
 

Módulo VIII - Mediação Passo-a-Passo 

 
ITS Brasil1

Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República2

 

 Primeiras palavras... 
 

A mediação é boa para administrar conflitos, diminuir a 

violência, criar uma cultura de paz, melhorar as relações 

humanas, gerar possibilidades de crescimento individual e 

comunitário, garantir direitos, enfim, tornar efetivo o acesso à 

justiça, em seu mais amplo sentido. 

(Juspopuli, Guia de mediação popular, p. 22) 

 

 

 Orientações gerais 

 

Neste módulo e também no próximo, vamos falar com mais detalhes da 

mediação popular de conflitos, uma forma não-violenta de solucionar problemas. 

Acreditamos que pode ser muito útil para a prática dos movimentos populares e 

das comunidades. 

Também veremos alguns dos conceitos e princípios básicos do processo de 

mediação de conflitos, e como o mediador – a pessoa que conduz o processo – 

deve agir. É bom lembrar que todos estes conceitos não são regras fixas: é preciso 

manter a mente aberta e, muitas vezes, ser flexível para enfrentar as questões do 

dia-a-dia. 

BOM TRABALHO! 

 

                                                 
1 Babette Mendoza, Dário Ferreira Sousa Neto, Edison Luís dos Santos, Edna de Souza Rocha, Eliane 

Costa Santos (Liu Onawale), Irma Passoni, Jesus Carlos Delgado Garcia, Lívia Cruz, Marcelo Elias de 
Oliveira, Marcio Kameoka, Roberto Maurício Genofre e Daniel Siebel (colaborador). 

2 Paulo Vannuchi, Perly Cipriano, Erasto Fortes Mendonça, Adeyde Maria Viana, Marina Kumon. 
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 1. Objetivos da mediação de conflitos 

 

Como dissemos antes, a mediação é um processo que, através da ajuda 

de uma pessoa neutra e imparcial (o mediador), ajuda as pessoas a dialogarem e a 

cooperarem para resolver um problema. Nesse sentido, a mediação é mais do que 

um método para solucionar os conflitos; também é uma forma de impedir conflitos 

no futuro, pois já cria um clima de cooperação entre as pessoas. 

Ao todo, podemos dizer que a mediação de conflitos tem quatro principais 

objetivos: a solução de conflitos, a prevenção de conflitos, a inclusão social e a paz 

social. Vejamos abaixo com mais detalhes cada um dos objetivos: 

 

 A solução de conflitos 

 

O principal objetivo da mediação é a solução de maneira pacífica do 

conflito. O diálogo é o principal meio para se atingir este objetivo, pois, é através 

de um dialogo franco que as partes chegam a um acordo satisfatório para ambas. 

Quando falamos em um acordo, vale a pena lembrar que este deve ser 

justo, conseqüência de um diálogo honesto. É papel da mediação garantir que essa 

comunicação aconteça de forma livre, franca mas tranqüila, sempre buscando a 

solução para o conflito. 

 

 A prevenção de conflitos 

 

Durante o processo de mediação, tanto o mediador quanto as pessoas 

envolvidas devem se aprofundar no problema existente, de forma a buscar uma 

solução definitiva – ou seja, que não deixe o problema “voltar” no futuro. 

Através dessa colaboração, as pessoas já criam as condições para evitar 

futuros conflitos. A mediação, nesse sentido, é a transformadora, pois cria uma 

relação que vai além do acordo que resolveu o problema original: essa relação de 

respeito entre partes envolvidas já é o primeiro passo para resolver qualquer 

conflito de forma pacífica. 
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 A inclusão social 

 

Através do processo de mediação, as pessoas criam uma consciência 

maior dos seus direitos e deveres, possibilitando uma reflexão profunda sobre as 

questões sociais. Nesse processo, as pessoas percebem que, independente da 

classe social, todo mundo possui direitos, e que todos podem colaborar para 

escolher o melhor caminho a ser tomado. 

A mediação estimula as pessoas a resolver os seus próprios conflitos. Isso 

faz com que cada indivíduo conheça melhor os seus direitos e deveres; e como o 

diálogo pode levar a uma solução de seus problemas de modo que todos podem 

sair ganhando. Esse processo ajuda na inclusão social de todos, ao perceberem o 

papel importante que têm na luta para fazer valer os seus próprios direitos. 

