
 

Módulo IX - Experiências de Mediação Popular no Brasil 
 

 
ITS Brasil1

Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República2

 
 

 Primeiras palavras... 
 

“(…) a cidadania existe quando o indivíduo aceita suspender seu 

ponto de vista privado para levar em consideração o bem 

comum, e um mediador, em sua cidade ou subúrbio, é alguém 

que suscita este gosto do bem comum em todos os cidadãos e 

uma real responsabilidade de suas partes perante sua cidade e 

seus habitantes”. 

(Jean-François Six. Dinâmica da mediação, 2001, p. 172) 

 

 

 Orientações gerais 

 

Neste módulo, continuaremos a falar sobre a mediação de conflitos. 

Vamos comparar a mediação com a Justiça comum e, finalmente, vamos conhecer 

algumas experiências concretas que o Brasil possui na mediação de conflitos. 

As pessoas e instituições que já trabalham com mediação popular de 

conflitos estão espalhados em vários estados do país. Neste módulo 

apresentaremos algumas para vocês; se tiverem interesse, entrem em contato com 

elas, para pedir algum auxílio ou trocar experiências. 

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. Diferenças entre a mediação de conflitos e 
o processo judicial 

 

Nem todos os conflitos podem ser resolvidos pela mediação. Entretanto, 

para escolher entre mediação e processo judicial é preciso saber mais; não basta 

ter clareza sobre se um conflito é mediável ou não. Para isso, discutimos a seguir 

algumas das principais diferenças entre duas maneiras de encarar os conflitos. 

MEDIAÇÃO PROCESSO JUDICIAL 

RÁPIDO 

Alguns conflitos podem ser resolvidos com 

apenas uma reunião. 

DEMORADO 

Uma ação na justiça é sempre demorada. É 

possível que se leve mais de 5 anos para 

chegar à sentença final. 

BOM CUSTO-BENEFÍCIO 

Não tem custos, pois pode ser feita por uma 

ONG ou mediadores da Comunidade. 

CARO 

Pagamento de custas judiciais e em alguns 

casos pagamento por perícias necessárias 

para o andamento do processo. 

EVITA RESSENTIMENTO ENTRE OS 

ENVOLVIDOS 

O objetivo é que as partes cheguem a 

comum acordo, evitando assim mágoas. 

ESTIMULA RESSENTIMENTOS ENTRE AS 

PARTES 

Competição entre as partes, ganha aquele 

que derrotar o outro. 

É VOLUNTÁRIO 

As pessoas envolvidas têm o poder de 

decidir se a Mediação é o procedimento mais 

adequado ao caso. 

PODE TORNA-SE OBRIGATÓRIO 

Dependendo do conflito, não resta 

alternativa senão a via judicial. 

ALTERNATIVAS 

Para a solução do conflito, as partes podem 

adotar medidas que não estão na lei, desde 

que não prejudiquem outros ou infrinjam a 

lei. 

ATENDEM SOMENTE A LEI 

A decisão judicial tem que seguir a 

legislação brasileira. 

DECISÃO DEMOCRÁTICA 

“Garantia” do cumprimento do acordo 

DECISÃO IMPOSITIVA 

Não “garante” o cumprimento do acordo. 

ACOMPANHAMENTO DOS ACORDOS 

FIRMADOS 

O Mediador pode acompanhar a 

implementação dos acordos 

NÃO MANTÉM CONTATO COM AS 

PARTES 

Após a sentença, o Juiz não mantém contato 

com as partes. 

NÃO ATENDE TODOS OS CONFLITOS 

Há conflitos que não podem ser mediados 

ATENDE A TODOS OS CONFLITOS 

Qualquer conflito pode ser resolvido na 

justiça, observando os itens acima. 
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 2. Experiências de mediação popular no 
Brasil 

 
A mediação popular de conflitos procura trazer de volta o diálogo dentro 

das comunidades – e o mundo de hoje deixa muito pouco tempo para o diálogo. 

