráter voluntário; 

 

o poder dispositivo das partes, respeitando o princípio da autonomia da vontade, desde 

que não contrarie os princípios de ordem pública; 

 

a complementariedade do conhecimento; 

 

a credibilidade e a imparcialidade do mediador comunitário; 

 

a competência do mediador comunitário, obtida pela capacitação adequada e 

permanente; 

 

a diligência dos procedimentos; 

 

a boa fé e a lealdade das práticas aplicadas; 

  

a flexibilidade, a clareza, a concisão e a simplicidade, tanto na linguagem quanto nos 

procedimentos, de modo que atendam à compreensão e as necessidades do mercado 

para o qual se voltam; 

 

a possibilidade de oferecer segurança jurídica, em contraponto à perturbação e ao 

prejuízo que as controvérsias geram nas relações sociais; 

 

a confidencialidade do processo 

 

o respeito mútuo e a igualdade de condições entre as partes. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

Processo de Mediação 

 

Art. 15 A sessão de mediação será realizada no Núcleo de Mediação Comunitária 

respectivo, em dia e hora designado na carta-convite, devendo o mediador comunitário 

inicialmente esclarecer aos mediados, o que é mediação; explicando a necessidade do 

respeito mútuo e da cooperação entre ambos para a discussão pacífica sobre o conflito 

existente. 

 

Art. 16 A parte reclamada possui o direito de não aceitar o mediador comunitário 

escolhido pela parte reclamante. Caso isso ocorra, será nomeado pelas partes, agora em 

conjunto, outro mediador comunitário que designará uma nova data para ocorrer a 

sessão de mediação se não for possível a realização naquele mesmo dia. 
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Art. 17 A sessão de mediação deverá ser realizada em conjunto com as partes 

envolvidas no conflito. 

 

Parágrafo único. Havendo necessidade e concordância dos mediados, o mediador 

comunitário poderá reunir-se separadamente com cada uma delas, em sessão privada 

(caucus) respeitando o princípio da igualdade de oportunidade e do sigilo nessa 

circunstância. 

 

Art. 18 O mediador comunitário poderá conduzir o procedimento da maneira informal, 

levando em conta as circunstâncias e a própria celeridade do processo. 

 

Art. 19 O mediador comunitário cuidará para que haja equilíbrio de participação, 

informação e poder decisório entre as partes. 

 

Art. 20 O mediador comunitário poderá, nos limites da lei e do convencionado pelas 

partes: 

 

I- interrogar o que entender necessário para o bom desenvolvimento do processo;  

II- estimular as várias formas de comunicação entre as partes, de maneira que elas 

consigam compreender umas as outras; 

III-  sugerir uma nova sessão de mediação quando entender necessária; 

 

IV- encerrar a sessão de mediação quando verificar que algum princípio do processo de 

mediação está sendo transgredido. 

 

Parágrafo único. O mediador comunitário que, por razões legais ou éticas, deixe de ver 

assegurada a sua independência e imparcialidade deve interromper o procedimento de 

mediação e requerer ao Supervisor do Núcleo a sua substituição. 

  

Art. 21 Poderá haver tantas sessões de mediação, quantas forem necessárias para a 

solução do conflito existente, respeitando sempre a vontade das partes. 

 

Art. 22 Havendo acordo, o mediador comunitário deverá relatar todo o procedimento, 

reduzindo a termo a decisão das partes. 

 

Parágrafo único. O termo de acordo deverá ser assinado pelo mediador comunitário, 

pelas partes envolvidas no conflito e pelo Supervisor do Núcleo de Mediação, devendo, 

logo após, o processo de mediação ser arquivado com a seguinte designação: objetivos 

alcançados. 

 

Art.23 Não sendo possível haver acordo entre as partes conflitantes, o mediador 

comunitário redigirá no processo uma declaração de impossibilidade de acordo, que 

deverá ser assinada pelas partes e, logo após, o Processo de Mediação será arquivado 

com a seguinte designação: objetivos não-alcançados. 