 

 A paz social 

 

Ao conseguir uma solução pacífica para os conflitos, a mediação também 

previne a violência e pacifica a sociedade. Através do diálogo, as partes envolvidas 

em um conflito evitam partir para a violência física ou moral. 

A mediação é um processo que se alicerça, principalmente, na 

solidariedade, ajuda as pessoas a buscar os interesses em comum, a não prejudicar 

um ao outro, e tudo isso ajuda a criar uma cultura de paz social. 
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 2. Princípios da mediação de conflitos3

 
A mediação de conflitos é geralmente definida como a 

interferência consentida de uma terceira parte em uma 
negociação ou em um conflito instalado, com poder de 

decisão limitado, cujo objetivo é conduzir o processo 
em direção a um acordo satisfatório, construído 

voluntariamente pelas partes, e, portanto mutuamente 
aceitável com relação às questões em disputa. 

(MOORE, Christopher W. 1998) 

 
Para mediar um conflito, é importante observar alguns princípios, ou 

condições. Se ignorarmos estes princípios básicos, a mediação de conflito tem 

poucas chances de funcionar corretamente. 

 

◊ LIBERDADE DAS PARTES 
 
Para resolverem os seus conflitos através da mediação, as pessoas 

envolvidas devem estar livres, ou seja, não estarem sendo ameaçadas ou 

até mesmo sofrer algum tipo de violência física. Como dissemos, a 

mediação é um processo voluntário, ou seja, as pessoas só participam se 

quiserem, e a mediação só é possível quando todas as pessoas concordam 

com ela. 

Quando optar pela mediação, um meio de solução amigável, a pessoa 

deve fazê-lo de forma consciente e por vontade própria. 

Isso também significa que, além da mediação em si, as pessoas envolvidas 

devem concordar na escolha do mediador. 

 

◊ NÃO-COMPETITIVIDADE: 
 
Como dissemos antes, a mediação não é uma competição. Por isso, o 

conflito deve ser tratado de maneira positiva e colaborativa. Nessa lógica, 

a mediação não busca criar um “vencedor” para o conflito, mas sim uma 

forma de resolver o problema de forma satisfatória para todos, de forma 

pacífica. 

 

                                                 
3 Os textos reproduzidos nos tópicos 2 e 3 foram extraídos da obra: SEIDEL, Daniel (Org.) Mediação de 

conflitos: a solução de muitos problemas pode estar em suas mãos. Brasília: Vida e Juventude, 2007. 
A escolha desse texto-base se deve à experiência-piloto bem-sucedida realizada pela equipe do “Vida 
e Juventude", em Brasília-DF, sob a coordenação do autor. 

 4



 

◊ PODER DE DECISÃO DAS PARTES: 
 
Apenas as pessoas envolvidas no conflito têm o poder de tomar decisões 

ao longo do processo de mediação. O mediado apenas ajuda as partes, 

facilitando o diálogo e esclarecendo cada um dos lados. 

O mediador não tem poder de decisão, já que a mediação não é um 

processo impositivo; ou seja, ele não interfere na tomada de uma decisão, 

e esta não depende de pessoas que não estejam envolvidas no conflito. 

Somente as partes envolvidas é que decidirão acerca do problema. 

 

◊ PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO IMPARCIAL: 
 
O mediador tem que ser sempre imparcial, ou seja, não pode se colocar do 

lado de nenhum dos lados envolvidos no conflito. É papel do mediador 

facilitar o diálogo, ajudar as pessoas a reconhecer o conflito existente, 

porém, sem ficar favorável a nenhuma das partes. 

Vamos nos aprofundar no papel que o mediador tem para cumprir ao 

longo deste e do próximo módulo. 

 

◊ COMPETÊNCIA DO MEDIADOR: 
 
A pessoa tem que ter capacidade para resolver a controvérsia. O mediador 

tem que ter qualificações mínimas para dar andamento no processo de 

mediação. 

A pessoa que for mediar tem que ter cuidado e prudência assegurando 

sempre a qualidade do processo para obter com sucesso a solução do 

conflito. 

