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APRESENTAÇÃO

Podemos elucidar o Programa Mediação de Conflitos como uma política pública
alicerçada ao conjunto de práticas e experiências que tem no direito o seu objeto de
intervenção, pois, com as reformas administrativas do sistema de justiça e a elaboração
de novos modelos alternativos de resolução de conflitos, o Programa avança rumo à
democratização do direito e da sociedade. Além desses atributos, verifica-se o incentivo do Programa às populações, de modo que as mesmas busquem espaços jurídicos e
extrajurídicos para o exercício dos seus direitos.
O estímulo à constituição de métodos conciliadores que têm na prática da mediação de conflitos um mecanismo de resolução pacífica dos mesmos é o que sustenta a
atuação dessa experiência junto à população das áreas onde se concentram as maiores
taxas e índices de criminalidade violenta no Estado de Minas Gerais. Essa experiência
de atuação governamental tem como propostas enfrentar as questões de exclusão social e de violência, fomentar o exercício da cidadania, incentivando o envolvimento e
a participação dos cidadãos na democratização do acesso à justiça.
Atualmente, o Programa Mediação de Conflitos é desenvolvido pela Diretoria
do Núcleo de Resolução Pacífica de Conflitos da Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade, órgão da Secretaria de Estado de Defesa Social do Governo de
Minas Gerais. O objetivo do Programa é empreender ações de mediação de conflitos,
orientações sociojurídicas, articulação e fomento à organização comunitária, valorizando o capital social local de cada área, atuando em 24 regiões distribuídas nas áreas
de Belo Horizonte, Região Metropolitana e interior do Estado de Minas Gerais.
Por fim, cabe mencionar os desafios postos à execução do Programa Mediação de
Conflitos, haja vista as características que historicamente influenciaram o desenvolvimento
dos direitos no caso brasileiro e no estado mineiro. Sabemos, entretanto, o quanto essa prática que será apresentada nesta publicação consegue promover a reversão desses quadros
de violação de direitos, de violência e das mais diversas formas de exclusão social.
LAFAYETTE ANDRADA
Secretário de Estado de Defesa Social
Governo do Estado de Minas Gerais
XV
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PREFÁCIO

A boa governança da política de segurança pública é capaz de reduzir a incidência da criminalidade e da violência. Para tanto, a vontade política do governante de
plantão é fundamental, cristalizando-se em maiores investimentos no setor. A partir
daí deve prevalecer uma racionalidade gerencial que privilegie o conhecimento técnico,
articulando planejamento, monitoramento e avaliação de resultados. Por fim, devemse combinar estratégias repressivas e estratégias preventivas, viabilizando um plano de
ação que aborde o fenômeno criminal numa perspectiva multidimensional.
A crônica divergência entre políticas repressivas e preventivas de controle da criminalidade constitui um óbice à eficácia e à eficiência das ações governamentais nessa área.
O dissenso cognitivo tem implicado a solidificação de posições bastante polarizadas
em termos de ideias entre os decision makers e, em conseqüência, no direcionamento de
políticas de segurança pública. Consolidou-se a percepção e a certeza de que repressão e
prevenção do crime constituem estratégias absolutamente incompatíveis de provisão da
ordem pública, constituindo comunidades epistêmicas opositoras entre si e pouco afeitas ao diálogo. O direcionamento das pesquisas acadêmicas mais recentes é sintomático
desse fenômeno, à medida que estão focadas na análise comparativa de custo/efetividade. E a preocupação quase obsessiva pela descoberta de qual é o melhor receituário no
direcionamento da política de segurança pública, assumindo, a priori, a incompatibilidade
das perspectivas existentes, acaba por reforçar uma disputa desnecessária e inibe, se não
impede, a procura pela conexão e pela complementaridade.
Acresce-se a isso o fato de que boa parte do debate está imiscuída de conotação
ideológica, atrelando-se as políticas retributivas ao ideário da “direita”, ao passo que
as políticas distributivas seriam a expressão das posições políticas da “esquerda”. E,
quando é percebido nesses termos, o diálogo torna-se ainda mais difícil, exigindo que
as políticas de segurança pública tenham que se posicionar ideologicamente. Articulação, combinação, complementação de modelos não se insere no escopo da discussão.
À medida que prevenção e repressão são concebidas como polos opostos e excludentes, reduz-se a capacidade do Estado em prover a ordem pública com efetividade. Essa dicotomia ainda persistente entre os decision makers impõe uma escolha desnecessária no direcionamento de políticas de segurança pública, evitando que a ação
governamental abarque, simultaneamente, as diversas dimensões do fenômeno crimiXVII
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noso. Não é casual, sob este ponto de vista, a identificação de escassas experiências de
políticas de segurança pública cuja efetividade tenha obtido reconhecimento internacional. Tem prevalecido uma atuação segmentada do poder público, priorizando um
ou outro subsistema da justiça criminal, ou mesmo focando somente em medidas que
visam atacar as “causas da criminalidade e da violência”. Políticas públicas abrangentes
e que contemplem a repressão e a prevenção simultaneamente são rarefeitas.
Felizmente esse não é o caso de Minas Gerais. Desde 2003, o estado tem se notabilizado pela implementação de um programa de prevenção social da criminalidade e da
violência sem precedentes no Brasil. E o mais inusitado é que tal programa está inserido
na estrutura de uma Secretaria de Estado que administra o aparato policial, prisional e
socioeducativo. Em outros termos, a política de segurança pública em Minas Gerais nos
últimos oito anos é um exemplo concreto da possibilidade de abordar o fenômeno criminoso sob dimensões diversas. E os resultados em termos de redução dos indicadores
de criminalidade violenta são alvissareiros, provando que a efetividade na garantia da
ordem pública passa pela superação da falsa dicotomia repressão / prevenção social.
A Mediação de Conflitos é um dos destaques do programa de prevenção social
da criminalidade e da violência em Minas Gerais. É um projeto consistente, dotado de
metodologia bem elaborada e composto de equipe técnica bastante qualificada. Além
desses componentes, seu sucesso pode ser explicado por incidir sobre fatores de risco
decisivos da violência urbana na sociedade brasileira. Parte da dinâmica da violência
nos centros urbanos brasileiros envolve a manifestação de uma sociabilidade violenta
que se institucionalizou em territórios historicamente concentradores de desvantagens
sociais. Não é casual, sob tal perspectiva, a rápida proliferação do tráfico de drogas
ilícitas nessas regiões, formando redes de comercialização no varejo pautadas pelas
“bocas de fumo”. A inserção crescente dos jovens como atores e vítimas, e a utilização
massiva da arma de fogo são corolários desse fenômeno social.
A exclusão socioeconômica, a criminalidade e a violência afetam-se mutuamente nessas regiões, estigmatizando seus moradores e restringindo o acesso a direitos
básicos da cidadania. A superação desse ciclo vicioso passa, necessariamente, pela
disseminação de padrões pacíficos de solução de conflitos. O uso da força física nas
microrrelações cotidianas deve ser desestimulado, incorporando-se uma sociabilidade
dialógica que não nega o conflito, mas o administra a partir do reconhecimento da
diferença e da alteridade. Por outro lado, o empoderamento da comunidade nesses territórios é peça chave do processo de construção de uma cultura de paz. Quanto mais
os moradores locais forem capazes de agir coletivamente na solução de problemas
comuns, respaldada na solidariedade e na confiança mútua, maiores são as chances de
se reverter os patamares de violência prevalecentes.
É por contemplar esses aspectos da Mediação de Conflitos que o presente livro
reveste-se de uma virtude singular. O conhecimento teórico é acrescido ao conhecimento empírico, viabilizando a sistematização de um saber acadêmico que é capaz de
pautar as políticas públicas. Em suma, é disponibilizada a todos nós uma obra que
confirma e reafirma a certeza de que segurança pública é algo que vai muito além da
polícia e do aparato repressivo do Estado.
LUIZ FLAVIO SAPORI
Doutor em Sociologia, professor do curso de Ciências Sociais e coordenador do
Centro de Pesquisas em Segurança Pública da PUC Minas.
Foi secretário adjunto de Defesa Social de Minas Gerais no período de 2003 a 2007
XVIII
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INTRODUÇÃO

O presente livro, Programa Mediação de Conflitos: uma experiência de mediação
comunitária no contexto das políticas públicas, é resultado da produção técnico-científica de
profissionais da política de prevenção à criminalidade do Estado de Minas Gerais e
colaboradores que disseminam teorias e práticas fundamentadas em mecanismos de
acesso à justiça e resolução pacífica de conflitos. Nesta quarta publicação1, o leitor vai
encontrar ampla revisão literária, sobretudo reflexiva, acerca do desenvolvimento das
experiências acumuladas, nos últimos seis anos, pelo Programa Mediação de Conflitos. Atualmente, o Programa é desenvolvido pela diretoria do Núcleo de Resolução
Pacífica de Conflitos da Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade, órgão
da Secretaria de Estado de Defesa Social do Governo de Minas Gerais e está presente
em 24 localidades distribuídas entre as regiões da capital mineira, Belo Horizonte, sua
região Metropolitana e o interior do Estado de Minas Gerais. Trata-se de uma política
pública com recorte territorial e comunitário que visa empreender ações de mediação
de conflitos, orientações sociojurídicas, articulação e fomento à organização comunitária, de forma a valorizar o capital social de cada comunidade.
De fundamental importância para a produção científica desta obra, destacam-se
as participações dos mediadores do Programa Mediação de Conflitos (técnicos sociais e
estagiários) e da Comissão Técnica de Conceitos em exercício no ano de 2011. Para além
das equipes técnicas e gestores do Programa, esta produção contou com a contribuição
de parceiros e autores externos, nacionais e internacionais, imprescindíveis referências
para norteamento e consolidação das políticas públicas de resolução de conflitos.

1

A publicação “Mediação e Cidadania: Programa Mediação de Conflitos – Ano 2010” está disponível
para consulta eletrônica nos endereços:
https://www.seds.mg.gov.br/
http://www.ijucimg.org.br/

Livro Mediacao 2.indb 1

27/11/2011 14:05:51

2

COMISSÃO TÉCNICA DE CONCEITOS DO PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS (CTC-PMC 2011)

Ao pensarmos a história como um processo civilizatório, verificamos o desenvolvimento da humanidade na baliza das formas de viver em sociedade, de resolver
os conflitos e de definir direitos e deveres de seus membros. Sabemos que, no caso
brasileiro, os desafios são enormes, em especial quando tratamos do acesso a direitos
e da implantação de métodos de resolução de conflitos. Processos históricos caracterizados pela colonização do país, extermínio dos indígenas, escravidão dos negros, regimes políticos autoritários, coronelismo, clientelismo e os dilemas das desigualdades
sociais são elementos perpetuados até os dias de hoje que influenciam, sobremaneira,
o modelo cultural de sociedade brasileira na qual vivemos. Neste contexto, o Programa
Mediação de Conflitos, confrontando fronteiras e limites demarcados historicamente,
apresenta experiências e possibilidades a partir de seu aprimoramento metodológico.
O tema da participação social e o foco da noção de comunidade são evidenciados
de forma a proporcionar a experimentação de um novo paradigma, qual seja, a Mediação Comunitária enquanto método de enfrentamento das questões de exclusão
social e violência, por meio da participação comunitária e do exercício da cidadania.
No início deste século, foram amplos e complexos os debates sobre as reformas
relacionadas às políticas de segurança pública que balizaram um importante conceito,
o da participação social. Sobre essa abordagem, teremos, no primeiro capítulo, a
contribuição de um dos principais gestores de políticas públicas de segurança cidadã,
o coordenador geral de prevenção à criminalidade de Minas Gerais, Talles Andrade
Souza, com o tema Políticas de Prevenção à Violência e à Criminalidade. Em seguida, apresentamos o acúmulo da metodologia consolidada pelo Programa Mediação de Conflitos ao longo
de suas três últimas publicações, texto sistematizado pelas Comissões Técnicas de
Conceitos do Programa Mediação de Conflitos dos anos de 2009, 2010 e 2011.
Considerada uma prática que sempre se prestou como auxílio para pessoas na
compreensão de si e do outro, a mediação de conflitos, de caráter milenar, com registros desde a história antiga, inova nos dias de hoje pelo caráter comunitário e, consequentemente, participativo dentro de seu cotidiano. E, para abordar esse tema, apresentamos, no segundo capítulo, duas importantes reflexões: a contribuição seminal
do autor e mediador, Juan Carlos Vezzulla, em Mediação de Conflitos: a questão coletiva e
o texto elaborado pela Comissão Técnica de Conceitos (CTC), composta pelos membros em exercício durante a gestão de 2011: O atendimento coletivo para o Programa Mediação de Conflitos: reflexões sobre a prática, que se propõe a ampliar a compreensão acerca dos
casos coletivos atendidos pelo Programa.
Já no terceiro capítulo, temos o imenso prazer de apresentar as reflexões produzidas pela estudiosa e mediadora Tânia Almeida, dentro da sua contribuição teórica
denominada Resolução Pacífica de Conflitos: A importância da abordagem multidisciplinar e do
protagonismo dos envolvidos, em que discorre sobre os métodos tradicionais de resolução
de conflitos e de acesso à justiça que se percebem mundialmente imersos em inúmeras transformações e reformas administrativo-jurídicas, haja vista a baixa resolutividade e a pouca celeridade processual desses métodos, especialmente quando são
aplicados a toda e qualquer das searas dos conflitos. A autora realça o entendimento
de que as novas formas de resolução de conflitos vieram para adentrar nas mais diversas culturas, das mais populares até as mais institucionais. A seguir, nesse mesmo
capítulo, na centralidade da publicação, dentre as inúmeras reflexões da prática do
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Programa Mediação de Conflitos, foram destacados quatro artigos elaborados pelas
equipes técnicas que atuam nos Centros de Prevenção à Criminalidade, quais sejam:
1) A rede de enfrentamento à violência contra a mulher em Ribeirão das Neves, com ênfase no
enfrentamento da violência contra a mulher, de autoria da equipe técnica do Município
de Ribeirão das Neves; 2) Fortalecendo vínculos: o desafio na elaboração conjunta de projetos temáticos, evidenciando os vínculos familiares e o fortalecimento comunitário, de autoria
da equipe técnica do Município de Ipatinga; 3) Como nossos pais, que destaca as formas
de pertencimento à família, à escola e à comunidade, de autoria da equipe técnica de
Governador Valadares; e, por fim, 4) Introdução ao estudo do território: Contribuições para
a Política de Prevenção à Criminalidade, com foco nos estudos e análises sobre territórios
como formas de intervenção, de autoria da equipe técnica de Betim.
A consolidação dos direitos ainda é preocupante na realidade de países ditos em
desenvolvimento e/ou emergentes. Para isso, o Brasil e o próprio Estado de Minas
Gerais têm apresentado um novo cenário de práticas centradas no Direito como objeto de intervenção. Partindo desta acepção, apresentamos, no quarto capítulo, como
essas experiências visam ao exercício da cidadania, sobretudo à garantia dos direitos
humanos. Teremos uma importante reflexão de um dos grandes entusiastas do tema
e militante no campo dos direitos humanos, Braulio Magalhães, com o texto Acesso a
Direitos: da declaração à efetividade. Logo após, temos a contribuição de uma das organizações da sociedade civil, o Centro de Defesa da Cidadania (CDC), responsável pela luta
contínua de garantia dos direitos da população mineira, com o texto Acesso a direitos na
perspectiva do Centro de Defesa da Cidadania. Adiante, são apresentados seis artigos produzidos pelas equipes de mediadores (técnicos e estagiários) que atuam nos Centros de
Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte, Vespasiano e Betim.
Em Belo Horizonte, no Jardim Felicidade, o tema é a dimensão da exclusão
social e os desafios na garantia de práticas baseadas na emancipação e na mediação de
conflitos (A (Re)Apropriação do espaço Curumim); na região Minas Caixa, a equipe propicia uma importante reflexão sobre os laços de família e os fenômenos da violência
doméstica (Fala, família!). A equipe do Município de Vespasiano, por meio do artigo
Flores que transformam: uma experiência de enfrentamento à violência contra a mulher, aborda
as questões familiares e as estratégias adotadas frente à violência contra a mulher. A
equipe da região do Cabana do Pai Tomás em Belo Horizonte discorre sobre a questão
dos papéis sociais com foco na masculinidade e nas demandas de pensão de alimentos
(Mediação de Conflitos: olhares sobre a masculinidade). Pelo Município de Betim, o artigo
Resolve isso pra mim?: os desafios de introjeção dos conceitos basilares do Programa Mediação de
Conflitos apresenta como cerne a reflexão acerca da cultura de resolução de conflitos
adotada tradicionalmente. Destaca os desafios e experiências que visam à tomada de
consciência e à incorporação da mediação como manejo para soluções positivas de
resolução de conflitos. Concluindo, em Belo Horizonte, na região do Jardim Leblon e
em Vespasiano, o foco do artigo recai sobre a alienação parental: Síndrome da Alienação
Parental: possibilidades de intervenção a partir de observações e experiências dos centros de prevenção
à criminalidade Jardim Leblon e Vespasiano.
Para o capítulo quinto, temos o imenso prazer de apresentar um dos mais
importantes nomes no campo da mediação comunitária no Brasil, nosso estimado
mediador e estudioso do tema, Pedro Strozenberg, com o texto Organização comunitária:
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um ponto de equilíbrio na curva, que, ao longo de seu desenvolvimento, problematizou a
importância das lideranças comunitárias e associações populares como partes da apropriação e disseminação da cultura de mediação. Sabemos que a base para a construção
de um paradigma, a partir da participação social, é o que diferencia essa produção científica e a experiência prática do Programa Mediação de Conflitos. Tratar a mediação de
conflitos somente como método é limitar o alcance de disseminação do que convencionamos chamar de mediação comunitária. Ao final desse capítulo, seguindo a esteira
das reflexões sobre participação social, temos a produção dos artigos elaborados pelas
equipes de mediadores do Programa (técnicos e estagiários) que, de maneira crítica,
propuseram importantes reflexões sobre as formas de organizações populares.
Na cidade de Belo Horizonte, na região do Conjunto Esperança / Vila Cemig
– Barreiro, o artigo Da prática à teoria, da teoria à prática: desafios na mobilização social em
demandas coletivas do Programa Mediação de Conflitos faz uma reflexão sobre alguns dos
desafios postos às práticas de mobilização social nos casos coletivos de mediação.
Na região do Aglomerado Morro das Pedras, apresentamos o registro de um debate
sobre o desenvolvimento de diagnósticos participativos como forma de verificação do
capital social local em Diagnóstico da rede local do Morro das Pedras: pesquisa-ação e organização comunitária. No município de Governador Valadares, discutiu-se a Importância da
Organização Comunitária para o trabalho do PMC, enquanto, em Betim, a ênfase do artigo
é o trabalho junto à rede local, como se verifica em Citrolândia: tecendo a rede local. Novamente em Belo Horizonte, a equipe do Taquaril apresenta Uma experiência de integração
entre a equipe do PMC e a da CEAPA; e, no município de Santa Luzia, na região do
Via Colégio, uma reflexão central e textual sobre um caso coletivo no artigo Mobilização e Organização Comunitária: discussão sobre um caso coletivo.
Assim, entregamos esta publicação aos leitores com imensa satisfação, tanto pela
qualidade do seu conteúdo quanto pela possibilidade densa de impacto na realidade de
leitores, de autores e de comunidades. Esperamos que o livro Programa Mediação
de Conflitos: uma experiência de mediação comunitária no contexto das políticas públicas possa
se tornar uma provocação para a construção de mudanças no cenário social e nas visões tradicionais de segurança pública e de justiça, contribuindo para uma sociedade
de efetivação de direitos, justiça e solução pacífica de conflitos para todos e todas.
TALLES ANDRADE DE SOUZA
Coordenador Geral da Política de Prevenção à Criminalidade

ARIANE GONTIJO LOPES LEANDRO
Diretora do Núcleo de Resolução Pacífica de Conflitos,
do Programa Mediação de Conflitos e
do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas

SANDRA MARA DE ARAÚJO RODRIGUES
Coordenadora do Programa Mediação de Conflitos
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CAPÍTULO 1

POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE
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SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA
DE JUSTIÇA CRIMINAL
EQUÍVOCOS, CONTRAPONTOS E POSSIBILIDADES
TALLES ANDRADE DE SOUZA
Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Londrina/PR. Coordenador da
Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade, da Secretaria de Estado de Defesa Social,
do Governo do Estado de Minas Gerais. Especialista em Ciências Penais pela PUC Minas.

“Em tempos de conturbação, os
homens temem a luz, o amor e a liberdade, se escondem na escuridão,
põem distantes de seus semelhantes,
e se mostram propensos a renunciar
a seus mais profundos sonhos.”
Benjamin Fillgey
Estes versos embora escritos no final do século XIX, pelo poeta norte-americano
Benjamin Fillgey retratam muito bem algumas características da sociedade atual, na qual, o
medo da violência e a sensação de insegurança fragilizam o tecido social e a sociabilidade
entre as pessoas. O “outro”, o “desconhecido”, até mesmo o vizinho, passam a ser vistos
como ameaças, não como possibilidades de alteridade. A busca desenfreada por segurança
assume o posto de prioridade nas agendas governamentais e passa a delinear as políticas de
segurança pública. Nesse cenário, é preciso refletir sobre os modelos de política criminal
propostos, calcular sua eficácia, seus custos sociais e apontar alternativas.
Primeiro ponto merecedor de destaque pela influência exercida no delineamento das políticas de segurança pública é o papel da mídia. A forma como a ficção e o
jornalismo contemporâneos tratam o crime e a violência constitui um tema relevante.
Ambos têm oferecido representações sobre o fenômeno da violência como um espetáculo sensacionalista capaz de influenciar a percepção do público e potencializar um
quadro de insegurança e pânico social.
A constante e intensa divulgação de fatos criminosos, em especial, os denominados crimes hediondos (homicídios qualificados, latrocínios, estupros, sequestros, etc.) como se estes fossem a grande maioria dos crimes praticados, favorece a
propagação do medo e da insegurança social, bem como a demanda por respostas
repressivas e arbitrárias.
Luis Eduardo Soares ilustra os efeitos da propagação da violência pela mídia da
seguinte forma:
O volume dos horrores acumula-se e, cada novo dia e novo episódio, aumentam a
cifra trágica. Deduz o (a) leitor (a); “isso não cessa de acontecer”; “isso não termina
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jamais”...”onde vamos parar?” A unidimensionalidade dos canais do tempo na estrutura
semiológica do noticiário diário faz com que cada novo fato se acrescente ao antigo,
ampliando a cifra e indicando a deterioração da vida social. (SOARES. 1996.p 167)

Por meio dessa receita de pseudo informação, os meios de comunicação alimentam, ao mesmo tempo, suas audiências e os demagógicos discursos penais. A opinião
pública, inflamada diante de um suposto cenário de violência desenfreada e fora de
controle, reclama de seus representantes soluções imediatas e repressivas para quase
todos os problemas originados dos mais diversos conflitos sociais.
Diante desse contexto, ganham força os defensores do Direito Penal Máximo, que
postulam ser o Sistema de Justiça Criminal, via Direito Penal, o principal responsável
pela solução de todos os males que atingem a sociedade. Suas fórmulas mágicas para o
“combate” a criminalidade são difundidas: aumento dos tipos penais, aumento da severidade das penas, preponderância da aplicação de penas privativas de liberdade, abuso de
prisões preventivas, flexibilização de direitos e garantias fundamentais, enrijecimento da
execução penal, expansão do sistema prisional, bem como do controle penal.
Como maior exemplo dessa ideologia repressiva apresenta-se o movimento denominado Lei e Ordem. Nos dizeres de Yuri Melo, este movimento reza que:
a sociedade separa-se em pessoas sadias, incapazes de praticar crimes, e pessoas doentes,
capazes de executá-los, tendo a justiça o dever de separar estes dois grupos para que não
haja contágio dos doentes aos sadios. Foi então declarada guerra contra o grupo nocivo
a fim de eliminar crime, criminalidade e criminoso (MELO. 2003. p 21).

Desta feita, políticas de repressão ganham corpo, abusa-se de medidas severas
para, além de intimidar e neutralizar os criminosos, fazer justiça às vítimas e aos homens de “bens”. Cria-se, portanto, um direito penal do terror (Do Inimigo) e diversas
garantias constitucionais arduamente conquistadas passam a ser mitigas e violadas,
dentre as quais se destacam: a presunção de inocência, a ampla defesa, o devido processo legal e a individualização da pena.
A importação dessa ideologia criminalizadora proporciona a criação desmedida de leis,
propiciando uma enorme desorganização do ordenamento jurídico brasileiro. Na maioria
dos casos ocorre à utilização de leis repressoras, desproporcionais, arbitrárias, ocasionais, via
de conseqüência, ilegítimas e simbólicas, pois incapazes de plena operatividade.
Esta inoperatividade pode ser visualizada pela diferença quantitativa entre os
crimes cometidos e aqueles que se transformam em condenações judiciais, denominada de taxa de atrito. Para ilustrar os efeitos da taxa de atrito, citamos dados
apresentado por Marcos Rolim:
Na Inglaterra, de cada 100 crimes cometidos, apenas 3 se transformam em condenações judiciais. Nos EUA, por exemplo, apenas 3% dos crimes violentos se traduzem em sentenças de prisão, o que não deixa de ser surpreendente tendo em vista as
altíssimas taxas de encarceramento lá praticadas. (ROLIM. 2009. p.234)

Outros dados também citados por Rolim foram: uma pesquisa realizada por
Luiz Eduardo Soares no estado do Rio de Janeiro que demonstrou que apenas 8%
dos homicídios praticados resultavam em processos encaminhados ao judiciário, e
dados apresentados por Khan (2001. p.36) sobre o desempenho do sistema de justiça
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criminal de São Paulo no segundo trimestre de 1999 que apontaram para um total de
crimes estimados por pesquisas de vitimização de 1.330.434. No mesmo período, o
índice oficial de criminalidade foi de 33% desse total (443.478 crimes). Em resposta
a eles, foram instalados 86.203 inquéritos policiais (6,4% do total) e foram efetuadas
29.807 prisões, o que perfaz 2,2% do total de crimes estimado para o período.
Não devemos imaginar, todavia, que o sistema seria melhor caso a grande maioria
daqueles que praticam qualquer tipo de crime tivesse recebido sentenças condenatórias.
A seletividade do sistema penal é condição vital e estrutural para a sua existência. Se
sua capacidade operacional concretizasse o poder criminalizador de forma igualitária. Se
todos os cidadãos que cometem crimes fossem igualmente responsabilizados na esfera
penal, estaríamos vivendo uma verdadeira catástrofe social. Imagine se todos os furtos,
todos os abortos, todas as defraudações, todas as falsidades, todos os subornos, todas
as lesões, todas as ameaças, todas as contravenções penais, todos os crimes ambientais,
todos os crimes de trânsito, todos os crimes contra a honra, etc., fossem concretamente
criminalizados, praticamente não haveria cidadão que não fosse criminalizado.
Pior seria ainda se a resposta estatal para todos esses crimes fosse a pena privativa de liberdade. Não haveria cidadão do lado de fora das grades! Deste ponto de vista
a impunidade e não a criminalização é a regra de funcionamento do sistema penal.
(ZAFFARONI, 2002).
Em que pese à seletividade do sistema penal, levantamento feito pela Coordenação
Geral de Política, Pesquisa e Análise da Informação do Departamento Penitenciário
Nacional (DEPEN) do Ministério da Justiça, explicita o avanço do processo de criminalização e de controle social via direito penal no estado brasileiro. A quantidade de
pessoas submetidas ao Sistema de Justiça Criminal, tanto por meio da aplicação de penas
privativas de liberdade, como via aplicação de penas e medidas alternativas é crescente.
Segundo o levantamento estatístico1, a quantidade de pessoas que cumprem pena
e medida alternativa já é superior ao número de presos no Brasil. Em dezembro de
2007 havia 422.373 presos no país, entre condenados e provisórios, e outros 422.522
que cumpriram no decorrer do ano as penas e medidas alternativas.
Em 2002, o número de presos era de 248.685 mil e o de cumpridores de Penas
e Medidas Alternativas de apenas 102.403 mil. Significa que, enquanto o aumento de
presos em cinco anos no Brasil foi de 69,84%, a aplicação de penas e medidas alternativas chegou a 412,6% no mesmo período. Dados de 2009 já apontaram o aumento progressivo da aplicação das penas alternativas (126.273) e medidas alternativas (544.795).
Ao todo, foram 671.068 pessoas em cumprimento desse tipo de sanção penal.
É sempre louvável e necessário comemorarmos o fortalecimento de alternativas
a privação de liberdade. No entanto, a análise sistêmica dos números demonstra que,
infelizmente, o avanço da aplicação das penas e medidas alternativas não representou
a diminuição dos índices de utilização das penas privativas de liberdade. Ao contrário,
o uso abusivo das penas privativas de liberdade permanece acelerado.
Ou seja, presenciamos a expansão de um Estado Penal que faz uso abusivo de
seu aparato coercitivo em detrimento de outras políticas públicas e possibilidades de
1

Dados retirados da Revista Consultor Jurídico, 26 de abril de 2008.
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intervenção e controle social não penal. O uso abusivo da pena privativa de liberdade
é acompanhado pela aplicação tímida da pena restritiva de direito que ainda não conseguiu se efetivar como uma real alternativa a privação de liberdade. A substituição
que deveria acontecer dentro das varas criminais tem sido muitas vezes inobservada.
O direito a substituição, mesmo depois de vencidos todos os requisitos legais que o
autorizam, ainda é percebido como um benefício outorgado a poucos. Consequentemente, ainda presenciamos a superlotação dos cárceres por uma clientela composta de
presos condenados e também provisórios que, em muitos casos, poderiam ter direito
a substituição de suas penas privativas de liberdade por restritivas de direito.
Por outro lado, temos uma série de conflitos sociais que são encaminhados para a
esfera penal e hipertrofiam o sistema de justiça criminal. Os institutos da transação penal
e da suspensão condicional do processo, mediante a aplicação indiscriminada de medidas alternativas, representam válvulas de escape na tentativa de mitigar a hipertrofia que
acarreta audiências ininterruptas nos Juizados Especiais Criminais de todo o país.
Esse processo de criminalização visualizado quantitativamente ilustra bem o
meio pelo qual o direito penal é utilizado para garantir o controle social. Ou melhor,
o controle de uma parcela da sociedade excluída do mercado formal de trabalho, do
mercado de consumo e do acesso a direitos fundamentais. Tantas privações e vulnerabilidades sociais favorecem o processo de criminalização e a cooptação pelo filtro
seletivo dos sistemas de defesa social e justiça criminal.
Como contraponto ao Estado Penal, ganha força no cenário mundial e brasileiro,
o movimento do direito penal mínimo que defende a intervenção da lei penal somente
quando esta for absolutamente necessária para a sobrevivência da comunidade, como
ultima ratio, isto é, deve atuar somente quando os demais ramos do direito revelarem-se
incapazes de dar tutela devida a bens relevantes da vida do indivíduo e da sociedade.
Podendo o ataque ao bem jurídico ser solucionado por outros meios formais que não
o penal, a intervenção do direito penal deve ser considerada ilegítima.
Segundo Maurício Antônio R. Lopes,
o direito penal só deve atuar na medida em que for capaz de ter eficácia. O uso excessivo da sanção criminal (inflação penal) não garante maior proteção de bens, ao
contrário, condena o sistema penal a uma função meramente simbólica e negativa!
(LOPES. 1999. p 92).

Nesse sentido, os minimalistas pregam que o direito penal deve estar focado nos
crimes de maior impacto social, sua atuação é fragmentária e subsidiária. Acreditam
ser a política criminal neo-retribucionista, que defende uma maior intervenção do Estado por meio de seu braço armado, inadequada para a realidade brasileira, haja vista
sua extrema situação de desigualdade social, os altos custos sociais e econômicos do
sistema carcerário, aliado a seus fatores criminógenos, enfim, sua baixa efetividade na
produção de segurança e justiça.
É inconcebível e por demais irresponsável tentar aplicar uma política de lei e
ordem em um Estado Mínimo como o brasileiro que, nos dizeres de Lênio Streck:
“ainda não cumpriu com suas promessas da modernidade” (STRECK. 2002).
Diante de tantos equívocos, qualquer que seja o olhar sobre o funcionamento do
sistema de justiça criminal, quando pautado por modelos de segurança pública repressivos, dúvidas persistentes a respeito de sua eficácia estarão presentes. Uma aborda-
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gem racional não vacila em apontar problemas estruturantes marcado por promessas
não cumpridas que vão, desde a função dissuasória ou intimidadora das penas, até as
perspectivas da ressocialização e produção de justiça. Para Rolim, “quando se depara
com delitos de pequena gravidade, o direito penal é demasiado; quando se depara com
crimes graves, parece inútil”.
Numa sociedade marcada pela cultura da punição, da violência enquanto espetáculo midiático e dos discursos maniqueístas, é difícil acreditar em alternativas que
apostem na prescindibilidade do sistema penal. Todavia, os contrapontos existem e
é possível acreditar em novas possibilidades para as políticas de segurança pública e
atuação do próprio sistema de justiça criminal.
A opção pelo Direito Penal Mínimo abre espaço para a institucionalização e atuação
de políticas de prevenção social à criminalidade, pois permite que o Estado ocupe determinados espaços públicos e acesse camadas marginalizadas da sociedade, pré-candidatas à
criminalização, por vias distintas do controle penal. O Direito Penal não pode ser o cartão
de visita do Estado, muito menos a única forma do corporificação de sua presença na trajetória de vida de pessoas, em especial, pertencentes aos setores mais pobres.
Ao direcionar a abordagem para espaços e indivíduos que sofreram, sofrem ou
poderão vir a sofrer processos de criminalização, a política de prevenção focaliza suas
ações para a reversão de fatores de risco, vulnerabilidades sociais e integração de redes
de proteção social. Ao invés de fazer coro ao infrutífero combate a criminalidade e
aos criminosos, a prevenção se propõe a compreender a complexidade do fenômeno
criminal, suas diferentes formas de manifestação em distintas localidades e contextos
sociais, para então, implementar projetos e ações capazes de enfrentar e reduzir as
causas agenciadoras da criminalidade.
Em sintonia com Luiz Eduardo Soares, as explicações para as violências e a criminalidade não são fáceis. É preciso evitar a armadilha da generalização e das respostas prontas.
“Não existe o crime, no singular. Há uma diversidade imensa de práticas criminosas, associadas a dinâmicas sociais muito diferentes. Por isso, não faz sentido imaginar que seria
possível identificar apenas uma causa para o universo heterogêneo da criminalidade”.
Assim como existem diversas causas para o universo das violências e criminalidades, também coexistem diversas formas de intervenção e enfrentamento a tais ocorrências. Nos últimos anos, surgiram diversas inovações na área de política criminal brasileira
e internacional que, gradativamente, estão sendo assimiladas pelas agencias de segurança
pública e sistema de justiça. Algumas dessas inovações partem de um pressuposto mais
amplo do que o simples mau funcionamento do sistema de justiça criminal. Acredita-se
que estamos diante do desafio de reordenar a própria idéia de justiça criminal.
Seria possível imaginar uma justiça que estivesse apta a enfrentar o fenômeno da
criminalidade e que, ao mesmo tempo, produzisse a integração dos autores à sociedade? Seria possível imaginar uma justiça que, atuando além do paradigma da retribuição
do mal do delito pelo mal da pena, trouxesse mais satisfação às vítimas e às comunidades? Responder positivamente a essas indagações exige a concepção e o compromisso
com a construção de uma política de alternativas penais que propicie ao Estado novas
formas e métodos de atuação.
O próprio Ministério da Justiça, por meio de sua Coordenação Geral do Programa de Fomento as Penas e Medidas Alternativas, compartilha esse horizonte e
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aponta para a necessidade de mudança dos objetivos traçados até então para a política de alternativas penais:
é possível observar que a redução do escopo da política às estratégias atuais poderá
levá-la a entrar na mesma espiral na qual está inserido o sistema prisional: o aumento
progressivo da aplicação de sanções, com a conseqüente necessidade de geração constante de vagas e ampliação das estruturas de fiscalização e monitoramento, sem que
isso implique, necessariamente, no alcance de resultados mais positivos dessa política
ou na diminuição dos níveis de encarceramento. O momento atual é ideal para que
se inverta essa lógica e se ampliem os horizontes da política de alternativas penais em
âmbito nacional, a fim de que ela possa se fortalecer na promoção da segurança pública e da justiça com o respeito aos direitos da vítima e do autor do delito.2

Ampliar os horizontes das políticas criminais significa: a institucionalização de
mecanismos diversificados de resolução de conflitos como a mediação de conflitos e a
justiça restaurativa; a rediscussão do papel da vítima no modelo de atuação do sistema
de justiça criminal; a consolidação e operacionalização de mecanismos de intervenção
não privativos de liberdade que promova a responsabilização do sujeito com liberdade
e manutenção do vínculo com a comunidade;
Diante do fenômeno da violência e criminalidade, o Estado precisa rever suas
prioridades. A restauração do equilíbrio abalado nas relações sociais e o fomento ao
capital social devem preponderar sobre a necessidade de expiação, punição e etiquetamento de agressores e autores de atos infracionais. Qualquer que seja o modelo escolhido é preciso que haja o engajamento dos sujeitos envolvidos como protagonistas
na resolução de seus conflitos e na construção de uma sociedade mais justa e democrática. A comunidade deve ser envolvida nesse processo, o foco deve ser a solução do
problema com a atenção direcionada para o futuro.
A busca pela segurança não pode sobrepujar direitos e garantias constitucionais,
afastar o cidadão do convívio social, dos espaços públicos, das agendas políticas e das
relações interpessoais e comunitárias. O outro e a alteridade não podem ser compreendidos pelas perspectivas do risco, da ameaça e do medo. Conforme os ensinamentos
de Gustin, é preciso afirmar o capital social enquanto:
a existência de relações de solidariedade e de confiabilidade entre indivíduos, grupos e coletivos, inclusive a capacidade de mobilização e de organização comunitária,
traduzindo um senso de responsabilidade da própria população sobre seus rumos e
sobre a inserção de cada um no todo. (GUSTIN, 2005. p.11)

Como se vê, contrapontos existem, embora não apresentem respostas fáceis e
simplistas, são providos de racionalidade e efetividade superiores as promessas ilusórias de segurança social via direito penal máximo. Precisamos estar atentos acerca dos
caminhos a serem trilhados. Ou acreditamos nas novas possibilidades que se apresentam e avançamos rumo a um Estado Democrático de Direito, pautado em princípios
humanitários, ou rumo a um Estado totalitário, no qual a liberdade de muitos será
subjugada, paulatinamente, frente à ilusão de segurança de poucos.