 

§1º No caso de uma das partes não querer assinar a declaração quando não há acordo, o 

Mediador Comunitário deverá registrar o fato no relatório, informando à Supervisão do 

Núcleo. 
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§2ºQualquer das partes poderá solicitar encaminhamento ao Órgão ou entidade 

competente para solucionar a controvérsia ainda existente. 

 

CAPÍTULO IX 

 

Confidencialidade 

 

Art. 24 O processo de mediação é rigorosamente confidencial, exceto por obrigação 

legal ou por motivo de ordem pública as informações decorrentes da mediação podem 

ser reveladas a terceiros. 

 

§1º O mediador comunitário, ou qualquer pessoa que assistir a mediação, deverá 

comprometer-se com caráter sigiloso desta, não podendo ser testemunha em qualquer 

causa relacionada, ainda que indiretamente com a mediação. 

 

§ 2º O dever de sigilo sobre as informações que dizem respeito ao conteúdo da 

Mediação poderá cessar para o mediador comunitário, se for necessário à defesa de sua 

dignidade, direitos e interesses legítimos, mediante parecer da Coordenação do 

Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária.  

 

§ 3º Os documentos apresentados durante a mediação deverão ser devolvidos aos 

mediados, ou juntados ao processo e arquivados, conforme for convencionado. Só 

podem ser fornecidos a terceiros se autorizado por escrito pelas partes, ou por obrigação 

legal ou motivo de ordem pública.  

 

§ 4º O dever de confidencialidade sobre toda a informação referente ao conteúdo 

do procedimento de mediação só pode ser violado para prevenir ou fazer cessar séria e 

iminente ameaça ou ofensa grave à integridade física ou psíquica de uma pessoa, 

devendo o Mediador Comunitário comunicar ao Supervisor do Núcleo, que 

encaminhará o fato a Coordenação do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária.  

  

 

CAPÍTULO X 

 

Do Encerramento 

 

Art. 25 O Processo de Mediação Comunitária encerra-se: 

 

I - com a assinatura do termo de acordo pelas partes;  

   

 

II - por desistência, por escrito, do procedimento de mediação de qualquer uma das 

partes;  

 

III - por declaração escrita do mediador comunitário, no sentido de que não se justifica 

aplicar mais esforços para buscar a composição; 

 

IV - pelo não comparecimento das partes no Núcleo de Mediação Comunitária no dia e 

horário designado. 
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Parágrafo único. Encerrada a mediação o mediador comunitário deverá entregar o 

processo à Supervisão do Núcleo de Mediação. 

 

CAPÍTULO XI 

 

Disposições Finais 

 

Art.26 A Coordenação dos Núcleos de Mediação Comunitária poderá divulgar o 

resultado obtido na mediação para finalidade didática, apreciação de entidades 

profissionais especializadas em métodos extrajudiciais de solução de conflitos, juristas, 

educadores e outros profissionais ligados à atividade, quando houver autorização 

expressa dos mediados. 

 

Art. 27 As dúvidas, lacunas ou casos omissos decorrentes da aplicação deste 

Regulamento serão dirimidos pela Coordenação do Programa dos Núcleos de Mediação 

Comunitária. 

 

Parágrafo único. Os mediados poderão deliberar sobre as lacunas do presente 

regulamento, mas somente valerá para o próprio conflito em questão. 

 

Art. 28 O presente Regulamento do Procedimento da Mediação Comunitária entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

Fortaleza, 07 de outubro de 2008. 
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Comissão de Elaboração do Regulamento do Processo de Mediação Comunitária dos 

Núcleos de Mediação Comunitária do Ministério Público do Estado do Ceará 

  
                    

 

 

 

ANEXO 06 - Código de ética do mediador comunitário 

 

ESTADO DO CEARÁ MINISTÉRIO PÚBLICO PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTIÇA PROGRAMA DOS NÚCLEOS DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA 

CÓDIGO DE ÉTICA DO MEDIADOR COMUNITÁRIO 

Disciplina e regula a atuação ética e o exercício da função dos mediadores comunitários 

nos Núcleos de Mediação Comunitária do Ministério Público do Estado do Ceará. 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

Art. 1º O presente Código de Ética aplica-se a todos os mediadores comunitários que 

atuam no Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária do Ministério Público do 

Estado do Ceará. 