Cada mediador atua como um diretor de cinema ou um maestro de 

orquestra, conforme salienta Jean-François Six, quer dizer, são 

responsáveis pela condução do processo, mas “não tomam o lugar dos 

atores ou dos músicos, a quem compreendem, infundem confiança, 

insuflam ritmo, trazem uma espécie de energia suplementar e 

impulsionam dar todo o seu talento. Mas ao final das contas, diretor e 

maestro são tidos como os primeiros responsáveis pela obra produzida”.4

 

                                                 
4 SIX, Jean-François. Dinâmica da mediação. Trad. Águida Arruda Barbosa, Eliana Riberti Nazareth, 

Giselle Groeninga. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. 
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◊ INFORMALIDADE DO PROCESSO: 
 
Na mediação, não existem regras rígidas onde o processo se baseia; não 

existe uma forma predeterminada. Neste método, não são seguidas as 

regras do Direito: existe um código de ética que pode ser seguido, mas 

isso não é obrigatório, pois no Brasil não existe uma legislação que regule 

o processo da mediação. Isso não significa que o compromisso assumido 

no processo de mediação não tenha validade. As pessoas que participam 

de um processo de mediação se comprometem umas com as outras, e elas 

mesmas são responsáveis pelo cumprimento de seus compromissos. 

 

◊ CONFIDENCIALIDADE NO PROCESSO: 
 
O processo de mediação é confidencial. O mediador deve manter o sigilo 

do que foi discutido entre as partes, ou seja, não pode divulgar as 

informações discutidas durante a mediação, nem antes, durante ou depois 

do processo. A confiança dos mediados no mediador também surge 

quando este mostra estar comprometido com o sigilo da mediação. A juíza 

Ellen Gracie Northfleet, do Supremo Tribunal Federal, afirma que: 

 
“O clima de informalidade e confidencialidade das sessões favorecem o 

esclarecimento de situações que talvez não aflorassem na sala das audiências. O 

diálogo que se estabelece entre as partes é mais verdadeiro porque envolve a 

inteireza de suas razões e não apenas aquelas que poderiam ser deduzidas com 

forma e figura de juízo”.5

 

◊ SOLUÇÕES GANHA-GANHA: 
 
A mediação de conflitos, como já foi enfatizado aqui, não é competitiva – 

ou seja, não segue à lógica de que tem que haver um vencedor, e os 

outros são perdedores. O processo de mediação é busca para que todos os 

lados saiam ganhando. Por isso, a mediação é uma solução do tipo 

“ganha-ganha”. As soluções do tipo ganha-ganha caracterizam-se por 

atender, ao mesmo tempo, as exigências do eu (assertividade) e do outro 

(compreensão). O que pede, por um lado, um autoconhecimento e um 

autêntico conhecimento e escuta do outro. Muitas vezes projetamos nos 

outros as nossas próprias sombras, criando e inventando inimigos. 

                                                 
5 NORTHFLEET, Ellen G. Novas fórmulas para resolução de conflitos. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. 

O judiciário e a constituição. Brasília: Saraiva, 1994, p. 235. 
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A seguir, organizamos uma tabela para tentar mostrar que caminhos são 

possíveis quando você consegue expressar o seu ponto de vista, o seu problema 

(assertividade); e quando você compreende o outro lado, o ponto de vista do outro 

e o seu respectivo problema (compreensão): 

 
 O “Eu” 

Assertividade + 

(Quando as partes 

conseguem expressar com 

tranqüilidade os seus 

sentimentos e emoções) 

O “Eu” 

Assertividade - 

(Quando as partes não 

conseguem expressar com 

tranqüilidade os seus 

sentimentos e emoções) 

 

O “Outro” 

Compreensão + 

(Quando os envolvidos 

entendem os sentimentos 

e posições diante do 

conflito de ambas as 

partes) 

 

Ganha-ganha 

Resposta Colaborativa 

 

 

 

Perde-ganha 

Resposta Acomodativa 

 

 

O “Outro” 

Compreensão – 

(Quando os envolvidos não 

entendem os sentimentos 

e posições diante do 

conflito de ambas as 

partes) 

 

Ganha-perde 

Resposta Competitiva 

 

 

Perde-perde 

Resposta evitativa 

 

 

A mediação é um bom exemplo de resposta colaborativa. Já uma resposta 

acomodativa acontece quando não conseguimos explicar o nosso ponto de vista, e 

aceitamos o ponto de vista do outro. Uma resposta competitiva seria quando nós 

temos claro o nosso ponto de vista, mas não o do outro. Nestas duas lógicas 

(acomodativa e competitiva), alguém sai ganhando e alguém sai perdendo. 