Temos que dividir nosso tempo entre filhos, trabalho, estudos, tarefas do lar etc., 

e, com isso, quase não temos tempo de conversar, tempo para bater um papo com 

os amigos. As conversas foram substituídas por telefonemas e e-mails, o contato 

pessoal é um detalhe, que nem sempre acontece. 

A mediação popular é realizada dentro das comunidades, movimentos 

sociais, pastorais e comunidades religiosas, sempre através da retomada do diálogo 

aberto, do contato direto, do olho no olho – com franqueza, mas sem violência. O 

objetivo da mediação é a conscientização dos direitos para a solução e até a 

prevenção dos conflitos, fazendo com que cada pessoa seja protagonista da sua 

própria história em busca da paz social. 

Superar conflitos, negociar, manter o respeito às pessoas mesmo quando 

elas falham, tolerar, submeter-se a regras definidas por outros de forma 

democrática, sentir-se responsável pelo sucesso de todos, tudo isso exige um 

convencimento interior de que vale a pena perseverar, apesar dos reveses. Apesar 

dos altos e baixos, a vivência dos debates e das ações coletivas deixam marcas, 

principalmente nos mais envolvidos. Essa aprendizagem permite que várias outras 

pequenas iniciativas coletivas possam ser encaminhadas. 

É nessa linha que várias instituições, públicas e privadas, utilizam a 

mediação de conflitos para ajudar as populações em necessidade. Veja a seguir 

alguns projetos de mediação que são realizados no Brasil: 

 
2.1. Balcão de Direitos 

 
O Balcão de Direitos é um programa de governo, desenvolvido pela 

Defensoria Pública e a Secretaria Especial de Direitos Humanos, e tem como 

objetivo promover à democratização de direitos, a partir da difusão de informações 

jurídicas as populações de baixa renda. São realizados vários serviços gratuitos; 

entre eles está a assistência judiciária, que busca através da mediação de conflitos 

encontrar soluções pacíficas para os problemas que ocorrem entre as pessoas da 

comunidade. 

Entre em contato: 
 http://www.mj.gov.br/sedh/ct/CORDE/dpdh/dirhum/balcoes.asp#conteudo  
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2.2. Casas de Mediação Comunitária - Ceará 

 
É uma parceria entre o Governo do Estado do Ceará com a Secretaria da 

Ouvidoria Geral do Meio Ambiente – SOMA. As Casas de Mediação Comunitária têm 

o objetivo de realizar a mediação para promover a paz social entre as pessoas que 

vivem em comunidades periféricas. 

Entre em contato: 

 http://www.soma.ce.gov.br/cidadania/documentos_servicos/Detalhe_DocumentoServico.asp?cd=122 

 

2.3. Serviço de Mediação Familiar – Santa Catarina 

 
O Serviço tem como finalidade oferecer ao público um método mais rápido 

para a solução dos seus conflitos através da mediação. 

Entre em contato: 

 http://www.tj.sc.gov.br/institucional/mediacaofamiliar/implantacao.htm 

 

2.4. Justiça Cidadã 

 
É um programa realizado em parceria com o Gabinete de Assessoria 

Jurídica e as Organizações Populares (GAJOP); é composta por uma equipe que 

busca atender a população nas suas demandas jurídicas em que uma das vias 

utilizadas é a mediação de conflitos. 

Entre em contato: 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - Cais do Apolo, 925, 3º andar - 
elefone: (81) 3232 8103 – E-mail: T assuntosjuridicos@recife.pe.gov.br 

 

2.5. Juspopuli Escritório de Direitos Humanos 

 
O Juspopuli é uma ONG que tem como objetivo a construção de uma 

cultura de direitos humanos, promovendo meios para o fortalecimento da 

cidadania. Além de orientações jurídicas, atua na capacitação de mediadores 

populares, e oferece cursos de mediação de conflitos. O Juspopuli tem uma 

iniciativa bem interessante: os Escritórios Populares de Mediação, que são 

formados por pessoas da comunidade nos bairros periféricos da Bahia. 