Parágrafo único. Os mediadores comunitários e as comunidades assistidas pelos 

Núcleos de Mediação Comunitária do Ministério Público do Estado do Ceará deverão 

velar pelo respeito e aplicação do presente Código de Ética. 

Art.2° A atividade de mediador comunitário dos Núcleos de Mediação do Ministério 

Público do Estado do Ceará é voluntária, nos termos da Lei n° 9.608, de 18 de fevereiro 

de 1998, sem nenhum encargo para a instituição.  

CAPÍTULO II 

Dos Princípios Fundamentais 

Art. 3º A mediação comunitária fundamenta-se nos seguintes princípios: 

I- autonomia das partes; II- independência; III- imparcialidade; IV- credibilidade; V- 

competência; VI- confidencialidade; VII- diligência; VIII- livre escolha do mediador 

comunitário. 

3 
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AUTONOMIA DAS PARTES § 1º A mediação é um procedimento voluntário e as 

responsabilidades das decisões tomadas no decurso do procedimento cabem as partes 

envolvidas no conflito, devendo o mediador comunitário assegurar a plena autonomia 

de vontade dos mediados não fazendo prevalecer soluções, não decidindo, não 

defendendo e não aconselhando. 

INDEPENDÊNCIA § 2° O mediador comunitário tem o dever de salvaguardar, sob 

todas as formas a independência inerente a sua atividade isentando-se de qualquer 

pressão, seja esta resultante de seus próprios interesses, valores pessoais ou de 

influências externas. 

IMPARCIALIDADE § 3° O mediador comunitário é um terceiro imparcial em relação 

aos mediados e ao conflito em questão, devendo abster-se de qualquer ação ou 

comportamento que manifeste qualquer tipo de preferência (partidária, religiosa, 

econômica, sexual, etc.). 

CREDIBILIDADE § 4° O mediador comunitário deverá desempenhar sua atividade de 

forma confiável, sendo independente, franco, coerente e competente. 

COMPETÊNCIA § 5° O mediador comunitário deve ter a capacidade para mediar o 

conflito existente entre os mediados, satisfazendo as expectativas razoáveis dos 

mesmos, procurando a permanente atualização dos seus conhecimentos científicos e da 

sua preparação técnica e prática. 

CONFIDENCIALIDADE § 6° O mediador comunitário deve manter sigilo de todas as 

informações que tenha conhecimento no âmbito do procedimento da mediação 

comunitária, delas não podendo fazer uso em proveito próprio ou de outrem. 

DILIGÊNCIA § 7° O mediador comunitário deve ser diligente, efetuando o seu trabalho 

de forma prudente e eficaz, assegurando a qualidade do processo e cuidando ativamente 

de todos os seus princípios fundamentais. 

LIVRE ESCOLHA DO MEDIDADOR § 8° Aos mediados assiste o direito à livre 

escolha do mediador comunitário disponível nos respectivos Núcleos de Mediação 

Comunitária. 

CAPÍTULO III 

Dos Direitos do Mediador Comunitário  

Art. 4º São direitos dos mediadores comunitários: I - solicitar o declaração de mediador 

comunitário, após preenchidas todas as exigências previstas pela Coordenação dos 

Núcleos de Mediação Comunitária do Ministério Publico; 

II - requisitar os meios e condições de trabalho adequadas para o bom desempenho de 

suas funções perante o Núcleo de Mediação Comunitária em que está exercendo suas 

atividades; 
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III - recusar tarefa ou função que considere incompatível com a sua atividade, com os 

seus direitos e deveres; 