2

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ47E6462CITEMID9DBD6DCA42934BBEB3799BE849A1AE82PTBRIE.htm
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A METODOLOGIA DO
PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
COMISSÕES TÉCNICAS DE CONCEITOS DO PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS1

1. Introdução
O presente trabalho apresenta a metodologia consolidada do Programa Mediação de Conflitos (PMC), desenvolvido pela diretoria do Núcleo de Resolução Pacífica
de Conflitos da Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade, órgão da Secretaria de Estado de Defesa Social no âmbito do Governo de Minas Gerais. Trata-se
de uma política pública com recorte territorial e comunitário que objetiva empreender
ações de mediação de conflitos, orientações sociojurídicas, bem como incentivar a
articulação e o fomento à organização comunitária, de forma a promover os direitos
humanos e valorizar o capital social de cada comunidade. Sua dinâmica tem caráter
participativo, dialógico e inovador, possibilitando a abertura de novos mecanismos de
acesso à justiça social e transformação sociopolítica de pessoas, grupos e comunidades. Atua em níveis individual, coletivo e comunitário.
O Programa Mediação de Conflitos, rompendo com fronteiras e limites demarcados historicamente, a partir do aprimoramento metodológico advindo da sua experiência há mais de seis anos como política pública, é caracterizado com centralidade pela
participação social com foco na noção de comunidade. Nesse sentido, evidenciamos
nessa prática a experimentação de um novo paradigma, a da Mediação Comunitária enquanto método de resolução pacífica de conflitos, desenvolvendo instrumentos
para a minimização dos riscos sociais, em busca da redução das vulnerabilidades e do
enfrentamento às violências, trabalho este que vem sendo implementado nas regiões
com altas taxas de criminalidade violenta do Estado de Minas Gerais.
Abordaremos o organograma metodológico do PMC, evidenciando a estrutura
dos núcleos centrais conceituais e os seus quatro eixos orgânicos: 1) eixo atendimento
1

Este artigo é resultado da análise crítica e da sistematização dos vários textos e publicações que foram
produzidos sobre a metodologia do Programa Mediação de Conflitos ao longo dos últimos seis anos.
Além desta análise, o texto obteve a colaboração ímpar das Comissões Técnicas de Conceitos do PMC
dos anos de 2009, 2010 e 2011. Agradecemos especialmente à Ariane Gontijo, Lígia Garcia, João Paulo
Bernardes e Karina Brandão pelas contribuições. Salientamos, portanto, que o leitor poderá aprofundar em temas específicos contidos neste texto por meio de outras várias publicações já realizadas, a
revista Entremeios publicada em 2007, e, principalmente, os livros do Programa publicados nos anos
de 2009 e 2010, conforme indicação nas referências bibliográficas e ao longo deste próprio texto. Por
fim, este trabalho cumpre a finalidade de consolidar e organizar a metodologia do Programa Mediação
de Conflitos, por meio de trechos adaptados e já utilizados na descrição metodológica do Programa,
tornando uma referência mais sintética, condensada e de fácil leitura.
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individual, 2) eixo atendimento coletivo, 3) eixo projetos temáticos e 4) eixo projetos institucionais.
Por meio desses eixos, as demandas apresentadas ao PMC pelas populações moradoras dos aglomerados urbanos, bairros, vilas e favelas se organizam e são atendidas,
no que diz respeito às questões relacionadas ao exercício da cidadania e na garantia
dos direitos humanos.

2. O Programa Mediação de Conflitos e a política de prevenção à
criminalidade
Com base na Lei Delegada nº 56, na Resolução 5.210 de 12 de dezembro de 2002
e na sustentação conferida pela Constituição Federal no seu artigo 144, a proposta da
política pública de prevenção à violência e à criminalidade desenvolvida pela Secretaria
de Estado de Defesa Social de Minas Gerais traduz-se em inovação no cenário brasileiro da segurança pública, configurando a denominada Segurança Pública Cidadã,
uma vez que é dever do Estado e também responsabilidade de todos. A Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade (CPEC), órgão no Estado de Minas
Gerais inserido na Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS)2, criada em 2002 pela
sobredita Lei Delegada e Resolução referida, tem como desiderato o planejamento, a
implantação e a gestão de programas que promovam a redução das taxas de criminalidade através de ações preventivas em níveis primário, secundário e terciário.
O Programa Mediação de Conflitos (PMC) tem como aporte: estrutura logística,
recursos materiais e humanos, e são desenvolvidos em parcerias com organizações
não governamentais3. A política de prevenção à criminalidade é implantada a partir de diagnósticos quantitativos e qualitativos produzidos pelo Governo Estadual de
Minas Gerais em parceria com universidades e centros de estudo e pesquisa sobre o
fenômeno da criminalidade e violência. Dessa forma, o PMC aplica sua metodologia,
proporcionando às comunidades atendidas instrumentos de gestão de conflitos, possibilitando a elaboração de soluções pacíficas que façam prevalecer os direitos humanos
e fundamentais dos cidadãos e das cidadãs.
O objetivo do PMC, além dos já mencionados acima, dentro da Política de
Prevenção à Criminalidade é prevenir fatores de riscos4 e conflitos potenciais e/ou
concretos, evitando que estes sejam propulsores de ações violentas e delituosas entre os participantes envolvidos. O Programa orienta-se por sua metodologia e pelas
2
3

4

Ver site: www.seds.mg.gov.br.
Atualmente, a SEDS, através da CPEC, consolida uma parceria com uma OSCIP, denominada Instituto ELO, ver site: www.institutoelo.org.br; por sua vez, o Programa Mediação de Conflitos conta com
mais uma parceria com a ONG Centro de Defesa da Cidadania (CDC), ver site: www.cdc.org.br.
“Fator de risco é aquele fator que aumenta a probabilidade de incidência ou os efeitos negativos de
violências, mas não necessariamente determina a incidência de crimes e violências. Quanto maior a
presença de fatores de risco, e menor a presença de fatores de proteção, maior a probabilidade de incidência e de efeitos negativos de crimes e violências. (...) Fator de proteção é o que reduz a probabilidade de incidência ou de efeitos negativos de crimes ou violências. Quanto maior a presença de fatores
de proteção e menor a presença de fatores de risco, menor a probabilidade de incidência e de efeitos
negativos de crimes e violências.” Ver MESQUITA NETO, Paulo. Prevenção do Crime e da Violência e
Promoção da Segurança Pública no Brasil. Ministério da Justiça, 2004. Disponível em http://www.mj.gov.
br/services. Acesso em novembro de 2009.
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diretrizes gerenciais da política de prevenção à criminalidade, sobretudo a partir dos
contextos e dinâmicas locais, culturais, organizacionais e dentro das amplas e diversas manifestações dos conflitos, das violências e das criminalidades encontradas em
cada comunidade. Ao identificar os fatores de riscos vivenciados pelas comunidades,
o PMC constrói propostas de ações transversais participativas com os grupos locais,
no intuito de consolidar fatores de proteção baseados nos princípios da mediação,
diminuindo, assim, os processos de criminalização e de violência.
Um fator fundamental, quando temos o objetivo de expor a metodologia do PMC,
trata-se da sua origem e trajetória. O Programa surgiu da parceria entre o Programa
Pólos de Cidadania e a Secretaria de Estado de Defesa Social, pois, a partir de 2005, a
metodologia do Programa Pólos de Cidadania5 foi incorporada à estrutura do Governo
do Estado de Minas Gerais com o nome “Programa Mediação de Conflitos”.
O Pólos é um programa interinstitucional com sede na Faculdade de Direito
da UFMG, que objetiva aliar atividades de ensino, pesquisa e extensão, promovendo
a inclusão e a emancipação de grupos com histórico de exclusão e trajetória de riscos
sociais. Criado em meados da década de 90, o Pólos se originou a partir do diálogo
entre um grupo de pesquisadores da Faculdade de Direito, com o objetivo central de
compreender as possíveis reformas do Judiciário, sobre a judicialização dos conflitos e formas de acesso à Justiça, e, especialmente, entender as noções de direito dos
moradores que viviam nas localidades denominadas favelas e aglomerados urbanos
de Belo Horizonte. As favelas são marcadas por amplas situações de exclusão e são,
em sua maioria, alijadas do acesso formal aos direitos básicos e fundamentais. Esse
grupo de pesquisadores em contato com essas localidades formularam, então, um
“Projeto” responsável pela implantação de Núcleos de Mediação e Cidadania (NMC),
proporcionando, por meio dessa relação, a criação de uma metodologia que valorizasse a participação dos grupos na consolidação de seus direitos, na solução e criação
de respostas aos problemas e conflitos apresentados, de modo a integrar as diversas
percepções e os diversos saberes envolvidos.
A partir de 2006, o PMC passou a ser gerenciando integralmente pelo Estado, e,
ao longo dos anos, vem consolidando e ampliando sua metodologia e seus resultados,
chegando ao ano de 2011 com mais de 100 mil atendimentos em mediação de conflitos
e orientações sociojurídicas (individuais e coletivas), mais 67 projetos temáticos, centenas de coletivizações de demandas, dezenas de ações de diagnósticos comunitários,
entre outras diversas e complexas formas de mobilização, de articulação comunitária
e de fomento à rede local. Atualmente, o somatório dos profissionais do PMC chega
a cerca de 200 mediadores (diretoria, coordenação, gerências, supervisores, gestores,
técnicos sociais e estagiários das áreas de Psicologia, Direito, Ciências Sociais, Serviço
Social, História, Pedagogia, entre outras) que passam por formação inicial e continuada, e se mantêm qualificados para desenvolver a metodologia do PMC, além do
suporte diário viabilizado pelo acompanhamento das supervisões metodológicas do
Programa e as constantes reflexões originadas por meio dos encontros metodológicos
que acontecem semanalmente desde 2005, bem como em função das diversas refle-

5

Ver site: www.polos.ufmg.br.
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xões realizadas, também com a mesma recorrência semanal, através das discussões de
casos em cada região onde está implantado o Programa.

3. Organograma da metodologia do Programa Mediação de Conflitos
Utilizando-nos de um desenho formulado6 para dimensionar os conceitos teóricos
e fundamentos do Programa Mediação de Conflitos, apresentamos o organograma
abaixo (Figura 1), no qual são identificados os conceitos-chave que perpassam toda a
metodologia do Programa. O uso do organograma retoma as publicações anteriores e
sedimenta reflexões há tempos discutidas. Nele estão situados conceitos basilares, sendo que cada um deles está interligado aos demais, formando uma leitura que sustenta,
integra e traz coerência aos quatro eixos de atuação (eixo individual, eixo coletivo, eixo
projeto temático e eixo projeto institucional) do Programa Mediação de Conflitos.

Fonte: Programa Mediação de Conflitos (2010, p.16).

6

Este organograma foi elaborado durante a gestão da Comissão Técnica de Conceitos do Programa
Mediação de Conflitos durante o ano de 2010, e já adotado como instrumento metodológico que
organiza os conceitos e marco teórico utilizados pelo Programa. Além deste organograma, a discussão
que se segue em seguida é parte da produção teórica realizada pela Comissão Técnica de Conceitos do
ano de 2009 e principalmente a Comissão de 2010.
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3.1. Núcleo Conceitual
O Núcleo Conceitual é a estrutura fundante que organiza os conceitos do Programa Mediação de Conflitos, tendo em vista o paradigma da Mediação Comunitária, para tanto, a noção de prevenção social à violência e à criminalidade é o que
interliga os demais conceitos basilares, e são identificados quatro conceitos base: 1)
Acesso a direitos; 2) Resolução pacífica de conflitos; 3) Princípios e técnicas da
mediação e 4) Organização comunitária. Cada um desses conceitos está interligado
com os demais, sustentando as teorias, as técnicas e os instrumentos implementados
por meio dos quatro eixos de atuação (eixo individual, eixo coletivo, eixo projetos
temáticos e eixo projetos institucionais) do Programa.

3.1.1. Prevenção social à violência e à criminalidade
Os fatores de riscos, já mencionados acima, são elementos que tornam algumas
comunidades mais propensas a vivenciar manifestações de violências, de processos de
criminalização e da própria criminalidade. Em contraposição a esses fenômenos, a prevenção social à violência e à criminalidade pressupõe a criação de fatores de proteção,
como recursos favoráveis à construção de ciclos virtuosos de proteção, por meio da
valorização das potencialidades e da participação da própria comunidade. O modelo
sistêmico identificado como Modelo Ecológico de Segurança Pública é o aporte teórico em que se baseia o Programa Mediação de Conflitos.
O Modelo Ecológico percebe as relações sociais em perspectiva sócio-histórica
sistêmica, ampla e complexa. Trata-se de uma ferramenta conceitual que permite, por
parte das equipes do PMC, a leitura da realidade em conjunto com as comunidades locais e auxilia no modo de identificação dos dilemas enfrentados. Nesse sentido,
passa-se a perceber e a reconhecer os fatores de risco que tornam a região vulnerável
à emergência da violência e da criminalidade, obtendo, portanto, condições de intervenção concretas e delineamento de novas maneiras de lidar com os conflitos, com o
escopo de fortalecer os fatores de proteção.

3.1.2. Acesso a direitos
Pode-se dizer que favorecer o acesso a direitos e a garantias fundamentais permite fortalecer fatores de proteção em comunidades e regiões marcadas pela pobreza,
pelas violências e pela exclusão. Nas palavras de Gustin (2005), uma das idealizadoras
da metodologia adotada pelo Programa Mediação de Conflitos, acredita-se que
(...) uma metodologia eficaz de constituição de capital social e humano para
a minimização de violências, dentre estas a situação de pobreza e indigência,
poderia gradualmente reverter em parte este quadro de desenvolvimento social
negativo. (GUSTIN, 2005, p.188)

O acesso a direitos pode ser entendido como um processo de/em ação, que, por
meio da atuação do Programa, trabalha de forma efetiva para o alcance da autonomia,
da emancipação e da responsabilização dos grupos sociais e dos sujeitos locais. Grupos
sociais e sujeitos autônomos devem ser, antes de tudo, sujeitos de direitos, para, observa-
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das essas condições, tornarem-se responsáveis pelos seus próprios destinos e assumirem
uma postura ativa diante da vida social que os cerca. Esse sujeito de direitos, em função
do processo pedagógico da atuação desenvolvida pelo PMC, é levado a atuar de maneira
ampliada como um agente crítico e consciente, que lute pelos seus direitos e os reivindique. As transformações vivenciadas pelas comunidades podem eventualmente envolver
outros atores em torno da luta por direitos coletivos. Nesse contexto de fortalecimento
dos laços sociais e comunitários, percebemos claramente o acúmulo de capital social e a
criação de um ciclo virtuoso capaz de gerar fatores de proteção que tornam as comunidades menos vulneráveis à emergência da violência e da criminalidade.
Sabemos, portanto, que os processos de transformações individuais e/ou comunitárias muitas vezes é lento e gradual. Com base nas complexidades dos contextos de
atuação do Programa, podemos afirmar que o acesso a direitos não é a transmissão de
informações ou mesmo a tradução de Códigos e a aplicação de Leis. Trata-se do insumo
a processos qualificados de promoção da reflexão e de convocação das vontades pelas
pessoas, grupos e comunidades, rompendo com paradigmas tradicionais, muitas vezes
ausentes ou mesmo violentos. Partimos, pois, da participação dos atendidos como instrumento de construção de conhecimento sobre os direitos e a cidadania. O acesso a direitos ganha uma perspectiva participativa quando cada ator envolvido é levado a refletir
sobre sua condição, seus valores e as relações sociais até então estabelecidas. De forma
clara e não assistencialista, os atendidos são questionados quanto às expectativas de que
o Poder Público, com histórico de atuação paternalista, resolva os seus problemas.
Para tanto, a cidadania postulada com a Constituição Brasileira de 1988 vem
sendo construída de forma processual a partir da participação dos cidadãos, fazendo
afirmar os seus direitos. Gustin apud Mediação e Cidadania: Programa Mediação de
Conflitos (2010) argumenta que
O resgate dos direitos humanos em localidades de extrema exclusão (favelamentos) e de periferias e, inclusive, de países também periféricos, exige que seja
atribuído às populações destas localidades o status de sujeito de sua própria história, no interior de um processo pedagógico edificante e emancipador. Há que
se instaurar um processo onde as pessoas tornam-se atores conscientes de sua
exclusão e de seus riscos e danos e de suas possibilidades de solução. Só assim,
e exclusivamente assim, é que a adversidade pode ser superada ou minimizada.
(GUSTIN, 2005, p.210)

3.1.3. Resolução pacífica de conflitos
A Resolução pacífica dos conflitos está vinculada aos ideais constitucionais de
consolidação do Estado Democrático de Direitos postulados no Preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em outubro de 1988, com o
seguinte enunciado:
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte, para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar,
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e
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comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição
da República Federativa do Brasil. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 2008, p.37, grifos nossos)

Para compreendermos mais sobre a resolução pacífica de conflitos, faz-se necessário o entendimento sobre o que são conflitos. Os conflitos são processos históricos que revelam confrontos, contrapontos ou divergências de opiniões, metas ou
interesses. Esses processos são aceitos ou não, de acordo com as normas e valores
sociais de cada sociedade. Conforme a visão positiva dos conflitos, estes são vistos
como elementos inerentes às relações humanas e à organização social, constituindo
uma oportunidade impulsionadora de desenvolvimento, crescimento, reflexão e amadurecimento. Segundo Nascimento e El Sayed apud Mediação e Cidadania: Programa
Mediação de Conflitos (2010),
O conflito é fonte de ideias novas, podendo levar a discussões abertas sobre
determinados assuntos, o que se revela positivo, pois permite a expressão e exploração de diferentes pontos de vista, interesses e valores. (NASCIMENTO;
EL SAYED, 2002, p.47)

Nesse sentido, ao localizarmos os conflitos no cenário brasileiro, sabemos, conforme DaMatta (1997), que estes nem sempre foram reconhecidos pelas autoridades
públicas e pela própria sociedade que se formara no país, sendo, na atualidade, um
dilema para sua condução, administração ou gestão. O reconhecimento dos conflitos,
segundo o referido autor, traz para a interpretação da cultura brasileira os traços mais
indesejáveis, denotando os ritos e papéis hierárquicos, contraditórios e autoritários de
poder, especialmente quando aqui tratamos da resolução desses conflitos, especialmente por enxergá-los como ponto central na consolidação dos direitos. Para tanto,
torna-se necessário o estabelecimento de uma gestão adequada dos conflitos, levando
em consideração esses aspectos e processos sócio-históricos, e é nesse cenário que o
paradigma da Mediação Comunitária, conforme já mencionamos acima, surge como
aparato conceitual que pretende favorecer a resolução pacífica dos conflitos, de modo
a gerar crescimento pessoal, comunitário e social. A ideia da mediação é conduzir o
diálogo e abrir canais para a expressão dos afetos, dos valores e dos interesses, possibilitando aos envolvidos condições de resgatar as causas ou origens dos conflitos, de
maneira pessoal e social. Tratando da difusão de novos paradigmas a serem apropriados por grupos sociais que, de maneira dialógica, fomentem redes valorativas capazes de questionar as normas sociais hierarquizantes historicamente, buscando novas
respostas, distintas das manifestações violentas, das culturas com foco litigante e das
tradicionais formas de solução de conflitos.

3.1.4. Princípios e técnicas da mediação
Para apresentarmos os princípios e as técnicas da mediação, será necessário tecer
uma explanação sobre as definições do conceito de mediação. Para tanto, devemos dizer que a ideia da mediação tem origem histórica antes mesmo do Velho Testamento,
seu percurso e existência sempre se prestaram como auxílio às pessoas na condução
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de comportamentos individuais e sociais. Sabemos que diversas culturas sempre se
utilizaram da mediação como prática para solução dos conflitos entre os povos e nações. Ao longo dos séculos, e especialmente com o advento do Estado Moderno, a
mediação foi sendo incorporada como método institucional de resolução de conflitos,
sendo experimentada como método de resolução extrajudicial de questões conflituosas no século XX, a partir da Escola de Harvard. Seus conceitos são amplos e diversos,
havendo distintas correntes que desenvolvem teorias sobre sua definição e a sua aplicação. No entanto, seja em qual contexto for, compreendemos que a mediação é muito
mais que um procedimento institucional de solução de conflitos; é, sobretudo, uma
visão de paradigma sobre as relações sociais, mas utilizaremos, com base em Vezzulla
(1995), uma definição que comporta o entendimento sobre a mediação adotado pelo
Programa Mediação de Conflitos. Nas palavras do referido autor,
A mediação é uma técnica de resolução de conflitos não adversarial que, sem imposições de sentenças ou laudos e com um profissional devidamente formado, auxilia
as partes a acharem seus verdadeiros interesses e a preservá-los num acordo criativo
onde as duas partes ganham. (VEZZULLA, 1995, p.15)

Com base no organograma exposto acima (Figura 1), os princípios e as técnicas
da mediação são norteadores de todos os eixos de atuação do Programa, e, em todas
essas intervenções, o olhar dos mediadores também terá esse mesmo norte teórico.
Observamos que os princípios da mediação revelam de maneira primordial a identidade do Programa Mediação de Conflitos, permitindo que o trabalho realizado seja
diferenciado de outras ações, projetos, programas e demais políticas públicas. Dessa
forma, os princípios destacados aqui funcionam como conectores metodológicos das
ações desenvolvidas pelo Programa, mantendo a coerência institucional e atuando
como norteadores para as equipes, supervisão e coordenação.
Antes de apresentar cada um desses princípios, é importante deixar claro que
elegemos alguns que são basilares dentro do leque conceitual da mediação em âmbito
internacional. Portanto, a proposta não é esgotar uma discussão teórica sobre as bases
da mediação, tampouco abordar todos os princípios que embasam a mediação; nosso
objetivo é fazer luz à existência desses princípios na prática e experiência do PMC.
Conforme análise em Programa Mediação de Conflitos (2009) e Mediação e Cidadania:
Programa Mediação de Conflitos (2010), aqui também vale dizer que esses princípios não
são de propriedade exclusiva da mediação. Quando pensamos o seu método, sabemos
que a mediação é a responsável por agrupar esses princípios em sua integralidade metodológica, mas que os mesmos são conceitos utilizados isoladamente ou em subgrupos em outros contextos e práticas dentro das ciências humanas e sociais. Além disso,
o escopo aqui não é discutir cada princípio e conceito de forma aprofundada, mas
apenas permitir uma percepção da integração que os referenciais a seguir promovem
para a metodologia do Programa.
I. Voluntariedade / Liberdade dos envolvidos
O trabalho desenvolvido pelo Programa Mediação de Conflitos é pautado pela
adesão voluntária dos grupos sociais, processo no qual as pessoas escolhem qual o instrumento adequado dentro dos eixos do Programa, ou mesmo se ela quer ser atendida
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ali, para lidar com a questão trazida, problema vivido ou mesmo os conflitos apresentados. Caso a pessoa aceite, o trabalho desenvolvido será continuadamente pautado por
esse princípio da liberdade entre as partes, sendo que, durante o desenvolvimento metodológico do trabalho, cada envolvido poderá tomar as decisões sobre os rumos a serem
adotados com relação à demanda apresentada, sempre baseado na promoção e garantia
dos direitos humanos. No caso de a pessoa não aceitar o trabalho desenvolvido pelo
programa, certamente é tarefa institucional do mesmo indicar as possibilidades externas
ao espaço proposto, seja o Poder Judiciário ou outra possibilidade, dentre as demais políticas públicas do Poder Executivo e ONGs em geral (Programa Mediação de Conflitos,
2009; Mediação e Cidadania: Programa Mediação de Conflitos, 2010).
II. Diálogo
A principal ferramenta de trabalho utilizada pelo Programa é o diálogo. Em
todos os eixos de atuação do PMC, o diálogo é considerado o instrumento a que se
recorre para promover reflexão e transformação das relações sociais. Conforme Six
apud Leandro e Cruz (2007), o diálogo irá proporcionar as formas possíveis na administração dos conflitos. É a partir do diálogo verdadeiro e sincero entre os grupos sociais que poderemos almejar os anseios de justiça e de solução de problemas, abrindo
as oportunidades para que as pessoas possam se apropriar dos discursos enunciados e
com base neles pactuar formas novas de resolução dos conflitos.
III. Cooperação
A cooperação para o PMC pode ser compreendida como a ruptura das posições
rígidas, fazendo sobressair os interesses reais das pessoas e grupos sociais, que, firmados no propósito de construção de saídas conjuntas entre os envolvidos em dada
situação ou conflito, pretendem obter uma ação cooperada, destacando as vontades
individuais e somando os interesses e necessidades interpessoais e coletivos.
IV. Restauração das relações
Conforme destacado em Mediação e Cidadania: Programa Mediação de Conflitos (2010), a
“restauração das relações” visa restabelecer o diálogo entre as pessoas e restaurar relações
rompidas, seja entre indivíduos, grupos ou instituições. Mesmo que o objetivo não seja o
restabelecimento dos vínculos, a proposta é favorecer o diálogo e a cooperação, resgatando a trajetória de rompimento, positivando ultrapassar as posições e chegar aos interesses
que originaram dado conflito. A restauração das relações no PMC acontece no procedimento de mediação propriamente dito e em todos os seus eixos de atuação. Sobretudo,
merece destaque a sua utilização na formulação nos projetos e nos casos de orientação, na
atuação coletiva, na organização comunitária e no fortalecimento da rede local.
V. Responsabilização
Segundo as reflexões postuladas em Programa Mediação de Conflitos (2009), o termo
“responsabilidade” refere-se aos deveres e obrigações ligados a dada ação. Com base
na teoria jurídica, responsabiliza-se aquele que delibera, pois, ao realizar uma conduta,
deve-se assumir os resultados e processos orientados pelo seu próprio comportamento. Ao tratarmos das responsabilidades, devemos compreender a responsabilização
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pelas pessoas e grupos sociais que, além de possuírem a plena capacidade de assumir
as consequências de suas ações, sejam, de fato, sujeitos de direitos. No âmbito de atuação do PMC, quando tratamos da responsabilização, é necessário agregar a dimensão
dos direitos humanos e garantias fundamentais. Para Gustin (1999, p.31), esse limite
definiria a capacidade indispensável e mínima para a atribuição de responsabilidade às
pessoas. Tomando essa ideia para a dimensão de uma democracia participativa, em que
os direitos devem ser exercidos, pois nem sempre são dados aos indivíduos de uma
forma ampliada, percebemos que a esfera da responsabilidade alarga-se ainda mais.
Conforme discutido em Mediação e Cidadania: Programa Mediação de Conflitos (2010),
entendemos a responsabilização como uma meta com elevado potencial transformador, pois as pessoas e grupos sociais que acessam o PMC, na expectativa de adquirir
um “bem ou resposta do Estado”, se deparam com outra proposta, a da participação.
Para tanto, sabemos que também será necessário romper com essa tradição clientelista
e patrimonialista adquirida historicamente na formação das políticas no caso brasileiro, em que um terceiro decide e resolve os problemas e anseios da população.
VI. Emancipação
Nas análises feitas em Programa Mediação de Conflitos (2009) e Mediação e Cidadania:
Programa Mediação de Conflitos (2010), percebemos algumas semelhanças entre os conceitos de empoderamento apud Baquero (2007) e emancipação apud Gustin (1999), mas
sabemos das suas distinções. Deixaremos as discussões sobre empoderamento com o
primeiro autor. Neste texto, focaremos a emancipação com base na segunda autora.
Gustin (1999) apresenta a emancipação como a capacidade da comunidade de
dialogar, influenciar, deliberar e intervir em suas próprias decisões e também dos
demais atores institucionais, sejam instituições públicas ou privadas, percebendo-se
como ator social capaz de atuar na solução de seus problemas, a partir de relações de
organização e de solidariedade, minimizando os efeitos causados pelos danos econômicos e sociais. Nas palavras da autora, a emancipação é a:
Capacidade de permanente reavaliação das estruturas sociais, políticas, culturais
e econômicas do seu entorno, com o propósito de ampliação das condições
jurídico-democráticas de sua comunidade e de aprofundamento da organização
e do associativismo com o objetivo de efetivação das condições políticas pelas
mudanças essenciais na vida dessa sociedade para a sua inclusão efetiva no contexto social mais abrangente. (GUSTIN, 1999, p.22)

No desenvolvimento dos eixos de atuação do PMC, busca-se estimular a comunidade a participar de espaços de discussão em torno dos principais problemas vividos
na realidade das pessoas e grupos sociais. Dessa forma, a promoção da cidadania e
emancipação constituem um processo a ser desenvolvido a médio e longo prazos, pois
envolve mudanças comportamentais, culturais e sociais de indivíduos e coletividades.
A metodologia do PMC busca abarcar a promoção da reflexão sobre a realidade vivida, estimulando a tomada de decisões, incentivando a vivência da democracia, entre
outras ações. A orientação sobre os direitos e deveres também é uma forma de estimular a emancipação, abrindo as possibilidades e opções de ação, enfrentando relações
de dependência, submissão, alienação, opressão, dominação, especialmente quando
tratamos as relações de gênero.
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VII. Empoderamento
Conforme análise realizada em Programa Mediação de Conflitos (2009), encontramos
Lawson apud Baquero (2007) definindo o empoderamento como um processo por
meio do qual pessoas, organizações e comunidades adquirem controle social sobre
questões de seus interesses. Os autores compreendem o empoderamento como processo e resultado, emergindo de um processo de ação social, no qual os indivíduos
tomam posse de suas próprias vidas, pela interatividade com outros, gerando pensamento crítico em relação à realidade social, favorecendo a construção da capacidade
pessoal, comunitária e social, possibilitando a transformação das relações sociais de
poder. Segundo as palavras literais de Baquero (2007),
Empoderamento, enquanto categoria perpassa noções de democracia, direitos
humanos e participação, mas não se limita a essas. É mais do que trabalhar em
nível conceitual, envolve o agir, implicando processos de reflexão sobre a ação,
visando uma tomada de consciência a respeito de fatores de diferentes ordens
– econômica, política e cultural – que conformam a realidade, incidindo sobre
o sujeito. (BAQUERO, 2007, p.142)

Dentro das diferentes dimensões que o conceito abarca, para o PMC utilizamos as
suas dimensões individuais, interpessoais, coletivas e comunitárias. Todas as perspectivas
sobre a noção de empoderamento devem considerar as características da Mediação Comunitária, que, segundo Baquero (2007), trata, de maneira geral, da revisão das pessoas com
relação ao acesso a direitos e às formas de solução de conflitos. Nas palavras do autor,
O empoderamento comunitário se direciona ao desenvolvimento da capacitação de grupos desfavorecidos para articulação de interesses e participação comunitária, visando à conquista plena dos direitos da cidadania, à defesa de seus
direitos e à influência em ações do Estado. (...) No contexto do processo de
empoderamento comunitário, é fundamental o engajamento da população na
compreensão da problemática que afeta as suas condições de vida, na discussão
de soluções alternativas, na definição de prioridades e na decisão a respeito de
estratégias de implementação de programas, seu acompanhamento e avaliação.
Trata-se de desenvolver competência para um agir político e para atuar sobre os
fatores que incidem na qualidade de sua vida. É fundamental que a comunidade
participe como sujeito, e não como objeto, desse processo. Desse modo, não se
trata de uma mera participação, reduzida a uma presença física em assembléias,
para atingir metas previamente estabelecidas. (BAQUERO, 2007, p.141)

VIII. Autonomia
Segundo as discussões realizadas em Programa Mediação de Conflitos (2009), podemos dizer, etimologicamente, que a palavra autonomia vem do grego, em que “autos”
quer dizer a si; “nomos” quer dizer regra ou lei, e foi usada para designar as cidades-estados gregas que se pretendiam autônomas, ou seja, eram governadas por suas próprias
leis e não estavam submetidas ao julgamento de outras cidades; eram, pois, independentes e se autogovernavam.
Posteriormente, o termo foi adotado para designar o homem, uma vez que este é
o único ser na natureza capaz de obter autonomia. Mesmo que por vezes movido por
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impulsos irracionais, é capaz de deliberar sobre suas ações e pautar-se diferentemente
pelas condições externas ou mesmo desejos internos, de acordo com sua racionalidade. O homem é um ser de liberdade, pois é livre das leis da causalidade da natureza e
capaz de autogoverno, regido por leis e regras. Importante ressaltar, que essa tradição,
com base nos postulados do Mundo Antigo e principalmente com assento nos clássicos da Teoria Moderna, é estruturalmente organizada na versão literal de “homem”.
Portanto, quaisquer discussões que tratam da “mulher”, quando pensamos em autonomia, serão abordadas muito tardiamente por autoras, mulheres e feministas, como
Pateman (1993). Nesse sentido, o conceito de autonomia, de autogoverno, deve ser
regido com base na relação de equidade de gênero. Gustin (1999) destaca as pessoas e
o desenvolvimento da autonomia como a capacidade
(...) de fazer escolhas próprias de formular objetivos pessoais respaldados em
convicções e de definir estratégias mais adequadas para atingi-los. Em termos
mais restritos, o limite da autonomia equivaleria à capacidade de ação e de intervenção da pessoa ou do grupo sobre as condições de sua forma de vida.
(GUSTIN, 1999, p.31)

Para o PMC, segundo os estudos realizados em Programa Mediação de Conflitos
(2009), ser autônomo é também a capacidade de reconhecer que os outros também
são sujeitos de direitos, e que esta é uma necessidade primordial de pessoas e grupos
sociais. Isso porque ser autônomo envolve uma dimensão social. Autonomia, para
Gustin (1999), trata da natureza social, ao qual só pode ser aprendida pelo indivíduo na
sua interação dialógica com os demais. Para a autora, citando Habermas, “a capacidade
de autonomia é construída a partir do aparecimento de novas identidades, surgidas
de interações conflitivas, que se efetivam quando se harmonizam com as identidades tradicionais, superando-as” (GUSTIN, 1999, p.32). Ainda segundo essa mesma
pensadora, recorrendo agora a Habermas e Taylor “a condição de autonomia dá ao
indivíduo a capacidade de transcender uma visão tópica da comunitária e os limites de
uma linguagem e de uma estrutura conceitual particular através da sua capacidade de
aprendizagem, de criatividade e de interação” (GUSTIN, 1999, p.32).
O PMC trabalha fomentando a autonomia do indivíduo, em todos os eixos de sua
atuação. A reflexão crítica se dá no sentido de que o sujeito construa soluções para sua
demanda e reconheça no outro um ser autônomo, portador de direitos e capaz de criar soluções para a questão que os atinge, promovendo resoluções para os conflitos. A mediação
e as demais intervenções propostas pelo Programa não se constituem como um processo
impositivo e não cabe às equipes técnicas decidir ou dar sugestões quanto aos rumos que
os envolvidos devem tomar. A autonomia constitui peça fundamental do desenvolvimento
comunitário e social, podendo ser conceituada como a capacidade de crítica, decisão e atuação frente aos dilemas enfrentados ou como a capacidade demonstrada por indivíduos ou
grupos de agir de forma consciente e responsável pelo próprio destino.

3.1.5. Organização comunitária
A organização comunitária é desempenhada pelo PMC nas ações realizadas junto à
rede ou comunidade local, pois todos os eixos de atuação do Programa estão articulados
entre si. Além disso, o entendimento conceitual de que, para gerar a emancipação, a res-
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ponsabilização, a autonomia, a cooperação, faz-se necessário estimular o trabalho em rede
e em conjunto com as pessoas e grupos sociais das comunidades é diretriz da atuação.
Para tanto, a noção de organização comunitária se baseia na participação social,
e é utilizada no Programa Mediação de Conflitos a partir de alguns conceitos da ação
coletiva de pessoas ou grupos sociais, tais como: capital social, redes sociais mistas,
pesquisa-ação e mobilização social. Cada um desses conceitos está interligado e os
mesmos estão metodologicamente definidos pela constituição de capital social como
uma das formas para minimizar os efeitos da exclusão social e da pobreza.
O conceito de capital social é estruturante na elaboração da metodologia do Programa desde sua origem. Faremos, portanto, uma breve elucidação do mesmo, no intuito
de demonstrar a sua importância quando tratamos da organização comunitária.
Gustin (2005) compreende capital social como “a existência de relações de solidariedade e confiabilidade entre indivíduos, grupos e coletivos, inclusive a capacidade
de mobilização e organização comunitárias, traduzindo um senso de responsabilidade
da própria população sobre seus rumos e sobre a inserção de cada um no todo” (GUSTIN, 2005, p.11). Para a autora, as ações e reivindicações devem ocorrer de forma organizada, sistemática e permanente no cotidiano dos grupos sociais e comunidades, a
partir da revisão das práticas sociais, favorecendo a mobilização social e a organização
popular, garantindo a cidadania. Outra definição adotada, a qual foi mencionada na
Revista Entremeios do PMC, conforme Franco apud Leandro, vai dizer que
(...) à medida que atitudes de autonomia materializam-se em forma não-hierárquica de relacionamento humano e, à medida que atitudes democráticas correspondam a modos não-autocráticos de regulação de conflitos, marcados pela
horizontalização das relações, o capital social encontra campo propício para sua
produção, acumulação e reprodução. (FRANCO apud LEANDRO, 2007, p.43)

O PMC nos permite analisar e ressaltar que o Poder Público assume um papel central
como arena de convergência das demandas sociais, enquanto mobilizador de capital social,
segundo defende Galgani (2007). Para esse autor, o Poder Público poderá contribuir no
fomento e fortalecimento de relações sociais baseadas na confiança e na reciprocidade, de
modo a estimular a participação de pessoas e grupos, e auxiliar na articulação dos mesmos
na solução de problemas compartilhados e na defesa do interesse coletivo.
Putnam (1996) apresenta o conceito de capital social, tratando da análise do
resultado de um trabalho de pesquisa iniciado em 1970, com duração de 20 anos, e
que teve como referência as regiões da Itália entre o norte e sul. No estudo, discorreu
sobre a ampla diversidade existente na península, visando realizar uma investigação
referente ao desempenho das instituições e às adaptações destas ao seu contexto social. Para tanto, o autor realizou um acompanhamento das mudanças administrativas
da Itália ocasionadas pela reforma política no início da década de 70, em uma análise
comparativa sobre os processos de decisões adotados politicamente em cada uma das
regiões pesquisadas, regiões estas nas quais foram constatadas importantes diferenças.
O estudioso menciona que pesquisas empíricas levadas a cabo num contexto amplo
têm confirmado que as normas e redes de engajamento cívico – ou seja, a presença
de capital social – pode melhorar a educação, diminuir a pobreza, controlar a criminalidade, propiciar o desenvolvimento econômico, promover melhores governos e até
reduzir os índices de mortalidade. Assim, nas palavras do autor,
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Capital social, além de se constituir como um bem público, diz respeito a características da organização social, como confiança, normas e sistemas, que contribuam para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas.
(PUTNAM, 1996, p.177)

O Programa Mediação de Conflitos, implementado nas comunidades como vilas, favelas, aglomerados e bairros periféricos, compreende que a participação comunitária acontece de maneira singular, demonstrando, sobretudo, as formas de organização do capital social local. Assim, o capital social preexistente em cada comunidade
deverá ser reconhecido por meio da concepção específica de sua formação, dadas as
variações de cada realidade. Nesse sentido, sabemos que existem diversas fontes de
verificação da constituição de capital social, desde ações que circunscrevem um âmbito
mais individual até as ações coletivas. Portanto, para a identificação desse elemento, é
necessário conhecer e identificar os grupos representativos em cada região, realizando
o Diagnóstico Organizacional Comunitário. O PMC, de forma geral, visa favorecer a
mobilização e o fortalecimento desses grupos por meio de pesquisas, diagnósticos e
pelas relações constituídas em cada realidade, provocando reflexões sobre a participação comunitária e a diminuição dos dilemas da ação coletiva.
De acordo com Programa Mediação de Conflitos (2010), destacamos que o tempo
de existência do Programa Mediação de Conflitos nessas regiões é recente. Assim, o
entendimento sobre a importância do envolvimento das comunidades na construção
de uma política e na consolidação e constituição de capital social acontece gradualmente, vencendo um histórico de desigualdades generalizadas, de baixa participação
cívica, de impunidades, de frustrações e ausências de bens públicos e materiais em
relação ao papel do Estado.
A rede social mista é concebida pelo PMC como uma importante maneira
de intervir junto às comunidades, apresentando as formas de associar e agir entre
pessoas, grupos e entidades. A ideia de rede pode ser definida, dado o seu aspecto
formal, como um conjunto de pontos interligados. Podemos, pois, falar de redes de
computadores, trabalho em rede, rede social, entre outros. A noção de rede é utilizada
para designar ou qualificar sistemas, estruturas ou desenhos organizacionais que se
caracterizam por uma grande quantidade de elementos, mas com alguma ligação entre
si (MARTINHO, 2003).
Segundo análise em Programa Mediação de Conflitos (2010), não podemos denominar
rede qualquer trabalho feito em grupo ou através de uma estrutura organizacional. A
rede tem um atributo fundamental, mantida que é por uma dinâmica de relacionamento
horizontal; isso quer dizer que as decisões não são tomadas de forma hierárquica.
Nessa dinâmica da rede, o relacionamento é horizontal e não hierárquico, as
decisões são tomadas pelos participantes da mesma a partir de um consenso entre os
componentes, apresentando características tais como: a) exigir que os participantes
estejam ligados em torno de um objetivo comum; b) que esteja aberta sempre a novas relações com outros indivíduos e participantes de outros grupos; c) que seja descentralizada,
o que implica que as decisões são tomadas de forma participativa entre os envolvidos;
e d) que ela tenha uma auto-organização, ou seja, a ausência de hierarquia não significa
que a rede funcione sem obediência a regras e princípios estabelecidos pelo envolvidos
na mesma. O conceito de rede é de suma importância na construção de uma demo-
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cracia participativa, garantindo espaço para que as decisões sejam tomadas a partir do
consenso entre atores políticos de um Estado.
O PMC desenvolve sua atuação de fomento à articulação entre as entidades e à
consolidação de parcerias, seja por meio de espaços regulares já constituídos ou mesmo na consolidação de novos espaços de rede. A entrada do Programa nas comunidades só é viabilizada por meio das lideranças e entidades já atuantes na região, pois são
estes, como explicitado, que ajudam a legitimar o trabalho junto à comunidade.
O terceiro conceito importante da organização comunitária é a proposta do método de pesquisa-ação, que se constitui a partir do estabelecimento de “um espaço de
interlocução onde os atores implicados participam da resolução dos problemas, com
conhecimentos diferenciados, propondo soluções e aprendendo na ação” (THIOLLENT apud Programa Mediação de Conflitos, 2009: 49/50).
Para o Programa Mediação de Conflitos, a metodologia de pesquisa-ação é adotada, segundo os preceitos do programa Polos, integrando teoria e prática social, estruturada nos conceitos de cidadania, subjetividade e emancipação. Trata-se de investigar situações sociais, que envolvem pessoas, organismos sociais, normas e critérios
específicos e problemas de naturezas diversas. As finalidades de investigação são tanto
teóricas quanto práticas: o aumento de conhecimento das situações deverá permitir
o equacionamento de problemas comunitários reais e a ampliação das capacidades
de transformação dos contextos ou de condutas (Mediação e Cidadania: Programa
Mediação de Conflitos, 2010).
Para o PMC, a dúvida e a indagação são ferramentas essenciais do referencial
teórico da mediação, assumido por seus profissionais, com postura de aprendizes e
investigadores. O olhar do “mediador” permanece voltado sempre para a construção de conhecimento sistêmico, visando apreender as conexões estabelecidas no
contexto das relações interpessoais, intergrupais ou interinstitucionais; analisando
um saber que não está dado, mas que é parte da valorização e implicação de cada
ator envolvido da realidade local.
A equipe de profissionais (mediadores, técnicos e estagiários) que atua no PMC,
assim como os pesquisadores, exerce um papel de facilitadores e articuladores, procurando valorizar as potencialidades locais e levando os envolvidos a refletir sobre a
resolução das demandas, qualquer que seja ela, a partir de buscas e saídas criativas e
adequadas aos dilemas apresentados.
Outro conceito da organização comunitária é o conceito de mobilização
social, sendo essencial na medida em que as pessoas e os grupos sociais busquem
a efetiva democracia participativa, que, na definição de Mafra (2006), pode ser
entendida como:
a participação ativa de uma sociedade civil mobilizada em que os sujeitos, na
qualidade de participantes de um debate público, buscam balizar as regras que
regulam a vida coletiva por meio de uma prática efetiva de comunicação, voltada para o entendimento.