No caso da resposta evitativa, ninguém consegue explicar o que quer, 

muito menos resolver o problema. Portanto, é uma lógica “perde-perde”. 
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 3. Etapas da mediação de conflitos 

 

Apresentamos a seguir um roteiro contendo o passo-a-passo do processo 

de mediação. Acompanhe as etapas de como a mediação pode ser feita, mas 

lembre-se que este roteiro não é uma receita fixa: você pode mudar ou dispensar 

alguma etapa, de acordo com o conflito que estiver enfrentando. Seja flexível e 

criativo, mas sempre cuidadoso. 

 

3.1. Pré-mediação (realizada com cada participante em separado) 

 

• Apresente-se como mediador; 

• Pergunte às pessoas envolvidas no conflito se gostariam que você as 

ajudasse a resolver o problema; 

• Encontre um lugar calmo para fazer a mediação; 

• Combine as regras do processo de mediação. 

 

3.2. Recepção 

 

Receba gentilmente as pessoas e, antes de começar, peça que elas 

concordem com as seguintes regras: 

 
• Tentar solucionar o problema de forma pacífica; 

• Não ofender verbalmente o outro; 

• Não interromper, cada parte terá o mesmo tempo para falar; 

• Guardar segredo. 

 

3.3. Primeira parte da mediação: a escuta ativa 

 

É função do mediador criar um ambiente em que as pessoas fiquem à 

vontade para falar de maneira franca e honesta. Para isso, é preciso deixar falar e 

não interromper, mas também é possível fazer algumas perguntas para 

desenvolver a discussão de forma racional: 
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• Pergunte à primeira pessoa: O que aconteceu? Parafraseie (diga a 

mesma coisa usando outras palavras e procure retirar o tom negativo 

das frases, especialmente se elas tiverem um tom acusatório) 

• Pergunte à primeira pessoa: Como está se sentindo? 

• Pergunte à segunda pessoa: O que aconteceu? Parafraseie. 

• Pergunte à segunda pessoa: Como está se sentindo? 

 

O mediador deve ajudar os envolvidos a não criar um clima de acusações. 

A idéia é que as pessoas devem se concentrar na raiz do problema que enfrentam, 

e porque ele é importante para cada um. O mediador deve ainda estimular a 

capacidade das partes em compreender o ponto de vista da outra parte e evitar 

ficar procurando culpados. 

 

◊ “MENSAGENS-EU” 

 

Nesta primeira parte do processo de mediação, as “mensagens-eu” são 

uma forma simples de dizer o que cada uma das pessoas envolvidas está sentindo. 

As “mensagens-eu” ajudam a sensibilizar as pessoas a compreender “o outro lado”, 

o ponto de vista da outra pessoa, e a abrir o diálogo. 

Mensagens-eu são formas de expressar os sentimentos que temos nas 

situações de conflito, de uma forma não-acusatória. O contrário das mensagens-

eu são as “mensagens-você”, quando nós praticamente começamos a “acusar” 

injustamente as outras pessoas. 

 
Exemplos de “Mensagens-Eu”: 

 
• “– Eu estou zangado”; 

• “– Estou chateado, porque você pegou meu material”; 

• “– Fiquei ofendido porque você me xingou” 

 

Exemplos de Mensagens-Você: 

 
• “– Você é um chato.”; 

• “– Você é um miserável!”; 

• “– Você me irrita.” 
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Observe que se trata, portanto, de ajudar as pessoas a se expressarem 

melhor, de maneira mais construtiva. As mensagens-eu caracterizam-se, 

geralmente, por três fases de intervenção: 

 
a) expressão do sentimento: eu sinto... 

b) a justificativa: porque... 

c) um apelo à solução: que tal se... 