IV – requerer o afastamento de sua atividade como mediador comunitário, devendo 

comunicar à Supervisão do Núcleo de Mediação Comunitária a que esteja vinculado; 

V – escolher livremente seu horário de atendimento junto ao núcleo em que esteja 

atuando; 

VI – no exercício do encargo de mediador comunitário poderá divulgar suas obras ou 

estudos, sem prejuízo do sigilo da função; 

VII – solicitar orientação junto à Supervisão e à Coordenação dos Núcleos de Mediação 

Comunitária sempre que achar necessário ao bom desempenho de sua função; 

VIII – recusar conflitos em que não se ache apto ou competente devido a 

posicionamentos morais, circunstâncias pessoais, ou seja, qual for a razão, devendo 

informar as partes a escolher outro mediador comunitário; 

IX – finalizar a mediação, caso esteja sofrendo qualquer tipo de ofensa ou coação por 

parte de algum dos mediados ou de terceiros, comunicando o fato à Supervisão do 

Núcleo; 

X - participar de programas de capacitação, de seminários, simpósios, grupos de estudos 

que vise um melhor desempenho da atividade de mediador comunitário. 

CAPÍTULO IV 

Dos Deveres do Mediador Comunitário  

Art. 5º Para está apto a exercer sua função, é dever do mediador comunitário está 

devidamente capacitado e inscrito junto à Coordenação dos Núcleos de Mediação 

Comunitária. 

Art. 6º Compete ao mediador comunitário quando do momento de sua indicação para a 

função de mediar, os seguintes deveres: 

I - aceitar conduzir o procedimento, somente se estiver imbuído do propósito de atuar de 

acordo com os princípios fundamentais estabelecidos e normas éticas, mantendo íntegro 

o processo de mediação comunitária; 

II – dar conhecimento aos mediados no processo, antes de aceitar a sua indicação, 

qualquer impedimento ou relacionamento, que possa pôr em causa a sua imparcialidade 

ou independência e não conduzir o processo nessas circunstâncias; 

III - avaliar a aplicabilidade ou não da mediação ao conflito. 

5 
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Art. 7° Compete ao mediador comunitário, na atuação do procedimento de mediação 

comunitária, os seguintes deveres: 

I – agir com transparência, integridade e respeito; 

II – estabelecer canais de comunicação de forma aberta, honesta e objetiva, procurando 

sempre facilitar e agilizar as informações; 

III - descrever o processo da mediação para as partes, esclarecendo sobre a natureza, 

finalidade e fases do processo, bem como as regras a serem observadas; 

IV - informar aos mediados sobre o caráter sigiloso de todo o processo de mediação 

comunitária e de que não poderá ser arrolado como testemunha por qualquer deles em 

processo relacionado com o objeto da mediação comunitária; 

V - assegurar a qualidade do processo de mediação, utilizando-se de todas as técnicas e 

conhecimentos que auxiliem os mediados a dialogar e levar a bom termo o processo, 

devendo procurar manter-se atualizado, aperfeiçoando os seus conhecimentos técnicos; 

VI - sugerir aos mediados a consulta ou a participação de especialistas em determinadas 

matérias, na medida em que isso se revele necessário ou útil ao entendimento e 

equilíbrio dos mesmos; 

VII - certificar-se de que os mediados estão em sua plena capacidade de decisão quanto 

a melhor escolha na solução do conflito; 

VIII - interromper o processo de mediação comunitária frente a qualquer impedimento 

ético ou legal; 

IX – solicitar para que terceiro se retire da sala de mediação, se perceber que a sua 

presença traz obstáculos ao bom andamento do processo, dando continuidade apenas 

com os mediados;  

X – suspender ou finalizar a mediação quando concluir que a sua continuação possa 

prejudicar qualquer dos mediados, ou quando houver solicitação das partes;  

XI – preencher o processo de mediação transcrevendo com clareza e precisão o assunto 

em conflito, o relatório e o termo de acordo realizado pelos mediados; 

XII - fornecer aos mediados as cópias das conclusões da mediação, quando por eles 

solicitados; 

XIII - buscar a constante melhoria das suas práticas, utilizando eficaz e eficientemente 

os recursos colocados a sua disposição. 