A mobilização social, segundo Henriques apud Programa Mediação de Conflitos
(2009), pode ser entendida como “a reunião de sujeitos que pretendem resolver problemas e transformar a realidade, em relação a uma causa que pode ser considerada de
interesse público” (HENRIQUES apud Programa Mediação de Conflitos, 2009, p.53).
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4. Eixos de atuação do Programa Mediação de Conflitos
O Programa Mediação de Conflitos está estruturado em quatro eixos de atuação:
1) Eixo Atendimento Individual, 2) Atendimento Coletivo, 3) Projetos Temáticos e 4)
projetos Institucionais. Vejamos como se organiza cada eixo a seguir.

4.1. Eixo Atendimento Individual
No Eixo Atendimento Individual, a atuação se dá através da realização de atendimentos individuais7 de mediação e/ou orientação. Esses são realizados por uma
dupla interdisciplinar e geralmente acontecem no espaço físico do PMC. Em casos
excepcionais, o atendimento pode ocorrer em outro local, como instituições da rede
local ou associações comunitárias, para facilitar o acesso das pessoas que, por motivos
de dificuldades de locomoção ou mesmo por outras motivações advindas das demarcações do território em razão das quais não possam circular na comunidade, não podem acessar diretamente o espaço do PMC. Assim, o Eixo Atendimento Individual é
organizado segundo o fluxograma apresentado a seguir (Figuras 2 e 3).

Fonte: Programa Mediação de Conflitos (2010, p.33)

7

Destacamos que o atendimento individual não implica a participação de apenas uma pessoa, mas
caracteriza-se por conflitos de natureza interpessoal, envolvendo menor número de pessoas.
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Fonte: Programa Mediação de Conflitos (2010, p.34)

O acesso das pessoas ao Programa Mediação de Conflitos se dá por meio de encaminhamentos da rede parceira, de lideranças locais, da indicação de outros atendidos
(boca-a-boca), dos vizinhos, dos familiares ou por iniciativa própria. Muitas vezes, as
pessoas chegam ao PMC sem conhecer o funcionamento do mesmo, com a expectativa de que serão atendidas por “advogados e psicólogos, e que estes resolverão os
seus problemas”. Cabe à equipe de mediadores, já no primeiro atendimento, começar
a desconstruir esse imaginário, apresentando-se como profissional mediador e técnicos sociais ou estagiários, introduzindo alguns princípios fundamentais do trabalho,
tais como direitos, autonomia, diálogo, entre outros. Desse modo, o PMC apresenta à
pessoa atendida a proposta de auxiliá-la na busca da melhor solução ou administração
da demanda apresentada, envolvendo-a enquanto parte atuante. Para isso, faz-se necessária uma postura ativa das pessoas diante da questão trazida.
A principal forma de iniciar os atendimentos se dá através do agendamento prévio de horário. O agendamento é usualmente marcado. No entanto, os casos que são
considerados emergenciais, como os casos em que aparecem ameaças ou alguma situação que apresente risco iminente, são atendidos rapidamente, no momento em que o
Programa é acionado, e em grande parte das vezes não são casos para mediação propriamente dita. Como o PMC está inserido em Centros de Prevenção à Criminalidade,
de base local, a equipe não pode desconsiderar as diversas realidades, entre violências
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e violação de direitos, que são apresentadas ao Programa. Desse modo, para dar uma
atenção a tais urgências, as equipes estabelecem parcerias com as redes especializadas
de atuação de enfrentamento às várias violências apresentadas, desenvolvendo uma
atuação integrada e compartilhada. Passamos adiante aos passos e etapas adotados
pela metodologia do PMC, conforme exposto na Figura 3 acima.

4.1.1. Acolhimento
Conforme análise em Programa Mediação de Conflitos (2010), entende-se por acolhimento o momento em que a pessoa chega ao Programa, relata o seu caso, apresentando a sua demanda, no qual se inicia a construção de laços de confiança com a equipe
de mediadores. No instante do acolhimento, a escuta é mais importante do que qualquer informação que se possa transmitir àquela pessoa, pois, na maioria das vezes, ela
se encontra muito fragilizada, indecisa e diante de pessoas que, por enquanto, são-lhe
estranhas, mas que, de alguma forma, ela considera como sujeitos que podem ajudála naquele momento. Isso porque o Programa preza por valorizar a pessoa humana e
demonstrar respeito em relação às questões trazidas.
É durante o acolhimento que a equipe faz uma breve apresentação da política e
do Programa Mediação de Conflitos. Frequentemente, esse momento de apresentação e
explicação vem após a escuta da demanda, pois, muitas vezes, as pessoas chegam muito
ansiosas e, logo que entram para a sala de atendimento, já iniciam seus relatos. Após essa
primeira escuta e a breve apresentação do PMC e dos métodos de resolução de conflitos,
a dupla agenda um novo atendimento. Nesse intervalo, o caso é compartilhado com o
restante da equipe, de modo a estruturar a melhor forma de condução, bem como proporcionar um tempo de reflexão e entendimento por parte da pessoa atendida acerca do
Programa e do seu interesse na metodologia de trabalho desenvolvida.
Essa etapa pode durar mais de um atendimento, de acordo com a disponibilidade
das pessoas. Verifica-se também, nesse processo, se a demanda trata de orientação ou
mediação, bem como o interesse das pessoas em participar desse método.
No caso de mediação, a equipe, após a discussão de casos e a aceitação da primeira parte, convida o outro envolvido no conflito a comparecer ao PMC para que possa
ser acolhido da mesma forma. Cabe ressaltar que, para existir mediação, são necessários abertura ao diálogo e o mínimo de equidade de poder entre os envolvidos no conflito. Isso não é possível nos casos em que há violência, cabendo à equipe desenvolver
outros métodos, que não se aplicam pela mediação; são casos de orientação, nos quais
caberá sensibilizar, encaminhar e acompanhar a demanda junto às redes especializadas.
Os casos mais frequentes estão relacionados à violência doméstica e familiar contra
a mulher, sendo fundamental a articulação do PMC com órgãos da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Essa é uma diretriz de trabalho do Programa, que
apoia o enfrentamento a todas as formas de violência e violação dos direitos humanos,
especialmente de mulheres, jovens, crianças e idosos(as).
Em geral, existem também, conforme mencionado acima, demandas emergenciais, que trazem consigo históricos de violência e abuso de poder que impedem o
procedimento da mediação e implicam acesso à rede para possíveis encaminhamentos,
para que a pessoa seja direcionada a um atendimento especializado. Nesses casos, a
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equipe investiga o histórico da demanda, avalia os riscos e as possíveis consequências
na tomada de decisões, e posteriormente encaminha e acompanha o caso, fazendo
contato com o equipamento da rede e especialmente com a própria pessoa atendida.

4.1.2. Discussão de casos
De acordo com as formulações em Mediação e Cidadania: Programa Mediação de
Conflitos (2010), a discussão de casos é uma reunião de trabalho na qual a equipe analisa
e discute todas as demandas, tanto individuais quanto coletivas, bem como estabelece
hipóteses e intervenções. Essa etapa ocorre semanalmente ou, dependendo da complexidade envolvida, imediatamente após o atendimento.
Nesse momento, todos os membros da equipe de mediadores podem contribuir com questionamentos, análise metodológica e problematizações até então não
percebidos pela dupla que realizou o acolhimento. Nessa reunião, é possível fazer
uma primeira avaliação do caso, no que diz respeito à possibilidade de mediação ou
do cabimento de orientação. Além disso, a equipe também deve avaliar quais profissionais conduzirão os próximos atendimentos. Ressalta-se que, mesmo em relação ao
caso passível de mediação, cabe aos próprios atendidos a opção ou não pelo processo,
respeitando, na maioria das vezes, a posição de um dos mediadores que realizou o
atendimento. É também nessa discussão que se estudam as peculiaridades do caso,
verifica-se se o mesmo extrapola a esfera interpessoal, avaliam-se os possíveis impactos na comunidade e na dinâmica local de violências e criminalidade, verificam-se os
fatores de risco presentes nas demandas e elas podem gerar, em algumas situações,
intervenções de caráter mais coletivo.

4.1.3. Orientação
Segundo a metodologia do PMC descrita em Mediação e Cidadania: Programa Mediação
de Conflitos (2010), o processo de orientação ocorre quando a pessoa busca esclarecimentos acerca de uma situação, sobre como acessar determinado serviço e direitos, como
lidar com situações de violação de direitos ou um conflito, dentre outros. As orientações
desempenhadas pela equipe trazem consigo os princípios que fundamentam a mediação,
de modo a promover autonomia, emancipação, empoderamento e responsabilização na
busca pelos direitos e exercício da cidadania. Desse modo, nenhuma orientação desenvolvida pela metodologia do PMC é pura e simples, por mais objetiva que seja a questão
trazida. As orientações podem acontecer em apenas um atendimento, bem como podem
se desdobrar em vários atendimentos à mesma pessoa (ou pessoas).
É possível também desenvolver o método de orientação quando a pessoa atendida (ou a segunda pessoa envolvida no conflito) não opta pelo processo de mediação,
solicitando informações e/ou encaminhamentos à rede parceira. Desse modo, a equipe do PMC esclarece dúvidas acerca de outros procedimentos de resolução de conflitos etc. Além disso, o Programa encaminha as pessoas para serviços de atendimento
gratuito preferencialmente de serviços públicos, do Poder Judiciário, da Defensoria
Pública, do Ministério Público ou outro parceiro da rede local.
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Em alguns casos, são discutidos o entendimento e interesse que a pessoa atendida
tem sobre o Programa Mediação de Conflitos, evitando, assim, a utilização inadequada do serviço. Destaca-se, ainda, que os integrantes da equipe do PMC, responsáveis
pelas orientações àquelas pessoas que procuraram o Programa, não serão os mesmos
dentro do processo de mediação, quando for o caso, porque as pessoas da equipe que
prestarem as orientações não devem participar do processo da mediação, pois a orientação é parte da metodologia do PMC, mas não do procedimento de mediação.

4.1.4. Mediação
Conforme já mencionado acima, para o Programa Mediação de Conflitos, a mediação auxilia as pessoas na forma de escolha quanto a tomadas de decisões e solução
dos conflitos, por meio do diálogo e do auxílio de um terceiro multiparcial. Segundo a metodologia do Programa e em consonância com as publicações do Programa
Mediação de Conflitos (2007; 2009; 2010), abordam-se, nesse método, as fases da
mediação de modo a qualificar o procedimento realizado. Destaca-se que as fases descritas abaixo não acontecem de forma linear e pode ocorrer mais de uma fase em um
mesmo atendimento, de modo que a explanação abaixo possui fins didáticos. Sabemos
o quanto os conflitos são complexos e não podemos fazer desse procedimento algo
rígido; é necessário manter a sua dinâmica e plasticidade, de acordo com cada caso e/
ou situação. As fases, de acordo com a Figura 3, são:
1. Pré-mediação
2. Abertura do atendimento conjunto
2. Investigação
4. Agenda
5. Criação de opções
6. Avaliação das opções
7. Escolha das opções
8. Solução

4.2. Eixo Atendimento Coletivo
O objetivo desse eixo é atender aos casos em que haja prevalência dos interesses
coletivos e que exijam adaptações ao processo de mediação ou orientação por conter
questões amplas que tratam das coletividades. Entende-se, no entanto, que não é apenas a natureza coletiva da demanda que faz com que se classifique o caso de tal forma.
Por caso coletivo, entendem-se as demandas de mediação ou orientação trazidas pela
comunidade, seja por meio de uma liderança comunitária, seja pelos demais atores da
comunidade, em que são utilizadas as técnicas de mediação e seus princípios (Programa Mediação de Conflitos, 2009, p.81).
Sabemos dos imensos desafios postos a esse eixo. O PMC procura desconstruir
a compreensão inicial dos atendidos de que os problemas se apresentam exclusivamente na esfera individual ou interpessoal. É importante fomentar o reconhecimento
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de que o problema considerado individual ou interpessoal interfere na vida de outros
e que as decisões nem sempre poderiam partir do sujeito isoladamente. Para alteração
da dinâmica do conflito, é requerida análise conjunta e compartilhada de um grupo de
moradores, que necessitam identificar um objetivo comum.
O Programa apresenta para a pessoa atendida a proposta de auxiliá-la na busca
da solução ou da administração da demanda trazida, envolvendo-a enquanto participante atuante e ativo, para que seja alcançado o objetivo esperado. Nesse sentido,
é importante frisar que a metodologia segue uma estrutura básica, composta pelos
princípios e elementos que devem ser observados em um caso coletivo, mas não há
como propor uma forma fechada, única e linear, já que falar em coletividade significa preparar-se para lidar com a diversidade, onde espaço em que a criatividade das
equipes é constantemente exigida (Programa Mediação de Conflitos, 2009, p.87). O
trabalho no âmbito coletivo pressupõe lidar com o sentimento de pertencimento à comunidade, com estímulo à participação social, com fomento à constituição de capital
social potencializando as pessoas e os grupos locais comunitários para a cooperação
coletiva e fins associativos.

4.2.1. Acolhimento
O acolhimento nesse eixo ocorre de forma semelhante ao já descrito no eixo
atendimento individual, no que diz respeito à apresentação da Política de Prevenção,
do PMC, da dupla de atendimento, da escuta ativa da demanda, construção do laço de
confiança, entre outros. Entretanto, algumas particularidades precisam ser destacadas.
Uma delas diz respeito ao reconhecimento das pessoas envolvidas na demanda em
questão. Assim, nos momentos em que a equipe consegue identificar que a demanda
trazida, às vezes por uma única pessoa, envolve um número maior de moradores, por
exemplo, uma rua inteira, busca-se discutir junto à(s) pessoa(s) atendida(s) a possibilidade de unir outras forças, a fim de reivindicar e buscar uma solução coletiva.
É necessário que a pessoa ou grupo que traz a questão se considere sempre
responsável e desenvolva uma postura ativa diante do problema relatado. Aqui também a busca de informações e a realização de algumas ações serão construídas entre
equipe técnica e os demandantes, como, por exemplo, identificar outras pessoas
diretamente afetadas pelo problema e que poderiam, desse modo, ser convidadas
para os próximos encontros.
Após esse processo de reconhecimento dos participantes, a equipe fará a escuta ativa das percepções de cada um dos envolvidos sobre o conflito e trabalhará a
mobilização das pessoas, conforme será tratado mais adiante. A partir de uma maior
compreensão da natureza do conflito pela equipe técnica e pelos demandantes, será
construída uma forma de intervenção mais apropriada: mediação ou orientação.

4.2.2. Discussão de casos
Este é o momento em que a equipe analisa o caso apresentado e constrói possíveis intervenções. Ao proceder ao estudo do caso, consegue-se ter uma visão abran-

Livro Mediacao 2.indb 33

27/11/2011 14:05:53

34

COMISSÃO TÉCNICA DE CONCEITOS DO PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS (CTC-PMC 2011)

gente sobre a questão apresentada, identificar as particularidades e objetivos comuns,
bem como posições e interesses que possam unir pessoas direta e indiretamente envolvidas com o problema. No atendimento coletivo, os casos podem se configurar como
casos de orientação ou de mediação.

4.2.3. Orientação
As equipes percebem que muitas das demandas coletivas que chegam ao PMC
não são passíveis de mediação, mas trata-se de pessoas e/ou grupos que não têm
acesso ou desconhecem seus direitos fundamentais. Nesse sentido, a orientação ganha espaço e contribui para o fomento à cidadania. Pode acontecer em apenas um
atendimento, bem como se desdobrar em vários. Percebe-se que, em muitos casos de
mediação, fazem-se necessárias também orientações que, no âmbito coletivo, trazem
consigo, na maioria dos casos, o acesso a direitos e/ou serviços como, por exemplo,
a elaboração de estatutos e regularização de documentação de associações. Aqui também, assim como nas orientações, aplicam-se todos os princípios norteadores das
demais ações do PMC.

4.2.4. Mediação
Nesse eixo, as etapas pré-mediação, abertura do atendimento conjunto, investigação, agenda, criação, avaliação, escolha de opções e solução são organizadas tendo
em vista o contexto coletivo em que se inserem. Dentre as mesmas, destacamos a necessidade de se trabalhar questões próprias da dinâmica grupal, tais como relações de
poder, comunicação, liderança, trabalho em grupo e corresponsabilização.
Nesse sentido, objetiva-se a ampliação dos diálogos, a compreensão do conflito,
a elaboração de soluções satisfatórias, o desenvolvimento de ações solidárias e o estímulo a formas de comunicação participativas.

4.3. Eixo Projetos Temáticos
Projetos Temáticos se constituem como ações propostas pelas equipes técnicas
e são decorrentes da leitura dos fatores de risco e fatores de proteção identificados
a partir da inserção junto às comunidades locais. Tais demandas são observadas por
meio da leitura e análise de instrumentos, como relatórios quantitativos e qualitativos,
questionários socioeconômicos, Diagnósticos Organizacionais Comunitários, Fóruns
Comunitários, Planos Locais de Prevenção à Criminalidade e relatos de gestores, lideranças e associações locais.
As equipes debruçam-se sobre esses instrumentos com o objetivo de propor
ações comunitárias que pretendem envolver um número específico de famílias ou grupo-alvo, para se trabalhar as questões que chegaram ao Programa. Pode-se dizer que as
Coletivizações de Demandas são ações de menor complexidade que os Projetos Temáticos e geralmente envolvem um tempo menor para sua execução. Enquanto isso, os
Projetos Temáticos possuem um maior detalhamento e ocorrem em mais encontros
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com a comunidade. Os dois seguem um instrumento técnico semelhante, composto
pela elaboração de um projeto de execução e de uma matriz do marco lógico8.

4.4. Eixo Projetos Institucionais
O Eixo Projetos Institucionais contempla as ações macro elaboradas pela diretoria do Programa Mediação de Conflitos em nível estadual ou municipal, a partir da
leitura da inserção do PMC em suas diversas localidades.
Esse Eixo comporta instrumentos e ações amplos que abarcam muitas ou todas
as comunidades nas quais o PMC atua, propondo intervenções que pretendem promover fatores de proteção ou garantir a execução institucional das atividades das equipes
técnicas. Ao perceber a incidência repetitiva de alguns fatores de risco em contextos
e localidades diferentes, procura-se criar de forma institucional estratégias comuns de
intervenção. As ações executadas nesse eixo constituem-se de relações institucionais
constantes que são celebradas através de instrumentos jurídicos disponibilizados pelo
Estado como convênios, contratos e termos de cooperação técnica, entre outros.

8

Matriz com objetivos, resultados e atividades, seus indicadores verificáveis, meios de verificação e
premissas, que facilita o planejamento e elaboração do projeto.
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Introdução
Escrever hoje sobre mediação envolve, para mim, partir de uma subjetividade, a
minha experiência prática e a observação desde meu espaço de mediador e fundamentalmente de formador de mediadores da evolução sofrida pelos serviços de mediação
dos que de uma maneira ou outra participei e da atuação profissional de alguns dos
mediadores que formei.
Logicamente esse olhar e a posterior reflexão estão carregados das minhas expectativas e ilusórios, mas fundamentalmente da minha convicção do que é a mediação1. Por isso começo por antecipar a subjetividade deste trabalho que longe de negar,
utilizo como o material empírico do qual partem as minhas análises e considerações.
O fato de reconhecer a parcialidade de meu trabalho confirma o conceito fundamental da mediação: ninguém tem a razão, somente temos pontos de vista e a chave
é poder integrar esses pontos de vista num composto complexo que permita ao leitor
refletir desde diversos olhares para que consiga questionar e adicionar o próprio.

1

O meu conceito da mediação ultrapassa o procedimento de resolução de conflitos para se transformar numa filosofia e ideologia de relacionamento social. A sua proposta de apropriação responsável
dos problemas e fundamentalmente a proposta de autogestão para uma comunidade participativa,
cooperativa; ciente de ser protagonista da planificação e construção do futuro. Em síntese a mediação promove a emancipação das comunidades no desenvolvimento das capacidades de participação,
relacionamento cooperativo e solidário, criatividade e sensibilização na procura de programação e
implementação de seu futuro.
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Como apaixonado pela mediação, toda a minha escrita é apaixonada, mas desejo
esclarecer que sou ciente que ao dizer: é assim, na realidade estou a dizer: é assim?
Gostei do nome que deram a meu escrito antes de começar a escrevê-lo, pois ao
apontar à questão coletiva, está a expressar que existe uma outra questão que podemos
chamar de “individual” que está presente na opção dada.
Por isso introduzo neste escrito essa dualidade. Os que pensam que a mediação é
um sistema individualista de abordagem dos conflitos introduzida para que tudo continue igual e eu (e outros2) que penso que não há mediação individual, pois sempre está
em jogo a transcendência e repercussão social implícitas na prática da mediação.
Três autores alimentam principalmente meu pensamento e de eles resgato alguns
conceitos que trabalharam por considerá-los indicados para ordenar os meus pensamentos e permitir contar com parâmetros de comparação entre a mediação individual
ou liberal e a mediação que eu considero mais fiel a si mesma: a mediação transformadora3 ou socialmente responsável.
De Boaventura de Sousa Santos tomo os seus conceitos de tensão do direito entre a regulação e a emancipação, que ainda ele tenha em certa medida desconsiderado,
eu continuo a achá-los muito claros na demonstração de resultados obtidos segundo
os objetivos na implementação. Também claro, sua obra toda, fundamentalmente a
que refere ao retorno do colonizado que penso ilustra perfeitamente como a cultura
da mediação produz os efeitos contrários a sua ocidentalização.
De Paulo Freire além de sua obra toda, a conclusão de diferenciar o seu método
de ensino como de conhecimento – reconhecimento em oposição ao de conhecimento colonizador, também usados por Boaventura.
De António Gramsci utilizo apenas uma parte de sua complexa elaboração sobre
hegemonia. Tenho claro que estou traindo a Gramsci por recortar alguns conceitos de
um todo maior. Mas desejo esclarecer que na realidade estou traindo a todos os autores presentes neste trabalho, pois uso a minha leitura deles, a minha interpretação, sem
pretender dar conta do que quiseram dizer, somente extraindo o que eu interpretei.
Claro que há muitos outros autores como Warat, Bauman, Foucault e muitos
outros que me esqueço de citar porque estão tão dentro de mim que como dizia freudianamente Jorge Luis Borges: O esquecimento é a melhor das memórias.

2

3

Incluo neste outros sem dúvida a equipe do Programa Mediação de Conflitos de Minas Gerais e
como exemplo apresento uma frase escrito por Ariane Gontijo Lopes Leandro no Prefácio do livro
“Mediação e Cidadania. Programa Mediação de Conflitos. Ano 2010” : Trataremos aqui, por excelência, de uma nova
concepção, não se restringindo a um método procedimental nem mesmo a um comportamento natural dos indivíduos, para
esta concepção convencionamos chamar de mediação comunitária, delineando-se a partir de um olhar claro da realidade
social, através de diagnósticos, do trabalho em redes sociais mistas, pela mobilização social, tudo isso caracteriza e se
adota na experiência empírica do Programa Mediação de Conflitos.
Conceito elaborado por Luis Warat que está parcialmente usado por mim e que por isso o complemento com o nome de socialmente responsável. Também poderia chamá-la de mediação comunitária
não fosse o desgaste sofrido por esse nome.
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Estado da Situação
O maior desafio vivido pelos que trabalhamos com mediação por mais de
vinte anos tem sido diferenciar o seu procedimento emancipador da sua prática
individualista liberal.4
A ocidentalização da mediação a partir da Revolução Industrial e a confusão de
sua identidade forçada pela ideologia dominante trouxe a ilusão às classes dominantes
de poder usar o seu procedimento, ligado à arbitragem, como uma “justiça privada”
que lhes permitisse organizar, fora da tutela do estado, um sistema de abordagem dos
conflitos que assegurasse a preeminência de seu poder.
Com o slogan da auto-composição dos conflitos, da celeridade e da economia processual e financeira, o capital globalizado se preocupou por difundir a mediação por todos
os países através das Associações Comerciais e as Câmaras de Comércio e Indústria.
A questão não teria nada de censurável se não fosse que para reforçar esse avanço
neoliberal se utilizasse a argumentação da sobrecarga do Judiciário propondo a mediação
como o instrumento barato que viria a desafogá-lo sem menoscabar o poder oficial.
Produze-se assim uma aliança que resulta reforçada pelo Poder político que no
seu afã de implementar os recortes orçamentários atendendo às pressões dos organismos financeiros internacionais, acolheu de muito bom grau a mediação como esse
auxilio que viria a produzir uma pequena mudança para que tudo continuasse igual. 5

Hegemonia6 e Mediação
A hegemonia é entendida - a diferença da dominação, que se exerce sobre
adversários mediante a violência - como um processo de direção política e ideológica no qual uma classe ou setor consegue uma apropriação preferencial das
instancias de poder em aliança com outras classes, admitindo espaços onde os
grupos subalternos desenvolvem práticas independentes e nem sempre “funcionais” para a reprodução do sistema. Néstor García Canclini 7

Gramsci descreveu que a hegemonia operava em vários frentes e os espaços que
eram abertos pelos aspetos morais que levava a permitir que vigorassem, por exemplo,

4

5

6

7

Isso supõe contrapor o individuo capitalista, ao individuo-associação. Uma cooperação que obriga o
individuo a um novo tipo de liberdade e atividade diferente da burguesa; uma iniciativa não centrada
no núcleo pessoal, mas a realização duma vida superior, responsável. Gramsci, A., Scritti Politici. A cura
di Paolo Spriano, Roma, Riuniti, 1979, p. 112
Contrariamente ao princípio sistêmico de que uma mudança num componente do sistema produz a
mudança do sistema todo, prefiro o conceito de Gatopardismo de Giuseppe Tomasi de Lampedusa.
O termo hegemonia deriva do grego eghesthai, que significa “conduzir”, “ser guia”, “ser chefe”; ou
tal vez do verbo eghemoneno, que significa “guiar”, “preceder”, “conduzir”, e do qual deriva “estar
ao frente”, “comandar”, “governar”. Por eghemonia o grego antigo entendia a direção suprema do
exército. Trata-se então dum termo militar. Egemone era o condutor, o guia e também o comandante
do exército. No tempo da guerra do Peloponeso, se falou da cidade hegemônica, a propósito da cidade
que dirigia a aliança das cidades gregas na luta entre si. www.gramsci.org.ar
Gramsci con Bourdieu. Hegemonía, consumo y nuevas formas de organización popular NUEVA SOCIEDAD NRO.71, MARZO- ABRIL DE 1984, PP. 69-78
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os direitos das crianças e dos adolescentes ou a implementação emancipadora da mediação, eram frustrados pela falta de abertura dos aspectos econômicos.
Assim como vemos que não se cumpre com o disposto pelo ECA e que se
continua a implementar com os adolescentes ações penalistas e assistencialistas, também são várias as barreiras impostas pela hegemonia para impedir que os serviços de
mediação transformadora que se organizam recebam tantas pressões que finalmente
terminam se transformando em serviços de conciliação submetidas aos parâmetros
jurídicos e judiciais ligados à regulação.
Proponho aqui, para maior compreensão denominar a mediação liberal de “mediação acordista” mais ligada à escola de Harvard da auto composição resultante da
imposição do poder entre um e outro e de “mediação responsável” a aquela que a partir da escola transformativa de Baruch Bush e Folger e transformadora de Warat, centra seu objetivo no trabalho sobre e com as pessoas e eu acrescentaria as comunidades
às que pertencem. O nome de responsável o tomo da atitude solidária e cooperativa de
trabalhar para tentar chegar a um acordo onde longe de se utilizar dos poderes individuais se utiliza a cooperação com o objetivo de satisfazer a todos por igual.
A função do mediador é trabalhar, questionar para que os participantes aprofundem nas suas motivações. Na escuta atenta de um e do outro se produz a sensibilização entre eles. Assim eles integram essas motivações (suas necessidades insatisfeitas)
como um problema comum, para que ninguém abra mão, para que ninguém ceda na
solução e que todas as motivações sejam contempladas.
A integração é o importante, sempre que o mediador atua (intervém) nas sessões
não deve fazê-lo pensando em dar solução, mas sim pensando em investigar e auxiliar
os participantes para que eles se entendam e se relacionem a partir de seu sentir.
A solução estará sempre a partir da sensibilização entre eles e a compreensão
das necessidades de cada um deles e a integração dessas necessidades na procura das
soluções que atendam tudo isso.
As soluções que surgem no mediador não valem porque ele não vivencia nem
vive a vida dos participantes. Por isso as nossas idéias de solução somente valem para
nós, mediadores. As soluções que realmente valem são as dos participantes que vivenciam o seu dia a dia.
Mas também não podemos deixar que concluam “liberalmente” e sim auxiliálos a decidir cooperativa e responsavelmente. Para isso temos que orientá-los a avaliar
as opções de solução criadas para verificar que se está contemplando a satisfação de
todas as necessidades de todos os envolvidos na mediação.
A mediação faz com que os participantes desenvolvam as suas capacidades de
dialogar entre eles, como para que cada vez que se manifesta um conflito entre eles
possam abordá-lo de uma maneira mais simples e mais gratificante.
A mediação é didática, pois além de desenvolver nos participantes a sua capacidade de dialogar também permite a reflexão sobre como se relacionar, como enfrentar
os conflitos de uma maneira mais adequada e satisfatória preservando e até aprimorando os relacionamentos.
Temos que diferenciar a atuação dos profissionais liberais (entre os quais se encontram os conciliadores e em certa medida os mediadores acordistas), dos mediadores res-
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ponsáveis, pois os outros profissionais tem o conhecimento e o aplicam sobre o paciente
ou cliente de quem recebem as informações para que o profissional elabore um diagnostico e o tratamento correspondente, a solução. Essa situação gera a dependência regulatória. Não posso sem um médico, não posso sem um advogado, não posso sem....8
Enquanto que o mediador responsável parte de seu não saber e recebe as informações para que os mediados se auto diagnostiquem e assim possam solucionar seus
problemas por conta própria.
O mediador não da nenhuma orientação e nem solução do problema pois parte
da humildade de reconhecer que são os mediados os que sabem das suas vidas.
O mediador responsável atende o ser humano por completo, escutando os seus
problemas e intervindo para que se questionem, se escutem e aprofundem nos seus
problemas relacionais e nas motivações contidas nesses problemas.
Por isso a mediação é voluntaria porque não podemos obrigar ninguém a passar
pelo procedimento sem que concordem em realizar esse trabalho elaborativo.
A mediação é didática, no sentido do “conhecimento – reconhecimento” pois parte
do que eles sabem refletindo na mediação sobre a sua capacidade de dialogar e de se relacionar e finalmente de como enfrentar os conflitos de uma maneira mais gratificante.
Neste sentido a mediação responsável produz emancipação porque desenvolve
nos mediados as suas habilidades para que eles possam, a partir dessa experiência, utilizar os conceitos da mediação para dialogar e resolver qualquer problema futuro.
Essa emancipação produz um efeito expansivo na comunidade que passa a incorporar como modo relacional a participação, a responsabilidade, o dialogo, a cooperação e a solidariedade que lhes permite uma autogestão na procura da atenção de
seus conflitos e na programação de seu futuro.
O importante é que essa paulatina mudança não se dá de maneira colonizadora
nem impositiva, mas sim como desenvolvimento do que eles já possuem e que escolhem por preferir a cooperação ao enfrentamento e a violência.
Porque isso ainda não acontece em muitos serviços depois de tantos anos de
vigência da mediação?
Segundo a minha experiência, as dificuldades começam quando os mediadores
– que foram formados solidamente em mediação responsável e que demonstraram
nos estágios supervisionados uma sólida formação profissional – iniciam a sua prática
profissional em serviços coordenados pelo Poder Judicial ou o Poder Executivo. Em
pouco tempo perdem a consciência da transcendência social de sua função e se adaptam as exigências impostas pelo organizador do serviço.
São vários os pontos de partida que podem produzir esse desvio:
1) Exigência de quantidade de mediações e não de qualidade
2) Centrar os objetivos do serviço na obtenção de acordos e não no atendimento
das pessoas.

8

Neste sentido considero útil ilustrar a emancipação produzida pelo mediador que ao longo da mediação deixa de ser paulatinamente necessário com a frase da Juíza francesa Beatrice Brenneur que diz
que o mediador é biodegradável.
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3) Exigência de trabalho voluntário dos mediadores ou por baixos honorários que
os leva a reduzir os tempos de atendimento.
4) Em conseqüência do anterior, sofrer a falta de reconhecimento do mediador com
uma justa remuneração acorde à importância de seu trabalho e ao tempo efetivo
utilizado no atendimento dos participantes para completar o efeito emancipador
que lhe demande.
5) Considerar o mediador um auxiliar da Justiça ou do Assistencialismo e não um
profissional que trabalha para dar um serviço emancipador à comunidade.
6) Reduzir o impacto transformador social para não produzir nas pessoas o efeito
de “ser capaz” para sustentar a limitação de que somente uma classe privilegiada é
capaz e os outros devem se submeter a eles.

Como síntese fica a procura de limitar a transcendência dos efeitos da mediação
pelo não reconhecimento do agente que pode produzir esses efeitos.
Como pode produzir efeitos emancipadores se ele mesmo tem sido submetido a
uma ordem burocrático impositivo que o impede de aplicar a mediação que apreendeu.
Por uma parte se reconhece a existência da mediação e se fomenta a sua aplicação, mas pelo outro se reduz a uma aplicação individualista assistencial regulatória sem
repercussão social e sem efeitos emancipadores.