 
3.4. Procurando soluções 

 

• Pergunte à primeira pessoa: O que você poderia ter feito de forma 

diferente? Parafraseie. 

• Pergunte à segunda pessoa: O que você poderia ter feito de forma 

diferente? Parafraseie. 

• Pergunte à primeira pessoa: O que você pode fazer aqui e agora para 

ajudar a solucionar o problema? Parafraseie. 

• Pergunte à segunda pessoa: O que você pode fazer aqui e agora para 

ajudar a solucionar o problema? Parafraseie. 

 

Procure elaborar perguntas criativas para aproximar mais as pessoas de 

uma eventual solução. 

 

3.5 Possíveis problemas a serem enfrentados 

 

Apresentamos na página seguinte alguns dos principais problemas que 

podem ocorrer durante o processo de mediação de conflitos, e algumas sugestões 

sobre como enfrentá-los. Destacamos em quadros ilustrativos os dois tipos de 

problemas comumente enfrentados no processo de mediação de conflitos: 

 

a) Problemas pessoais 

b) Problemas com o processo de mediação 
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PROBLEMAS PESSOAIS 

Problema Por que acontece? Como prevenir? Solução possível para a 

mediação 

Irritação A pessoa precisa 

expressar 

publicamente suas 

preocupações. 

Reunir-se, antes e 

individualmente, para 

que a pessoa desabafe 

seus sentimentos antes 

das reuniões conjuntas. 

 

Estabelecer regras que 

guiem e controlem o 

comportamento das 

pessoas; fazer vários 

intervalos. 

Acusações 

Mútuas 

Intenção de culpar a 

outra parte e impor 

seu próprio ponto de 

vista. 

Estabelecer uma regra 

que proíba acusações, 

exceto se houver provas 

muito claras. 

 

Levar a sério a regra que 

impede acusações. 

Falta de 

entendimento 

Não existe 

comunicação; as 

pessoas têm 

prioridades distintas 

em relação aos pontos 

a serem tratados. 

 

Estabelecer a norma de 

que, enquanto uma 

pessoa fala, a outra 

escuta, sem 

interromper. 

Manter uma postura de 

escuta ativa: ouvir e 

parafrasear as 

informações, de forma 

mais positiva. 

Pouco ânimo Não existem objetivos 

que podem ser 

realizados no curto 

prazo. 

Fixar metas possíveis; 

começar com um ponto 

fácil de resolver. 

Elaborar em conjunto 

uma lista de pontos já 

conquistados ou de 

aspectos positivos do 

processo de mediação e 

da relação entre as 

pessoas. 

 

Busca de 

culpados; 

preconceitos 

(machismo, 

racismo etc.) 

Discriminação, 

desprezo. 

Ressaltar a importância 

de todos se 

concentrarem nos 

problemas concretos, e 

não nas pessoas. 

Estabelecer uma regra 

que proíbe o insulto e o 

preconceito. 

Pedir às partes que se 

concentrem sobre os 

problemas concretos e 

não sobre as pessoas. 

Explicar que as atitudes 

de culpar, ofender etc., só 

atrasam e dificultam o 

processo de mediação. 

 

Uma pessoa 

que não se 

expressa 

Medo, desequilíbrio de 

poder ou timidez. 

Promover a auto-estima 

e a confiança dessa 

pessoa. Treinar essa 

pessoa para que ela fale 

por si mesma. 

Falar em particular com 

essa pessoa. Ajudá-la a 

expressar o que deseja. 
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PROBLEMAS COM O PROCESSO DE MEDIAÇÃO 

Problema Por que acontece? Como prevenir? Solução possível para a 

mediação 

Dispersão na 

hora de falar. 

Muitos temas 

expostos de 

uma vez. 

O objetivo do 

processo não está 

claro. Há uma 

confusão na hora de 

fixar os objetivos. 

 

Estabelecer um processo 

claro, detalhado, que 

identifique uma meta e o 

modo de consegui-la. 

Identificar a meta, pedir 

que se fale somente dela; 

se o objetivo é complexo, 

separar em partes menores. 

Dificuldade de 

tomar decisão. 

O objetivo não está 

claro. Ninguém 

consegue resumir o 

que foi conversado. 