Art. 8º Compete ao mediador comunitário em relação aos mediados, os deveres de: 

  

I – respeitar toda e qualquer pessoa, preservando sua dignidade e identidade; 
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II – ouvir os mediados com paciência, compreensão, ausência de pré-julgamento e de 

todo e qualquer preconceito, não emitindo juízo de valor sobre a natureza dos mesmos e 

na forma como os conflitos são por eles vivenciada; 

III - organizar e dirigir a mediação, colocando-se a serviço das pessoas, auxiliando-as a 

dialogar, apelando ao respeito mútuo e à cooperação; 

IV - assegurar que os mediados tenham voz e legitimidade para intervir no 

procedimento, garantindo-lhes iguais oportunidades de escuta e fala sobre o conflito que 

os opõe, zelando assim pelo equilíbrio de poder; 

V – garantir o caráter confidencial das informações que vier a receber no decurso da sua 

atividade; 

VI - abster-se de impor qualquer acordo aos mediados, bem como fazer promessas ou 

dar garantias acerca dos resultados do processo de mediação comunitária, devendo ter 

um comportamento responsável e de franca colaboração com os mediados; 

VII – dialogar separadamente com um dos mediados, quando for dado o consentimento 

e igual oportunidade ao outro (caucus)1; 

VIII – esclarecer ao mediado, ao finalizar uma sessão em separado (caucus), quais os 

pontos sigilosos e quais aqueles que podem ser do conhecimento do outro mediado; 

IX - facilitar a obtenção pelos mediados de um acordo de mediação comunitária que os 

satisfaça mutuamente. 

Art. 9º Compete ao mediador comunitário, nas relações com os demais mediadores 

comunitários os seguintes deveres: 

I - tratá-los com respeito e consideração de modo a promover a dignificação da 

atividade; 

II - se relacionar de forma cordial, não denegrindo o nome de outro mediador 

comunitário; 

III - não intervir na atividade de mediação que esteja a sendo efetuada por outro 

mediador comunitário, a não ser a seu pedido; 

IV – ser leal e solidário, sem ser conivente com práticas que venham a infringir a ética e 

o Regulamento do Processo de Mediação Comunitária e o Regimento Interno dos 

Núcleos de Mediação Comunitária a que deve respeitar.  

Parágrafo único. Não há hierarquia nem subordinação entre mediadores comunitários, 

devendo todos tratar-se com consideração e respeito mútuos. 
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1 Reunião individual realizada, em separado, com os mediados, a critério do mediador 

comunitário quando identificar a necessidade de esclarecer pontos ocultos do conflito, 

cuja exposição em conjunto não é recomendada. 

7 

Art. 10 Face à Instituição onde exerce sua atividade o mediador comunitário tem o 

dever de: 

I - cooperar com a qualidade das atividades do Programa dos Núcleos de Mediação 

Comunitária do Ministério Público;  

II - manter os padrões de qualificação de formação, aprimoramento e especialização 

exigidos pelo Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária do Ministério Público; 

III - acatar as normas institucionais e éticas do Programa dos Núcleos de Mediação 

Comunitária do Ministério Público; 

IV – respeitar o presente Código de Ética do Programa dos Núcleos de Mediação 

Comunitária do Ministério Público, comunicando qualquer violação as suas normas; 

V - buscar o aprimoramento dos procedimentos de mediação comunitária estimulando, 

persistentemente, a melhoria da qualidade de suas funções. 

CAPÍTULO V 

Da Confidencialidade 

Art. 11 O mediador comunitário tem o dever de confidencialidade referente ao conjunto 

de informações decorrentes da mediação ou relativas às mesmas, exceto por obrigação 

legal ou por motivo de ordem pública.  

§1° O mediador comunitário não pode ser testemunha em qualquer causa relacionada, 

ainda que indiretamente, com o objeto da mediação. 