Conclusões e Desejos
Para concluir, penso que nada melhor que manter viva a esperança de uma verdadeira
implementação da mediação responsável que produza seus efeitos nas comunidades.
Considero que mais uma vez podemos recorrer a Gramsci e o seu conceito de
hegemonia para descrever o efeito que a mediação pode produzir na sociedade:
Recuperar o conceito de hegemonia de Gramsci pode ser a base dum processo
constituinte que presente alternativas fiáveis neste século. Sobre tudo, se entendemos a democracia como um processo aberto a práticas concretas e à deliberação cívica, como una sinergia capaz de transformar as relações de dominação em formas
de autogoverno, ou seja, de poder por e para a cidadania.
“Hegemonía y Democracia en el siglo XXI: ¿Por qué Gramsci?” Rafael Rodríguez
Prieto//José María Seco Martínez9. (Tradução do autor)

9

Em www.uv.es/CEFD/15/rodriguez.pdf. Os autores são Professores Drs. de Filosofia do Direito e
Política da Universidad Pablo de Oalvide de Sevilla. Professores e coordenadores dos Programas de
Doutorado “Pensamiento Político, Democracia y Ciudadanía” e “Derechos Humanos y Desarrollo”.
Autores de diversas publicações, investigadores em reconhecidos centros de investigação: en el European Law Research Center de la Harvard Law School da Universidad de Harvard y Visiting Fellow do Real
Colegio Complutense en la Universidad de Harvard, no Instituto di Filosofía del Diritto da Universidad de
Milán, no The London School of Economics and Political Science, no Instituto Antonio Gramsci, etc.
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Também é de Gramsci o conto que transcrevo e que ele escreveu no cárcere para
os seus filhos, por considerar que pode nos dar metaforicamente uma visão de como
resolver harmônica e ecologicamente os problemas que se apresentam:
Era uma vez uma criança que dormia. No criado mudo, junto a sua cama, tinha um
copo de leite. Mas um ratinho travesso bebeu o leite e a criança, quando acordou,
começou a chorar. Tinha fome. A mãe foi a procura duma cabra. Mas a cabra lhe negou o leite até que conseguisse erva com que saciar seu apetite. Então a mãe ordenou
o ratinho que buscara erva no campo. Mas, não a encontrou. O campo estava seco.
O ratinho decidiu então procurar uma fonte. Quando a achou, ela não provia água a
causa da guerra. O ratinho pensou que tal vez um pedreiro poderia reparar a fonte.
O encontrou numa pequena aldeia, mas ele lhe pediu pedras. Sem elas não poderia
recuperar a fonte. O ratinho decidiu então subir a uma montanha. Quando alcançou
a cima, topou-se com um deserto terrível. A montanha tinha sido talada. A ambição
dos especuladores tinha transformado ela num local desaprazível e frio. O ratinho
desesperado lhe prometeu à montanha que se lhe dava pedras, convenceria à criança
para que quando crescera plantara árvores. A montanha confiou na palavra do ratinho
e a criança bebeu leite em abundancia. Quando a criança cresceu, cumpriu com a sua
promessa e plantou árvores. A vida então regressou à montanha.10

Como o ratinho, os mediadores, sem ter bebido o leite, trabalhamos para que os
participantes se atendam cooperativamente entre si as suas necessidades para restituir
uma harmonia ecológica que devolva a vida às comunidades.

10

Gramsci, A., El árbol del erizo, Barcelona, Bruguera, 1981, pp. 22 y 23.
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BRENO MACEDO FERRARI
CINTIA RODRIGUES DE ALMEIDA
CRISTINA RAQUEL NOGUEIRA GUIMARÃES PINTO
ELEN DE PAULA FERREIRA
FLÁVIA CRISTINA SILVA MENDES
JOÃO PAULO BERNARDES GONÇALVES
LIGIA GARCIA DINIZ
LOARLEY JOSÉ DOS SANTOS
TIFANIE AVELLAR CARVALHO
VIVIANE VIANA BEGATI MARTINS1

Introdução
O Programa Mediação de Conflitos (PMC) apresenta sua quarta publicação. Ao
longo de seis anos de atuação, foram publicados três livros e uma revista, compostos de materiais teórico-conceituais e estudos de casos sobre o trabalho desenvolvido
por meio dos profissionais que atuam na execução do Programa ou mesmo daqueles
que colaboram conceitualmente com sua prática. Em cada uma destas publicações,
desenvolveram-se, na parte inicial, produções conceituais com o objetivo de orientar e
embasar a atuação técnico-científica desses profissionais. A segunda parte dessas publicações foi composta por artigos elaborados pelas equipes de mediadores (técnicos
e estagiários) e parceiros do Programa, nos quais se relataram a prática e as reflexões
teóricas sobre a metodologia de trabalho.
No ano de lançamento do primeiro livro, em 2009, foi criada uma Comissão
Técnica de Conceitos (CTC) responsável pela parte conceitual de cada publicação. A
referida Comissão foi composta pela equipe de coordenação e pelos mediadores do
Programa, além de outros parceiros institucionais. A comissão produz anualmente
um texto teórico para qualificar a atuação dos profissionais do Programa Mediação de
Conflitos e apresentar aos leitores externos sua história, metodologia e conceitos.

1

Autores e membros da Comissão Técnica de Conceitos (Núcleo de Pesquisa), responsáveis pela elaboração do presente artigo, cujo objetivo foi refletir sobre o atendimento coletivo na prática do Programa Mediação de Conflitos.
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A comissão formada para a presente publicação (2011) propõe ampliar a compreensão acerca dos casos atendidos dentro do eixo coletivo, tendo em vista os desafios postos à sua prática, devido à maior complexidade de fatores e atores envolvidos.
Além disso, dentro desse eixo faz-se necessário o estabelecimento de um trabalho
estratégico de fomento à mobilização social, participação e organização interna do
grupo demandante para, então, buscar o envolvimento dos demais atores, por vezes,
agentes do poder público.
Tal cenário, complexo e desafiador, tem instigado a CTC a trazer uma proposta
diferenciada para esta publicação, utilizando perguntas centrais ao invés de respostas
ou mesmo fórmulas prontas. Partindo dos princípios da mediação de conflitos, elaboraramse perguntas que favorecessem a reflexão dos profissionais que atuam interna e externamente ao Programa, pois perguntas bem formuladas são capazes de gerar movimento, autonomia, responsabilização, reflexão e co-construção de saídas possíveis a
cada situação coletiva apresentada. Uma pergunta bem elaborada e direcionada para o
ator certo poderá produzir um posicionamento mais consistente sobre a realidade em
que se está inserido.
Durante a condução dos casos coletivos, as equipes se deparam com muitas
dúvidas e questionamentos, e, nesse sentido, as referidas perguntas buscam gerar um
movimento reflexivo, ponto de partida para a consolidação da prática do Programa
Mediação de Conflitos. Desse modo, propõe-se a construção de um artigo em formato diferente daqueles produzidos anteriormente pela CTC. Uma produção crítica,
participativa e provocativa, voltada a cada ator das comunidades envolvidas na prática
do Programa, aos parceiros e aos estudiosos do tema da mediação.
O presente artigo trata da “análise de um caso” conduzido por uma das equipes
de mediadores do PMC, com o objetivo de realizar reflexões e perguntas sobre o desenvolvimento metodológico do Programa relativo aos casos coletivos. A organização
do texto orientou-se por meio da articulação entre relato do caso, discussões, questionamentos e conceitos, de modo a subsidiar o desenvolvimento da metodologia quanto
aos casos de natureza coletiva. O avanço do Programa baseia-se nesse movimento
constante fundamentado pela pesquisa-ação, ou seja, pela desconstrução e construção
de saber a partir da prática cotidiana.

1. O “Caso da Rua Miramar”
No ano de 2009, o Programa Mediação de Conflitos (PMC) foi acionado por
uma liderança comunitária do bairro Ribeiro de Abreu, região norte de Belo Horizonte/MG, que buscava auxílio na resolução de uma questão envolvendo um serviço
de saneamento básico de Minas Gerais (SSB-MG)2 e os moradores da Rua Miramar.
Essa demanda inicial foi decorrente das obras realizadas pela referida instituição na
localidade, que consistiam na interceptação das redes de esgoto.
Foram realizadas várias intervenções pelo PMC, facilitando o diálogo entre os
moradores e representantes do SSB-MG. Dentre os pontos apresentados como de2

Trata-se de um nome fictício que será utilizado para fazer referência à companhia de saneamento
responsável pelo serviço no caso em questão.
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manda pelos envolvidos, incluíam-se as dúvidas decorrentes da obra e a dificuldade da
entrada dos engenheiros e demais funcionários do serviço na região, em especial no
início da execução dos trabalhos. O decurso do tempo na condução do caso contribuiu para que a equipe construísse uma relação de confiança e reciprocidade com os
moradores e também com o SSB-MG, estabelecendo um canal aberto de comunicação
das partes entre si, bem como destas com o PMC.
O início das obras na Rua Miramar ocorreu no ano de 2008, finalizando em
2011. O Programa foi procurado em 2009, conforme mencionado acima, sendo que,
a partir daquele mesmo ano, foram várias as demandas solicitadas, ora apresentadas
pelos moradores, ora pelo SSB-MG. No ano de 2011, com a finalização das obras e
o surgimento de novos conflitos, o PMC passou a trabalhar a demanda por meio do
contato de uma das moradoras, que buscou a equipe demandando auxílio na resolução
de algumas questões. Ao receber a demanda, o Programa propôs a realização de um
encontro, definindo, juntamente com duas moradoras, o melhor horário e local para a
sua realização, bem como a articulação com os demais moradores, buscando a participação e envolvimento destes.
Cabe ressaltar que, no decorrer do acompanhamento do caso, foi percebido que o
contexto vivenciado pela comunidade exigia especial atenção. A Rua Miramar fica situada
às margens de um ribeirão e em grande parte encontra-se inserida dentro da área sujeita à
inundação. Por esse motivo, algumas moradias estão localizadas em áreas de risco.
A rua tem formato estreito e vai se afunilando, sendo encerrada por uma moradia
que obstruía sua passagem e continuidade. Durante as obras, a moradia foi desapropriada,
facilitando o trânsito de veículos e pedestres, vez que, antes da realização da obra, essa obstrução dificultava a circulação e o acesso de serviços públicos como ônibus, ambulância e
viaturas policiais. A partir dos relatos de alguns moradores, percebeu-se que esse obstáculo
anterior à obra propiciava maior incidência do tráfico de drogas na região.
Alguns entraves, apresentados como decorrência dessa realidade, foram exteriorizados pela dificuldade de serem identificadas lideranças comunitárias, tendo algumas delas se desconstituído dessa posição por receio de retaliações. Além disso,
havia também a dificuldade de cessão de espaços na localidade onde pudessem ser
desenvolvidas as reuniões. Para a realização dos encontros, em especial do primeiro,
uma moradora, que desempenhava um papel de liderança comunitária da rua, ocupou
a função de articuladora e mobilizadora do grupo, ao mesmo tempo em que se tornou
o elo de comunicação com o restante dos moradores.
O local, dia e horário do primeiro encontro foram articulados pelo PMC com a
referida liderança, sendo que esta última comunicava as informações aos demais, por
meio de contatos pessoais e telefônicos. A equipe percebia que essas comunicações
ocorriam alguns dias antes do encontro e também no mesmo dia em que o mesmo se
daria, quando a liderança passava pela rua convidando os demais envolvidos.
No primeiro encontro, compareceram nove moradores, tendo-se iniciado a
reunião com a apresentação do Programa e suas formas de atuação, com destaque
ao eixo coletivo. Nesse acolhimento, foi criado, pelos mediadores, um espaço para
que todos os presentes pudessem falar e ser ouvidos, no sentido de auxiliar na desconstrução das posições rígidas, transformando os interesses individuais e favorecendo a emergência do interesse coletivo.
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Foram construídas, juntamente com a comunidade, as melhores formas de condução para os problemas apresentados, descrevendo os pontos que necessitariam ser
discutidos, as instituições que estariam envolvidas na resolução, as estratégias para
inclusão do maior número de pessoas e as melhores alternativas para facilitar o fluxo
de comunicação entre os demandantes.
A equipe de mediadores problematizou a necessidade da criação de uma comissão, em especial para o momento do encontro com as instituições envolvidas, quando
seria necessário o estabelecimento de um diálogo, o qual poderia se tornar inviável
com a participação de um número excessivo de pessoas.
No fechamento do primeiro encontro, a comunidade planejou as próximas ações
a serem trabalhadas, a partir das necessidades e problemas apresentados pelo grupo,
aderindo à utilização do procedimento de mediação. Assim, foi acordado que a equipe
tentaria um contato inicial com as instituições envolvidas na questão, quais sejam SSBMG e Gerência de Infra Estrutura Municipal-GIM3, conforme apresentado pelos próprios moradores, e estes se responsabilizariam por serem os agentes multiplicadores
das discussões junto aos demais residentes, na tentativa de envolvê-los na demanda.
No intervalo entre o primeiro e o segundo acolhimento do grupo, o PMC realizou os contatos iniciais com a SSB-MG, que percebeu como positiva a forma de intervenção do Programa, mediante a qual seria realizado o acolhimento de cada um dos
envolvidos individualmente, para, em momento posterior, ser realizado um possível
encontro. É importante salientar que o contato foi facilitado pelo fato de ter sido articulado com a representante do setor comunitário da empresa, pessoa esta com a qual
o PMC já possuía proximidade por outras ações de rede desenvolvidas na região.
Posteriormente, o PMC conseguiu realizar contato com o órgão de representação da Prefeitura, que encaminhou a proposta para a GIM, tendo sido agendado
encontro com um representante dessa instituição.
No segundo acolhimento com a comunidade, os moradores demonstraram articulação e envolvimento do grupo com a demanda. Nesse encontro, foram retomadas
as discussões da reunião anterior, com destaque para os principais pontos e encaminhamentos. A equipe de mediadores repassou os tópicos elencados pelo grupo na
reunião precedente, objetivando facilitar a interlocução e provocando reflexões sobre
todas as pautas.
O Programa orientou a comunidade quanto às atribuições e responsabilidades
dos demais atores envolvidos, contribuindo para que os moradores identificassem
quais pontos seriam de responsabilidade destes, separado ou conjuntamente.
A equipe trabalhou com os envolvidos na perspectiva de escalonamento de prioridades, devido à diversidade das demandas, destacando os pontos comuns e auxiliando
no ordenamento das necessidades. Nesse segundo encontro, os moradores se disponibilizaram, voluntariamente, a integrar a comissão, sendo esta legitimada pelo grupo.
Ao final dessa reunião, ficou acordado com os participantes que, após o atendimento realizado pelo PMC com a SSB-MG e GIM, seria agendado um novo encontro
3

Trata-se de um nome fictício que será utilizado para fazer referência à Gerência de Infraestrutura do
órgão de representação regionalizada da Prefeitura.
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com os moradores, a fim de que os mediadores pudessem dar um retorno para o grupo e pensar nos próximos encaminhamentos. A comissão continuaria comprometida
a ser a interlocutora das informações com os demais moradores, levantando, inclusive,
pontos divergentes, caso eventualmente aparecessem.
Realizado o acolhimento4 com o representante da GIM, o qual ocorreu na sede
da instituição, foi abordada a apresentação inicial do Programa, com foco no eixo atendimento coletivo. Nesse contato, não se adentrou nos detalhamentos do caso, para que
estes pudessem ser compartilhados em um possível encontro entre os envolvidos, uma
vez que o órgão municipal se colocou aberto e disposto a participar da mediação.
Posteriormente, a equipe de mediadores esteve na sede da SSB-MG, realizando
o acolhimento na mesma perspectiva em que se deu com a GIM. Esse encontro contou com a participação do engenheiro responsável pela obra, da psicóloga do setor
comunitário e do engenheiro da empresa terceirizada, tendo todos os presentes se
interessado em participar da mediação.
Um ponto facilitador na condução do caso se refere à apropriação da demanda
por todos os envolvidos, sendo que tanto a GIM quanto a SSB-MG demonstraram
conhecer a rua, as obras realizadas e alguns moradores.
É necessário destacar que, no intervalo entre o segundo atendimento com os
moradores e os acolhimentos realizados com as instituições, a liderança comunitária
anteriormente citada entrava em contato frequentemente com o Programa para obter
notícias sobre a condução do caso. Isso facilitava o acompanhamento e contribuía
para não gerar um distanciamento da equipe relativamente aos moradores, o que, consequentemente, poderia ocasionar uma desmobilização.
Em uma última reunião realizada com os moradores, anterior ao encontro entre
todos os envolvidos, houve um breve retorno sobre os atendimentos realizados com a
GIM e com a SSB-MG. Os presentes demonstraram bastante envolvimento com a causa. Os mediadores retomaram os pontos a serem tratados, ficando definidos os seguintes
assuntos: fechamento da rua, estruturas de contenção, recuperação da rua, pavimentação, meio-fio, dúvida sobre a cobrança do esgoto e botas-fora. Uma das moradoras
tomou nota dos itens, comprometendo-se a entregar para a comissão essas anotações.
Na pré-mediação5, foi retomado o histórico da demanda, explicou-se o procedimento de mediação e confirmou-se o desejo dos participantes de se envolverem.
Passado o momento da abertura do encontro, a comissão de moradores deu início
às falas, adentrando de forma específica no caso e nas questões a serem tratadas, e, a
partir de então, todos os atores envolvidos tiveram a oportunidade de se pronunciar.

4

5

“Entende-se por acolhimento o momento em que a pessoa chega, relata o seu caso, apresentando a
sua demanda através de atendimento individual. Esse momento deve ser muito mais que um simples
atendimento, pois é nessa oportunidade que se inicia a construção de laços de confiança com a equipe
técnica.” (RODRIGUES et al., 2010: 35)
“Momento em que os mediadores se apresentam esclarecendo seu papel, bem como o procedimento da mediação. Nesta oportunidade, é realizada também a confirmação do desejo das pessoas de
submeterem-se a esse processo, os participantes estabelecem, como em um contrato, a construção das
regras de como ocorrerão os atendimentos. Insta mencionar que não é possível a realização desta fase
com cada pessoa individualmente.” (RODRIGUES et al., 2010)
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Como eram diversos os pontos a ser discutidos, o PMC auxiliou na criação de
uma agenda e na organização das falas, para que estas não ficassem “atropeladas”, o
que dificultaria a escuta de um envolvido pelo outro.
Após passar por todos os pontos inicialmente elencados pelos moradores e definir ações, prazos e responsáveis, a equipe de mediadores empregou a técnica do
resumo6, e ficou acordado que o Programa sistematizaria os pontos acordados em um
documento escrito e passaria posteriormente para todos.
Os envolvidos no processo da mediação entraram em acordos sobre os pontos
previamente elencados pelos moradores. Quanto aos “botas-fora”, definiu-se que a
comissão de moradores enviaria um documento à Prefeitura (direcionado à GIM) para
que os responsáveis providenciassem fiscalização para tal.
No que tange à manutenção da abertura da rua, ficou acordado que a comissão
de moradores encaminharia outro documento juntamente com o anterior para a mesma
gerência municipal, solicitando oficialmente esse serviço. Caso fosse positiva a resposta,
ficariam sob a responsabilidade da SSB-MG as melhores estratégias para viabilizar a permanência da rua, de forma a não prejudicar as obras que ainda seriam realizadas.
A SSB-MG prestou algumas informações técnicas com relação à cobrança de esgoto, visto que somente alguns moradores pagavam por esse serviço. Esclareceu, ainda,
seus limites de atuação e prestou orientações sobre uma possível intervenção posterior, a
fim de incluir aqueles moradores que não estavam pagando os impostos do esgoto.
Quanto à pavimentação e revitalização da rua, a comissão de moradores apresentou uma série de questionamentos. A SSB-MG exibiu um check list de pendências
da obra e os moradores perceberam que grande parte das demandas estava abrangida
no referido documento. Porém, para melhor confirmação das informações, foi agendado um encontro na própria rua, em que estariam presentes todos os envolvidos para
concluir essa questão.
A equipe de mediadores não esteve presente nesse encontro “in locu”, pois os
próprios atores envolvidos entenderam que seria desnecessário. Posteriormente, foi
realizado contato com uma das lideranças para ter conhecimento quanto aos desdobramentos da visita realizada na rua. Os mediadores foram informados que representantes da SSB-MG, da GIM e dos moradores compareceram ao local e que o balanço
dessa visita foi positivo, uma vez que foi possível identificar, no que tange à pavimentação e à revitalização da rua, o que ainda necessitava ser realizado.
Posteriormente, a SSB-MG entrou em contato com o PMC, informando que os
moradores ainda demonstravam algumas insatisfações com as obras, tendo a equipe do
Programa construído juntamente com o serviço de saneamento e a comunidade um novo
encontro de mediação, no qual foram discutidas algumas pendências relativas ao acordo.
Cabe ressaltar que o caso acima apresenta uma prática específica e não deve
ser tomado como a única forma de condução de casos dentro do eixo atendimento
6

Trata-se de uma intervenção muito usada, de que o técnico social do PMC se utiliza para prestar serviços
ao público das comunidades em que atua, e que é aplicada também ao longo do processo de mediação –
depois que os atendidos finalizam suas exposições sobre o assunto, quando eles trazem as informações
do caso ou no momento em que sugerem alguma solução para o problema. Escutamos as colocações
dos atendidos e realizamos um resumo daquilo que foi apresentado. (RODRIGUES et al., 2010: 55)
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coletivo. Objetivando um melhor alinhamento entre prática e teoria, a Comissão Técnica buscou trabalhar, em tópicos, alguns conceitos transversais, tendo como norte a
discussão do caso apresentado. Sendo assim, a leitura deste texto convida o leitor a
compreender o enfoque adotado pelo Programa que respalda a atuação do mediador
a partir de conceitos como a multiparcialidade, a participação e comunicação para mobilização social e os princípios e técnicas da mediação. Também refletirá sobre os desafios e possibilidades que envolvem a mediação entre comunidade e poder público.

2. O mediador e a multiparcialidade
A execução das ações desenvolvidas pelo Programa Mediação de Conflitos é
desempenhada pelos Centros de Prevenção à Criminalidade, estrutura composta por
profissionais graduados e por estagiários das áreas das Ciências humanas e sociais (Direito, Psicologia, Ciências Sociais, História, Comunicação, Pedagogia e Serviço Social),
e são realizadas em parceria com as comunidades locais, sejam por meio das lideranças
comunitárias, das associações de bairro, dos grupos culturais ou mesmo dos outros
atores, visando à promoção dos direitos humanos, a disseminação da mediação, o estabelecimento de práticas pacíficas de solução de conflitos, a minimização dos efeitos
geradores de violência e o acesso à justiça. Para o desempenho das ações do Programa,
esses profissionais são formados continuamente à luz da metodologia de mediação,
adaptada ao contexto de cada comunidade na qual o Programa atua.
A partir da qualificação desses profissionais, convencionamos denominá-los
como mediador, pois, por meio do uso da metodologia da mediação, desenvolveu-se o
exercício, a função e o papel de mediador de conflitos. O mediador é o elemento essencial
no que diz respeito à caracterização da mediação. Não existe mediação sem a figura da
terceira pessoa. Não há mediação nos espaços nos quais as pessoas não legitimam a
proposta figurada pelo lugar do mediador.
Muitas são as teorias que buscam apresentar as características do mediador, denominado muitas das vezes como: “neutro”, “biodegradável”, “imparcial” e “multiparcial”, entre outras nomenclaturas. Porém, essas teorias apresentam semelhanças
em relação à denominação daqueles que participam do processo de mediação, chamados
de demandantes (participantes, mediados, mediandos ou partes), sendo considerados
os principais atores e elementos dessa ação. O mediador é caracterizado na literatura
como um terceiro imparcial, conforme Sales:
O condutor da mediação de conflitos é denominado mediador – terceiro imparcial que auxilia o diálogo entre as partes com o intuito de transformar o impasse
apresentado, diminuindo a hostilidade, possibilitando o encontro de uma solução
satisfatória pelas próprias partes do conflito. (SALES, 2004:79)

Analisando as palavras de Six (2001) sobre o papel do mediador, verifica-se que o
autor apresenta o mediador como um terceiro que visa realizar um elo entre as pessoas
que buscam novas formas pacíficas de relação social, ou seja, não necessariamente por
um terceiro imparcial, mas um terceiro presente no estabelecimento de ligações entre
pessoas. Para o autor, o papel do mediador é o de estabelecer ligações entre aqueles que suscitam
juntos uma nova maneira de ser ou agir. (SIX, 2001:220).
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Com tudo isso mencionado acima, existe uma definição considerada mais apropriada ao papel do mediador na prática do Programa Mediação de Conflitos, que,
embora agregue valor à compreensão do terceiro imparcial, na prática trará uma singularidade na condução dos trabalhos, com ênfase em mediação comunitária. Concebemos o mediador como um terceiro multiparcial que versará sobre o estabelecimento de
ligações pautadas na solução pacífica de conflitos entre os participantes moradores das
comunidades e demais atores e/ou instituições envolvidos, como pudemos verificar
no “Caso da Rua Miramar” descrito acima. Isso significa que o mediador desenvolve
um potencial de habilidades por vias das quais são reconhecidas as versões e razões de
cada um dos participantes, sem “tomar parte” de qualquer uma das pessoas envolvidas,
como acontece no caso do mediador imparcial. Entretanto, é preciso mencionar que o
mediador multiparcial reconhecerá os territórios (contextos sociais) de vida dos sujeitos,
devendo assegurar o espaço mútuo e de reciprocidade de um e de outro ponto de vista, conduzindo o caminho para as saídas e soluções apresentadas e pactuadas por eles,
sempre pautados no princípio e na promoção dos direitos humanos, devendo estar
atento às situações de violação dos direitos e de violência.
No relato do “Caso da Rua Miramar”, o mediador multiparcial favoreceu o pleno
diálogo entre os moradores e as instituições envolvidas, garantindo: a escuta de cada
participante; a confiança e a intercompreensão entre todas as pessoas envolvidas; a
criação e/ou facilitação de opções para a resolução dos problemas; e a garantia e a
promoção dos direitos humanos da população demandante. Para tanto, o mediador
multiparcial, nesse contexto, é um catalisador dos discursos enunciados pelos participantes, uma vez que ele auxilia os mesmos a descobrirem seus reais interesses, abrindo
espaço para o diálogo, para a intercompreensão dos envolvidos no conflito, motivando a criatividade na busca de soluções pacíficas para a questão.
Por fim, em síntese, a importância dada ao mediador multiparcial dá-se em razão do
contexto social em que os participantes estão inseridos, como é o Caso da Rua Miramar,
sendo necessária a visão central do Programa Mediação de Conflitos que se orienta
pela garantia e promoção dos direitos humanos, visando à minimização da violência e
garantido o acesso à justiça social.

3. Participação e comunicação para mobilização social
A participação das comunidades no enfrentamento de seus problemas, na resolução de seus conflitos, na superação de seus riscos e vulnerabilidades, além de estar
alinhada às formas propostas pela Política Estadual de Segurança Pública, também é
um dos objetivos do PMC. A mobilização social é um pressuposto técnico-científicooperacional elementar do Programa, consistindo em um dos maiores desafios enfrentados quanto à prática coletiva. Ressalta-se a importância da execução da metodologia
por meio de esforços criativos, de pensamento sistêmico e recursos estratégicos a serem incorporados pelos mediadores (técnicos e estagiários).
Segundo Ciconello (2008), o Brasil conviveu durante duas décadas (1964 e 1985)
com a ditadura militar, período no qual a participação cidadã no âmbito público era
restrita e desencorajada. Embora o autoritarismo tenha limitado a liberdade de ex-
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pressão e o agrupamento de indivíduos (grupos políticos e sociais), que discordavam
e criticavam tal modelo político, existia um espaço de mobilização e discussão na
esfera da sociedade brasileira. Tal espaço foi pensado estrategicamente e utilizado por
várias instâncias associativas – informais e formais –, intelectuais, militantes, religiosos
e movimentos sociais iluminados por referências morais e teóricas, como a Educação
Popular (Paulo Freire) e a Teologia da Libertação (Leonardo Boff).
Não obstante, a participação de segmentos populares fosse efetuada por uma
variedade de atores políticos, como sindicatos, ONGs e movimentos sociais, foram as
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), unidade progressista da Igreja Católica, quem
fortaleceu politicamente esse movimento.
A sociedade brasileira vivenciou um processo de urbanização nas cidades onde
membros de associações de moradores e de bairros iniciavam reivindicações ao acesso
a bens públicos para suas comunidades, tais como saneamento básico, direito à educação e à saúde. As organizações baseadas na luta pelos direitos procuravam encontrar
novas formas de sociabilidade e de ações políticas, caracterizando, assim, um novo
modelo de vida associativa no Brasil.
Na década de 1980, com a gradual abertura política e a criação de novos partidos políticos e da CUT (Central Única dos Trabalhadores), iniciou-se uma nova era
no país: a redemocratização e a transformação da sociedade brasileira. Tais partidos
conseguiram reunir várias forças sociais, assumindo o poder em alguns municípios,
gerando experiências participativas nas gestões.
Ciconello (2008) corrobora com o exposto acima quando afirma que:
essas experiências bem sucedidas no nível comunitário – e agora nos governos
municipais – mostravam que era possível criar mecanismos institucionais de participação, ampliando o modo como os cidadãos poderiam influenciar as decisões
públicas. (CICONELLO, 2008: 3)

Ainda na década de 1980 a Constituição Federal de 1988 tornou-se um marco da
democracia no Brasil, o que permitiu, através de várias configurações legais, a certeza de
uma participação livre e ativa da sociedade civil. A partir das diretrizes constitucionais que
promoviam a participação cidadã nas políticas públicas brasileiras, foram criadas duas
instâncias de atuação coletiva, os Conselhos de Políticas Públicas e as Conferências.
Tais espaços permitiram uma aproximação do poder público com a sociedade
civil, trazendo alianças e conflitos de interesses para a arena pública de decisão. Além
disso, ajudaram na identificação de problemas e na construção de alternativas de ação.
Permitiram maior transparência administrativa, facilitando a cobrança de resultados
por parte do governo e aumentaram a credibilidade e a assertividade no processo de
tomada de decisões.
Essas conquistas ainda se fazem presentes na vida dos cidadãos brasileiros, mesmo que as mesmas sejam recentes. Porém, os atuais desafios encontrados na sociedade
brasileira são: a tentativa dentro da abordagem participativa de alcançar a inclusão e
a promoção participante daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade
social e a possibilidade de assegurar, efetivamente, a atuação social dentro da esfera
pública, como fim utilizado para a universalização dos direitos.
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Tendo em vista o contexto histórico exposto, acerca dessa participação no Brasil, cabe destacar o desafio da mobilização social enfrentado no desenvolvimento das
ações do Programa Mediação de Conflitos.
Para o Programa, mobilização social é entendida como “a reunião de sujeitos
que pretendem resolver problemas e transformar uma dada realidade, em relação
a uma causa que pode ser considerada de interesse público” (HENRIQUES apud
NUNES et al., 2009: 53).
Ao discutir sobre mobilização social faz-se necessário trabalhar a temática de
comunicação, entendendo que os dois conceitos estão associados. Souza (2011) analisa
que, por meio dos processos comunicativos,
se dão o exercício da linguagem, as práticas de negociação de sentidos entre públicos, o compartilhamento de valores e visões, a construção das relações intersubjetivas e dos discursos transacionados entre os atores que tomam parte na questão ou
causa pública. (SOUZA, 2011:2)

Henriques (2002), explica que o objetivo primário da comunicação para mobilização
social é o de gerar e manter vínculos baseados na responsabilidade compartilhada, em direção às mudanças pretendidas. Esse vínculo perseguido é correlacionado aos sentimentos
de solidariedade e compaixão das pessoas envolvidas no processo de mudança.
A comunicação no processo de mobilização é estabelecida de forma a promover
a interação social baseada na coordenação de ações, pois mostra adequação à função
de criar e manter vínculos entre os movimentos e seus públicos. A comunicação como
coordenação de ações é dialógica, libertadora e educativa. Tendo em vista o Caso da
Rua Miramar, a equipe de mediadores do Programa buscou intervir nas relações entre
moradores e instituições, de modo a promover a responsabilidade compartilhada em
um movimento dialógico.
Ao passo que são criadas situações dialógicas e interativas, as pessoas podem
compartilhar informações, emoções, sentimentos e conhecimentos sobre a realidade.
É um ambiente em que os problemas relacionados à vivência em comum nas comunidades podem ser expostos, debatidos. A comunicação permite que elas compartilhem
valores e sentidos comuns, propiciados pelas informações já disponíveis nas relações
sociais dentro dos grupos, associações, entidades/instituições, em suma, nas redes
sociais mistas existentes na localidade.
É preciso manter contatos e reunir as pessoas, para que o vínculo entre elas e o
projeto se mantenha e se fortaleça. Nestes espaços de diálogo, deseja-se fomentar a
confiança entre as pessoas, assim como também a tomada de decisão compartilhada.
Conforme a descrição do caso apresentado, o contexto da interação ocorreu face
a face, já que os processos comunicativos se davam, sobretudo, no formato de reuniões
em grupo. Uma das moradoras entrou em contato com o PMC para que este a auxiliasse
na resolução de uma série de questões que inicialmente transpareciam o interesse coletivo. A equipe propôs a realização de encontros, observando o melhor horário e local para
a realização, assim como também a articulação com os demais moradores.
Henriques (2002) coloca também que a comunicação tem como função a difusão
de informações, a promoção da coletivização, o registro da memória e o fornecimento
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de elementos de identificação com a causa e o projeto. Sendo complementares, essas
funções da comunicação podem ser trabalhadas de modo a se integrarem e articularem entre si, em uma relação de sinergia. Porém, neste texto, realizaremos uma breve
leitura do caso considerando as duas primeiras funções.
Baseando-se também nos princípios da mediação e na busca de entender a necessidade da função de difusão de informações na comunicação para mobilização, os
mediadores adotaram ações específicas envolvendo a própria autonomia e responsabilidade dos atores locais, buscando inseri-los no planejamento da comunicação.
Percebida pela equipe como representante legítima dos interesses dos moradores, uma
liderança em especial atuou como agente de mobilização, ao passo que conversava
de porta em porta com os outros, provocando a divulgação através dessa interação
simples. Essa divulgação se dava também por telefone, sendo gradativamente feita
também por outros moradores, em todos os encontros.
Ao passo que os mediadores buscavam uma maior aproximação com o espaço físico e a visualização das demandas da comunidade, esses também auxiliavam, em conjunto com os representantes comunitários, na mobilização junto aos demais moradores.
A equipe visualizou efeitos pedagógicos nessa linha de atuação conjunta com o
grupo já mobilizado em torno da causa, pois foi entendida como uma ação educativa
cuja premissa básica era fomentar o protagonismo dos agentes comunitários, concebendo-os como principais atores do processo.
Perpassando a difusão de informação, mas indo além, a função de promoção da
coletivização consiste nas pessoas tomarem conhecimento da causa para assimilá-la e
se apropriarem dela, gerando identidade de propósitos. A coletivização serve para que
se perceba “que não se está sozinho na luta pela mudança, há outros atuando com o
mesmo sentido e propósito” (HENRIQUES, 2002:17), e que, ao tomar conhecimento
das informações, as pessoas possam se envolver nos resultados esperados, comprometendo-se com a transformação da realidade.
A coletivização, atingindo o seu propósito de fazer com que a causa seja suficientemente efetiva, necessita de uma ação comunicativa baseada na justificativa que
a sustenta, na sua exposição pública, na qual um apelo possa convencer outras pessoas sobre seus pontos centrais, os quais devem compreender a sua concretude, a sua
natureza de interesse público, a possibilidade de transformação e a sua pertinência a
valores mais amplos (HENRIQUES, 2010).
Nesse sentido, a equipe propôs a realização de encontros com o intuito de tais
espaços servirem para o compartilhamento de informações, emoções e sentimentos
sobre as variadas questões no entorno do caso e também para a tomada de decisão
compartilhada. Em vários desses momentos, a comunicação funcionava como coletivização, sobretudo por haver a presença das lideranças que veiculavam as causas do
movimento em foco.
Durante todo o desenvolvimento do processo de mobilização, o PMC e os moradores fomentaram o envolvimento dos residentes que não estavam participando
diretamente dos encontros. Isso foi feito para que eles obtivessem minimamente informações com relação ao desenvolvimento das ações e para que também pudessem
participar de modo ativo e comprometido.
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Em cada encontro, com o desdobramento das ações de mobilização, foi percebida
a presença de novos participantes. Porém, com o decorrer do tempo, o grupo percebeu
que alguns deles não estavam envolvidos diretamente nas últimas demandas suscitadas.
Isso incitou a equipe do PMC à criação de estratégias para estimular os moradores a participarem, sendo que a comunicação destes nas interações do grupo funcionava também
como coletivização, sendo precedida, conforme assinalado anteriormente, por ações de
divulgação dos diversos integrantes do grupo já mobilizado com a causa.
Em face da demanda, a estratégia usada pelo PMC foi tentar buscar interação
dos envolvidos em uma dinâmica de troca de valores e sentidos, convidando todos a
se expressarem, de modo também a serem ouvidos e auxiliando-os na identificação e
destaque de pontos de consenso e convergência.
Por meio desta breve análise, buscou-se refletir sobre as características da comunicação e das suas funções de coletivização e difusão de informações na análise
do “Caso da Rua Miramar”, no intuito de trazer luz aos processos comunicativos
envolvidos nessa prática do PMC. Cabe ressaltar que a participação social e a comunicação para a mobilização estão interligadas, e que, quando esses processos se tornam
exitosos e emancipatórios para atores sociais que se relacionam e buscam solucionar
conflitos existentes, surge uma efetiva transformação social.