Entre em contato: 

 JUSPOPULI - Rua Desembargador Políbio Mendes da Silva, Jaguaribe Mall, 
159, salas 11 e 12, Piatã. Salvador-BA. CEP: 41.650-480 - Tel. (71) 3367-
048 / Telefax: (71) 3367-4944, E-mail: 5 juspopuli@juspopuli.org.br 
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2.6. Vida & Juventude 
 
O Centro Vida & Juventude é uma ONG que trabalha com jovens e 

lideranças comunitárias, para ajudá-los a enfrentar seus problemas e a serem 

protagonistas de suas vidas. Eles promovem cursos sobre mediação de conflitos e 

direitos humanos. 

Entre em contato: 

 CENTRO POPULAR DE FORMAÇÃO DA JUVENTUDE – VIDA & JUVENTUDE 
SDS Ed. Venâncio Júnior, Bloco M, n. 14, 1º subsolo, loja 7, Brasília-DF. 
CEP: 70.394-900 - Fone/Fax: (61) 3323-1954 
Site: www.vidaejuventude.org.br E-mail: vidaejuventude@gmail.com
 

2.7. AATR - Associação de Advogados dos Trabalhadores Rurais no 

Estado da Bahia 

 
A AATR é uma ONG que atua com trabalhadores rurais dando assessoria, 

para ajudá-los a enfrentar seus problemas relacionados às violações dos Direitos 

Humanos, Terra e Moradia. Eles promovem cursos sobre mediação de conflitos e 

direitos humanos. 

Entre em contato: 

 AATR - ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DOS TRABALHADORES RURAIS NO ESTADO DA 

BAHIA 
Ladeira dos Barris, 145, Barris – Salvador-BA, CEP 40.070-050 
Fone/Fax: (71) 3329-7393  
Site: www.aatr.org.br E-mail: aatrba@terra.com.br
 

2.8. Agentes da Paz 

 
Programa organizado pelo governo federal junto com o governo estadual 

de Pernambuco; treina jovens para a prevenção da violência, a promoção e 

garantia dos direitos humanos. Os participantes recebem orientação sobre como 

lidar com situações de conflito em suas comunidades, contribuindo para a redução 

dos índices de criminalidade. 

Os tópicos abordados incluem "Relações Interpessoais e Mediação de 

Conflitos"; "Direitos Humanos, Ética e Cidadania"; "Defesa Social e Prevenção"; 

"Atendimento à Violência Sexista/Doméstica"; "Gestão de Política Comunitária" e 

"Segurança Comunitária e Preservação do Local do Crime". 

Entre em contato: 

 FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO 
Av. Dezessete de Agosto, 2187, Casa Forte, Recife-PE, CEP 52.061-540 
Fone: (81) 3073-6363/Fax: (81) 3073-6203 
Site: http://www.fundaj.gov.br
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2.9. Manual de Mediação Familiar Transdisciplinar 

 
Trata-se de uma cartilha para ajudar a enfrentar conflitos de gênero, que 

apresenta os passos de uma metodologia de mediação de conflitos. A publicação é 

resultado de pesquisas e experiências da ONG Pró-Mulher, Família e Cidadania 

(PMFC). 

Entre em contato: 

 PRÓ-MULHER, FAMÍLIA E CIDADANIA (PMFC) 

E-mail: promfc@uol.com.br

 

 Saiba mais... 

Judiciário busca alternativa para combater morosidade: 

 http://www.abrame.com.br/noticia.php?id=11 

 

Projeto de lei sobre a mediação como forma de solução pacífica de conflitos 

 
No Brasil, nos últimos anos houve um progresso significativo com relação a meios 

para a solução pacifica de conflitos de maneira extrajudicial. Fica cada vez mais claro 

que a sociedade em geral busca por alternativas para a solução de suas desavenças 

que não seja por via judicial. A Mediação é um método utilizado com freqüência, 

porém ainda não é regularizado por lei. 