§2° O dever de confidencialidade sobre toda a informação referente ao conteúdo da 

mediação só pode cessar nas circunstâncias previstas na lei ou quando seja 

absolutamente necessário para a defesa da dignidade, direitos e interesses legítimos do 

próprio mediador comunitário, mediante parecer da Coordenação dos Núcleos de 

Mediação Comunitária. 

§3º Nenhuma informação fornecida a título confidencial ao mediador comunitário por 

um dos mediados, pode ser comunicada sem o seu consentimento ao outro mediado. 

§4° Qualquer pessoa que assistir a mediação, com a concordância dos mediados, deverá 

comprometer-se à confidencialidade, não podendo ser testemunha em qualquer causa 

relacionada com a mediação que assistiu, exceto por obrigação legal ou por motivo de 

ordem pública.  
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§5° No âmbito de comunicações e diálogos sobre a mediação, o mediador comunitário 

ao utilizar exemplos, deverá ter o cuidado em não identificar os mediados.   

§6° Os documentos referentes à mediação só poderão ser fornecidos a terceiros quando 

os mediados autorizarem por escrito, por obrigação legal ou motivo de ordem pública.   

8 

CAPÍTULO VI 

Das Proibições do Mediador Comunitário  

Art. 12 É proibido ao mediador comunitário: 

I - utilizar a camisa, crachá e “boton”, identificadores da função de mediador 

comunitário, fora dos Núcleos e em atividades que não estejam relacionadas à 

mediação; 

II - comparecer as suas atividades de mediador comunitário vestindo-se de forma 

inadequada com o exercício da função; 

III - aceitar realizar mediação em que não esteja apto, não tendo as qualificações 

necessárias para satisfazer as expectativas dos mediados; 

IV - agir de forma preconceituosa, emitindo juízos de valor sobre os mediados e o 

conflito em questão; 

V - faltar com as suas atividades habituais como mediador comunitário, não justificando 

a sua ausência à Supervisão do Núcleo de Mediação; 

VI - utilizar para fins estranhos as atividades de mediador comunitário, os 

equipamentos, os meios de comunicação e instalações, colocados a sua disposição pela 

Coordenação dos Núcleos de Mediação Comunitária; 

VII - omitir ou ocultar fato de seu conhecimento que transgrida a ética profissional; 

VIII - impor acordo e/ou tomar decisões pelos mediados; 

IX - retirar o processo do Núcleo de Mediação Comunitária; 

X - utilizar da função de mediador comunitário para atividades de natureza 

políticopartidárias; 

XI - violar o sigilo das informações que tenha conhecimento no âmbito do 

procedimento da mediação comunitária; 
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XII - realizar mediação em sua residência ou na dos mediados, em sindicatos, 

associações de bairro, ou ainda, em qualquer outro local que não seja o Núcleo de 

Mediação Comunitária em que esteja atuando; 

XIII - mediar conflitos próprios, de cônjuge ou parente até o terceiro grau; 

XIV - mediar conflitos de amigo íntimo ou inimigo confesso; 

XV – abandonar o processo de mediação para o qual fora escolhido como mediador 

comunitário, sem justificar o fato perante à Supervisão do Núcleo de Mediação; 
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XVI - deixar de comparecer ao Núcleo de Mediação Comunitária, injustificadamente, 

por mais de 30 dias consecutivos; 

XVII - receber, para si ou para terceiros, em razão de sua atividade, qualquer vantagem 

monetária, ou na forma de presentes, bem como qualquer outro tipo de favorecimento; 

XVIII – ofender física ou moralmente colegas mediadores comunitários, mediados, 

Supervisor do Núcleo ou membros da Coordenação dos Núcleos de Mediação 

Comunitária; 

XIX - apresentar conduta incompatível com o exercício da função de mediador 

comunitário, tais como: a) comportamento público escandaloso; b) embriaguez habitual; 

c) uso de substâncias entorpecentes ilícitas; d) responder processo criminal; e) ser 

condenado criminalmente. 