Princípios e técnicas da Mediação
A fim de analisar o caso em questão, tendo em vista o emprego de princípios
e técnicas da mediação, é necessário resgatar alguns fundamentos que norteiam o
trabalho das equipes do PMC. A mediação aqui relatada, entre a comunidade e órgãos do poder público, possibilita uma transformação nas relações, no sentido de
aproximar cidadãos e Estado, inaugurando uma forma mais participativa de atuação
daqueles em relação às suas demandas e necessidades básicas. Assim, trabalhar na
perspectiva da promoção dos direitos humanos é um dos pilares que sustentam a
intervenção do Programa em contextos marcados pelo reduzido acesso a serviços
e bens públicos.
No referido caso, a demanda chegou ao PMC de forma espontânea por uma
moradora da região, e todo o processo foi conduzido partindo do princípio da voluntariedade das partes envolvidas no conflito. A equipe de mediadores procurou
entender se a demanda inicialmente apresentada era realmente compartilhada por
outras pessoas e, a partir de então, buscou criar condições para que essas, de forma
voluntária, também pudessem se envolver para a resolução da questão pautada. Da
mesma forma, quando a equipe propôs se encontrar com os demais atores envolvidos no caso, ela o fez através de um convite, deixando livre a cada um a decisão de
aceitar ou não participar do processo de mediação.
O respeito à escolha de pessoas, grupos e entidades acerca de decidirem por
participar do processo de mediação voluntariamente tornou-se fundamental para o
sucesso da condução do caso. Além disso, logo nos primeiros contatos, cabe aos mediadores realizar uma explicação sobre os princípios que norteiam a mediação, entre
eles, a autonomia das partes:
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(...) a autonomia é construída a partir de interações dialógicas de uma pessoa com a
outra, pois ao reconhecer o outro como sujeito de direitos, o indivíduo tem condições de agir de forma ética, exercendo sua liberdade como ser humano e vice-versa.
(NUNES et al., 2009:58)

Tendo por base tal princípio, a partir da análise da demanda, foi proposta uma
intervenção que a todo tempo seria co-construída com os envolvidos, na perspectiva
de que eles próprios influenciassem no processo para que alcançassem a satisfação de
suas necessidades comuns.
Ao iniciar o trabalho, os mediadores desconstruíram algumas expectativas de
uma intervenção assistencialista, muitas vezes característica marcante do modo de se
fazer as políticas públicas no Brasil, adotando, no lugar, uma atuação que tem como
foco a emancipação dos atores envolvidos, concebida por Gustin (2005) como
a capacidade de dialogar, influenciar, deliberar e intervir nas decisões do poder
público e/ou da própria comunidade, percebendo-se efetivamente como um ator
social capaz de atuar na solução de seus problemas a partir de relações de organização e de solidariedade, minimizando a reiteração das diversas formas de danos
econômicos e sociais. (GUSTIN, 2005: 22)

Dessa forma, no decorrer do processo de mediação, os moradores precisam se
reconhecer como capazes de transformar os rumos da própria comunidade, por meio
da efetivação de seus direitos. Trata-se de uma experiência inovadora em que a relação
Estado-cidadão se transforma, positivamente, para um patamar de maior participação
popular e maior abertura do poder público para discutir as demandas sociais.
O diálogo é utilizado como importante ferramenta por meio do qual se trabalha
com os envolvidos, favorecendo a criação de espaços de participação através de uma
comunicação não violenta. O papel do mediador é o de fomentar o debate acerca de
preconceitos e posturas rígidas para que cada um dos envolvidos possa reconhecer os
demais. À medida que a equipe se encontra com cada um dos participantes, ela reafirma sua postura multiparcial, no sentido de compreender a diversidade de interesses
que se materializa através das posições manifestadas.
Nos primeiros contatos da equipe com a(s) pessoa(s) atendida(s), fluxo interno
do Programa denominado acolhimento, busca-se compreender melhor todo o contexto da demanda e estabelecer uma relação de empatia e confiança com os envolvidos.
A escuta ativa permite que o mediador se aprofunde gradativamente no entendimento
do caso, percebendo qual a real demanda apresentada. Muitas vezes, é preciso mais
de um contato da equipe com o(s) atendido(s) para que o(s) mesmo(s) revele(m) seus
interesses e necessidades reais.
Ainda no acolhimento, é feita uma breve apresentação do Programa e da Política
de Prevenção à Violência e à Criminalidade. A equipe explica a metodologia da mediação como um caminho possível para a resolução pacífica de conflitos, esclarecendo
os outros métodos que também existem nesse sentido. É verificado o interesse dos
demandantes em participar do processo de mediação, caso a equipe avalie que isso seja
possível. Na hipótese de se verificar que não se trata de um caso passível de mediação,
esse pode ser trabalhado através da orientação. Existindo esse interesse, a equipe tira
as dúvidas que surgirem e marca quantos encontros forem necessários.
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Num caso coletivo como o aqui apresentado, os mediadores buscaram perceber
se a questão inicialmente apresentada era realmente compartilhada por mais pessoas.
Normalmente, um ou dois moradores procuram o PMC pela primeira vez e nesse primeiro contato a equipe procura saber do interesse de outros, incentivando o demandante a convidá-los a um encontro posterior, iniciando a mobilização de mais pessoas
em torno da demanda.
Após identificar que se trata de um caso coletivo, os mediadores se utilizam de
ferramentas para trabalhar a organização dos envolvidos relativamente à demanda. A
equipe procura auxiliá-los a perceber os objetivos que os unem, a fim de que se trabalhe o rearranjo dos interesses individuais em torno de interesses coletivos.
Os mediadores precisam estar habilitados a trabalhar os conflitos que podem
estar presentes dentro desse grupo que constitui a primeira parte no processo de mediação. Podem surgir questões ligadas à liderança grupal, à comunicação, à divisão de
tarefas, entre outras, que precisam ser tratadas para que o grupo esteja minimamente
coeso no que concerne aos seus interesses. Em alguns casos, esses encontros podem
durar um período mais longo, talvez meses.
No caso estudado, as intervenções do PMC, a todo tempo, foram pautadas na
perspectiva de construir soluções “com” os moradores, e não “para” os moradores.
Sendo assim, juntamente com a escuta ativa, uma das técnicas iniciais consistiu em fomentar o debate sobre os problemas, levantar com a comunidade aquilo que gostariam
que fosse solucionado e quais os passos precisariam ser dados para tal.
Cabe aos mediadores também auxiliar o grupo em torno daquilo que é prioridade para eles, já que muitas vezes se encontram diante de várias demandas. Cumpre,
ainda, à equipe facilitar o ordenamento de tais necessidades, tomando o cuidado, entretanto, de não direcionar as decisões dos participantes.
Paralelamente à intervenção com aqueles que levaram a demanda ao Programa, é
necessário o contato com os outros envolvidos no caso. Sendo assim, do mesmo modo
que os mediadores ouviram os moradores da Rua Miramar em reuniões específicas para
tal, eles o fizeram com os demais envolvidos no caso, tendo visitado os sujeitos institucionais anteriormente descritos. Esses encontros com o poder público fazem-se essenciais para que a equipe possa compreender as posições e interesses de cada um dos
envolvidos, numa postura de multiparcialidade. Além disso, os encontros possibilitam
que os envolvidos entendam como o processo ocorre, o papel dos mediadores, os limites e as possibilidades do processo. Também é o instante em que os mediadores podem
esclarecer dúvidas e apresentar a proposta de uma forma clara e consistente.
O primeiro momento em que todas as partes se encontram é denominado no
PMC como pré-mediação. Nessa ocasião, os mediadores se apresentam, explicam o
seu papel na condução do processo, informam sobre os limites e possibilidades da
mediação, e, caso seja confirmado o interesse de todas as partes em participar, constroem-se algumas regras sobre o desenvolvimento do procedimento.
Em seguida, na fase denominada abertura, os mediadores reforçam algumas
posturas essenciais para que o processo seja possível, como respeito, escuta mútua
e confiança. Posteriormente, na investigação, a equipe cuida para que cada um dos
envolvidos possa expor seus pontos de vista sobre a situação discutida. Através das
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técnicas7 utilizadas no procedimento de mediação, como perguntas abertas, responsabilização, entre outras, os mediadores auxiliam para que as pessoas abandonem suas
posições rígidas e expressem seus interesses.
A etapa da agenda consiste na organização dos assuntos a serem discutidos por ordem de prioridade. No Caso da Rua Miramar, os mediadores auxiliaram para que todos
pudessem discutir os problemas e, a partir daí, entraram na fase da criação de opções, em
que eram estimuladas as apresentações de soluções, de forma livre, sem pré-julgamentos.
Após esse levantamento, os mediadores auxiliaram na avaliação das opções, no
sentido de verificarem a viabilidade das soluções anteriormente levantadas. Na fase da
escolha das opções, o grupo se definiu em relação ao que seria proposto como solução.
Como descrito anteriormente sobre a condução do caso, a equipe organizou um documento escrito no qual todos poderiam visualizar as ações, prazos e responsabilidades.
É necessário ressaltar que as fases de um processo de mediação não necessariamente seguirão uma linearidade. A equipe precisa ser sensível para perceber quais
as intervenções serão necessárias para que as soluções sejam construídas a partir do
diálogo entre os participantes.

4. Comunidade e Poder Público: desafios e possibilidades para a mediação
O Programa Mediação de conflitos (PMC) se insere em territórios caracterizados
pelo acesso precário a equipamentos públicos e a iniciativas governamentais, marcados
pelo desafio da participação. Quando um membro da comunidade procura o PMC com
uma demanda e percebe-se a possibilidade de abordá-la de forma coletiva, trabalha-se na
perspectiva do acolhimento do cidadão, iniciando o processo de sensibilização, fomento
ao diálogo, mobilização e organização comunitária. Constata-se, ainda, que os cidadãos
que procuram o PMC vislumbram o problema da rua, do posto de saúde, do lixo, entre
outros. Entretanto, percebe-se a necessidade do engajamento cada vez maior dos cidadãos em causas de interesse público. Essa discussão em torno da forma de organização
comunitária e cultura cívica é ressaltada por Putnam, que afirma:
Os cidadãos das comunidades cívicas querem um bom governo e (em parte pelos
seus próprios esforços) conseguem tê-lo. Eles exigem serviços públicos mais eficazes e estão dispostos a agir coletivamente para alcançar seus objetivos comuns.
Já os cidadãos das regiões menos cívicas costumam assumir o papel de suplicantes
cínicos e alienados. (PUTNAM, 2006:191)

As formas percebidas pelos moradores para a resolução dos problemas de interesse público, na maioria dos casos, não privilegiam o envolvimento de outros também
afetados pelo problema. Como fomentar a cidadania e a participação comunitária em
que interesses públicos e privados sejam entendidos como diferentes, mas que ao mesmo tempo se relacionam? Como trabalhar a relação comunidade e poder público dentro
de uma lógica histórico-cultural marcada pela verticalidade nas relações? Como fortale7

Para uma maior compreensão da ampla variedade das técnicas empregadas no processo de mediação,
consulte: Mediação e Cidadania: Programa Mediação de Conflitos ano 2010. Belo Horizonte: Arraes
editora, 2010.
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cer a participação da comunidade nos assuntos públicos? A esses questionamentos que
cercam as discussões sobre as comunidades e sua forma de organização e manifestação
acerca do privado e do público, Putnam menciona: “a consciência que cada um tem de
seu papel e de seus deveres como cidadão, aliada ao compromisso com a igualdade política, constitui o cimento cultural da comunidade cívica” (PUTNAM, 2006:192).
Os pressupostos que embasam metodologicamente o PMC trazem a perspectiva
do diálogo e da autonomia dos sujeitos na solução dos seus impasses, e, portanto, na
construção que se almeja que as comunidades alcancem, passa por maior mobilização
e organização em torno dos problemas comunitários e pelo estabelecimento de um
canal de comunicação constante e desobstruído com o poder publico.
Percebe-se que locais que adotam esse modelo, com cidadãos mais conscientes
de seus direitos e deveres, alcançam melhor qualidade de vida comunitária e melhores governantes.
O PMC se insere nos espaços comunitários onde estão os Centros de Prevenção
à Criminalidade (CPC), com o intuito de entender como as relações sociais se dão e
pensar, com os cidadãos ali inseridos, formas de minimizar os conflitos que surgem
constantemente, justificados, muitas vezes, pela elevada densidade populacional e precariedade da infraestrutura urbana.
Fomentar o diálogo entre comunidade e poder público não é tarefa simples, dado
que o histórico cultural do Brasil dificulta esse espaço. Com isso, existe o trabalho com
a comunidade no sentido de conscientizá-la dos seus direitos e da importância de
espaços de discussão e construção coletiva. Nesse sentido, o poder público pode ser
um facilitador ou dificultador do processo dialógico, dependendo da sua abertura e do
tipo de envolvimento do seu representante. Existem casos em que este tem interesse
em dialogar com a comunidade e fomentar espaços de discussão sobre os problemas
comunitários. Verifica-se que, nos casos que envolvem o poder público e a comunidade, o contato com os primeiros deve anteceder a mediação, pois, ao contrário, incorrese na possibilidade de que o programa seja visto como o defensor da comunidade.
Essa metodologia facilita o conhecimento da atuação do programa e do lugar do
mediador na condução do processo. No momento do encontro do PMC com o poder
público, entretanto, é importante separar as ações que são do programa e demandam
articulação institucional e a demanda da comunidade. É importante ficar claro que o
programa não adota partido. O mediador precisa atentar-se ao lugar que ocupa entre
comunidade e poder público fomentador do diálogo e instrumento de autonomia por
um lado, como aquele que não tem cadeira cativa e sairá na medida em que os canais
de comunicação estiveram desobstruídos e as partes equiparadas, por outro lado.

Considerações Finais
O PMC preza pela realização de um processo de autonomia e responsabilização, a fim de facilitar a transformação das relações e fomentar a luta por direitos. Ao
conduzir um caso coletivo, o mediador deve atentar-se às orientações que facilitam o
acesso a direitos, bem como a todo o processo a que os mediandos são submetidos
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no decorrer dos atendimentos, envolvendo todos os valores e princípios preconizados
pelo Programa.
A partir do estudo do “Caso da Rua Miramar”, que é um pequeno recorte do
universo de casos coletivos do PMC, pretendeu-se refletir sobre algumas possibilidades de intervenções, entendendo sua complexidade e exigência de um trabalho contínuo de articulação com os atores envolvidos.
Um dos pontos que tornam os casos coletivos complexos diz respeito à dificuldade de fomentar a mobilização e a participação comunitária. Isso se dá em razão de
certos valores oriundos de um histórico assistencialista e clientelista, ainda presentes
em nossa sociedade, que repercute na forma das pessoas buscarem uma solução para
seus conflitos, delegando por vezes a um terceiro esta responsabilidade.
Outra complexidade visualizada na condução dos casos coletivos refere-se ao
momento de discussão ou de encerramento destes, pois é comum que aconteçam, por
parte dos mediadores, alguns questionamentos referentes aos resultados obtidos após
os atendimentos e intervenções realizados.
Nesse sentido, deve-se ter em conta a importância da resolução da demanda inicial
como evento que pode gerar efeitos positivos quanto aos valores do Capital Social. Porém, quando as possibilidades de intervenção em um caso coletivo se dão com o objetivo
de simplesmente solucionar o “problema” apresentado pelos atendidos, são desconsiderados princípios e objetivos primordiais para o Programa, e corre-se o grande risco de
que alguns mediadores tratem o caso atendido como uma experiência de fracasso.
Assim, ao refletirem sobre o “sucesso ou fracasso” de um caso coletivo, os mediadores devem ponderar não apenas se a demanda trazida pelos participantes foi
atendida e/ou solucionada, mas, também, se houve transformações nas relações, mudanças estas que possibilitem aos mediandos a construção de suas próprias saídas de
maneira dialógica, colaborativa e emancipada.
Outro ponto relacionado à complexidade inerente aos casos coletivos é o desafio
de promover um nivelamento de poderes entre os participantes em um processo de
mediação, sobretudo nos casos que envolvem questões entre a sociedade e o poder
público. Cabe ao mediador facilitar o empoderamento dos mediandos, tendo em vista
as relações assimétricas, mantendo o foco na multiparcialidade necessária para a condução de um processo de mediação.
Pensando na prática do PMC, a cada novo caso, sendo ele coletivo ou individual,
surgem reflexões acerca do método utilizado, possibilitando mudanças no saber-fazer
cotidiano das equipes.
Em vista do esforço de se pensar o atendimento coletivo sustentando-se nas
bases teórico-metodológicas do Programa, este artigo não pretendeu enrijecer a prática, criando regras a serem seguidas de modo estanque. Este trabalho convida a
novas formas de fazer por meio de esforços criativos, de pensamento sistêmico e
recursos estratégicos, considerando as particularidades inerentes às relações sociais
e as dinâmicas contextuais.

Livro Mediacao 2.indb 65

27/11/2011 14:05:54

Livro Mediacao 2.indb 66

27/11/2011 14:05:54

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRENNEUR, B. B. Justice e mediation. Paris Le cherche midi, 2006.
BUSH, B.; FOLGER. La promesa de la mediación. Buenos Aires: Granica, 1996.
CAPPELLETTI, M.; GARTH, B.. El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos. México: Fondo Economico, 1996.
CICONELLO, A. A Participação Social como processo de consolidação da democracia no Brasil.
In: From Poverty to Power: How citizens and effective States can change the world,
Oxfam International, 2008.
DORIAT-DUBAN, M.. Alternative Dispute Resolution in the French Legal Sistem:
an Empirical Study in DEFFAINS, B et al. Law and economics in civil law countries, 2001.
ENTREMEIOS. Publicação de artigos desenvolvidos no Programa Mediação de Conflitos. Mediação, prevenção e cidadania. 1ªEd. Belo Horizonte: Cria Jr UFMG, dez/2007.
GUSTIN, M. B. S. Resgate dos direitos humanos em situações adversas de países periféricos. In:
Revista da Faculdade de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte.
n. 47, 2005.
FISHER, R.; URY, W.; PATTON, B. Como chegar ao sim. Rio de Janeiro: Imago, 1994.
FOLBERG, J.; TAYLOR, A. Mediación - Resolución de conflictos sin litigio. México: LIMUSA, 1992.
FOUCAULT, M. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: PUC, 1973.
________ . Os anormais. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
GOTHEIL, J. La Mediación y la Salud del Tejido Social. SCHIFFRIN, Adriana. Mediação uma transformação na cultura. Buenos Aires: Paidós, 1996.

Livro Mediacao 2.indb 67

27/11/2011 14:05:54

68

COMISSÃO TÉCNICA DE CONCEITOS DO PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS (CTC-PMC 2011)

HENRIQUES, M. S. (org.), BRAGA, C. S., BRANDÃO, D. C. e S. & MAFRA, R. L.
M. Comunicação e Estratégias de Mobilização Social. Pará de Minas: Gênesis, 2002.
HENRIQUES, M. S. Comunicação e Mobilização Social na prática de polícia comunitária. Belo
Horizonte: Autêntica, 2010.
HELD, D. Desigualdades de Poder, Problemas da Democracia. In: MILIBAND, David (org). Reinventando a esquerda. São Paulo: Brasil; UNESP.
NUNES, A. C. da C. et al. Concepção teórica e prática do programa Mediação de
Conflitos no contexto das políticas públicas de prevenção à criminalidade do Estado
de Minas Gerais. IN: PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS. 1ª Ed. Belo
Horizonte: Ius Editora, 2009.
MEDIAÇÃO E CIDADANIA: Programa Mediação de Conflitos ano 2010. Belo Horizonte: Arraes editora, 2010.
PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS. 1ª Ed. Belo Horizonte: Ius
Editora, 2009.
PUTNAM, R. D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna /Robert D.
Putnam, com Robert Leonard e Raffaella Y. Nanetti; 5ª ed. Rio de Janeiro: Editora
FGV, 2006.
SALES, L. M. M. Justiça e Mediação de Conflitos. Belo Horizonte: Del Rey. 2004
SANTOS, B. S. Os tribunais nas sociedades contemporâneas. Porto: Afrontamento, 1996.
_________. A crítica da razão indolente - Contra o desperdício da experiência (3ª.ed.). São
Paulo: Cortez, 2000a.
_________. Pela mão de Alice. O social e o político na pós modernidade (8va Ed.). São Paulo:
Cortez, 2001.
_________. Conflito e transformação social: Uma paisagem das justiças em Moçambique. Porto:
Afrontamento, 2003.
_________. A gramática do tempo - Para uma nova cultura política. São
Paulo: Cortez Editora, 2006a.
_________. Pluralismo jurídico, interlegalidad e hibridación. El Caleidoscopio de las Justicias
(Vol.1, 2ª Ed.). Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2006b.
SIX, J. F. Dinâmica da mediação. Belo Horizonte: Del Rey, 2001.
SOUZA, F. da C. V. de. Públicos e Redes em Contextos de Mobilização Social. IN: V CONGRESSO CIENTÍFICO DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E RELAÇÕES PÚBLICAS - ABRAPCORP, 5, 2011, São Paulo. Disponível em: <http://
www.abrapcorp.org.br/anais2011>. Acesso em: 29 de set. 2011.
VEZZULLA, Juan Carlos (2001). Mediação: Guia para usuários e profissionais. São
Paulo: IMAB.
________. Ser Mediador, Reflexões. In: SALES, Lilian de Morais. (Org.). Estudos sobre
mediação e arbitragem. Universidade de Fortaleza, Fortaleza: ABC, 2003a.

Livro Mediacao 2.indb 68

27/11/2011 14:05:54

PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS: UMA EXPERIÊNCIA DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

69

________. Mediação. Teoria e prática. Guia para utilizadores e profissionais. Lisboa, Ministério da Justiça de Portugal: Agora Publicações, 2003b.
________. Mediación con adolescentes autores de acto infractor. Hermosillo, México: Universidad de Sonora, 2005a.
________. Artículo sobre Justicia Comunitaria en el News Letter del Ministerio de
Justicia de Portugal, 2005b.
_________. Mediação de conflitos com adolescentes autores de ato infracional. Florianópolis,
Brasil: Habitus, 2006a.
_________. Artículo sobre Justicia Restaurativa en el News Letter del Ministerio de
Justicia de Portugal, 2006b.
_________ . Disertación sobre Mediación en el ámbito penal, un análisis de la ley
21/07 en el Seminario de Discusión de la Ley de Mediación en Penal. Publicado en
2007, 2006c.
_________. Adolescentes, família, escola e lei. Mediação de conflitos. Lisboa, Portugal: Ministério da Justiça de Portugal, 2006d.
_________ . Artículo sobre la Mediación para una Comunidad Participativa. Revista
Mediadores en Red, del mes de Julio, 2007.
_________ . Capítulo “Reflexões a partir da mediação para chegar à mediação” In:
Revista Jurídica Brasileira, Universidade de Passo Fundo, RG, Brasil, 2009.
__________. Capítulo “La mediazione comunitaria. Discussione e riflessioni” in Trace
di Mediazione (a cura di Danilo de Luise e Mara Morelli) Ed Polimetrica, Monza – Milano. Italia, 2010a.
_________. Artículo La mediación para qué, para quién y como. Anales del encuentro sobre mediación de los escribanos de la provincia de Buenos Aires, 2010b.
_________. Segunda edición corregida y aumentada de “Mediación con adolescentes autores de infracción” en versión electrónica editado por Acuerdo Justo, España, 2010c. www.
acuerdojusto.es.
WARAT, L. A. O ofício do mediador (V. 1). Florianópolis: Habitus, 2001.

Livro Mediacao 2.indb 69

27/11/2011 14:05:54

Livro Mediacao 2.indb 70

27/11/2011 14:05:54

APRESENTAÇÃO DOS AUTORES

ARIANE GONTIJO LOPES LEANDRO.
Diretora do Núcleo de Resolução Pacífica de Conflitos, do Programa Mediação de
Conflitos e do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Mestranda em
História, Política e Bens Culturais. Especialista em Políticas Públicas. Especialista em
História e Culturas Políticas. Mediadora de Conflitos. Formação em psicologia.
BRENO MACEDO FERRARI
Mediador e Supervisor Metodológico do Programa Mediação de Conflitos. Psicólogo UFMG. Pós-Graduado em Elaboração, Gestão e Avaliação de Projetos
Sociais em Áreas Urbanas.
CINTIA RODRIGUES DE ALMEIDA
Mediadora e Supervisora Metodológica do Programa Mediação de Conflitos. Psicóloga UFMG. Pós-graduada em Psicodrama pela Faculdade Metropolitana e instituto
Mineiro de Psicodrama.
CRISTINA RAQUEL NOGUEIRA GUIMARÃES PINTO
Mediadora e Técnica Social do Programa Mediação de Conflitos. Cientista Social.
PUC-MG
ELEN DE PAULA FERREIRA
Mediadora e Gerente do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da SEDSMG. Psicóloga. PUC- MG. Especialista em Clínica Psicanalítica. PUC- MG.
FLÁVIA CRISTINA SILVA MENDES
Mediadora e Supervisora Metodológica do Programa Mediação de Conflitos. Advogada
Universidade de Itaúna. Pós-Graduanda em Direito Constitucional pela Estácio de Sá.

Livro Mediacao 2.indb 71

27/11/2011 14:05:54

72

COMISSÃO TÉCNICA DE CONCEITOS DO PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS (CTC-PMC 2011)

JOÃO PAULO BERNARDES GONÇALVES
Mediador e Gerente do Programa Mediação de Conflitos. Psicólogo. PUC-MG
LIGIA GARCIA DINIZ
Cientista Social, pós-graduada em Ciências Políticas pela UFMG, ex-diretora do Programa Presp e assessora da CPEC/SEDS.
LOARLEY JOSÉ DOS SANTOS
Mediador e Técnico Social do Programa Mediação de Conflitos. Pós-graduando em
Dependência Química pela PUC-MG.
TIFANIE AVELLAR CARVALHO
Mediadora, ex-Técnica Social e Supervisora Metodológica do Programa Mediação de Conflitos.
Advogada UNIFENAS. Pós-graduada em Direito Público pela UCAM.
VIVIANE VIANA BEGATI MARTINS
Mediadora e Supervisora Metodológica do Programa Mediação de Conflitos. Psicóloga UNILESTE – MG. Pós-graduanda em Análise do Comportamento Aplicada à
prática Clínica e Social UNIPAC.

Livro Mediacao 2.indb 72

27/11/2011 14:05:54

CAPÍTULO 3

RESOLUÇÃO PACÍFICA DE CONFLITOS

Livro Mediacao 2.indb 73

27/11/2011 14:05:54

Livro Mediacao 2.indb 74

27/11/2011 14:05:55

PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS: UMA EXPERIÊNCIA DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

75
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A modernidade possibilitou a fragmentação do conhecimento e o surgimento das disciplinas e das subespecialidades em diferentes assuntos. Essa fragmentação
viabilizou o aprofundamento do conhecimento em temas específicos, fez o homem
sentir-se no domínio de seu saber e, por vezes, pouco atento à visão de todo. Em distintas áreas do conhecimento nos beneficiamos da convicção relativa ao domínio de
um saber, sempre que a análise de um aspecto particular dos eventos é demandada.
Tal convicção reside nos atos de emitir pareceres técnicos, julgar e estabelecer causas
determinadas para resultados específicos.1
No campo da gestão dos conflitos, a psicologia, a sociologia e o direito, em especial, são conhecimentos fragmentados que se dedicaram ao estudo do tema, geraram
reflexões e literatura, assim como distintas abordagens de administração de situações
conflituosas. Por serem os campos de maior dedicação ao manejo dos conflitos, a
psicologia e o direito têm sido os principais recursos de atendimento a indivíduos em
controvérsia. Como consequência, a abordagem monodisciplinar tem sido a prática
prevalente, oferecendo uma leitura emocional ou legal dessas controvérsias.
A constatação de que os conflitos são multifatoriais2 e requerem abordagens
multidisciplinares para serem adequadamente tratados colocou a psicologia e o direito
em diálogo, o que possibilitou incluir, muito recentemente, a psicologia jurídica como
norte interdisciplinar no trato das desavenças. Este foi já um grande avanço no campo
da gestão de conflitos. Pelo menos dois importantes aspectos dos desentendimentos
poderiam ser considerados no seu manejo.3
1

2

3

Este foi um legado do pensamento mecanicista de Descartes, que favoreceu a fragmentação do conhecimento e a visão linear de causalidade.
Ver em REDORTA, Josep. Cómo analisar los conflictos – la tipología de conflictos como herramienta de Mediación.
Barcelona: Editora Paidós, 2004. O autor, por se dedicar a identificar possíveis naturezas dos conflitos,
viabiliza considerar a multiplicidade de suas origens quando atuamos em seu manejo.
Ver em FIORELLI, José Osmir; MALHADAS JUNIOR, Marcos Julio Olivé; MORAES, Daniel Lopes. Psicologia na Mediação – inovando a gestão de conflitos interpessoais e organizacionais. São Paulo: LTr, 2004.
Um professor de psicologia e engenheiro, um advogado e consultor de empresas e um engenheiro
civil com especialização em psicologia reúnem e compartilham seus conhecimentos nessa obra que
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Nas situações de conflito, com muita frequência observamos que as questões
subjetivas se sobrepõem às objetivas, mascaram-nas ou impossibilitam que sejam cuidadas. Na vigência do conflito, a emoção é invariavelmente mobilizada, com vistas a
preservar a autoestima e dinamizar defesas que protejam os sujeitos dos desconfortos
que o dissenso provoca. A legitimação e a consideração da emoção contempladas pela
psicologia jurídica têm viabilizado leituras e abordagens mais abrangentes.
Também é da modernidade a crença em um Estado provedor das necessidades
de seus cidadãos. O paradigma do bem-estar social (welfare state) possibilitou que o Estado
tomasse para si a responsabilidade de oferecer aos cidadãos os cuidados necessários
aos temas de seu bem-estar, como saúde e educação, incluindo no guarda-chuva de
proteção a resolução de conflitos.
A postura paternalista dos Estados na área da gestão das controvérsias contribuiu para uma atitude passiva nos cidadãos com relação à resolução de controvérsias,
incentivando-os, indiretamente, a acionar mais e mais a máquina estatal para dirimi-las.
No Brasil, o Estado, por meio de diferentes medidas, incrementou o acesso dos cidadãos à Justiça, ampliando ainda mais esse movimento.4
O trato dos conflitos por meio da máquina estatal, aferindo quem estaria certo e
quem estaria errado, acirrou uma cultura voltada para a sentença judicial e fomentadora da prática adversarial de resolução de controvérsias. Muito rapidamente, os cidadãos
que não conseguem resolver suas diferenças pelo diálogo usam o processo judicial
como recurso imediato.
Em meados do século XX, houve um movimento social mundial em oposição
aos confrontos e às guerras crescentes, voltado para a pacificação na convivência.
O campo da resolução de conflitos acompanhou sinergicamente essa proposta, e a
prática não adversarial de resolução de controvérsias passou a ser objeto de estudo. A
Mediação de Conflitos é fruto desse movimento, que originou os instrumentos ganhaganha de negociação de diferenças.
Um dos berços dessa proposta foi o Negotiation Project da Harvard Law School5, que
propôs ao mundo alterar o norteador nos processos de negociação – da barganha, para
os interesses dos envolvidos. Em realidade, o projeto veio legitimar para o Ocidente o
que já era uma prática entre povos primitivos e entre orientais. A Mediação de Conflitos
é filha dileta desse movimento e um dos seus mais genuínos representantes.
A partir dos princípios de negociação oferecidos pelo Harvard Negotiation Project,
não somente os interesses dos envolvidos passam a ser objeto central das negociações.
A pauta objetiva – matéria ou substância − pode ser trabalhada em paralelo à pauta

4

5

mergulha no estudo da comunicação humana na vigência do conflito e articula as reflexões produzidas
ao processo de Mediação de Conflitos.
É reconhecido o amplo acesso à Justiça possibilitado pelo Judiciário brasileiro, seja pela oferta de gratuidade, seja pelos Juizados Especiais, que viabilizam a judicialização de demandas por todos os cidadãos.
Ver em FISHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce. Como Chegar ao Sim – a negociação de acordos
sem concessões. Rio de Janeiro: Imago, 1994. Esta é uma publicação clássica no campo da negociação,
advinda de um grupo de pesquisas sobre o tema – o Projeto de Negociação da Harvard Law School.
No segundo capítulo – O Método –, os autores apresentam os quatro princípios da negociação baseada em interesses, alma dos processos negociais ganha-ganha (win win), que compõem o quadrante de
negociação de Harvard referido no texto.
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subjetiva – sentimentos e emoções –, assim como o benefício mútuo, razão do jargão
ganha-ganha, passa a ser o resultado almejado.
Um grande passo em direção à resolução pacífica de conflitos foi dado: foco nos interesses dos envolvidos, legitimidade para o que é matéria e para o que é relacional, e
soluções de benefício mútuo. Esse pacote inicial foi muito rapidamente complementado em qualidade pelos teóricos e práticos advindos de diferentes saberes. Como
a Mediação de Conflitos não faz restrições a profissões de origem, recebeu de bom
grado os aportes vindos da sociologia, da comunicação, da antropologia, do direito e
da filosofia, dentre outros.
Nascia, assim, o caráter transdisciplinar6 da Mediação. Mesmo sendo nítidas as
distintas contribuições teóricas oferecidas a esse processo de diálogo, frente à caixa de
ferramentas resultante dessas contribuições, por vezes não conseguimos distinguir com
clareza a que saberes correspondem alguns aportes. A Mediação possui uma abastecida caixa de ferramentas que necessita ser manejada pela sensibilidade e habilidade do
mediador para que este possa contribuir para a resolução pacífica de cada conflito.
Foram os dessemelhantes aportes teóricos e práticos que possibilitaram à Mediação ampliar seu objetivo inicial de construção de consenso, para incluir a reconstrução da
relação social e a manutenção do diálogo entre os envolvidos na controvérsia.
Assim, além da ampliação de objetivos no trato dos desentendimentos, dois significativos benefícios foram trazidos pela Mediação de Conflitos ao campo da resolução de controvérsias: o olhar multidisciplinar para o manejo dos conflitos e o resgate
do protagonismo de seus participantes.
O olhar multidisciplinar veio cobrir a lacuna inicial dos tratamentos monofocais dos
conflitos oferecidos pela psicologia e pelo direito. A Mediação incorporou os saberes de
distintas disciplinas e se diferencia no campo da resolução de controvérsias pela análise e
tratamento multidisciplinares das desavenças. Em um só instrumento, podemos trabalhar
os conflitos de maneira a identificar a prevalência de seus múltiplos fatores – social, legal,
emocional, relacional, financeiro, dentre outros –, incluindo-os na pauta de negociação,
quando pertinente, ou derivando-os para abordagem específica, se necessário.
O resgate do protagonismo traz uma contribuição incomensurável para a pacificação social. A Mediação está regida pela voluntariedade e pela autoria. Vontade de participar e nela permanecer, por identificar seus benefícios e efetividade. Autoria não somente
das soluções eleitas, mas de sua escolha como instrumento de diálogo e de seus procedimentos. Esses norteadores de participação não somente distanciam os envolvidos da
passividade de aguardar o Estado como solucionador de suas controvérsias, como os faz
perceber sua proatividade na construção e na desconstrução dos conflitos.
Ser proativo implica envidar esforços não somente para a resolução da controvérsia, como para a prevenção de desentendimentos futuros. Aqueles que têm a oportunidade de utilizar a Mediação como recurso de resolução de conflitos aprendem e
apreendem outra forma e outro meio de negociar diferenças: o diálogo.

6

Em Interdisciplinaridad en Educación, publicado por Editorial Magisterio del Río de da Plata em 1994
(p. 24), Ezequiem Ander-Egg estabelece distinções entre multidisciplinaridade, interdisciplinaridade
e transdisciplinaridade – uma perspectiva epistemológica que não somente entrecruza e interpenetra
diferentes disciplinas, como apaga os limites entre elas, integrando-as em um único sistema.
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O diálogo é, em realidade, o instrumento primordial de negociação de diferenças.
Todos os outros recursos são alternativos a ele. A Mediação resgata o diálogo entre
pessoas – é uma negociação assistida por um terceiro – e as auxilia a reconhecer seus
elementos fundamentais – expressão cuidadosa de ideias e pontos de vista, e escuta
inclusiva, aquela que considera o ponto de vista de seus integrantes como possibilidade. Esses são ingredientes indispensáveis não só para a negociação de discordâncias
futuras como para a convivência.
Todos os trabalhos que integram esse segmento da publicação salientam, aqui e
ali, a multidisciplinaridade das equipes e das intervenções, assim como o protagonismo dos sujeitos que deles participam.
Em Introdução ao Estudo de Território – contribuições para a política de prevenção à criminalidade, os autores trabalham com a ideia de estudo de território com o objetivo de
oferecer dados sobre as dinâmicas locais, com vistas a orientar práticas e intervenções
que auxiliem na prevenção da criminalidade.
Como no mapeamento do conflito7 – ferramenta utilizada pela Mediação para identificar os atores e o ponto de vista de cada um, assim como os potenciais de mudança
e estratégias de intervenção –, os autores desse trabalho dedicam-se ao mapeamento do
território, objetivando obter informações que auxiliem no planejamento de estratégias
para a política de prevenção.
Os mapeamentos de situações, apesar de seu caráter dinâmico em função da
mobilidade das relações humanas, oferecem informações substanciais para o campo
das intervenções que pretendem ser singulares e desejam guardar uma particular adequação com o foco das intervenções.
Fortalecendo Vínculos – o desafio na elaboração conjunta de projetos temáticos tem como tema
a integração entre famílias da comunidade (e, também, a integração entre equipes interdisciplinares), com o objetivo de minimizar os fatores de risco da comunidade (aqueles que
aumentam a probabilidade de incidência ou de efeitos negativos) e maximizar os fatores de
proteção (aqueles que diminuem a probabilidade de incidência ou de efeitos negativos).
Alguns importantes elementos que integram a prática da Mediação estão presentes na proposta desse trabalho: o balanceamento entre risco e proteção; a importância da
interdisciplinaridade da equipe, da comunicação e do trabalho com redes sociais (de atendidos
e de atendentes); o foco nas demandas vindas dos participantes da comunidade, via projetos
temáticos. Essa característica de atuação do Programa de Mediação de Conflitos, para
além da resolução de conflitos – na prevenção e na criação de habilidades para administrar diferenças –, amplia em muito seu alcance social.
As intervenções que consideram as redes sociais8 são um presente da sociologia
e da antropologia e trazem um diferencial para a Mediação de Conflitos, instrumento
7

8

LEDERACH, John Paul. Enredos, Pleitos y Problemas: una guía práctica para ayudar a resolver conflictos. Guatemala: Ediciones Clara-Semilla, 1992. Trata-se de uma das fontes mais remotas sobre a metodologia
dos 3Ps para o mapeamento de conflitos. O tema é muito explorado em questões coletivas, especialmente ambientais, e vem sendo trabalhado pelos docentes do Institute of Conflict Analysis and
Resolution (ICAR), da George Mason University (Virgínia), no curso sobre enfoques comunitarios en el
análisis y resolución de conflictos medioambientales.
AUN, Juliana Gontijo; VASCONCELLOS, Maria José Esteves; COELHO, Sônia Vieira. Atendimento
Sistêmico de Famílias e Redes Sociais – fundamentos teóricos e epistemológicos. Minas Gerais: Ophicina de Arte
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que possibilita a sua inclusão durante o atendimento, com objetivo curativo (quando
são redes fomentadoras de controvérsias) e com objetivo preventivo (quando são redes
que possibilitam a operacionalização e a sustentabilidade de consensos construídos).
A rede de enfrentamento à violência contra a mulher em Ribeirão das Neves aborda a metodologia e as estratégias frente ao diagnóstico de fatores de risco, violência estrutural
e complexidade do assunto.
Foi significativo o lugar conferido pela Mediação ao tema da violência – se o delito não pode ser seu objeto, o conflito dele advindo e a convivência futura são especiais
temas da prática restaurativa. O empoderamento9 provocado pelas ações conjuntas
das redes sociais e a possibilidade da interrupção do ciclo da violência são benefícios
não mensuráveis em trabalhos dessa natureza.
A interrupção do ciclo da violência por meio do trabalho com redes sociais e de
práticas restaurativas é de enorme valia em política pública voltada a ações preventivas.
Com lamentável frequência, constatamos que o agressor de hoje é o agredido de ontem, ciclo que se propaga em algumas famílias como herança comportamental e, por
vezes, como valor social.
Em Como nossos pais, os temas são a valorização da experiência de cada sujeito
na construção de alternativas para lidar com dificuldades e o aprendizado com a
história do outro.
Essa natureza de intervenção está norteada pela visão sistêmica, também adotada pela Mediação de Conflitos, assim como pela valorização do diálogo e das relações
familiares. Com o prestígio desses norteadores – olhar sistêmico10 e valorização do diálogo11 e das relações familiares –, o dinamismo das constelações familiares, que provoca por
vezes uma organização familiar com papéis menos definidos e um enfraquecimento
dos vínculos, assim como a vulnerabilidade social, em função da violência estrutural, po-

9

10

11

& Prosa, 2005. Essa obra trata da experiência no trabalho com redes de pertinência e chama a atenção para o quanto essa intervenção se torna frequente em abordagens de cunho social, que preveem
impacto mais amplo. O livro organiza uma sequência coerente e integrada de textos básicos, úteis na
preparação de profissionais que pretendem atuar com redes sociais e/ou integrar, sob a ótica sistêmica, equipes transdisciplinares de atendimento.
BARUSH BUSH, Robert A.; FOLGER, Joseph P. The Promise of Mediation – the transformative approach to
conflict. San Francisco: Jossey Bass, 2005. Esses autores são responsáveis pela introdução da expressão
empoderamento na prática da Mediação. Trata-se de uma edição revisada, que dedica espaço à teoria e à
prática, aos mitos e às concepções equivocadas da MT, assim como a uma visão de futuro voltada à
convivência com a diferença de valores. A abordagem Transformativa compartilhada nessa obra oferece ferramentas para distintas áreas de atuação: trabalho, comunidades, família, organizações e políticas
públicas, dentre outras.
VASCONCELLOS, Maria José Esteves. Pensamento Sistêmico – o novo paradigma da ciência. Campinas:
Papirus, 2002. Ciência só se torna novo-paradigmática se os cientistas se tornarem novo-paradigmáticos, afirma
Maria José. Os leitores precisam também de pensadores novo-paradigmáticos que os auxiliem, em
linguagem simples, a vivenciar nos textos aquilo que lhes é narrado. É o que ocorre nessa obra, repleta
de informações sobre o tema.
ISAACS, William. Dialogue and the Art of Thinking Together. New York: Currency, 1999. O autor integra a
equipe do MIT Dialogue Project, e o livro, baseado em dez anos de pesquisa, estuda as características
positivas de processos de diálogo, destacando a qualidade da expressão e da escuta, a admissão da
diferença e a genuína curiosidade, que vê o novo em temas conhecidos. A imagem metafórica que a
pesquisa construiu sobre o diálogo foi levada para o título do livro – a arte de pensar junto.
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dem ser reconhecidos e trabalhados. É uma abordagem que minimiza fatores de risco
e fomenta fatores de proteção, além de incluir um viés restaurativo em sua estrutura.
O viés restaurativo colocou em diálogo a disciplina punitiva e a disciplina restaurativa. A disciplina punitiva, que reconhece a infração à norma e pune, vinha sendo
o único norteador de abordagem do Estado e das famílias (e escolas) com adultos e
crianças que descumpriam regras sociais. O advento da disciplina restaurativa12, que
ajuda a reconhecer a responsabilidade pelo dano ao outro ou a algo e a repará-lo, veio
ampliar o espectro de atuação com crianças e adultos, bem como construir novos parâmetros de atuação preventiva e curativa.
A Resolução Pacífica de Conflitos é uma meta almejada pela humanidade e passível de ser construída, passo a passo, com ações locais, como as que identificamos
nos quatro trabalhos deste capítulo, e com ações globais como as dos fóruns sociais e
ambientais, em que distintas nações se sentam à mesa de negociações, pautadas pela
visão sistêmica, pela abordagem interdisciplinar, pelo diálogo, pela proatividade de
cada ator que participa da conversa e pelo benefício mútuo.
São esses, também, os ingredientes da Mediação de Conflitos, com suas abordagens preventivas e curativas, inspiradora de intervenções nos dois campos e de novas
ferramentas de diálogo voltadas à pacificação social.