Em 1998, deu-se início ao processo legislativo para aprovação da Lei nº. 4.387 que 

tratava da mediação. O mesmo foi aprovado na Câmara dos Deputados, porém, só 

em julho de 2006 foi que o Senado aprovou o projeto de lei complementar PL 

94/2002 substituindo o anterior, mas o novo projeto ainda tem que ser aprovado na 

Câmara. 

O objetivo principal de legalizar o processo de Mediação é o de descongestionar o 

Judiciário, possibilitando ainda a mediação dentro do processo judicial já iniciado, 

porém, neste caso a Mediação seria obrigatória para as partes envolvidas no 

processo. 

Neste projeto de lei, a Mediação realizada poderá ser homologada por um juiz e 

nenhuma das partes após o acordo poderá ingressar com uma ação para debater 

sobre o assunto que já foi resolvido. 

 
Leia na íntegra o Projeto de Lei 94/2002: 
http://www.caesp.org.br/modules.php?name=News&file=article&sid=614
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CCÓÓDDIIGGOO  DDEE  ÉÉTTIICCAA  DDOO  MMEEDDIIAADDOORR* 

 

* ATENÇÃO: Este código é utilizado pelo Conselho Arbitral do Estado de São Paulo, uma organização que 
utiliza a mediação e a arbitragem para resolver conflitos, especialmente nas áreas trabalhista e 
empresarial. Colocamos este código aqui apenas para sua referência, pois ele não se aplica sempre nas 
situações de Mediação Popular de Conflitos, em que você atuará. Como você poderá notar, já abordamos 
muitos destes conceitos em nossas discussões. 
 

Fonte: http://caesp.locaweb.com.br/modules.php?name=Conteudo&pa=showpage&pid=4. 

Acessado em 11 de Junho de 2008. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A credibilidade da MEDIAÇÃO no Brasil, como processo eficaz para solução 

de controvérsias, vincula-se diretamente ao respeito que os Mediadores vierem a 

conquistar, por meio de um trabalho de alta qualidade técnica, embasado nos mais 

rígidos princípios éticos e morais.  

A Mediação transcende à solução da controvérsia, dispondo-se a transformar 

um contexto litigioso em colaborativo. É um processo confidencial e voluntário, 

onde a responsabilidade das decisões cabe às partes envolvidas. Difere da 

negociação, da conciliação e da arbitragem, constituindo-se em uma alternativa ao 

conflito e também um meio para resolvê-lo. 

O MEDIADOR é um terceiro imparcial que, por meio de uma série de 

procedimentos próprios, auxilia as partes a identificar os seus conflitos e interesses, 

e a construir, em conjunto, alternativas de solução, visando o consenso e a 

realização do acordo. O Mediador deve proceder no desempenho de suas funções, 

preservando os princípios éticos.  

A prática da Mediação requer conhecimento e treinamento específico de 

técnicas próprias, devendo o Mediador qualificar-se e aperfeiçoar-se, melhorando 

continuamente suas atitudes e suas habilidades profissionais.  

Nas declarações públicas e atividades promocionais o Mediador deve 

restringir-se a assuntos que esclareçam e informem o público por meio de 

mensagens de fácil entendimento. 

Com freqüência, os Mediadores também têm obrigações frente a outros 

códigos éticos (de advogados, terapeutas, contadores, entre outros). Este CÓDIGO 

adiciona critérios específicos a serem observados pelos profissionais no 

desempenho da Mediação. No caso de profissionais vinculados a instituições ou 

entidades especializadas somam-se suas normativas a este instrumento. 
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I. AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES 

 
A Mediação fundamenta-se na autonomia da vontade das partes, devendo o 

Mediador centrar sua atuação nesta premissa. 

 

Nota explicativa: 

O caráter voluntário do processo da Mediação garante o poder das partes em administrá-

lo, estabelecer diferentes procedimentos e a liberdade de tomar as próprias decisões durante ou 

ao final do processo. 