Pedir que cada pessoa 

tome a responsabilidade 

de resumir o que se vai 

dialogando; estabelecer 

um processo claro, com 

passo para se chegar a 

uma decisão. 

 

Retomar as discussões, 

procurando fazer um 

resumo do que foi dito por 

cada pessoa. 

Todos falam 

ao mesmo 

tempo. 

Não há escuta ativa. Estabelecer turnos de 

intervenção; pedir que 

cada pessoa resuma o 

que escutou antes de 

falar. 

 

Recordar a regra de que só 

uma pessoa fala de cada 

vez. 

 

3.6. Firmando compromissos 

 

• Ajude as pessoas envolvidas no conflito a encontrar uma solução que 

seja boa para ambas e com a qual elas se sintam bem. 

• Repita a solução detalhadamente para as pessoas envolvidas e 

pergunte se elas concordam. 

• Redija o Acordo Final de forma clara e realista, com ações, prazos e 

responsáveis. Solicite às partes que assinem o acordo. Dê uma cópia 

para eles. 

• Elogie os parceiros e parabenize-os pela mediação bem sucedida. 
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 4. Alguns cuidados a serem tomados 

 

"O outro guarda um segredo: o segredo do que eu sou" 
(J. P. Sartre) 

 

Para mediar conflitos, devemos ter alguns cuidados e precauções em 

relação às atitudes que podemos tomar. A seguir, oferecemos algumas sugestões: 

 

 NOVO OLHAR PARA A SITUAÇÃO NEGATIVA: O conflito também pode ser 

uma oportunidade de transformação. O mediador deve fazer com que 

as pessoas deixem de olhar apenas o lado negativo do conflito, e evitar 

que a conversa tome “outros rumos” e saia do foco – que é a solução 

do conflito através do diálogo e cooperação; 

 

 EMPODERAMENTO E IGUALDADE: O mediador deve estar sempre atento 

para manter uma igualdade entre as pessoas, pois em algumas 

mediações uma das partes pode querer ficar mais forte do que a outra. 

Ao perceber este tipo de situação, o mediador pode interromper a 

mediação e conversar individualmente com as partes, não para 

intimidar as partes, mas para manter o equilíbrio em situações difíceis; 

 

 CONHECIMENTO DO CONFLITO: Na situação conflituosa, o mediador deve 

conhecer bem as posições e os interesses de cada parte envolvida. 

 

 INFLUÊNCIA DE TERCEIROS: Às vezes, o conflito envolve não somente as 

pessoas envolvidas na mediação, mas também pessoas que 

vivenciaram a situação e que podem de certa forma influenciar na 

solução do conflito. Na mediação comunitária, é comum a presença de 

um terceiro que nem sempre participou de alguma situação em torno 

do conflito, mas que perante as pessoas da comunidade exerce uma 

certa “influência” (líder religioso, membro de associação de bairro, 

agente comunitário e outros), seja para trabalhar como mediador ou 

conciliador. 
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 CLIMA DE CONFIANÇA: Você conseguiria confiar em uma pessoa que mal 

conhece para contar seus problemas? Este tópico é um dos mais 

importantes para o mediador, pois é necessário criar nos participantes 

da mediação uma relação de confiança: tanto com o mediador quanto 

com as outras partes da mediação. As pessoas têm que se sentir 

seguras para desabafarem diante de uma pessoa que, na maioria das 

vezes, não faz parte do seu “círculo de amizades”. 

 

 CHUVA DE IDÉIAS: O mediador deve estimular as partes envolvidas a 

imaginar soluções para o problema. Em um primeiro momento, essa 

“chuva de idéias” pode ser bem livre, sem se aprofundar muito em 

cada uma das idéias. Mas é importante que o mediador fique atento e, 

se possível, anote as idéias que surgirem, para depois discuti-las com 

mais profundidade e, se for o caso, tentar identificar uma solução. 