CAPÍTULO VII 

Das Sanções Disciplinares 

Art.13 A transgressão a preceitos deste Código constitui infração ética, devendo ser 

aplicadas as seguintes sanções: 

a) advertência confidencial, em aviso reservado; b) suspensão das atividades como 

mediador comunitário; c)exclusão do quadro de mediadores comunitários do Núcleo de 

Mediação Comunitária. 

Parágrafo único. As sanções disciplinares devem constar nas pastas funcionais de cada 

mediador comunitário. 

Art. 14 A advertência confidencial em aviso reservado é aplicável nos casos de 

infrações definidas nos incisos I a VIII do Art.12. 

Art.15 A suspensão é aplicável nos casos de infrações definidas nos incisos IX a XVI 

do Art.12. 

§ 1º A suspensão acarreta ao mediador comunitário infrator a interdição do exercício de 

suas atividades pelo prazo de 10 dias; 
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§ 2º A reincidência das infrações definidas nos incisos I a VIII do Art.12 converte-se 

automaticamente em suspensão. 

Art. 16 A exclusão do mediador comunitário dos quadros do Núcleo de Mediação 

Comunitária é aplicável nos casos de infrações definidas nos incisos XVII ao XIX do 

Art. 12. 

 1 

Art. 17 As infrações éticas serão apuradas, apreciadas e julgadas, pela Coordenação dos 

Núcleos de Mediação Comunitária, que avaliará da gravidade da infração cometida, 

aplicando as sanções cabíveis. 

Parágrafo único. O procedimento disciplinar observará os princípios do contraditório e 

da ampla defesa. 

Art. 18 Sempre que o Supervisor do Núcleo tiver conhecimento de transgressões das 

normas deste Código, deverá o caso ser levado à Coordenação dos Núcleos de 

Mediação Comunitária, para que sejam tomadas as providências cabíveis.  

CAPÍTULO VIII 

Das Disposições Finais 

Art. 19 O mediador comunitário deve facilitar o acesso a este Código aos mediados e a 

comunidade em geral, para que estes possam assegurar-se que o mediador comunitário 

exerce sua atividade conforme os compromissos prestados em relação a sua função. 

Art. 20 Cabe à Supervisão e à Coordenação dos Núcleos de Mediação Comunitária, 

informar, esclarecer e orientar os mediadores comunitários, quanto aos princípios e 

normas contidas neste Código. 

Art. 21 As normas contidas neste Código aplicam-se aos Supervisores dos Núcleos de 

Mediação Comunitária quando exercerem a função de mediador comunitário; 

Art. 22 As dúvidas, lacunas ou casos omissos decorrentes da aplicação deste Código 

serão resolvidos pela Coordenação dos Núcleos de Mediação Comunitária. 

Art. 23 A divulgação das atividades, a padronização de formulários, documentos e o 

horário de funcionamento dos Núcleos, serão estabelecidos pela Coordenação dos 

Núcleos de Mediação Comunitária. 

Art. 24 O presente Código de Ética entra em vigor na data da sua publicação. 

Fortaleza, 07 de outubro de 2008 

 

Maria do Perpétuo Socorro França Pinto Procuradora Geral de Justiça do Estado do 

Ceará 
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Francisco Edson de Sousa Landim Promotor de Justiça e Coordenador do Programa dos 

Núcleos de Mediação Comunitária 

João de Deus Duarte Rocha Promotor de Justiça e Coordenador-Adjunto do Programa 

dos Núcleos de Mediação Comunitária 

Antonia Lima Sousa Promotora de Justiça e Gerente de Projetos do Programa dos 

Núcleos de Mediação Comunitária Ana Karine Pessoa Cavalcante Miranda Paes de  

 

Carvalho Edirle Pires Moura Meireles Patrícia Palhano da Costa Veridiana Monteiro 

Chaves Comissão de Elaboração do Código de Ética do Mediador Comunitário dos 

Núcleos de Mediação Comunitária do Ministério Público 
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