 
II. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
 
O Mediador pautará sua conduta nos seguintes princípios: 

 
- Imparcialidade 

- Credibilidade 

- Competência 

- Confidencialidade 

- Diligência 

 
Notas explicativas: 

Imparcialidade - condição fundamental ao Mediador; não pode existir qualquer 

conflito de interesses ou relacionamento capaz de afetar sua imparcialidade; deve procurar 

compreender a realidade dos mediados, sem que nenhum preconceito ou valores pessoais, 

venham a interferir no seu trabalho. 

 
Credibilidade - O Mediador deve construir e manter a credibilidade perante as 

partes, sendo independente, franco e coerente. 

 
Competência - a capacidade para efetivamente mediar a controvérsia existente. Por 

isso o Mediador somente deverá aceitar a tarefa quando tiver as qualificações necessárias 

para satisfazer as expectativas razoáveis das partes. 

 
Confidencialidade - os fatos, situações e propostas, ocorridas durante a Mediação, 

são sigilosos e privilegiados. Aqueles que participarem do processo devem obrigatoriamente 

manter o sigilo sobre todo conteúdo a ele referente, não podendo ser testemunhas do caso, 

respeitado o princípio da autonomia da vontade das partes, nos termos por elas 

Convencionados, desde que não contrarie a ordem pública. 

 
Diligência - cuidado e a prudência para a observância da regularidade, assegurando 

a qualidade do processo e cuidando ativamente de todos os seus princípios fundamentais. 
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III. DO MEDIADOR FRENTE À SUA NOMEAÇÃO 

 
1. Aceitará o encargo somente se estiver imbuído do propósito de atuar de 

acordo com os Princípios Fundamentais estabelecidos e Normas Éticas, mantendo 

íntegro o processo de Mediação. 

2. Revelará, antes de aceitar a indicação, interesse ou relacionamento que 

possa afetar a imparcialidade, suscitar aparência de parcialidade ou quebra de 

independência, para que as partes tenham elementos de avaliação e decisão sobre 

sua continuidade. 

3. Avaliará a aplicabilidade ou não de Mediação ao caso. 

4. Obrigar-se-á, aceita a nomeação, a seguir os termos convencionados. 

 

IV. DO MEDIADOR FRENTE ÀS PARTES 

 
A escolha do Mediador pressupõe relação de confiança personalíssima, 

somente transferível por motivo justo e com o consentimento expresso dos 

mediados, e para tanto deverá: 

 

1. Garantir às partes a oportunidade de entender e avaliar as implicações e o 

desdobramento do processo e de cada item negociado nas entrevistas preliminares e no 

curso da Mediação; 

2. Esclarecer quanto aos honorários, custas e forma de pagamento; 

3. Utilizar a prudência e a veracidade, abstendo-se de promessas e garantias a 

respeito dos resultados; 

4. Dialogar separadamente com uma parte somente quando for dado o 

conhecimento e, igual oportunidade à outra; 

5. Esclarecer a parte, ao finalizar uma sessão em separado, quais os pontos 

sigilosos e quais aqueles que podem ser do conhecimento da outra parte; 

6. Assegurar-se que as partes tenham voz e legitimidade no processo, 

garantindo assim equilíbrio de poder; 

7. Assegurar-se de que as partes tenham suficientes informações para avaliar e 

decidir; 

8. Recomendar às partes uma revisão legal do acordo antes de subscrevê-lo; 

9. Eximir-se de forçar a aceitação de um acordo e/ou tomar decisões pelas 

partes; e 

10. Observar a restrição de não atuar como profissional contratado por qualquer 

uma das partes, para tratar de questão que tenha correlação com a matéria mediada. 
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V. DO MEDIADOR FRENTE AO PROCESSO 

 
O Mediador deverá: 

1. Descrever o processo da Mediação para as partes; 

2. Definir, com os mediados, todos os procedimentos pertinentes ao processo; 

3. Esclarecer quanto ao sigilo; 

4. Assegurar a qualidade do processo, utilizando todas as técnicas disponíveis e 

capazes de levar a bom termo os objetivos da Mediação; 