12

ZEHR, Howard. Trocando as Lentes – um novo foco sobre o crime e a justiça. São Paulo: Palas Athena, 2008.
Esse livro trabalha com um novo e já compartilhado significado de justiça, a proposta restaurativa, que
foca a interação com o outro, os danos causados e a possibilidade de reparar – levada a termo por
todos os envolvidos, vítimas, ofensor e redes de pertinência. Ambos os significados – justiça retributiva,
voltada à infração da norma e à punição, e justiça restaurativa – podem caminhar lado a lado, servindo a
distintos propósitos. Ambos os propósitos são legítimos; precisam somente estar claros e ser compartilhados, até porque geram ações e resultados muito distintos.
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Resumo
O presente artigo discorre sobre a atuação das equipes do Programa Mediação de Conflitos (PMC) no fomento à Rede de Enfrentamento à Violência contra
a Mulher no município de Ribeirão das Neves/MG. Especificamente dos Centros
de Prevenção à Criminalidade (CPC) das regiões do Veneza e Rosaneves. Nele serão
apresentadas a metodologia e as estratégias utilizadas nessa ação diante do diagnóstico
dos fatores de risco para a violência contra a mulher, bem como a recorrência de casos
e a fragmentação da rede de serviços de proteção.
Palavras-chave: Violência de gênero; Rede; Fatores de Proteção.

1. Introdução
O Programa Mediação de Conflitos (PMC) é uma política pública de recorte
territorial e comunitário, que visa à solução pacífica de conflitos através da mediação,
orientações sociojurídicas, articulação e fomento à organização comunitária e institucional. Busca intervir na realidade dos territórios em que se encontra a partir da
leitura dos fatores de risco1 presentes, assim como implementando ações que possam

1

Fator de risco é “aquele que aumenta a probabilidade de incidência ou os efeitos negativos de violências,
mas não necessariamente determina a incidência de crimes e violências. Quanto maior a presença de risco, e menor a presença de fatores de proteção, maior a probabilidade de incidência e de efeitos negativos
de crimes e violências” (NETO apud PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE, 2009).
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incrementar fatores de proteção2. O Programa busca agregar valores ao capital social
preexistente e promover a cultura de paz baseada no exercício da cidadania e na garantia dos direitos humanos.
O PMC se insere na Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade, da
Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais (CPEC/SEDS-MG), possui
base local e está inserido na perspectiva da prevenção primária, atuando a partir dos
Centros de Prevenção à Criminalidade (CPC). Neles, atua juntamente com o Programa Fica Vivo! (Programa Controle de Homicídios). Existem também CPC de base
municipal, onde atuam o programa CEAPA (Central de Acompanhamento e Monitoramento das Penas e Medidas Alternativas) e o PrEsp (Programa de Reintegração Social do Egresso do Sistema Prisional), dentro da perspectiva de prevenção secundária
e terciária, respectivamente. A articulação desses quatro programas nos CPC configura
a Política de Prevenção à Criminalidade da SEDS em Minas Gerais.
A prevenção social da criminalidade abarca de forma ampla os conflitos existentes na localidade, procurando realizar uma leitura sobre as diversas violências que
se apresentam no cotidiano da comunidade. Assim, as equipes focam sua visão e sua
intervenção tanto nas violências que eclodem no âmbito familiar e comunitário, como
nas violências estruturais que atingem os moradores, como a falta de acesso a direitos
e garantias fundamentais.
As equipes do PMC nos CPC Veneza e Rosaneves perceberam a forte recorrência de atendimentos a mulheres em situação de violência nas duas regiões do município de Ribeirão das Neves. Os relatos aparecem cada vez mais nos atendimentos
individuais e coletivos. A recorrência dos casos envolvendo violência contra a mulher
é acompanhada pelo relato das atendidas sobre as dificuldades encontradas quando
tentam romper o ciclo da violência e buscam o atendimento das instituições públicas.
A violência contra a mulher e os mecanismos sociais que operam as relações de
gênero são temas constantemente refletidos nos encontros metodológicos do PMC, o
que permitiu um olhar sensível das equipes à complexidade desse fenômeno de raízes
profundas, as quais tornam as violências contra a mulher pulverizadas no cotidiano
de forma naturalizada. O enfrentamento de uma realidade complexa e multifacetada
exige a elaboração de ações também complexas, articuladas, intersetoriais e multidisciplinares, em diferentes níveis de intervenção. O fomento à rede de enfrentamento à
violência contra a mulher em Ribeirão das Neves motivou a elaboração conjunta de
um Projeto Temático3 pelas equipes do PMC dos CPC Veneza e Rosaneves.
A proposta de um projeto que objetivasse articular a Rede Local vai ao encontro
da metodologia do PMC, uma vez que esta deve estimular a mobilização comunitária,
a organização de grupos e o fortalecimento da rede de serviços. Busca-se, com isso,
como forma de prevenção, promover o diálogo, discutir dificuldades, reafirmar laços
comunitários e construir soluções conjuntas, a fim de fomentar fatores de proteção
2

3

“Fator de proteção é o que reduz a probabilidade de incidência ou de efeitos negativos de crimes e
violências. Quanto maior a presença de fatores de proteção e menor a presença de fatores de risco,
menor a probabilidade de incidência de efeitos negativos de crimes e violências”. (Idem)
O Projeto Temático é um eixo de atuação do PMC que permite intervenções na realidade local a partir
de uma leitura realizada pelas equipes sobre os fatores de risco e proteção social, com vistas à prevenção social da criminalidade.

Livro Mediacao 2.indb 82

27/11/2011 14:05:55

PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS: UMA EXPERIÊNCIA DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

83

social no município e garantir, sobretudo, a efetivação dos direitos humanos, tratando
com especificidade, a partir destes, os direitos da mulher.
A necessidade do trabalho integrando outras instituições foi reforçada pela Lei
Maria da Penha (lei nº 11.340/06), que nos orienta na prática de atendimento. A nova
legislação reforça e elucida a importância da articulação em rede. A Lei Maria da Penha traz para as instituições e a sociedade civil novas formas de enfrentar e prevenir a
violência. Para isso, aponta ações que visam assistir à mulher em situação de violência
doméstica e familiar, determinando que essa assistência seja prestada de forma articulada e conforme os princípios e diretrizes de outras políticas públicas, tais como saúde,
assistência social, segurança pública, dentre outras de caráter de proteção e emergência
(BARSTED, 2006). Nessa perspectiva, trabalhar em rede exige o rompimento de desafios pessoais, profissionais e institucionais, pois se trata de uma nova forma do Estado
diagnosticar e intervir na realidade social, propondo uma mudança de paradigma.

2. O Relato da Experiência
A partir de um estudo quantitativo dos dados dos atendimentos e de uma análise
qualitativa dos relatos que chegavam ao PMC, através dos atendimentos e do contato
das equipes com entidades locais em reuniões e ações conjuntas, constatou-se a necessidade de uma ação capaz de integrar os equipamentos no município, já que não
havia uma rede integrada de proteção efetiva no enfrentamento do problema. A lacuna
existente entre a demanda apresentada e a operacionalidade desejada apontou-nos
para uma urgência: a de estimular a discussão sobre a fragilidade encontrada nessa rede
e, quem sabe, até sensibilizar outros parceiros, objetivando a sua efetividade. Nesse
sentido, o diálogo entre os diversos atores institucionais foi considerado o instrumento fundamental em termos de prevenção e atendimento, pois, a partir deste, o olhar
fragmentado e, por vezes, alienado ou revestido de preconceitos, por parte de alguns,
poderia dar lugar à reflexão sobre o problema, bem como resultar num saber coletivo
e em uma nova organização intersetorial, alinhada e propositiva, para o enfrentamento
da violência contra a mulher, na cidade de Ribeirão das Neves.
Segundo Soares,
As explicações para a violência e o crime não são fáceis. Sobretudo, é necessário evitar armadilha da generalização. Não existe o crime no singular. Há uma diversidade
imensa de práticas criminosas, associadas a dinâmicas sociais muito diferentes [...]. Se
o problema da criminalidade violenta é, necessariamente, multidimensional, a abordagem fiel a esta complexidade nos conduzirá à elaboração de políticas adequadas a
esta complexidade, isto é, sensíveis à sua pluridimensionalidade. Em outras palavras, a
complexidade do problema exigirá políticas intersetoriais. (SOARES, 2006: 93)

A integração dos programas da Política de Prevenção da SEDS nesse município
em torno dessa temática foi de fundamental importância para alavancar o desencadeamento das ações na rede municipal, comuns aos programas nos três centros. Pressupomos, além disso, que os programas de prevenção, ao buscarem fomentar o trabalho
integrado com outros órgãos em torno do fenômeno da violência contra a mulher,
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iniciariam o trabalho vislumbrando essa integração partindo deles próprios, refletindo
a origem de um movimento cujo propósito era alcançar outras esferas e amplitudes.

2.1. Pré-Encontros: a apresentação da proposta
Na elaboração conjunta do Projeto Temático pelas equipes do PMC nos CPC
Veneza e Rosaneves, pensamos em estruturá-lo através de dois “pré-encontros” e de
um seminário. Os pré-encontros foram pensados como espaço de sensibilização e
discussão sobre o fenômeno da violência contra a mulher no município e as formas
de atendimento existentes, tendo como foco as instituições que atendem diretamente mulheres em situação de violência. O seminário seria construído conjuntamente
nesses dois pré-encontros e teria como público, além das equipes dessas instituições,
outras entidades que vivenciam a violência de forma menos direta, mas que são fundamentais num modelo ecológico de prevenção e de formação de redes mistas.
Inicialmente, realizamos visitas aos serviços públicos de Ribeirão das Neves, que
prestavam algum tipo de atendimento às mulheres vítimas de violência, para apresentação da proposta e do convite para comparecerem ao primeiro evento. A presença de
membros das equipes do PMC em cada visita reforçou a importância da mobilização
em torno da temática e foi fundamental para o número expressivo de entidades presentes no primeiro pré-encontro.
Sobre os encontros prévios, realizados para apresentar a proposta às instituições
do município e pensar no formato do seminário, pudemos identificar dois momentos
distintos, um em que o grupo resiste ao projeto e outro em que há a acolhida da ideia.
O primeiro pré-encontro foi planejado pelas equipes com o objetivo de compreender o olhar de cada instituição sobre a ocorrência do fenômeno da violência contra
a mulher, assim como suas metodologias de atendimento. Houve a participação de um
número significativo de serviços: Assistência Social, Ministério Público, Polícia Militar e
Civil, Saúde, Conselho da Mulher e Conselho Tutelar, porém o que era percebido é que
cada instituição estava ali em defesa do seu foco de trabalho, o que é compreensível, tendo
em vista o diagnóstico inicial que apontava para uma fragmentação da rede de serviços.
A questão central de discussão no primeiro pré-encontro foi a relação violência
contra a mulher X violência doméstica. Inicialmente, os representantes questionaram por
qual motivo o seminário não poderia ser sobre todos os tipos de violência doméstica
e afirmaram que sentiam a necessidade da discussão ser mais ampla, uma vez que percebiam que a violência contra crianças e idosos era mais recorrente do que a ocorrida
contra a mulher. O espaço transformou-se numa apresentação de queixas e dificuldades que cada profissional ali presente enfrentava no cotidiano de trabalho.
Segundo Rigobello (1998), a primeira fase de um grupo operativo se caracteriza
pela predominância da individualidade. Nela, a expressão das diferenças é comum. Na
segunda, os participantes fazem um movimento de indiferenciação e a comunicação
parece ser complementar entre eles, porém é possível que se exclua o coordenador.
Mas, na terceira fase, o grupo pode realizar um salto qualitativo, sendo capaz de pensar
em si e colocar-se no lugar do outro.
A tarefa proposta por nós não se mostrou fácil naquele dia, mas sabíamos que
desenvolver um trabalho em rede nos possibilitaria explorar vários “feixes de luz”,
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tornando possível formar um objeto completamente diverso ou, ainda, apontar novas
formas para ele (MINAYO, 1993).
Entendíamos que era necessário trabalhar as diversas formas de violências que
ocorrem no ambiente doméstico, o que a rede colocou com veemência e urgência,
porém elucidamos a dificuldade de se tratar desse fenômeno de maneira tão ampla e
da necessidade de especificar as ações e as leituras do fenômeno da violência, a fim
de propor ações efetivas que abarcassem diferentes esferas em que se percebem, de
maneira transversal, os efeitos da herança da dominação de uma cultura machista. A
especificação de políticas para mulheres tem sido o grande avanço nos dias atuais, pois
permite que o fenômeno da violência machista ganhe expressão pública e fomenta
ações de enfrentamento a partir de um olhar qualificado. Entendíamos que, se, naquele
momento, ampliássemos a discussão para as violências domésticas, perderíamos qualidade e efetividade em nossas ações, porém, ao mesmo tempo, o exercício dialógico e
o trabalho conjunto exigiam atenção ao foco que os outros serviços desejavam dar ao
seminário e às discussões naquele espaço.
Após o primeiro pré-encontro, as equipes se reuniram com a gestão social dos
CPC e a gerência metodológica do PMC, e foi traçada a estratégia para sensibilização
da rede de serviços de Ribeirão das Neves sobre a temática que estava sendo proposta.
Era necessário que conseguíssemos transmitir o olhar da política de prevenção à criminalidade sobre esse fenômeno no município, principalmente porque as experiências
de atendimentos e o relato do público atendido pelos quatro programas da política de
prevenção apontavam para uma possível violência institucional que, como afirma Diniz,
[...] é uma forma de violência de gênero, como as demais, se caracteriza por sua
invisibilidade, por sua aceitação social como violência “natural” e justificável; de
forma que as violações dos direitos das mulheres à sua integridade corporal e à sua
condição de pessoa são consideradas irrelevantes ou mesmo necessárias, praticadas
para o bem das próprias mulheres. (DINIZ, 2005: 24)

Em consonância com esse pensamento, foi de entendimento das equipes que
o aprendizado dos papéis sociais referentes aos sexos ocorre diariamente, e que a
desigualdade de poderes atribuídos a cada papel pode ser reforçada ou enfraquecida
dependendo do tipo de relação que se estabelece no âmbito privado e no público
no tratamento dessas desigualdades. Quando uma mulher sofre violência no âmbito
doméstico e, ao procurar por atendimento, é mal informada, não encaminhada e ridicularizada, a violência torna-se institucional e a favor da manutenção da desigualdade
de gênero e da violência machista, fundada nos valores patriarcais.
A postura dos serviços em negar que a violência contra a mulher seja problema
central no município configurava mais um fator de risco para essas mulheres. Portanto,
a intenção do PMC juntamente com FV, CEAPA e Presp não era impor a vontade de
trabalhar o tema em nível municipal, mas sim apresentar de forma mais direta a nossa
visão do fenômeno da violência contra a mulher, a partir do olhar da prevenção social à
criminalidade. Tal olhar é amadurecido pelas equipes constantemente nos encontros metodológicos, em que se busca uma compreensão e discussão aprofundada sobre a violência contra a mulher. Nesse sentido, desejávamos transmitir que a desarticulação da rede
de atendimento à mulher em situação de violência apresenta-se como um fator de risco
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para a violência, uma vez que desmotiva a busca pela saída do ciclo de violência, não
fornecendo auxílio efetivo para as cidadãs que procuram os equipamentos públicos.
O Guia para Prevenção do Crime e da Violência4, desenvolvido em 2005 pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (SENASP/MJ), aponta que:
Segundo a experiência nacional e as avaliações internacionais pode-se afirmar que a
violência contra a mulher é enfrentada com muito mais eficiência quando se estrutura uma rede institucional de vários serviços e entidades. Assim, em cada município, deve-se articular esta rede envolvendo as Delegacias Especializadas, as Polícias
Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros, o Instituto Médico Legal, os serviços de
proteção às mulheres vitimadas, como Casas-abrigo, a rede de saúde pública (postos
e hospitais), a Defensoria Pública, os centros de referência para tratamento psicológico, os departamentos municipais de habitação, as escolas, as universidades, os
órgãos de imprensa, ONGs etc., de tal forma que se construa uma política comum
para o enfrentamento do problema e que cada agente público, instituição ou serviço
saiba o que se espera deles e o que devem fazer quanto ao tema. Iniciativas isoladas
e programas solitários se esgotam rapidamente sem que se criem novas rotinas
institucionais e sem que se consolide uma conduta pública de enfrentamento do
problema. (SENASP, 2005: 43)

Fazia-se necessário tornar público para os serviços municipais toda a reflexão
realizada pelas equipes técnicas sobre o emaranhado de relações existentes em torno
e no cerne do fenômeno da violência contra a mulher e sua pouca ou nula expressão
nos espaços de discussão pública. Ao mesmo tempo, era necessário apresentar uma
contrapartida aos serviços, pois as questões apresentadas por eles se fizeram legítimas
pela grande expressão.
Dessa forma, o 2° pré-encontro foi estruturado de maneira a provocar a problematização do fenômeno da violência contra a mulher.
Problematizar consiste em um processo de reflexão crítica e profunda visando adquirir conhecimento sobre a realidade que aparenta ser natural e estática. Busca, portanto,
revelar sua historicidade social e gerar uma compreensão de seu caráter conflitivo e
da necessidade de ações transformadoras para que se possa construir alternativas de
acordo com as necessidades identificadas pelo grupo. (PEREIRA, 2001: 181)

As equipes do PMC dos CPC Veneza e Rosaneves iniciaram apresentando diretamente a proposta do Projeto Temático: articular a rede de enfrentamento à violência
contra a mulher no município, a fim de consolidar ações de prevenção e promoção
da cidadania da mulher. Dissemos sobre nossa experiência e sobre a relação intrínseca entre a violência contra a mulher e as demais violências que ocorrem no âmbito
familiar, privado, denominadas de violência doméstica. Foi realizada uma defesa da necessidade de especificação e marcamos a necessidade de formação de uma rede efetiva
de enfrentamento da violência contra a mulher. Foi reforçado que a relação dialógica
entre os serviços, trocando reflexões, saberes e experiências de sucesso e fracasso, é
4

O Guia de Prevenção do Crime e da Violência foi elaborado em 2005 pela Secretaria Nacional de
Segurança Pública do Ministério da Justiça (Senasp/MJ) com o apoio do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento – PNUD / Brasil, e tem por objetivo auxiliar os municípios na implementação e gestão de ações voltadas à prevenção da violência e criminalidade.

Livro Mediacao 2.indb 86

27/11/2011 14:05:55

PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS: UMA EXPERIÊNCIA DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

87

de fundamental importância na construção de estratégias de enfrentamento dessa problemática, no caminho de superação desse problema social. Apontamos, ainda, que o
enfrentamento desse fenômeno e a construção de ações em rede constituem-se numa
estratégia muito relevante
[...] para a erradicação de um problema tão complexo e multifacetado, que destrói
vidas e compromete o desenvolvimento pleno e integral de milhões de meninas e
mulheres no Brasil e no mundo. As relações de poder historicamente desiguais entre
homens e mulheres têm na violência de gênero uma das suas manifestações mais
perversas. O componente cultural – fortemente calcado também em bases econômicas, jurídicas, sociais e políticas desiguais – é sustentáculo e fator de perpetuação.
(CARREIRA; PANDJIARJIAN, 2003: 10)

Ao final, ficou claro que as instituições presentes legitimaram a proposta de criação
desse espaço de discussão, implicando a construção do “Seminário de Enfrentamento
à Violência Contra a Mulher em Ribeirão das Neves” e, ao mesmo tempo, almejando a
criação de uma rede efetiva de enfrentamento à violência contra a mulher no município,
convencidos da importância de marcação e especificação desse espaço. Ficou acordado
também que o III Seminário Anual de Prevenção5, em 2011, seria construído por toda
a rede e teria como temática a Violência Doméstica, caracterizada por toda violência
ocorrida no âmbito familiar, que, por essa razão, tem pouca expressão nos espaços públicos de discussão e principalmente de elaboração de políticas públicas específicas. Dessa
forma, o PMC percebe e acolhe a necessidade apontada pelas entidades de se apresentar
relações de sinergia para enfrentar as outras violências domésticas.

2.2. As Comissões e as Visitas aos Palestrantes
Como encaminhamento do 2° pré-encontro foi constituída uma Comissão envolvendo representantes de diversos serviços para a organização conjunta do Seminário. Participaram da comissão os setores da Saúde, Assistência Social, Segurança
Pública e o Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Ribeirão das Neves. Nesta
comissão, discutimos as temáticas importantes para serem trabalhadas no Seminário e
fizemos o levantamento dos palestrantes estratégicos no debate do tema.
Era necessário “começar do começo”: historicizar o conceito de gênero, apontar
para a gênese das desigualdades entre os sexos e desnaturalizar a violência. Além disso,
era necessário fazer explanações acerca da realidade atual, das desigualdades presentes e das formas de resistência. Mas, principalmente, era de fundamental importância
apontar para a realidade do município de Ribeirão das Neves, expor a grande expressão do fenômeno da violência machista e a dificuldade das mulheres em encontrar
saída para essa situação de dominação. A partir disso, deveríamos abordar também
experiências exitosas de atendimento, apresentar informações relativas ao cuidado do
acolhimento e a importância da articulação em rede para a construção de políticas

5

O Seminário Anual de Prevenção é uma diretriz da Política de Prevenção à Criminalidade que permite
discutir amplamente o tema interligado à realidade local.
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públicas eficazes, bem como apresentar as organizações já existentes, como a Rede
Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher.
Levantadas as prioridades, a equipe do PMC realizou encontros com cada palestrante, a fim de apresentar o contexto em que ocorreria o Seminário. Foram apresentados dados sobre a realidade local, sobre a leitura acerca da violência contra a mulher
realizada pelo PMC e sobre o movimento que se iniciava para despertar a atenção
frente ao fenômeno da violência contra a mulher. Estratégias para articular os serviços
na busca de um atendimento digno e eficaz às mulheres que rompiam o silêncio do lar
e apresentavam seus conflitos ao poder público foram também apresentadas.

2.3. O Seminário
Como produto de esforços conjuntos no sentido de repensar os papéis dos
equipamentos existentes no município no enfrentamento à temática mencionada, foi
realizado, na manhã e na tarde do dia 22 de novembro de 2010, o “I Seminário de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher em Ribeirão das Neves”, com participação
de cerca de cento e dez pessoas.
Compuseram a mesa de abertura representantes da SEDS, Elizabeth M. Martins,
Gestora Social dos Núcleos de Prevenção à Criminalidade de R.N; Sandra Mara de
Araújo Rodrigues, Coordenadora do Programa Mediação de Conflitos e da prefeitura
local; Lourdinha Menezes, Secretária Adjunta de Assistência Social; Denise Falcão,
Presidente do Conselho Municipal da Mulher; Drª Glória Duarte, delegada da Delegacia Especializada; e Tenente Fagner, da 40ª CIA da Polícia Militar.
A primeira conferencista do seminário foi a pesquisadora do tema na Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Dra. Marlise Matos, que, em sua fala, fez uma
sensibilização sobre questões de gênero, o histórico da cultura patriarcal brasileira e
um breve esboço dos movimentos feministas e das mulheres no país.
A palestrante Márcia de Cássia Gomes, responsável pela Coordenadoria Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM) de Belo Horizonte, aludiu sobre a experiência
da Rede Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, seus avanços e desafios, apresentou os serviços básicos para enfrentamento e aludiu acerca da concretização da Lei Maria da Penha e da importância da transversalidade. Assim, pontuou
que as ações para prevenir, proteger, coibir e erradicar a violência devem acontecer de
forma integrada, articulada, ou seja, em rede.
Em consonância à fala da palestrante,
Diversos estudos e documentos nacionais e internacionais apontam para o fato
de que a violência contra a mulher exige ações integradas para a sua prevenção e
combate mais efetivo. Entre elas, a construção de redes de serviços públicos que
articulem a atuação governamental e não governamental em áreas como segurança
pública, saúde, educação, assistência psicossocial, trabalho, habitação, entre outros.
(CARREIRA; PANDJIARJIAN, 2003; 04)

Para tratar do tema do funcionamento das redes institucionais de atendimento
à mulher, os modelos de intervenção, acolhida, suporte e encaminhamento de casos,
contamos com a colaboração da conferencista Flávia Gotelip, psicóloga da ONG Ins-
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tituto Albam, que também nos alertou sobre a questão da revitimização das mulheres
em algumas instituições, decorrente da falta de preparo dos agentes no acolhimento
das demandantes. Outro ponto mencionado refere-se à necessidade do trabalho em
rede, conferindo aos serviços maior coesão no atendimento às mulheres e no combate
à violência que assola a realidade de Ribeirão das Neves, compreendendo, assim, os
numerosos fatores de risco e vulnerabilidades sociais.
A Dra. Glória Duarte, delegada da Delegacia Especializada de Orientação e Proteção à Família no município, trouxe sua percepção assente em sua prática acerca da
fragilidade da rede local e salientou a importância de um discurso mais maduro e lapidado com vistas a dinamizar intervenções com mais propriedade na realidade violenta
da mulher. Salientou, ainda, a necessidade de formação de uma rede especializada da
mulher para que os assuntos, dificuldades e desafios fossem tratados com diversos atores, vez que a questão da violência machista é de cunho complexo e interdisciplinar.
Outro ponto que conferiu legitimidade à ação do seminário foi a participação
dos representantes da prefeitura municipal isto é, seus gestores locais, como o Secretário da Assistência Social do Município, e o envolvimento da secretária executiva
do município, a Sra. Lourdinha Menezes, somado à participação da Presidente do
Conselho Municipal da Mulher, a Sra. Denise Aleixo. Nesse momento, foi percebida
na fala das mesmas que era imperiosa uma ação capaz de agregar reflexões e suscitar
a formação de uma rede local que se reconhecesse e tivesse o condão de enfrentar a
violência de modo coletivo.
Contamos, ainda, como debatedora, com a Sra. Neusa Cardoso de Melo, Superintendente de Apoio e Assistência às Mulheres da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do
Governo de Minas Gerais (CEPAM/SEDESE). Houve também um espetáculo cultural de Dança e Canto de Roda das Mulheres do bairro Santa Martinha do Município
de Ribeirão das Neves.
O seminário foi importante no sentido de convocar vontades para concretizar a
formação de uma rede institucional entre os participantes. Como produto desse evento, além de reflexões sobre a temática instigadas pelas palestrantes e pelo público,
agendou-se para a segunda quinzena de janeiro de 2011 uma reunião com os atores
sociais presentes na ocasião, para fins de aprofundar o diálogo e dar encaminhamento
às ações do trabalho em Rede.

2.4. A Efetivação da Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher
A partir do início de 2011, a rede de enfrentamento à violência contra a mulher,
de Ribeirão das Neves, encontra-se em exercício. A cada encontro realizado mensalmente, percebemos que as instituições envolvidas compreendem a importância do
seu papel na busca por uma atuação integrada dos serviços prestados à mulher em
situação de violência. Com esse engajamento, algumas ações já se tornaram pauta de
discussões e deliberações no município, viabilizando ações mais concretas, como a
confecção conjunta de um ofício entregue à Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves e ao Ministério Público, solicitando a implantação de um Instituto Médico Legal
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em Ribeirão das Neves, como forma de produção de provas concretas para a violência
física, fundamental nos andamentos dos processos criminais.
Permanece nos dias de hoje um movimento organizado pelos atores da rede
municipal pela inserção e representatividade na rede de enfrentamento em âmbito
estadual, com o objetivo de fortalecer a rede local, bem como agregar experiências
que possam contribuir para a construção de políticas públicas mais especializadas no
município. Tal medida confere maior protagonismo social dos atores que compõem a
rede local diante do contexto no qual estão inseridos.
A partir de uma leitura da ação que culminou na consolidação da rede local,
podemos destacar o avanço no tratamento da temática pelas instituições envolvidas: a
superação de um cenário marcado por ações isoladas, que conferiam vulnerabilidade
social e se mostravam ineficazes, por um modelo dinâmico e dialógico.
Dessa forma, a construção da rede e sua efetiva atuação marca com clareza um
espaço de autoconhecimento das instituições, contribuindo para a formação de fluxos
de encaminhamentos, além de propiciar condição de criação de um espaço crítico e
questionador acerca da realidade, promovendo fatores de proteção social.

3. Conclusão
A experiência vivenciada pelas equipes permitiu maior reflexão acerca dos desafios e possibilidades de uma política de prevenção à criminalidade, principalmente no
que diz respeito à violência sofrida por mulheres. Ao refletirmos nossa prática, tornase necessário considerar que o cenário de violência enfrentado hoje está diretamente
ligado, segundo Arendt apud Minayo (1999), ao “decréscimo do poder pela carência
da capacidade de agir em conjunto” (p.15). Ou seja, pensar em qualquer proposta de
prevenção requer uma atuação ampla e olhares voltados para a cultura e relações interpessoais, tanto no campo público, quanto no privado.
O projeto de fortalecimento de uma Rede que atendesse à mulher em situação
de violência de forma integrada e eficiente configurou-se como um trabalho de base
comunicativa, em que o grande objetivo tornou-se interagir e comunicar interinstitucionalmente. Temos certeza, com base nessa experiência e no dia a dia de trabalho, que
qualquer ação que vise transpor a violência deve se basear numa articulação multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial, envolvendo mobilizações comunitárias e civis
na busca pelo acesso a direitos.
E, para tratar tal fenômeno, é preciso olhar para o “todo”, porém considerando suas
especificidades, pois suas raízes são macroestruturais, as expressões são conjunturais e as
configurações atualizam-se no cotidiano das relações interpessoais, ou seja, sempre.
As assimetrias da experiência permitiram-nos constatar a necessidade, incansável,
de se pensar de forma dialógica e de agir, de forma respeitosa, solidária e democrática.
Nesse sentido, o movimento realizado de integrar a Rede de Proteção Social do município e sensibilizá-la sobre as lacunas existentes na mesma, cumpriu o propósito da política
de prevenção à criminalidade do Governo de Minas Gerais, ou seja, o de pensar “segurança pública como política social que garanta em primeiro lugar a qualidade de vida de
todos” (Lei Delegada nº 56, 2002), efetivando, assim, a segurança pública cidadã.
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Resumo
Neste artigo retrataremos a experiência vivenciada pelo Programa Mediação
de Conflitos – PMC – Ipatinga na elaboração e execução de projetos temáticos
em parceria com os demais programas do Centro de Prevenção à Criminalidade –
CPC e com a rede de proteção social dentro de uma proposta interdisciplinar dos
componentes das equipes. Os projetos temáticos têm como essência metodológica
ações desenvolvidas pelas equipes a partir da identificação dos fatores de risco e
de proteção decorrente de uma leitura da dinâmica da comunidade em que está
inserido. O projeto Fortalecendo Vínculos visa à integração entre as famílias da
comunidade do bairro Bethânia com os programas responsáveis pela elaboração e
execução do projeto, a potencialização do trabalho conjunto entre essas instituições,
a minimização de determinados fatores de risco a que a comunidade está exposta,
bem como a criação ou maximização dos fatores de proteção.
Palavras-Chave: Projetos temáticos; Trabalho integrado; Prevenção Social.

1. Introdução
Ipatinga possui 239.468 habitantes, conforme senso divulgado pelo IBGE em
2010, sendo considerada a décima cidade mais populosa do estado de Minas Gerais. O
bairro Bethânia é o segundo maior da cidade, tendo aproximadamente 35 mil habitantes. Nele existem áreas cujos nomes são definidos como: Comunidades do Santa Rosa,
do São Francisco e do Cruzeiro, lugares identificados em 2005 pelo CRISP – Centro
de Estudos em Criminalidade e Segurança Pública, como áreas de maiores índices de
vulnerabilidade social e violência.

Livro Mediacao 2.indb 91

27/11/2011 14:05:55

92

COMISSÃO TÉCNICA DE CONCEITOS DO PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS (CTC-PMC 2011)

A política de prevenção à criminalidade adotada pela Secretaria de Estado de
Defesa Social do Estado de Minas Gerais (SEDS), executada pela Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade (CPEC), representa uma inovação que vem se
consolidando através dos Programas que compõem o Centro de Prevenção à Criminalidade (CPC), sendo estes: Central de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas – CEAPA; Programa de Reintegração Social do Egresso do Sistema
Prisional – PrEsp ; Programa de Controle de Homicídios – Fica Vivo!; e Programa
Mediação de Conflitos – PMC.
O CPC de base local foi instalado em maio de 2008 no bairro Bethânia, sendo
que, desde 2006, os programas PMC e Fica Vivo! atendiam, de forma itinerante, na comunidade. O PMC, ao longo de sua atuação na comunidade, tem desenvolvido alguns
projetos temáticos, sendo estes “ações propostas pelas equipes técnicas decorrentes
da leitura dos fatores de risco1 e fatores de proteção2 identificados a partir da inserção
junto às comunidades locais” (MEDIAÇÃO E CIDADANIA, 2010).
O projeto Fortalecendo Vínculos surgiu da experiência adquirida pela equipe do
PrEsp com o trabalho realizado nas unidades prisionais e pelas percepções trazidas
pelos sujeitos em relação à importância da família no processo de “reintegração”.
Após conversa com as demais equipes do CPC e do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)/Bethânia, pensou-se em uma proposta de trabalho voltada às
famílias do bairro Bethânia que estão em processo de vulnerabilidade social e que
possuem, atualmente, egressos e pré-egressos na família.
O projeto, que teve início em Abril de 2011 e será desenvolvido até Março de
2012, tem como objetivo intervir nas famílias do bairro Bethânia, minimizando os
fatores de risco e o processo de exclusão, com foco na autonomia, cultura de paz e de
mediação na comunidade, bem como viabilizar acesso aos serviços e informações, e a
aproximação da comunidade com o CRAS e programas do CPC.
O desafio da integração na elaboração do projeto Fortalecendo Vínculos pressupõe a comunicação relacional entre todos os envolvidos. Nesta, a comunicação se dá
através de espaços nos quais os atores envolvidos promovem uma relação de trocas
entre si. Ademais, vale dizer que outro desafio enfrentado pelas equipes diz respeito
à construção de uma nova forma de organização do conhecimento, através de uma
postura interdisciplinar dos profissionais que compõem as equipes.

2. A Prática do Trabalho Integrado
Os programas que compõem o CPC enfrentam um desafio diário na prática do
trabalho integrado, visto que este possibilita um espaço de troca e engajamento dos
profissionais de cada equipe, independente de sua função, responsabilizando cada participante nesse contexto de socialização das práticas e experiências semelhantes.

1

2

Fator de risco é o que aumenta a probabilidade de incidência ou de efeitos negativos de crimes ou
violências.
Fator de proteção é o que diminui a probabilidade de incidência ou de efeitos negativos de crimes
ou violências.
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Na comunidade do Bethânia, existe uma sólida estrutura presencial de diversos
equipamentos públicos, porém o trabalho da rede social local se mostra fragmentado, frágil e se apresenta como se fosse independente. Com isso, torna-se desafiador
o trabalho em rede.
Entendemos que desenvolver o trabalho de forma isolada e desarticulada não
gera resultados positivos e benéficos para a comunidade na qual o PMC está inserido,
porque força e poder de transformação partem de iniciativas conjuntas. Conforme
corrobora a Comissão Técnica de Conceitos:
Entende-se que o trabalho a ser realizado é muito complexo e que as demandas
oriundas da comunidade abarcam um leque muito variado de temas, portanto torna-se impossível atuar de forma isolada para fortalecer a comunidade e avançar
contra os problemas encontrados. A referida rede social mista é vista pelo Programa
não como algo pronto, mas como uma constante construção; como um trabalho
diário de fomento à articulação, diálogo e cooperação entre as lideranças, entidades
e instituições atuantes nas comunidades. (CTC-PMC, 2010:28)

O projeto Fortalecendo Vínculos tem propiciado espaço para ações integradas, no qual as equipes atuam conjuntamente e valorizam os diferentes saberes,
com cada uma contribuindo e propondo soluções adequadas, além de aperfeiçoar
o trabalho na prática.
Em se tratando de diversos saberes e experiências particulares, a contribuição de
Guareschi (2009: 99) se faz apropriada quando afirma: “ora, se a experiência é algo pessoal, singular, não se pode dizer que há saber mais e saber menos, pois não haverá pontos
de comparação. O máximo que se poderá dizer é que existem saberes diferentes”. A
valorização dos diferentes saberes na construção de soluções legítimas se mostra extremamente fundamental para compreender que não há saber superior ao outro.
Dessa forma, só é possível colher resultados positivos da prática do trabalho
integrado quando desenvolvido a partir de intervenções conjuntas, em que cada profissional contribui com seu saber, nem mais e nem menos.