 

 5. O papel do mediador 

 
“Paradoxalmente, temos descoberto que necessitamos 

dos outros para encontrarmos a nós mesmos”. 
(Carl M. Moore) 

 
O mediador tem papel fundamental no processo de mediação, pois ele é 

quem atua como o interlocutor das partes que querem resolver os seus conflitos. A 

pessoa que procura mediar conflitos tem que ter alguns requisitos tais como: ter 

respeito pela comunidade em que vai agir; deve conhecer bem essa comunidade; 

ser uma pessoa responsável, e procurar formação permanente, estudando e 

pesquisando, sempre que necessário, a respeito de novas informações. Só assim 

poderá aperfeiçoar a sua prática. 

Listamos a seguir os princípios básicos que todo o mediador deverá 

perseguir em suas práticas cotidianas: 
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CAPACIDADE DE ESCUTA: 
Escutar com atenção e respeito. 

CAPACIDADE COMUNICATIVA: 
A comunicação é a base de uma boa mediação. 

ÉTICA E CONHECIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS: 
Respeito à dignidade do outro, procurando sempre estar atento às violações de 

direitos humanos. 

SENSIBILIDADE: 
Compreender sem tomar partido. 

CONHECIMENTO BÁSICO DA LEGISLAÇÃO NACIONAL: 
Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código Civil no que se 
refere ao direito de família e o de vizinhança, Código do Consumidor, Estatuto do 
Idoso, CLT-Consolidação das Leis do Trabalho, enfim, leis que possam auxiliar na 

solução do conflito. 

CAPACIDADE DE MANTER SIGILO: 
O sigilo só deverá ser quebrado em casos de condutas criminosas como: homicídio, 

violência, abuso sexual etc. 

ESTILO COOPERATIVO: 
Busca da solução do conflito de forma amistosa. 

CRIATIVIDADE: 
Bom humor, comparações, histórias do cotidiano ajudam a “quebrar o gelo”. 
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É inevitável que o mediador desempenhe a função de líder entre as partes 

que participam da mediação, pois ele tem a função de facilitar o processo através 

do diálogo. Porém, é importante lembrar sempre que o mediador: 

 

• Não é juiz e nem árbitro; 

• Não é advogado; 

• Não é psicólogo; 

• Não é conselheiro; 

• Não é professor; 

• Não é médico; 

• Não é assistente social; 

• Não é psicanalista; 

• Não é administrador; 

• Não é engenheiro. 

 

Para finalizar, o que é um mediador, então? O mediador é uma pessoa 

comum, que se dispõe ajudar as pessoas envolvidas em conflito a dialogar. Ela vai 

ajudar estas pessoas a procurarem uma solução para o conflito que estão 

enfrentando, de forma cooperativa e pacífica. 

A mediação comunitária de conflitos cria nos envolvidos e na comunidade 

em geral o cultivo do pensamento expresso por Raul Seixas em uma de suas 

músicas: “Um sonho que se sonha só... é só um sonho. Um sonho que se sonha 

junto... é realidade”. 

As partes aprendem a pensar no bem comum, e a enxergarem bem mais 

além do que para o “próprio umbigo”. E a solução somente será boa quando for 

satisfatória para todas as pessoas envolvidas no conflito. 
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 Atividade 

 
Agora, a idéia é tentar colocar em prática os princípios da mediação. 

Vamos refletir sobre um conflito vivido e de modo ele poderia ser resolvido através 

da mediação. 

Você conhece ou já viveu algum conflito que, em sua opinião, poderia ter 

tido uma solução melhor se fosse resolvido pela mediação? 

Lembre-se do que falamos no módulo 6 sobre a análise do conflito, suas 

características e a atitude a ser tomada pelas pessoas quanto ao problema. Após 

sua reflexão, descreva o conflito e envie para o seu tutor(a). Você pode seguir o 

roteiro das perguntas abaixo. Se preferir, pode também postar no fórum para que 

seus colegas dêem suas opiniões. 

Então, mãos à obra! 

 

1. Qual foi o conflito? (dê um titulo para esse conflito) 

 

2. Como o conflito aconteceu: 

• Quando?: 

• Onde?: 

• Por quê?: 

 

3. O que cada uma das partes fizeram? 

- De um lado (como começou?): 

- Do outro lado (o que fez?): 

 

4. O que cada lado queria? 

- De um lado: 

- Do outro lado: 

 

5. Qual a solução proposta? 

 

6. Qual solução você apontaria agora? 
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