5. Zelar pelo sigilo dos procedimentos, inclusive no concernente aos cuidados a 

serem tomados pela equipe técnica no manuseio e arquivamento dos dados; 

6. Sugerir a busca e/ou a participação de especialistas na medida em que suas 

presenças se façam necessárias a esclarecimentos para a manutenção da 

equanimidade; 

7. Interromper o processo frente a qualquer impedimento ético ou legal; 

8. Suspender ou finalizar a Mediação quando concluir que sua continuação possa 

prejudicar qualquer dos mediados ou quando houver solicitação das partes; 

9. Fornecer às partes, por escrito, as conclusões da Mediação, quando por elas 

solicitado. 

 

VI. DO MEDIADOR FRENTE À INSTITUIÇÃO OU ENTIDADE ESPECIALIZADA 

 
O Mediador deverá: 

1. Cooperar para a qualidade dos serviços prestados pela instituição ou entidade 

especializada; 

2. Manter os padrões de qualificação de formação, aprimoramento e 

especialização exigidos pela instituição ou entidade especializada; 

3. Acatar as normas institucionais e éticas da profissão; e 

4. Submeter-se ao Código e ao Conselho de Ética da instituição ou entidade 

especializada, comunicando qualquer violação às suas normas. 

Este código entrará em vigor na data de sua aprovação, ficando, sempre que 

necessário, sujeito, a alterações, para melhor atingir seus objetivos.  
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REFLEXÃO RESOLVE CONFLITO ESCOLAR 

Bárbara Souza 
 

Alunos envolvidos em briga são reunidos para tratar do assunto; número 
de ocorrências cai. 
 

A. namorava G., que era o preferido de M., e ambas estudavam na 8ª 

série. Fofocas e intrigas motivadas pelo ciúme resultaram em briga, com socos e 

pontapés, em uma escola estadual de Guarulhos, na Grande São Paulo. Em vez de 

serem expulsas, as duas alunas foram chamadas para participar de um círculo 

restaurativo. Um ano depois, A. e M. são amigas. 

Esse projeto vem dando resultados perceptíveis, mas ainda não 

quantitativos, em colégios estaduais da capital, de São Caetano do Sul e de 

Guarulhos. Não houve, por exemplo, reincidência nos casos que passaram pela 

experiência. 

 
Os círculos são feitos por meio do conceito da justiça restaurativa, em que 

vítima e agressor falam sobre motivos e conseqüências do ato. É feito em parceria 

entre o Tribunal de Justiça, Secretaria Estadual da Educação e Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação, e atende casos de menor gravidade nas escolas, 

como brigas entre alunos, bullying (termo em inglês usado para descrever atos de 

violência física ou psicológica) e agressão contra professores. 

 
Os encontros têm o intuito de suprir as necessidades emocionais e 

materiais das vítimas e também fazer com que o infrator assuma responsabilidade 

pelo ato, mediante compromissos, mas sem a perspectiva vingativa da punição. 

“Ninguém está abrindo mão dos seus direitos, nem é toma lá, dá cá”, explica o juiz 

Egberto de Almeida Penido, do setor piloto de justiça restaurativa do Fórum das 

Varas Especiais da Infância e Juventude. Dessa forma, estudantes como A. 

renovaram seu comportamento. 
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“Tinha brigado com o namorado naquele dia. Quando vi o grupinho de 

meninas com aquelas fofocas, não tive dúvida: fui para cima delas”, conta. A., 15 

anos, foi ouvida por um grupo de professores, colegas, assistentes sociais, 

conselheiros tutelares e técnicos da Vara da Infância e Juventude. Falou das suas 

angústias. M. pôde dizer o que a levou a criar as intrigas. Orientadas por uma 

pauta, as duas só saíram do círculo depois de refletirem e organizarem uma 

campanha de conscientização contra a violência. 

 

SOLUÇÃO 

 

A. diz que seu rendimento escolar melhorou e que deixou de criar 

confusão. “Era encrenqueira”, confessa. “Ela mudou em tudo”, diz o professor de 

biologia Aldirlei Donizete Garcia, mediador do círculo restaurativo na escola 

Professora Salime Mudeh, periferia de Guarulhos. 