2.1. O Papel da Gestão na Integração de Equipes
“A integralidade não é somente uma atitude e, sim, uma marca de um modo de organizar o
processo de trabalho, feita de forma a otimizar o seu impacto social.”
(GÓZ, 2009:18)
Um dos papéis primordiais da gestão social do CPC é “construir espaços efetivos
de articulação entre técnicos dos programas para discussões sobre as temáticas relacionadas à prevenção social à criminalidade” (PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE, 2009: 61). Tal construção não constitui tarefa fácil de ser operacionalizada;
mas é fruto de um trabalho sistemático que possibilite construções e desconstruções
acerca das práticas vivenciadas e dos saberes acumulados por cada programa. Não se
trata da busca de consensos, mas de olhares que se complementam holisticamente
frente ao fenômeno da violência e criminalidade.
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Novos cenários exigem posturas diferenciadas e pressupõem ultrapassar um
olhar específico dos programas para uma visão macro da política. Nesse sentido, o
desafio é que os técnicos sejam, antes de tudo, técnicos da política de prevenção.
Outro ponto importante para nortear o trabalho de forma integrada é a gestão
racional da política. Trabalhar em cima de percepções ou afinidades é altamente perigoso
e amador. A gestão racional é fundamentada em dados (específicos ou gerados a partir
de diferentes cruzamentos), cujas fontes podem ser de origens distintas (esta talvez seja a
grande riqueza do trabalho): fichas de atendimento, relatos da comunidade, relatórios de
encaminhamentos dos Fóruns Comunitários, dados da rede parceira etc. Nesse sentido,
cabe à gestão, fomentar junto às equipes a sistematização de dados e informações como
prática diária, imprescindível para a sustentação de qualquer intervenção.
Rompidas algumas barreiras internas ao modelo da política de prevenção cidadã, cabe, ainda, uma última reflexão acerca da integração de pessoas, ideias e ações.
Integração para quê, ou para quem? Todo esse esforço deve comungar com uma
concepção de segurança pública compatível com o estado democrático de direito,
pensada com os destinatários da política, e não para eles. Essa é a essência da segurança pública cidadã.

3. Elaboração de Projeto
A elaboração de projetos temáticos é um dos eixos do PMC que visa trabalhar
a realidade social, partindo dos problemas e demandas trazidos pela comunidade em
que o CPC de base local está inserido. Segundo Rizério, projeto é “o empreendimento
planejado que consiste em um conjunto de atividades inter-relacionais e coordenadas,
com o fim de alcançar objetivos específicos dentro dos limites de tempo e orçamento
estabelecidos” (apud PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, 2009: 95).
Os projetos devem partir de um diagnóstico da dinâmica da comunidade dentro
de um viés que prima pela participação social, levando em conta os fatores de risco
bem como os fatores de proteção. Dito isso, podemos afirmar que o ponto propulsor
de um projeto, necessariamente, é uma situação problema que se pretende transformar, desencadeando as intervenções subsequentes.
Nomeado o problema, parte-se para uma delimitação do contexto da intervenção e para as etapas do roteiro, sendo definidos os objetivos, as hipóteses de resolução,
os métodos e as análises de todas as variáveis. Isso se dá na perspectiva de antever os
desdobramentos a serem enfrentados e as possíveis limitações. O que se pretende é
mobilizar e relacionar, de forma dinamizadora, os atores sociais ligados ao problema
previamente focado.
É necessário, ainda, verificar a importância da questão a ser trabalhada como também sua viabilidade política, técnica e financeira. Lançadas essas bases, torna-se possível
pensar nos resultados a serem alcançados e seus reflexos na dinâmica da comunidade.
Toda estrutura do projeto tem como finalidade elucidar a realidade onde se
fará a intervenção, como também aquela dos processos que serão realizados. Segundo Nunes (2009), o projeto é a melhor opção para organizar ações sociais, uma
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vez que eles capturam a realidade complexa em pequenas partes, tornando-as mais
compreensíveis e planejáveis.
Portanto, a construção do projeto Fortalecendo Vínculos é uma ferramenta norteadora de ações que favorecerão o acesso a direitos e garantias fundamentais da comunidade do bairro Bethânia, de forma a torná-las mais efetivas e sustentáveis, além
de possibilitar a integração entre a rede social.

4. Projeto Fortalecendo Vínculos
A participação do PMC no projeto Fortalecendo Vínculos é uma oportunidade de intervenção em alguns fatores de risco existentes na comunidade do bairro
Bethânia, além de possibilitar a integração entre os parceiros e a aproximação da comunidade com os programas do CPC e com o CRAS/ Bethânia. A proposta inicial
do programa Presp era trabalhar as famílias de egressos e pré-egressos, porém, com a
adesão dos demais parceiros ao projeto, o público-alvo foi ampliado.
O bairro Bethânia foi escolhido para o desenvolvimento desse projeto devido
ao Diagnóstico33 realizado em 2011 pelas equipes do PrEsp e CEAPA, por meio do
qual se constatou um relevante número de usuários oriundos do referido bairro, além
de existir, no universo das oficinas do Fica Vivo!, 37 casos de jovens ligados direta e
indiretamente à criminalidade e violência. Outro ponto importante a ser destacado
é o processo de exclusão e segregação vivenciado pela comunidade do Bethânia, no
qual se verifica grande parte das famílias possuindo limitado acesso aos bens, serviços
e direitos, considerando como um dos pilares desse acesso restrito a insuficiência de
informações básicas correlacionadas.
O PMC percebeu que a execução do projeto vai de encontro às temáticas levantadas no I Fórum Comunitário de 2010, cujo título foi “A Grande Família – Sua Família em Cena”, e nos demais fóruns no momento de discussão dos grupos. As temáticas
levantadas nesses fóruns estão diretamente relacionadas ao uso de drogas/álcool, falta
de planejamento familiar e ao limitado acesso aos bens, serviços e direitos.
Percebeu, ainda, que, no Diagnóstico Comunitário Local44, com dados dos anos
2006-2010, as maiores demandas diziam respeito ao contexto familiar, aos conflitos
intrafamiliares e previdenciário, o que pode ser resultado dos fatores de risco identificados como principais temáticas nos fóruns e atendimentos do PMC.
Dessa forma, integrando-se às necessidades surgidas durante o Fórum, o referido projeto pretende criar e fortalecer vínculos com as famílias dos egressos e préegressos do sistema prisional, e com as famílias em situação de vulnerabilidade social.
Para reduzir os fatores que aumentam a probabilidade da violência, têm sido realizados
encontros temáticos, abordando assuntos de interesse dos próprios participantes, além
daqueles elencados pelas equipes responsáveis pelo projeto.

3

4

Foi realizado no ano de 2011, pelos programas CEAPA e PrEsp, o Diagnóstico contendo o perfil, a
regional dos usuários e principais demandas trazidas aos programas.
O PMC atualizou, em 2011, o Diagnóstico do Perfil Comunitário do bairro Bethânia (com dados dos
anos 2006-2010), o que proporcionou maior conhecimento do alcance e abrangência dos programas na
comunidade, bem como o perfil dos atendidos, mapeamento das instituições locais e análise dos dados.
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4.1. Metodologia do Projeto Fortalecendo Vínculos
A elaboração do projeto Fortalecendo Vínculos se deu através de 5 reuniões
realizadas pelos programas PrEsp, PMC, Fica Vivo! e CRAS – Bethânia, para construir
as etapas do projeto, sendo definidos os objetivos, as hipóteses de resolução, os
métodos e as análises das possíveis variáveis.
O trabalho de fomento à mobilização foi realizado pelas equipes parceiras do
projeto durante os atendimentos individuais de cada programa, durante os grupos
temáticos realizados pelo CRAS, nas oficinas do programa Fica Vivo!, nos encontros
realizados pelo PrEsp, através de divulgação por meio de carta-convite e por meio de
visitas domiciliares feitas pela equipe do CRAS.
A previsão para execução do projeto é a realização de 12 encontros, que têm
ocorrido no espaço físico do CRAS, nos quais são definidas temáticas de interesse
do grupo. As equipes parceiras do projeto levantaram as seguintes sugestões de
temas: Saúde; Previdência; Assistência Social; Violência; Política para Idoso; Acesso
à defensoria pública; Drogas; Bolsa Família; Convivência Familiar; Comunicação não
violenta; Cultura de Paz no contexto intrafamiliar; Raça / Preconceito; e Resolução
Pacífica de Conflitos.
Vale destacar que os encontros têm ocorrido mensalmente, com duração de 2
horas, cada, e vêm sendo ministrados pelas equipes responsáveis pelo projeto, por
profissionais contratados ou por membros da rede social parceira. O número de
presentes nos encontros do projeto tem sido crescente e as equipes têm envolvido cada
participante na construção de saídas para os problemas enfrentados pela comunidade,
favorecendo, assim, o exercício da cidadania e a mobilização social que pode ser mais
bem compreendida a partir da afirmação:
Mobilizar indivíduos em torno de um interesse comum constitui-se como um imenso desafio e só pode ser pensado por meio de uma atuação em rede, contando com
a participação das lideranças, grupos e entidades locais para trabalhar o envolvimento dos moradores da região na resolução conjunta das questões que afetam a
coletividade. (RODRIGUES et al, 2009: 29)

A execução do projeto Fortalecendo Vínculos vem acontecendo com a colaboração de todos os parceiros, sendo que o PMC, além de já ter sido responsável pela
leitura dos fatores de risco e facilitador dos encontros, também está responsável pela
contratação de alguns palestrantes, confecção das camisas, fornecimento de lanches,
registro dos encontros e participação em todos os encontros como facilitador do diálogo, garantindo espaço para que os participantes manifestem suas opiniões e percepções. Os mediadores também promoverão questionamentos, reflexões e estimularão
o reconhecimento da responsabilidade de cada família pelas demandas apresentadas
nos encontros. Tendo em vista que o papel do mediador se encontra nesse espaço do
simbólico, cujos interesses por vezes são divergentes e daí a necessidade de provocações no sentido de reflexões que em algum momento desestabilizem posturas muito
incisivas e fechadas (PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE, 2009). Porque,
para além de verbalizações, essas posturas incidem na maneira de ser e de agir do sujeito (SIX apud PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE, 2009).
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Concordando com Leite (2009) acerca do papel do mediador e sua função nas
relações, vale acrescentar a provocação pontuada pela Comissão Técnica de Conceitos
(2010) quando afirma que quebrar paradigmas, fomentar nas pessoas o senso da autoreflexão, bem como sobre seus valores e relações sociais já estabelecidas, compõe um
campo onde atua o mediador, sem, no entanto, que ele (o mediador) se limite a isso;
também é convocado a exercer um papel de aproximação das pessoas e restaurar relações rompidas, seja entre indivíduos, grupos ou instituições. Sempre, a propósito, tendo como norte a disseminação da cultura de paz a partir do diálogo. Tudo isso, porém,
sendo feito de forma clara e propositalmente não assistencialista, para que os sujeitos
sejam atores efetivos no processo de construção de conhecimento e transformação.
Como consequência de ações integradas entre os parceiros, os demais responsáveis pelo projeto providenciarão os outros palestrantes e lanches, material pedagógico
e áudio-visual, além do espaço físico. Todos os responsáveis pelo projeto estarão presentes durante os encontros, contribuindo como facilitadores do diálogo e fomentadores da discussão em grupo.

4.2. Desafios e Perspectivas
A construção e execução do projeto Fortalecendo Vínculos representa um grande desafio para a equipe do PMC, tendo em vista que seu desenvolvimento engloba
uma diversidade de pessoas e diferentes práticas de trabalho. As divergências em torno
da forma de organização de cada equipe geraram, inicialmente, certo “desconforto”
entre os profissionais participantes, fortalecendo a ideia inicial da necessidade de divisão de tarefas. Apesar de desafiador, os objetivos e as metas esperados pelo PMC
são embasados no fomento do espírito de equipe entre os integrantes dos programas,
segundo o qual todos compartilham dos mesmos valores e concordam em atingi-los.
Marques (2004) corrobora com o exposto acima quando afirma que, mesmo
com hábitos, costumes e personalidades diferentes, é preciso ter visão clara de que, no
trabalho integrado, o objetivo final depende da somatória de todos os esforços, cada
um desempenhando uma função, tendo em vista que empenho pessoal é tão importante quanto o trabalho desenvolvido pelos outros integrantes do grupo.
As características particulares dos membros das equipes pressupõem uma diversidade de interesses, experiências e sentimentos que geram um misto de divergências
e conexões. Saber lidar com esse contexto tem sido um exercício permanente de abrir
mão das vontades individuais frente às vontades comuns, com o objetivo de produzir
resultados conjuntos.
As diferentes estruturas das equipes, no que diz respeito à metodologia e à
maneira como as atividades são organizadas, podem ser fonte de conflitos, tendo
em vista que interesses antagônicos são fatores propícios para gerar divergências.
Porém, quando a equipe sabe administrar as diferenças, tornando-as construtivas,
faz-se possível alcançar resultados criativos e ações legítimas voltadas à prevenção
social à criminalidade e à violência.
Os objetivos das equipes responsáveis pelo projeto Fortalecendo Vínculos são
comuns, pois todas visam minimizar o processo de vulnerabilidade e exclusão a que
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a comunidade está exposta, bem como pretendem integrar ações junto à rede de proteção social. Vale ressaltar que o projeto se encontra em fase de implantação junto
às famílias do bairro Bethânia e que as equipes precisam reavaliar constantemente as
estratégias de execução do projeto.
Uma estratégia modificada diz respeito à forma de convite às famílias da comunidade. Inicialmente, foram enviadas cartas-convites pelo CRAS, porém o número de
pessoas presentes no encontro foi inexpressivo frente à quantidade de pessoas convidadas. Após reunião de avaliação do projeto, foi acordado que cada equipe enviaria o
convite para seus usuários, o que parece ter resultado no crescente número de participantes nos encontros posteriores.
Outra estratégia modificada diz respeito à participação das crianças, trazidas pelo
pais, aos encontros do projeto. Em princípio, a ideia das equipes girou em torno do
entretenimento dessas crianças, usando o espaço infantil existente no CRAS. Porém,
o resultado da reflexão a respeito da oportunidade de trabalhar a prevenção com o
público infantil levou as equipes ao preparo de material didático próprio para a idade,
a fim de se trabalhar o mesmo tema que aquele do público adulto.
Enfim, mesmo diante da diversidade de pessoas e práticas de trabalho, os resultados obtidos até o presente momento, em relação às equipes participantes, apontam
para o amadurecimento das mesmas em relação à dinâmica do trabalho integrado.

5. Considerações Finais
Diante do exposto no artigo, é possível perceber alguns desafios que a equipe do
PMC vem enfrentando na elaboração e execução do projeto temático, juntamente com
as demais equipes do CPC e do CRAS.
O aumento da integração entre os programas do CPC e da rede social local,
resultado gerado pela execução do projeto Fortalecendo Vínculos, tem-se apresentado
como uma das possibilidades na promoção de relações, troca de experiências, de saberes e também na construção de uma nova forma de organização do conhecimento.
Faz-se necessário ressaltar que o projeto Fortalecendo Vínculos está em fase
de implantação e por isso não há de se falar em resultados consubstanciados, mas do
desafio da construção/elaboração, do pensar junto e do identificar objetivos comuns
(sabendo que os objetivos comuns partem, às vezes, de ideias e reflexões individuais,
e, portanto, diferentes, mas que são integradas no exercício do fazer juntos), a fim de
promover uma intervenção mais efetiva na comunidade do Bethânia.
Conclui-se que o Fortalecer Vínculos consiste em um grande desafio, pois exige abertura, flexibilidade, mas, por outro lado, gera benéficos resultados. O trabalho
integrado se revela importante ferramenta nos projetos de intervenção comunitária,
devido a seu olhar holístico, que permite perceber os fatores de risco por ângulos
diferentes (atravessado por saberes múltiplos) e ao mesmo tempo reconhecer diversas possibilidades de minimização desses fatores de risco, sendo que aqueles projetos
primam pelo mesmo objetivo: a transformação da comunidade dentro de sua própria
realidade, tendo em vista a prevenção à criminalidade e a construção de uma política
de segurança pública cidadã.
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“COMO NOSSOS PAIS”
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WIVIANE BRAGA DE OLIVEIRA

Resumo
O presente artigo aborda a experiência do projeto temático Como Nossos Pais,
promovido pela equipe do programa Mediação de Conflitos do bairro Turmalina da
cidade de Governador Valadares, em conjunto com a rede parceira. Esse registro tem
como objetivo valorizar a importância de tais projetos como forma de repensar o
modelo de agir e valorizar as experiências de cada sujeito na construção de alternativas
ao lidar com as dificuldades.
Palavras-Chave: Projeto Temático; Rede parceira; Relação familiar.

1. Introdução
O Programa Mediação de Conflitos está presente em Governador Valadares desde 2006 e suas ações são desenvolvidas em duas regiões da cidade: Turmalina e Planalto. No presente artigo, a ideia central é destacar a experiência exitosa da execução
de um projeto temático e fazer a leitura de suas peculiaridades e resultados, fatores de
risco e de proteção, e, para finalizar, a importância e recursos para o desenvolvimento
do Programa na comunidade.
O projeto contou com a participação de duas técnicas da área de psicologia,
Sâmara Nick e Élen Márcia de Carvalho Simões Quintão, que trabalharam a temática
família de forma a munir os participantes de maior conhecimento e propiciar trocas
de experiências com o objetivo de fazer com que o grupo aprenda com a história do
outro e encontre novas alternativas para a gama de situações difíceis com que possam
se deparar dentro do seio familiar.
O Programa Mediação de Conflitos está inserido dentro da política de segurança
pública, em um equipamento público chamado Centro de Prevenção à Criminalidade
(CPC), que comporta dois programas de base local: Fica Vivo!1 e Mediação de Conflitos.
1

O Programa Fica Vivo! tem como foco o controle de homicídios E. Traz em sua metodologia a articulação de eixos que envolvem intervenção estratégica e proteção social, problematiza também questões
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Estes, a seu turno, estão inseridos dentro das comunidades com altos índices de criminalidade e violência. Sendo assim, para o bom desempenho da metodologia dos programas,
é necessário que a equipe conheça as demandas e as necessidades desse território, sendo
de suma importância compreender a dinâmica local para ali serem desenvolvidas ações
através das quais realmente se dará o processo de transformação daquela comunidade.
Dentre vários recursos metodológicos, interessa-nos expor aqui o projeto temático.
Como são dois programas presentes no CPC, Mediação de Conflitos e o Fica
Vivo, registraremos de forma sintética o segundo programa, uma vez que este texto
tratará especificamente de metodologias específicas do PMC.
Os dois programas citados acima estão voltados pra a prevenção à criminalidade,
tendo cada um sua metodologia própria. Um dos recursos metodológicos para fomentar
os fatores de proteção é o projeto temático, traçado pela equipe técnica do PMC após
leitura dos fatores de risco e de proteção identificados a partir da inserção do programa
Mediação de Conflitos junto às comunidades locais. Tais demandas são captadas por
meio da análise de recursos, sob formas de relatórios quantitativos e qualitativos, questionário socioeconômico, diagnósticos organizacionais comunitários, fóruns, planos locais de prevenção à criminalidade e relatos de lideranças e associações locais. As equipes
debruçam-se sobre esses instrumentos com o objetivo de propor ações comunitárias
que pretendem envolver um número específico de famílias ou grupo alvo, a fim de trabalhar as questões que chegaram ao programa, para, assim, intervir de forma macro. Desse
modo, a atuação possibilita uma intervenção com maior número de pessoas.
Conforme já anunciado no texto, o projeto temático “Como Nossos Pais”, executado pela equipe do PMC Turmalina (Goval) no ano de 2010, será o centro deste
artigo a partir daqui.

2. Relato Familiar na Contemporaneidade. Que Dificuldade?
O termo família se originou do latim “famulus”, que se refere ao conjunto de
servos e dependentes de um chefe ou senhor, e passa a aparecer com vigor na Idade
Média, ainda desvinculado de um sistema de parentesco. Esse termo havia sido criado
na Roma Antiga para designar um novo grupo social que surgiu entre tribos latinas,
ao serem introduzidas a agricultura e também a escravidão legalizada. O referido conceito sofreu grandes modificações e hoje é definido como o lugar onde o ser humano
originalmente encontra-se inserido por nascimento ou adoção e no qual desenvolve,
através das experiências vividas, sua personalidade e seu caráter (SILVA, 2003).
Na evolução da história da família, além da família tradicional, formada pelo
casamento, há a introdução de novos costumes e valores, a internacionalização dos
direitos humanos, a globalização, o respeito ao ser humano, tendo em vista sua dignidade, e os direitos inerentes à sua personalidade, o que impôs o reconhecimento de
de segurança pública e favorece a realização de ações de repressão qualificada. A idade para atendimento desse programa está entre 12 a 24 anos, portanto, envolvidos ou não com a criminalidade; já
o Programa Mediação de Conflitos não define idade e nem mesmo fato social específico, no entanto,
ambos são instalados lado a lado em se tratando de espaço local de funcionamento, e a comunidade
na qual atuam também tem características comuns: aquelas de alto índice de vulnerabilidade social.
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novas modalidades de família. Podem as mesmas ser formadas na união estável, no
concubinato, na monoparentalidade, na homoafetividade e nos estados intersexuais,
respeitando as diferenças individuais que compõem os seres humanos.
Com esses fenômenos, o conceito de família passa a abarcar novas modalidades
de significados: grupo de pessoas vivendo numa estrutura hierarquizada, que convive
com a proposta de uma ligação afetiva duradoura, incluindo uma relação de cuidado
integral entre os adultos e destes para com as crianças e idosos que participam nesse
contexto; espaço de construção da identidade de uma pessoa por constituir-se como
fonte de apoio e proteção para o desenvolvimento integral da mesma; e instituição
social responsável pela reprodução e manutenção da organização social e dos valores
socioculturais (PRADO, 1985).
Analisando a constituição e papéis desempenhados pelos integrantes da família no
cenário brasileiro, observa-se uma grande evolução: em um primeiro momento, a mulher é subjugada à autoridade do marido, cabendo a ela cuidar dos filhos e administrar a
vida doméstica, enquanto o marido se preocupava com o sustento da casa e com a vida
intelectual. Na década de 50, a mulher já frequentava a Universidade, controlava a natalidade, os casamentos já começavam a ser rompidos, aumentando-se, pois, número de
desquites. Com a aprovação do divórcio, que se concretizou em 26 de dezembro de 1977
através da Lei n.° 6.515, a autoridade paterna sofreu considerável diminuição e o homem
teve que buscar um novo arranjo do seu posicionamento social (PRADO, 1985).
Com a Evolução do Código Civil Brasileiro, homens e mulheres passam a ter
os mesmos direitos e deveres, ocorrendo a reformulação dos papéis especificamente
masculino e feminino, o que acarreta a modernização familiar, favorecendo a busca de
autonomia e a individualização, fazendo emergir uma nova construção de identidade
entre seus membros.
O crescimento econômico ocorrido no país nas últimas décadas provocou alterações decisivas no desenrolar da vida cotidiana e na articulação das relações de gênero.
Diante dessa realidade, não há como negar que a reinvenção do espaço familiar acontece
fundamentalmente a partir da alteração da condição feminina e de sua participação no
mundo público, afetando diretamente os papéis masculinos (SILVA, 2003).
Observa-se que as formas de relacionamento estão em contínuo processo de
mudança: a individualidade adquire maior importância social, conquanto a tradição
e a autoridade patriarcal vêm ganhando novas roupagens. Gerando reflexões importantes: os papéis sexuais e as obrigações entre pais e filhos passam por um momento
de instabilidade, os direitos e deveres que regiam a família são objetos de constantes
negociações e tensões. Começa-se a questionar a divisão do trabalho doméstico, a
cooperação financeira, questiona-se a autoridade masculina e dos pais, entre tantos
outros fatores (SARTI, 2002).
Como consequência de tantas alterações nos padrões familiares, cria-se um ambiente instável no qual os novos papéis sequer dispõem de nominação na classificação
de parentesco. Criam-se novos parâmetros, estilos de vida que diferem de todos os
outros, confrontando-se com as responsabilidades e tarefas provenientes de tal reconstrução. Essa instituição continua a trilhar seu caminho entre erros e acertos. A
sociedade, em particular a família, busca novos modelos diante das dificuldades, os
arranjos de outrora já não cabem na nova organização e tenta-se obter uma ordem
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que consiga compreender e tornar menos conflituosas as modificações vivenciadas
atualmente, em que cada membro dessa relação possa assumir seu papel e sua função
dentro do seio familiar (SILVA, 2003).
Nota-se, através de vários estudos, que o vínculo entre os pais e os filhos necessita ser o mais forte de todos os laços humanos e que são de extrema importância
para os futuros relacionamentos, sendo no seio familiar que a criança desenvolverá um
sentido de si mesma (SILVA, 2003).
Assim, a dinâmica psicológica dos indivíduos dentro da família inclui a forma peculiar como cada um experimenta a sua vida familiar, interpreta e vive suas relações.
Essas possibilidades dependem menos da forma da família do que da sua capacidade de prover seus membros (a) com referência de autoridade, visão de mundo e
valores, (b) com vínculos afetivos estáveis que reafirmem a proteção dos membros
e o seu sentimento de pertencer a um grupo, (c) com uma mediação das relações
entre seus membros e as outras instituições sociais. (AMAS, 1995: 20)

Na sociedade contemporânea que prima pelo individualismo exacerbado, pelo
ter, os vínculos entre pais e filhos estão cada vez mais enfraquecidos, sendo que a
sociedade e sujeito atravessam uma crise de identidade e de autoridade. Estão se alterando os quadros de valores que regem a conduta, e a transição se expressa numa
contradição que atravessa o sujeito e permeia seu espaço privado e suas relações afetivas. Pais continuam a agredir seus filhos no espaço privado da casa, apesar da culpa
que experimentam pela aplicação do castigo físico. A punição física é contrária aos
princípios de educação infantil, mas representa um alívio momentâneo para as tensões
vividas na rua e no trabalho (GONÇALVES, 1999).
Pais, sitiados pela agência de saúde e justiça que determinaram regras, procedimentos, práticas de educação infantil, modo de relação interpessoal, sitiados enfim em
seus papéis sociais, omitem-se do exercício da paternidade e deixam de impor padrões de certo e errado para delegar esse encargo a grupos de colegas, a educadores, a agências de socialização terapêutica. Filhos, em contrapartida, convivem com
fantasias que terminam não sendo verificada, inventam mães castradoras e pais onipotentes, passando a viver num mundo divido entre o poder e a onipotência, onde
as questões de justiça e moralidade reduzem-se a questões de força. A existência do
cidadão deixa de ser mediada pela família e pelo trabalho e passa a ser diretamente
subordinada à direção social, sob formas que são mais constrangedoras que as antigas e mais devastadoras. (GONÇALVES, 1999:155)

O Ministério da Saúde, ao propor orientação para serviço que envolva violência
familiar, define-a como toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de outro
membro da família. Pode ser cometida dentro ou fora de casa por algum membro da
família, incluindo pessoas que passam a assumir função parental, ainda que sem laços
de consanguinidade, e em relação de poder à outra. Esse tema foi posto em evidência,
também, pelos movimentos de defesa da criança e do adolescente, que, desde a década
de 50, atuam nos países do primeiro mundo. Aqui no Brasil, apenas mais recentemente, desenvolveram-se movimentos e organizações sociais atuantes contra o maltrato
infantil e que têm por escopo a proteção à criança e ao adolescente, especialmente a
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partir da elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).
A violência intrafamiliar expressa dinâmicas de poder/afeto, nas quais estão presentes relações de subordinação/dominação. Nessas relações – homem/mulher, pais/
filhos, diferentes gerações, entre outras –, as pessoas estão em posições opostas, desempenhando papéis rígidos e criando uma dinâmica própria, diferente em cada grupo familiar. É preciso chamar atenção também para a violência resultante da falta de
acesso aos serviços necessários, da falta de qualidade ou inadequação do atendimento,
que representa mais uma agressão a pessoas que buscam assistência por terem sofrido
violência intrafamiliar. Alertar para esse tipo de violência – à qual chamamos de institucional – é muito importante, pois as pessoas que sofrem violência intrafamiliar estão
especialmente vulneráveis aos seus efeitos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).
Os fatores de risco designam condições ou variáveis associadas à possibilidade
de ocorrência de resultados negativos para a saúde, o bem-estar e o desempenho social. Alguns desses fatores se referem a características dos indivíduos; outros, ao seu
meio microssocial; e outros, ainda, a condições estruturais e socioculturais mais amplas, mas, geralmente, estão combinados quando uma situação considerada social, intrapsíquica e biologicamente perigosa se concretiza (SCHENKER; MINAYO, 2005).
O Ministério da Saúde designa fatores de risco no contexto familiar:
♦ famílias baseadas numa distribuição desigual de autoridade e poder, conforme
papéis de gênero, sociais ou sexuais, idade etc., atribuídos a seus membros
♦ famílias cujas relações são centradas em papéis e funções rigidamente definidos
♦ famílias em que não há nenhuma diferenciação de papéis, levando ao apagamento de limites entre seus membros
♦ famílias com nível de tensão permanente, que se manifesta através da dificuldade de diálogo e descontrole da agressividade
♦ famílias que se encontram em situação de crise, perdas (separação do casal,
desemprego, morte, migração e outros)
♦ baixo nível de desenvolvimento da autonomia dos membros da família
♦ presença de um modelo familiar violento na história de origem das pessoas
envolvidas (maus-tratos, abuso na infância e abandono)
♦ maior incidência de abuso de drogas
♦ história de antecedentes criminais ou uso de armas
♦ comprometimento psicológico/psiquiátrico dos indivíduos
♦ dependência econômica/emocional e baixa autoestima da parte de algum(ns)
de seus membros, levando à impotência e/ou fracasso em lidar com a situação
de violência
Referentes aos pais:
♦ pais com histórico de maus-tratos, abuso sexual ou rejeição/abandono na infância
♦ gravidez de pais adolescentes sem suporte psicossocial
♦ gravidez não planejada e/ou negada
♦ gravidez de risco
♦ depressão na gravidez
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♦ falta de acompanhamento pré-natal
♦ pai/mãe com múltiplos parceiros
♦ expectativas demasiadamente altas em relação à criança
♦ ausência ou pouca manifestação positiva de afeto entre pai/mãe/filhos
♦ delegação à criança de tarefas domésticas ou parentais
♦ capacidade limitada em lidar com situações de estresse (perda fácil do autocontrole)
♦ estilo disciplinar rigoroso
♦ pais possessivos e/ou ciumentos em relação aos filhos
Fator de prevenção da violência intrafamiliar deve estar inserido em ações de
comunicação, culturais e econômicas que sejam capazes de gerar uma consciência
coletiva e um compromisso frente aos problemas de discriminação e desigualdades
aos quais estão submetidos os diferentes grupos populacionais (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2002).
O âmbito familiar tem um efeito potencialmente forte e durável para o ajustamento infantil. O vínculo e a interação familiar saudável servem de base para o desenvolvimento pleno das potencialidades das crianças e dos adolescentes. Descobriu-se
que uma interação familiar gratificante é um forte fator protetor, mesmo no caso dos
pais adictos, quando esses são capazes de prover um contexto amoroso, afetuoso e de
cuidado (SCHENKER; MINAYO, 2005).

3. Projeto Temático “Como Nossos Pais”
A comunidade do bairro Turmalina, no ano de 2006 foi diagnosticada, pelo
Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública – CRISP/UFMG como um
das localidades de altos índices de violência em Governador Valadares na modalidade
homicídios, motivo pelo qual foi escolhida para implantação do Centro de Prevenção
à Criminalidade.
O fenômeno da violência e da criminalidade presentes no bairro são frutos de
carências estruturais a que essa comunidade tem sido constantemente submetida. O
Turmalina possui uma população estimada em 15 mil habitantes, com expressivo percentual de crianças/adolescentes e jovens adultos. O crescimento desordenado da população, associado à ausência mínima de intervenção de políticas sociais básicas de
infraestrutura, habitação, saneamento, saúde, educação, entre outras, permitiu que o
bairro fosse identificado como sendo vulnerável.
Todos esses fatores conjugados colocam grande parte das famílias ali residentes
em situação de grande vulnerabilidade social, problema este apontado no Plano Local2
de Prevenção, elaborado durante o Curso de Gestores.
2

O plano local de prevenção (PLP) é uma ferramenta idealizada para diagnosticar as demandas das comunidades em que são instalados os CPC, que são equipados com os Programas de base local, FV! E
PMC. Para se alcançar esse instrumento, é realizado um curso, chamado de Curso de Gestores, em que as
instituições e lideranças comunitárias são convidadas a participar. Nesse espaço são ministradas oficinas
de variados temas (direitos humanos, cidadania, prevenção à criminalidade, dentre outros). Após a reali-
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Dentre os fatores de risco mais recorrentes no Turmalina, estão: o abuso de álcool
e drogas; e violências em geral. Também se pode levantar a vulnerabilidade social das
famílias residentes na comunidade através das demandas recorrentes de atendimentos,
como visto no diagnóstico elaborado pela equipe, bem como pelos relatos trazidos pela
rede de proteção. Nessa observação, percebe-se que a desresponsabilização do exercício da função paterna e materna, seja por parte dos pais ou responsáveis, influencia no
processo educacional e afetivo na vida das crianças e adolescentes, tornando-se, dessa
forma, figuras referencias no processo de construção de identidade.
A ausência de tais representantes (função materna e paterna) ou a inadequação
desses atores (quando estes não assumem a representatividade e a influência exercida
na construção da identidade das crianças e adolescentes que estão sobre seus cuidados)
podem comprometer o desenvolvimento e amadurecimento das crianças e adolescentes, estabelecendo uma realidade em que os vínculos familiares não são reforçados, o
que proporciona um ciclo vicioso, em que as crianças e adolescentes que não foram
protegidos e conduzidos pelos familiares acabam por reproduzir o comportamento
dos pais e posteriormente tendem a desconhecer a significância da representatividade
das funções materna e paterna; consequentemente não assumem a responsabilidade
dos papéis a serem desempenhados.
Além dessas questões esboçadas, é possível destacar que a falta de representatividade positiva dentro dos sistemas familiares, a pouca valorização dos vínculos intrafamiliares, a falta de referencial materno e paterno (acredita-se que as crianças são, desde
o seu nascimento, conduzidas e orientadas por quem exerce tais funções, fato que
ajuda a auxiliar na construção da identidade dos sujeitos, uma vez que se sabe que seu
primeiro contato social também é o sistema familiar) são fatores de risco preponderantes para a potencialização de violências, principalmente a doméstica, que também
contribui para a instabilidade e ocorrência de conflitos dentro do contexto familiar na
comunidade. Tudo isso proporciona uma maior vulnerabilidade não só das entidades
familiares, mas também das crianças e adolescentes inseridos nesse espaço, e provoca
uma grande demanda na rede de proteção local. Esse fato pode ser observado em
toda a dinâmica da comunidade, bem como através dos atendimentos do Programa
Mediação de Conflitos e relatos trazidos pela rede de proteção.
Nessa perspectiva, no ano de 2010 a equipe do PMC desenvolveu um projeto
temático junto à comunidade: cenário em que surge o projeto “Como Nossos Pais”.
Diante dessa tarefa, primeiramente pensou-se nos fatores de risco a serem minimizados e nas possibilidades de fomentar os fatores de proteção, como também na parceria
a ser instituída para a execução do projeto temático.
A equipe percebeu que a demanda dos conflitos intrafamiliares era recorrente,
e essa leitura surgiu tanto dos atendimentos, como também do relato dos parceiros.
Notou-se, em conversas com a rede de proteção local, que a questão dos conflitos
familiares é fator percebido não só pelo PMC, mas perpassa por toda a rede de atenzação das oficinas, os participantes preparam o PLP. Nesse documento, a comunidade elenca os temas a
serem trabalhados para que se alcancem estratégias de prevenção e fomento da segurança pública local, o
documento em questão serve de norte para o trabalho dos Programas de base local e os temas suscitados
são debatidos em conjunto com a comunidade em espaços denominados Fóruns Comunitários.
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dimento da comunidade. Daí a necessidade de se pensar um projeto em conjunto
com a rede, pois tem-se como premissa que um fator de risco identificado em comum
produz o engajamento dos parceiros de forma mais efetiva.
Tendo em vista essa realidade, o projeto temático trouxe a proposta de trabalhar
com grupo de pais ou responsáveis a questão das relações familiares, a importância da
boa formação dos filhos, o gerenciamento de conflitos dentro da família e a discussão
dos papéis exercidos no núcleo familiar. O Projeto trabalhou com o grupo através de
oficinas de discussão dos temas, em que os participantes tinham a oportunidade de
trocar experiências e debater a temática.
Para executar o projeto, o PMC firmou parceria com as instituições do bairro (escola, creche, igreja), para que estas, em conjunto com o Programa, indicassem
públicos alvo para o grupo do projeto. Destaca-se que foram abertas vagas para que
os representantes das entidades afins repassassem as informações recebidas no projeto para os demais usuários da instituição. O projeto contou com a participação de
15 pessoas indicadas pelo PMC e parceiros. A execução do trabalho deu-se em seis
encontros, todos realizados em espaços cedidos pela rede. Nesses encontros, o grupo desenvolvia as atividades em oficinas ministradas por psicólogas especialistas no
tema, e também havia o momento para o lanche. Outra peculiaridade a ser observada
é que as participantes, muitas vezes, não tinham com quem deixar os filhos para irem
aos encontros. Dessa maneira, a equipe percebeu que este poderia ser um fator desmobilizador para que os membros do grupo não participassem das atividades. Nessa
perspectiva, a equipe se organizou em escalas (estagiários e técnicos) para participar
do projeto, a fim de desenvolver atividades com as crianças enquanto os pais se dedicavam aos encontros do grupo.
Essa foi uma experiência surpreendente para a equipe, pois entendeu-se que,
para se alcançar bons resultados com os Projetos, é preciso pensar nas necessidades
dos participantes e em estratégias para que a execução contemple todos os impasses
que possam vir a atravancar o objetivo do Projeto Temático. Ao final das atividades, ou
seja, no sexto encontro da atividade, percebia-se tanto nas oficineiras que conduziram
os encontros, como nas participantes, o pesar pelo fim do trabalho; todas se diziam
encantadas com a oportunidade de falar e ouvir sobre o tema “família”, muitas até
levantaram a hipótese de o projeto não ser encerrado.
Todavia, ainda há mais uma atividade a ser executada. O encerramento do
projeto aconteceu em um Fórum Comunitário, realizado logo após o término dos
encontros do projeto.
Nesse Fórum o tema discutido pela comunidade foi justamente a família, e as
mesmas palestrantes que conduziram o projeto temático foram discursar no Fórum,
momento em que falaram sobre os arranjos familiares e suas transformações, bem
como trouxeram para o debate experiências vivenciadas no projeto temático. Após a
palestra, foram feitos grupos de discussão, nos quais o debate foi muito enriquecedor,
e a equipe pôde perceber que o tema “família” é muito bem quisto pela comunidade,
que tem afinidade com a temática.
Ao final do Fórum Comunitário, foi apresentado um vídeo, preparado pela equipe, dos encontros do Projeto, e foram distribuídas as camisas do Projeto para o grupo.
Todavia, o projeto temático “Como Nossos Pais” ainda reservava surpresas para a
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equipe... O grupo participante se organizou espontaneamente e escolheu um membro
para dar um depoimento para a comunidade. A participante que se manifestou foi uma
das que, no início dos trabalhos, quase não contribuía para as discussões, mantinhase isolada de todos, e, com o passar do tempo, ficou confiante e passou a integrar as
discussões do grupo. Ela disse o seguinte:
“Eu vou falar aqui o que aconteceu comigo, mas eu sei que todos que passaram
pelo projeto só têm coisa boa para falar. Este projeto mudou o meu jeito de ver as
coisas, e eu me apeguei muito a todas as colegas; eu vi que não sou só eu que tenho
problemas. Antes de passar por aqui, eu agredia muito meus filhos, eu batia na cara
deles, mas eu fazia isso porque foi assim que eu aprendi, eu achava que era assim que
se cria filho. Hoje eu entendo que não, que tem que conversar com eles, compreender
mais. Eu tinha vergonha de mim, pois eu tenho oito filhos, eu achava isso uma vergonha para mim, mas eu entendi que eu não preciso ter vergonha de mim e nem deles. E
daqui para frente as coisas vão mudar na minha vida, no meu trato com os meninos,
hoje, eu acho que sou uma mãe melhor.”
Ouvir esse depoimento de uma participante foi emocionante para todos, inclusive para quem não participou do projeto; perceber a transformação de alguém, pelo
simples fato de esse alguém refletir sobre sua prática e se propor a dialogar com outras
pessoas sobre o tema foi fascinante. Esse episódio traz a certeza de que os valores
difundidos pela metodologia de trabalho do PMC realmente provocam um processo
pedagógico de transformação nos sujeitos. Através desse relato, o grupo participante
do projeto solicitou em conjunto com a comunidade e rede parceira que o trabalho
tivesse continuidade, pois, para o grupo, o tema ainda não estava esgotado.
A partir dessa demanda, o PMC pretende, para o ano de 2011, dar continuidade
ao projeto, porém este receberá um formato diferente: passará do status de projeto
para coletivização de demandas. Como o resultado da ação foi bastante positivo, a rede
parceira se dispôs a participar mais ativamente da execução da coletivização. A mesma
irá ceder o espaço para os encontros, providenciar o lanche e mobilizar e convidar o
público para participar; o PMC ficará encarregado de convidar os palestrantes para
ministrar os encontros. As vagas serão abertas tanto para membros do grupo anterior
que quiserem participar, como para novas pessoas que a rede e o PMC entendam que
podem ser público para a coletivização, obviamente respeitando o número de vagas.