O objetivo do projeto, iniciado em São Caetano em 2005 e expandido para 

Heliópolis, na zona sul da capital, é evitar que o problema vá parar na Justiça. “Se 

esses problemas não fossem resolvidos no círculo, haveria boletim de ocorrência, o 

aluno seria expulso e excluído”, diz o juiz da Infância e Juventude de Guarulhos, 

Daniel Issler. “Se não fizermos nada, esse jovem vai voltar no Fórum, só que 

algemado, porque roubou, traficou ou matou.” 

 
Fonte: O Estado de S. Paulo, 16.06.2008, p. A14.  
http://txt.estado.com.br/editorias/2008/06/16/ger-1.93.7.20080616.2.1.xml  
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 Saiba mais... 
UMA MANEIRA DE RESOLVER CONFLITOS NO HAVAÍ… 

 
O Ho’Oponopono 

 
O “ho’oponopono” é um método original do Havaí de resolver conflitos que 

significa “deixar as coisas claras”. 

Um exemplo é o caso de um homem que dorme tranqüilamente em sua 

casa. Ouve ruídos, desperto e pega um adolescente que tentava fugir com alguns 

dólares. Chama a polícia. O adolescente passa a ser um delinqüente juvenil, fichado 

pela polícia. 

O homem pensa melhor. Olha o rapaz e o imagina durante muito tempo na 

prisão. 

Dirige-se à polícia: “deixem-me solucionar esse caso”. Toma conhecimento 

de que a irmã do adolescente está doente e a família é demasiado pobre para 

pagar a assistência médica. 

Organiza-se o “Ho’oponopono”. Os familiares do proprietário, os vizinhos, o 

adolescente e sua família se sentam em torno a uma mesa. Há um moderador – 

um homem sábio – que não provem nem das famílias nem dos vizinhos. 

O homem sábio anima a cada parte a apresentar sinceramente sua versão: 

por que ocorreu, como, qual seria a reação adequada. 

Questionam-se as razões do adolescente, inclusive se as aceitam, mas não 

seus métodos. Oferecem-se desculpas que são aceitas; pede e dá-se o perdão. 

O adolescente deve pagar sua ação realizando trabalhos de jardinagem 

grátis durante algum tempo. O homem rico e os vizinhos se põem de acordo para 

ajudar as despesas médicas da família. 

Ao final, redige-se a história do roubo de forma aceitável para todos e logo 

se queima o papel, representando o final do episódio, mas não de suas 

conseqüências. 

Este método reconcilia as partes e resolve o conflito. Não é um método fácil. 

Requer profundos conhecimentos e habilidades das pessoas sábias na solução 

pacífica de conflitos para reunir as partes. 

 
Fonte: SEIDEL, Daniel (Org.) Mediação de conflitos: a solução de muitos problemas pode 
estar em suas mãos. Brasília: Vida e Juventude, 2007. 
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 Atividades 
 

Na atividade deste módulo você terá duas opções: fazer um relato de 

alguma experiência de mediação popular que tenha acontecido ou que esteja 

acontecendo em sua comunidade; ou dar a sua opinião sobre a mediação como 

forma de resolver os conflitos. 

Leia os enunciados abaixo, escolha uma atividade e poste na plataforma 

para seu tutor ou tutora, e seus colegas de sala. 

 
1. Neste módulo falamos de algumas experiências de mediação popular 

que estão dando certo em diversas regiões do país. Existe alguma 

experiência acontecendo em sua comunidade ou movimento? Compartilhe 

com seus colegas. 

 

 

 

 

 

2. No início do texto apontamos algumas vantagens e desvantagens da 

mediação de conflitos. Depois da leitura do módulo, e retomando os 

pontos abordados nos outros módulos, qual a sua opinião sobre a 

mediação popular? Como a mediação poderia ocorrer para a resolução de 

conflitos do seu dia-a-dia? 
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