4. Conclusão
De acordo com as demandas atendidas pelo programa Mediação de Conflitos
e os relatos da rede parceira do bairro Turmalina, foi elaborado o projeto temático
“Como Nossos Pais”, com o intuito de repensar e discutir as relações familiares. Essa
iniciativa teve o objetivo de gerar um impacto nas famílias, trazendo fatores de proteção para influenciar na dinâmica familiar e comunitária, tendo como norte a possibilidade de uma intervenção sistêmica de alcance.
Em busca de reforçar esses vínculos e resgatar o exercício de tais funções de forma
efetiva, o projeto “Como Nossos Pais” foi pensado e executado. Isso, como foi dito, pelo
fato de que a ausência de referenciais dentro do sistema familiar pode vir a ser um fator
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de risco. O projeto recebe esse nome, pois percebe-se que muitas vezes as gerações seguintes repetem comportamentos das anteriores, visto que a família e os pais contribuem
e interferem de forma direta na construção da identidade da criança e adolescente.
Observa-se, com o fim do projeto e com o relato das participantes, que ele
modificou a forma de pensar as relações entre pais e filhos, da família em geral e indiretamente atingiu a dinâmica comunitária. Pois permitiu que as participantes compartilhassem suas experiências, vissem que não eram as únicas que possuíam problemas
no convívio familiar, e possibilitou que as mesmas refletissem acerca da valorização do
diálogo através da ressignificação de suas práticas.
Concluímos que, por meio da participação de um membro da família nas atividades do projeto, todo o contexto familiar pode ser modificado devido às experiências trocadas e à compreensão da necessidade de valorizar o diálogo para a convivência familiar.
Entende-se que, quando o diálogo faz parte da dinâmica familiar, a resolução de conflitos na família tende a ser não violenta. Pode-se mencionar, ainda, que a comunicação
violenta instituída nas relações familiares é um fator de risco preponderante para os conflitos e violências propriamente ditas. Aguçar o diálogo nas relações é promover fatores
de proteção para que tais fatos não ocorram ou, pelo menos, possam ser amenizados.
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Resumo
O presente estudo apresenta em seu conteúdo a discussão iniciada no Programa
de Mediação de Conflitos (PMC), do Centro de Prevenção à Criminalidade (CPC)
PTB Betim, sobre cidade, território e lugar. O PMC insere-se em uma política de
prevenção à criminalidade, tendo como diretriz a territorialidade. O objetivo deste
estudo é um alcançar um melhor entendimento do território, em sua relação com as
dinâmicas locais, que perpassam o cotidiano das comunidades. Acredita-se serem tais
dados necessários para as práticas e intervenções do PMC na região.
Palavras-chave: Território; Comunidades; Prevenção à Violência.

Introdução
O Governo do Estado de Minas Gerais adotou a política de prevenção social à
criminalidade baseada em propostas de prevenção social à violência urbana. Ela visa
reverter os processos de criminalização por meio de ações minimizadoras dos fatores
de risco, referentes àqueles que aumentam “a probabilidade de incidência ou os efeitos
negativos de violência” (MESQUITA NETO, 2009), potencializando os fatores de
proteção. Estes, por sua vez, se referem àqueles que reduzem “a probabilidade de incidência ou de efeitos negativos de crimes ou violência” (MESQUITA NETO, 2009).
Assim, a partir da identificação desses fatores, acredita-se ser possível traçar ações de
intervenção que possam diminuir a criminalização e seus efeitos.
Considerando a dimensão territorial e seus fatores de risco e de proteção, o
presente artigo tem por objetivo discutir como o estudo do território pode auxiliar na
leitura qualificada da área de atuação do Centro de Prevenção à Criminalidade (CPC),
a fim de contribuir para a elaboração de ações de intervenção que auxiliem a efetivação
dessa política de prevenção.
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O CPC PTB Betim é composto por dois programas: Mediação de Conflitos e
Fica Vivo!, sendo importante uma leitura conjunta desses programas para compreensão do território. O Programa Mediação de Conflito (PMC) está inserido nessa
política de prevenção e tem um viés territorial e comunitário. Territorial no que tange
ao recorte espacial baseado em indicadores de alta concentração de criminalidade/
violência; e comunitário, quando se busca nas comunidades “agregar valores ao capital
social preexistente e promover a cultura da paz baseada no exercício da cidadania e na
garantia de direitos humanos” (RODRIGUES, S. M. de A. et al., 2010:12). O Programa
Fica Vivo! tem como objetivo atender jovens de 12 a 24 anos por meio de oficinas de
esporte, cultura, lazer e profissionalização. A partir das oficinas e das demandas trazidas pelos jovens, são pensadas ações que possibilitem sua circulação nas comunidades,
apropriação do espaço urbano e autonomia.
Nesse sentido, cada programa com sua própria metodologia contribui para a
compreensão do território em que o CPC está inserido, bem como no planejamento
de ações de intervenção para essa comunidade.

Cidade, Território, Lugar
O crescimento das cidades, em especial das metrópoles, tem-se tornado um grande desafio para a gestão de políticas públicas, cada vez mais chamadas a dar respostas
efetivas para as diversas demandas e problemáticas sociais. Para tanto, é relevante ter
informações acerca do contexto em que essas intervenções serão realizadas. Koga
(2003) entende que:
A acessibilidade às informações sobre as cidades tem se tornado uma ferramenta
cada vez mais necessária e essencial para o processo de gestão das políticas públicas.
Sem informações da realidade não se elaboram diagnósticos efetivos, não se criam
parâmetros avaliativos, não se constroem indicadores, não se traz à tona a complexidade das condições de vida dos moradores. No caso brasileiro, conhecer a cidade
significa confrontar-se com a concretude da lógica excludente com que tem convivido a sociedade brasileira ao longo de sua história. (KOGA, 2003, p. 23)

As grandes cidades, em geral, são representadas por uma teia complexa de relações de conflitos e interesses. Elas surgem marcadas pela diferença, pois agregam
todas as categorias de moradores, grupos sociais e estilos de vida. Nesse contexto, uma
importante pergunta a se fazer é: diante de tantas diferenças presentes nas cidades e da
limitação dos investimentos públicos, como ler essas realidades e estabelecer prioridades para as políticas públicas? Koga (2003) apresenta uma proposta de política pública
centralizada no conhecimento de território, ou seja, uma política territorial.
Para a realização da gestão de uma política pública, seria necessário considerar
particularidades de cada região, levando em conta aspectos geográficos, demográficos,
econômicos, históricos e culturais. Nesse mesmo sentido, Koga entende que: “As políticas territoriais são aquelas capazes de elaborar fórmulas inéditas de gestão do vínculo
social. Aqui, o lugar realmente faz a diferença, sendo o agente motor da engrenagem
das políticas” (KOGA, 2003, p. 30). Na política territorial, as ações serão delineadas
de acordo com as características do lugar. Além disso, a participação dos sujeitos na
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elaboração, implementação e avaliação da política mostra-se essencial no surgimento
de novas formas de gestão do recurso público.
O termo “território” aqui compreendido está além da apropriação de uma parcela geográfica por um indivíduo ou grupo, passa pelas relações construídas por aqueles
que compõem o espaço.
O território em si (...) não é um conceito. Ele só torna um conceito utilizável para a
análise social quando o consideramos a partir do seu uso, a partir do momento em
que o pensamos juntamente com aqueles atores que dele se utilizam. (SANTOS,
2000, p. 22)

Nesse sentido, o conceito de território aproxima-se do conceito de lugar,
uma vez que:
[...] os lugares são o seu movimento. Vivos, movem-se, metamorfoseiam-se (...) A vida
é feita dos lugares, plenos do ser, tal como o mundo é realizado nos lugares. Eles são a
vivência cotidiana nesses pequenos universos que, cada qual com a sua particularidade, carregam um pedaço de mundo. (HISSA; CORGOSINHO, 2006, p.7)

Para Hissa e Corgosinho (2006), compreender lugares passa por conhecer a ética
cotidiana de indivíduos, cheia de hábitos e rotinas que libertam e escravizam. Dessa
forma, o conhecimento do território e do lugar ultrapassa o entendimento de aspectos
geográficos, demográficos, indicadores de qualidade de vida, índices de homicídios
por região e outros. É necessário acessar as relações estabelecidas pelos moradores, os
sentidos e significados por eles atribuídos ao lugar onde vivem. Entretanto, a elaboração das políticas públicas desconsidera essas relações presentes no território e, quando
isso ocorre, “ela também cassa ou ‘mata’ seu potencial” (KOGA, 2003, p. 42).

Contextualização da Região do PTB e Atuação do PMC
A Regional PTB localiza-se na região sudeste de Betim. Sua urbanização vinculou-se à construção da ferrovia no início do século XX, em torno da qual surgiu um
povoado. Em função da ferrovia, ocorreu a instalação do Posto Teleférico de Betim
– PTB, nome que batizou toda a região. A ocupação populacional intensificou-se com
a implantação do centro industrial, tendo à frente a Refinaria Gabriel Passos e a empresa multinacional FIAT Automóveis S/A. Surgem, assim, bairros dormitórios nas
proximidades da BR-381, que contavam com uma infraestrutura urbana precária e que
abrigavam trabalhadores pobres com empregos formais e outros com subempregos. A
região se configurou com loteamentos clandestinos e aglomerados, coexistindo áreas
de ocupação irregular e bairros urbanisticamente planejados.
Segundo Camargos (2006), a especulação imobiliária e a influência do Estado
foram importantes fatores causadores da urbanização do território do PTB em fins
da década de 90. Como nessa época o poder aquisitivo daqueles que viriam a povoar
o PTB não permitia a compra de um imóvel em Belo Horizonte, em razão da baixa
renda, houve uma tendência para o povoamento desse território. No mesmo período,
o Estado fomentou, na região, a concentração de atividades econômicas por meio da
implantação do parque industrial. Em consequência disso, o território do PTB foi
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vertiginosamente habitado, pois este seria possivelmente um atrativo para melhores
oportunidades de inserção no mercado de trabalho então nascente, que, na generalidade dos casos, não exigia escolaridade superior. Desse modo, a configuração espacial
do território em questão modifica-se, sob a influência do inchaço populacional, em
decorrência da especulação imobiliária, do incentivo estatal para a alocação de novas
indústrias em Betim e, além disso, do anseio de muitas pessoas trabalharem nas indústrias em busca de melhores condições socioeconômicas.
Nos anos de 1997 e 1998, a Prefeitura Municipal de Betim realizou um diagnóstico, por regionais, com o propósito de conhecer os principais problemas do município.
Em relação ao desenvolvimento econômico e social, a regional PTB apontou o crescimento desordenado e a falta de articulação entre a prefeitura e a comunidade como
as principais dificuldades, sendo sugerida a mobilização comunitária para enfrentar as
questões problemáticas.
Em Setembro de 2007, a violência em Betim, particularmente no Bairro PTB,
foi destaque na mídia devido a uma chacina ocorrida em um bar da região, na qual
foram mortos seis jovens. Segundo o relatório do Centro de Estudos de Criminalidade
e Segurança Pública (CRISP), os homicídios na região foram motivados por disputas
em torno do tráfico de drogas.
Com o objetivo de intervir na comunidade e combater os altos índices de criminalidade, relacionados principalmente aos números de homicídios na região, em
Setembro de 2008 foi implantado no PTB o Centro de Prevenção à Criminalidade,
abrangendo os bairros Santa Cruz-PTB, Paulo Camilo I, Paulo Camilo II, Paulo Camilo III, Campos Elíseos, Vila Cemig, Guanabara, Kennedy e Cruzeiro. Após a implantação do centro, foi realizado em 2009, pela equipe do PMC, um diagnóstico
comunitário com o objetivo de mapear o nível organizacional das entidades não governamentais, grupos e instituições atuantes na região.
Durante os anos de atuação do PMC PTB, suas ações voltaram-se prioritariamente aos atendimentos individuais. Entretanto, o programa não é composto somente
por esse tipo de atendimento, mas também por ações coletivas. Assim, percebeu-se
a necessidade de maior aproximação junto à comunidade para desenvolver as outras
ações do programa: projeto temático, atendimento coletivo e coletivização de demandas. Reiterando a metodologia do PMC, um de seus pilares é o fomento ao capital
social, o estímulo à emancipação e autonomia dos sujeitos que compõem a comunidade. Rodrigues et al. (2010, p. 26) aborda que a ideia do trabalho conjunto e articulação
comunitária tem muito mais força e poder de transformação do que iniciativas isoladas. Assim, quando existe proximidade da equipe técnica com a comunidade, além de
fomentar-se o capital social já existente, entende-se que também se corrobora para a
potencialização dos fatores de proteção.
A aproximação com a comunidade possibilitou a percepção de que a área de atuação do CPC PTB é integrada por vários bairros de realidades e dinâmicas diferenciadas.
Para identificar e compreender os fatores de risco e os de proteção específicos dos diversos bairros da região foi necessária a realização de um estudo inicial do território.
Para a verificação desse estudo, os instrumentos utilizados são os mesmos
já previstos pela metodologia do Programa. São eles: reuniões realizadas com a rede
local; conversas com lideranças comunitárias; fórum comunitário; atendimentos individuais e coletivos; planilha de dados utilizada pela equipe, de uso interno; diagnóstico
organizacional comunitário; relatório quantitativo e bimestral; além da percepção da
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dinâmica local. Em uma tentativa de sistematizar os dados coletados, busca-se alcançar
dados quantitativos e qualitativos acerca da realidade e da organização do território da
área de abrangência do CPC.
Primeiramente foi feito um levantamento de fichas de atendimentos individuais
do PMC no período de Junho/2010 a Junho/2011. Foram contabilizadas 195 demandas de atendimentos individuais, sendo que 20,51% se referem ao bairro Guanabara;
15,89% ao Santa Cruz/ PTB; 13,33% ao Campos Elíseos; 9,74% ao Paulo Camilo;
9,74% ao Kennedy; 6,66% Cruzeiro e 3,58% ao Vila Cemig. Esses dados equivalem a
79,45% do total de atendimento do PMC. O restante refere-se a atendidos de outros
bairros fora da área de abrangência do CPC.
A partir desses dados, foi feito um recorte no estudo do território e escolhido
como objeto de análise os bairros Guanabara e Vila Cemig, por apresentarem o maior
e o menor número de fichas de atendimentos individuais, respectivamente.
O Programa Fica Vivo! apresentou dados referentes aos bairros atendidos pelo
CPC por meio da observação e circulação de técnicas, estagiárias e oficineiros na comunidade. A partir desse levantamento, pode-se perceber que existem fatores de risco
e proteção que são comuns a todos os bairros. A cultura do silêncio, o tráfico de drogas, a presença de aglomerados nos bairros e a limitação de circulação dos moradores
pela comunidade podem configurar, segundo Mesquita Neto (2010), fatores de risco.
Já a presença das Oficinas do Fica Vivo!, de lideranças e igrejas configuram, segundo
o mesmo autor, fatores de proteção.
Aliado ao estudo do território tem-se articulado a identificação dos fatores de
proteção presentes na comunidade. Quando há o entendimento da forma como as
pessoas utilizam o território, é possível fazer uma leitura de identificação dos fatores
de proteção. Identificá-los é também considerar as potencialidades dos lugares e das
pessoas que compõem esse cotidiano.
Além desses fatores gerais, segundo leitura do Programa Fica Vivo!, cada bairro
apresenta suas especificidades. No bairro Guanabara, existem outros fatores de risco,
como alguns espaços públicos desativados, bares, gangues de jovens, a falta de iluminação em alguns pontos, o uso e abuso de drogas, e a prostituição/exploração sexual.
Já como fatores de proteção, foram identificados a presença de escolas, de programas
sociais, instituições não governamentais, oficinas do Fica Vivo!, de igrejas, órgãos da
Assistência Social e da Saúde, além da boa infraestrutura, o comércio da região e o
acesso ao transporte público.
Na Vila Cemig, os fatores de risco podem ser listados como: a presença de becos, de bares, de casas abandonadas, de grupos de pichadores, além da falta de entrada
do poder público nessa localidade, o estigma carregado pelos moradores da Vila, a
dificuldade de acesso à saúde e a desarticulação entre os residentes do local. Mas a
presença de oficinas do programa Fica Vivo!, alguns grupos de dança, de igreja e de
lideranças religiosas configuram-se como fatores de proteção a essa comunidade.
Diante desses dados, é possível que façamos algumas inferências. O bairro Guanabara demanda maior número de atendimentos do PMC em relação à Vila Cemig.
Isso pode ser decorrência do fato de que nele se concentra maior número de instituições que conhecem o PMC e fazem encaminhamentos para o programa. Também
se pode levantar algumas hipóteses sobre o baixo número de atendimentos aos moradores da Vila Cemig, mas só se terá maior clareza desses motivos quando se fizer
uma divulgação mais efetiva do programa, seja nas aproximações com os moradores,
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lideranças e instituições, seja buscando cotidianamente conhecer a sua organização e
como isso influencia a dinâmica local e o acesso ao CPC.
O estudo do território é um instrumento que possibilita que se conheçam os
diversos aspectos da comunidade em que o CPC está inserido e também norteiam as
ações nessa localidade. É importante ressaltar que, além dos números de atendimentos
do PMC, o olhar das integrantes do Programa Fica Vivo! enriquece o nosso conhecimento sobre a comunidade.
No entanto, conforme já pontuado, esses elementos colhidos a partir dos instrumentos não são suficientes para entender a dinâmica territorial, uma vez que a comunidade local vai muito além de dados e estatísticas. Os dados obtidos podem apresentar
possíveis padrões, recorrências e interpretações acerca da realidade do território, porém,
se tomados isoladamente, não são suficientes para construir propostas de intervenção,
pois precisam ser compreendidos e acessados em sua dimensão in loco. Isso significa que,
para entender o território, é preciso que haja interação da equipe técnica com as pessoas
da comunidade em suas atividades e relações cotidianas, momento no qual as complexas relações estão em constante movimento. Felix (2003) aponta que é necessário um
entendimento a partir do território social, em que “se processam as várias desigualdades
e pelo fato dele ser dinâmico devido às relações sociais contidas nele, suas várias partes
possuem um desenvolvimento próprio, tornando evidente diferentes especificidades dos
conflitos sociais de cada um desses lugares” (FELIX, 2003, p.4).

Considerações Finais
Com a política de prevenção social, é possível um entendimento mais amplo do
fenômeno da criminalidade. Nesse sentido, o estudo do território é apontado como
um dos elementos que a política dispõe para auxiliar na construção de práticas mais
efetivas para a minimização dos fatores de risco e potencialização dos fatores de proteção. Fundamental faz-se, portanto, a discussão dos conceitos de cidade, território e
lugar, percebendo-os para além de sua dimensão geográfica.
Entendendo as relações estabelecidas pelos moradores, a atuação da rede local e
os fatores de risco de cada lugar, têm-se traçado estratégias de intervenção. Um exemplo a ser apontado é o projeto temático, intitulado “Escola em Ação”, atualmente em
desenvolvimento no bairro Campos Elíseos.
Tal ação foi planejada após se perceber um alto número de relatos de violências
contra a mulher nos atendimentos individuais, levantamento feito no fórum comunitário, leitura das escolas na região, associados ao número de ocorrências de violências
contra a mulher na região do PTB junto à Delegacia de Proteção à Família de Betim.
O referido projeto visa proporcionar um espaço para discussão de sexualidade, gênero
e saúde, potencializando fatores de proteção, como o acesso a informações sobre direitos, saúde, empoderamento e emancipação das mulheres, a fim de contribuir para a
prevenção à violência de gênero.
Com tudo isso, conclui-se que um dos grandes desafios do PMC é a construção
do vínculo com a comunidade. Importante salientar que o estudo do território propicia essa aproximação, para que as intervenções locais de prevenção à criminalidade sejam construídas conjuntamente com todos os atores inseridos no meio comunitário.
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1. Notas Introdutórias
Embora não seja um tema recente, acesso a direitos ainda será objeto de muitas
dimensões exploratórias, quer na perspectiva teórico-científica, quer na perspectiva
prático-metodológica. Uma, porque a diversidade conceitual e relacional do tema o
coloca como objeto de exploração interdisciplinar para o Direito, a Psicologia, a Sociologia, a Ciência Política. Outra, porque, a partir da constitucionalização de direitos, o
que se discute enfaticamente é a realização ou o processo de efetivação de tais direitos.
A pertinência do tema, portanto, se dá pelos entraves ou limitações ainda evidentes no
cotejamento da declaração dos direitos, isto é, sua aceitação e registro social e institucional, com as medidas concretizantes, ou seja, com o pragmatismo da efetividade.
Há, em grande medida, uma compreensão do tema acesso a direitos como sinônimo de acesso ao Judiciário, ou mesmo acesso à justiça. Essa associação conceitual equivocada, embora não careça de detalhamentos distintivos profundos, merece esclarecimento
para os fins desta comunicação.
Acesso ao Judiciário remete à possibilidade de acessar as instâncias do Poder Judiciário para reivindicar direitos. Traz uma norma constitucional garantida também por
instrumentos internacionais que prescrevem o direito humano de proteção no Estado,
inclusive contra este próprio Estado. Na prática, exige-se um Advogado ou um Defensor
Público, o que não torna difícil concluir que é uma declaração de direito, mas condicionada à capacidade financeira do próprio indivíduo de arcar com despesas em tal acesso
ou à disponibilidade de atendimento prestado pelo Estado com o serviço público aos
hipossuficientes, o que não se constata de modo satisfatório ou suficiente à demanda.
Acesso à Justiça, além de um conceito amplo e complexo, também é bastante controverso posto que justiça não é o mesmo que direito e, às vezes, um direito em conflito, submetida tal lide ao Poder Judiciário, trará uma decisão que, embora alinhada com
o ordenamento jurídico (Direito), resultará em um lado (vencido) insatisfeito, logo,
pressupondo uma injustiça.
Acesso a direitos é uma expressão com palavras coligadas e codependentes que precede a mera declaração enquanto direito; ultrapassa a positivação (registro expresso em
lei), além de perpassar a proteção judiciária como garantia, evidenciando um dinamismo
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que traz certa pedagogia, posto que a busca, o exercício e a proteção aos direitos também
conduzem a um aprendizado cívico que fundamenta, institucionaliza e reproduz, com
efeitos diretos e indiretos em toda a coletividade. Acessar direitos é um processo de deuteraprendizagem, isto é, à medida que se exercitam a luta, a conquista, a proteção, a defesa
e a promoção de direitos, também se formam e se realizam tais direitos.
Acesso a direitos deve ter como elemento inerente a acessibilidade aos mesmos.
Ou seja, se não houver as condições de realização finalística do direito (acessibilidade),
não está acessível o direito; logo, não há direito, mas somente a expectativa do direito.
Direitos, em maior medida, pressupõem cidadania e esta conforma em seu criterioso conceito os elementos titularidade de direitos, pertencimento a uma comunidade e participação ou exercício (MARSHAL, 1967).
Tais critérios conceituais nos levam a uma elaboração em perspectiva que o acesso
a direitos somente se revela quando identificados seus legítimos destinatários e conquistadores, os quais são responsáveis pela realização desses direitos para si mesmos e para
cada membro de uma comunidade, e, ainda, que tais direitos somente se institucionalizam em um processo de hipertrofia, ou seja, à medida que são exercitados, ganham
musculatura. Em outras palavras, introjetam-se individualmente, institucionalizam-se no
Estado e corporificam-se na coletividade, de modo comunitário.
Mas, além dessas breves distinções, há elementos que são inerentes, ou pelo menos inafastáveis, na discussão que cerca o acesso a direitos.
Um fator fundamental que tem ocupado a discussão sobre acesso a direitos tem
a ver com a estrutura do tecido social que conforma uma sociedade. Um ponto de
partida é a diversidade cultural e antropológica, ou, mais especificamente, a multiculturalidade que marca um país. Falar de acesso a direitos é falar de questões relativas a
igualdade ou desigualdade, à origem étnico-cultural, à formação do Estado, ao regime
e forma de organização política, à formação e representação histórico-identitária. Ou
seja, o nivelamento indistinto que se espera de uma nação justa passa por uma conquista, por um alinhamento social que diminua as disparidades individuais e coletivas
na declaração, garantia, defesa e efetivação de direitos, comuns a todos. Como afirma
Boaventura Souza Santos (2003, p.56), “temos o direito a ser iguais quando a nossa
diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade
nos descaracteriza”.
No que se refere ao acesso a direitos, vale também a mesma associação de que
seu processo de conquista pautou-se pela desigualdade e pela falta de acesso (permissão ou concessão) dos detentores do poder.
Essa constatação faz crer que as medidas de efetivação e reconhecimento, e quem
sabe uma institucionalização generalizada na sociedade, passam por investidas em mudanças institucionais que precisam levar em conta as representações sociais, construções mentais, símbolos, desenvolvimento moral e intelectual, identidades e desenvolvimento cívico. Assim, os elementos e condicionantes no processo de construção da
unidade passam, inevitavelmente, pelas diferenças identitárias, individuais e coletivas.
Essa dimensão de interveniência que afeta o acesso a direitos necessariamente
articula temas conexos como globalização, classes sociais, diversidade, entre outros;
temas estes todos incursos na expressão polissêmica da modernidade.
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2. Acesso a Direitos e a Modernidade
Modernidade não se trata somente de um marco cronológico ou temporal que
pretende afastar a abordagem histórico-social. Ao revés, toda vez que se falar em direitos, inclusive no acesso a estes, se conforma todo o itinerário até os dias atuais e no
estágio de reconhecimento e prática que se encontra.
Centramo-nos, todavia, no recorte de analisar o acesso a direitos de modo mais
pragmático e de modo individualizado. Isso, a propósito, partindo do panorama do
dito Estado Moderno, que aqui entendemos como a contemporaneidade, com o marco de descobertas ou ocupação/invasão da América, fruto das grandes navegações
europeias a partir de 1492, que significou também a ruptura ou distinção entre Igreja e
Estado, por sequência, também com a valorização do homem e de sua individualidade
(antropocentrismo).
Desse modo, a modernidade traz o Estado como figura central, para o bem ou
mal, e uma estruturação de direitos baseada nas lutas, conquistas, retrocessos e persecução dos direitos individuais e coletivos.
Contudo, com a revelação do indivíduo, ou melhor, do sujeito na Modernidade, o
referencial ontológico invertido (agora da parte sobre o todo) se afirma, mas traz também
um problema: que, não haveria mais um projeto único e unificador da humanidade ou
mesmo do pensamento e da ação humana; isso, pois, se perderia na Modernidade ante
uma sociedade plural. Com isso, o sujeito, admitindo, portanto, o outro, rompe com ideia de
um único projeto coletivo, permitindo agora tanto projetos individuais como coletivos.
Essa diversidade, no entanto, mostra que, para o sucesso do projeto de homem
moderno, advindo também de todas as conquistas da Modernidade, seria necessário
enfrentar um grande limitador, qual seja, a submissão que condicionava o homem; submissão à Igreja, ao monarca, aos costumes, às superstições e aos preconceitos. O que se
viu, afinal, nesse período, foram lutas (revoluções burguesas e, depois, socialistas) para
o homem se libertar (emancipação) de toda submissão, inclusive imposta pela violência.
Nesse sentido, o caminho para a libertação do homem seria a dominação sobre a natureza
e a sociedade, o que garantiria ao homem se livrar da submissão, isto é, para a emancipação, era preciso o domínio, o que inverteria a situação, fazendo com que o homem, ao
invés de estar subjugado e submetido, estaria, sim, subjugando, submetendo.
Mas é inegável que a centralidade do Estado resulta na positivação (Constitucionalização) dos direitos, o que se coloca não somente como método em função do
sistema jurídico, mas como estratégia de controle e condicionamento que, em grande
medida, limita o exercício dos direitos. Direitos somente são aqueles tidos no formato
definido pelo Estado e suas instituições. Todavia, não raro constatamos que a necessidade da população não se vê espelhada no Estado, o que gera discussões e lutas contra
este último, que deveria garantir todas as expressões e direitos aos indivíduos.
Veja, falamos em acesso a direitos. Não falamos em acesso aos direitos (somente
aqueles escritos e protegidos na Constituição), como também não falamos em algo
disciplinar exclusivo, ou seja, o acesso no Direito. Acesso a direitos é tema interdisciplinar que interessa a todos os setores: acadêmico, governamental, não governamental
e social, de modo ampliado.
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A despeito de incorporar nos textos legais todos os direitos levantados e pleiteados pela população, vemos que o acesso a direitos é relativizado na sua realização, o
que diferencia os direitos, ou melhor, categoriza direitos realizáveis, direitos programáveis e direitos não realizáveis, em que pese a previsão em lei.
Defendemos aqui que não há estágios para realização (efetividade) de direitos. Os
direitos só são direitos se na sua imediata declaração, resultante de um processo de conquista, legitimação e alinhamento coletivo-comunitário, também ocorrer, incontinenti, sua
efetivação. Senão, seria referendar a gradação no exercício de direitos ou legitimar fases
de pré direito, direito e pós direito. Isso soa inaceitável. A discussão introduzida pelo Direito sobre a Teoria da Aplicação e Integração das Normas Constitucionais atende a um
dado defendido por quem deveria garantir a execução dos direitos e, diante de várias
condicionantes e interesses, utilizam-se de expedientes interpretativos ou hermenêuticos
complexos, para agrupar os direitos em uma mesma categoria de ação governamental ou
gerencial com outras medidas programáticas, parciais ou incompletas.
Desse modo, instaura-se uma arena de negociação, barganha ou vontade, ou sua
falta política, a qual retira dos legítimos conquistadores os direitos já tidos e os recoloca em uma etapa de nova busca (recomeço) e reconquista, em um duplo trabalho.
Ora, não há que se falar em direito à educação e ainda não ter dispositivos legais,
mecanismos operativos e instrumentos operacionais que realizem tais direitos. É dizer,
não se pode falar em educação gratuita, integral, universal e não dispor de quantitativo
de escolas necessárias, de efetivo de professores, de condições de trabalho a estes, de
concertação político-pedagógica, metodológica e alinhamento da política pública com
os estudantes, a família e a comunidade de modo geral. O mesmo se aplica de modo
similar, aos direitos à saúde, à habitação, à cultura, ao meio ambiente, dentre outros
declarados nos textos legais.
Está claro que temos, na atualidade, um acesso condicionado a direitos, que
marca nichos profissionais, proeminência de determinadas áreas do poder instituído com os órgãos estatais e sua distribuição de poder e decisão. De modo
analítico-crítico, temos um acesso regulado a direitos, o que nos impele a trazer o conceito de cidadania regulada exposto por Santos (1987), em que os direitos existentes
são os direitos do Estado, ou direitos no Estado, o que o citado autor denominou
“Estadania”, também marcada pela existência de direitos com os beneficiários
previamente identificados – em geral, aqueles pessoas atuantes nas esferas decisórias do Estado (SANTOS, 1987, p.67).
Também, atribuir a lei como exclusiva forma de criação de direitos, por si só não
insere, neste modelo de produção, a sua efetividade, a sua realização. Nem mesmo
impede que uma lei seja injusta ou gere injustiça ou desigualdade.
A explicação, ao mesmo tempo tendenciosa, também não esgota ou deixa estagnada a luta pelos direitos, no nosso conceito, inerente o acesso, senão não se constitui
direito, mas mera expectativa declarada. O acesso a direitos pode ter como destinatário
primário na realização de tais direitos o Estado, mas não tem nele o espelho da real
necessidade social. Assim, a acessibilidade é lago dinâmico, de exercício contínuo, que
se dá no Estado, contra o Estado e através do Estado. Alteram-se as estratégias de sua
efetivação conforme o cenário.
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Na atualidade, diante da organização para a luta de vários segmentos sociais e das
visíveis mudanças dos agentes sociais que passaram a integrar movimentos de lutas,
vê-se certo dinamismo. É fato que a força de interesses privados nas decisões estatais,
a segmentação de lutas por parte de movimentos sociais, os fatores intervenientes e
condicionantes que apontam a diversidade são variáveis importantes que ora contribui, ora atrapalha a consecução de direitos. Mas isso é um dado que deve integrar a
apropriação dos direitos pelas lutas sociais.
Portanto, está além da lei o acesso a direitos.

3. Novos Direitos? Ou Novas Lutas para Acesso aos Novos e Velhos
Direitos?
Por ser um agente fundamental e inevitável na luta pelo acesso a direitos, o Estado pode ser o catalisador das mudanças necessárias para a acessibilidade aos mesmos.
Os limites impostos por práticas desvirtuantes não podem ser ponto final, mas precisam ser elementos que integram o próprio direito, é claro, não sua inocorrência. O fato
de um direito não ser assegurado aos seus destinatários não implica sua inexistência,
mas sua exigibilidade. Isso é motriz de luta.
Do mesmo modo, quando dissemos que a democracia é composta pelos conflitos sociais e interpessoais; que o conflito é próprio e inerente ao ser humano, também
podemos dizer que o direito não é uma expressão, genuinamente, de conotação positiva, mas também negativa, ou pelo menos neutralizada. Ou seja, ainda não é direito o
que não se declarou em lei ou também que não se constata efetivo, realizável.
Assim se insere a discussão sobre novos ou velhos direitos. Na verdade, não há
novos ou velhos direitos. Os direitos são integrados em dimensões, indiferente de sua
conquista e consagração histórica.
Na verdade, o que se altera e os distinguem diz respeito à sua efetividade ou
realização. A incorporação de direitos só os faz somar, mas o ponto crítico é sua viabilidade. Isso torna direito ou não direito. Direito é aquele concreto e realizado. Não direito
é aquele que, embora dito, registrado, não passa de expectativa, posto que ainda não
integra o campo de direitos realizados.
Fala-se em novos direitos ou direito de minorias como se direitos tivessem, em princípio, limitação por peso, volume, quantidade ou se condicionassem conforme os sujeitos destinatários. Vê-se, então, que, para o acesso a direitos, imprescinde uma emancipação da população para a necessária apropriação e empoderamento dos mecanismos
de produção do direito e de sua efetivação.
Nesse contexto, há que se destacar as ações diretas da população na busca de
efetivação dos direitos, com vistas à não terceirização dos conflitos e à composição de
conflitos na própria localidade onde se situam.
Tais ações têm, inclusive, servido de exemplo aos gestores públicos, que têm
empreendido programas que fomentam a construção cívica pela própria população na
busca de soluções para as conflituosidades inevitáveis. Assim é o Programa Mediação
de Conflitos desenvolvido pelo Estado de Minas Gerais.
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Além dos méritos enquanto política pública que pugna pela democracia direta e
comunitária, o Programa Mediação de Conflitos ainda se propõe como ação governamental atuante na prevenção da criminalidade, sobretudo pelos eixos de atuação com
projetos específicos e gerais.
Inegável, portanto, a constatação de que o acesso a direitos pode e deve ser uma
política pública, também, a partir da ação do Poder Executivo, com a característica de
imperatividade, ou seja, obrigatória e exigível.
Portanto, acesso a direitos deve ser um tema em perspectiva, isto é, condicionante de todas as ações e instituições no Estado; isso inclui a sociedade de modo geral, a
quem devem se destinar os direitos.
O acesso a direitos não se direciona apenas para manutenção de um Estado de
Direito, pautado em leis, com instituições exclusivas e estatais, para dizer o direito;
mas, sobretudo, um Estado Democrático, em que o pressuposto é a existência e a
apropriação pelos principais agentes do direito. A democratização do acesso a direitos
parte da informação, da apropriação e do exercício dinâmico destes.
Para se apropriar dos direitos, ainda, exige-se uma maior proximidade, uma coletivização local e um comprometimento comunitário que responsabilize a cada um e a todos.
Assim, temas como a família e sua dinâmica, que envolve conflitos, mudanças
legislativas, novas conformações, multi ou monoparental, como também novas configurações, por exemplo, as garantias de famílias constituídas por pessoas do mesmo sexo,
além dos temas relativos, como adoção e previdência são questões que exigem, de início,
a apropriação por toda a coletividade. Na mesma dimensão, o recrudescimento das relações também é fático, na medida em que novas conformações exigem novos comportamentos, novas adesões, novos aprendizados e, nesse intercurso, inevitáveis conflitos.
Ainda, na perspectiva de aproximação e do exercício do Poder Local, a apropriação de direitos passa pelo engajamento cívico da população com os equipamentos
existentes e faltantes para a vida em sociedade, em condições mínimas de dignidade.
Os conflitos se dão não somente entre as pessoas, ou no dito, ou no feito. A não existência, o não dito, o não feito, ou seja, a não decisão, o não poder redunda em conflitos,
logo, em negativa de direitos. A luta articulada na comunidade resulta na coesão social
com a coletivização de demandas comuns a toda a população. Evidentemente, a busca
também coletiva aponta para êxitos.
O que, de fato, fica é que nada substitui a própria ação, a autonomia, o engajamento, o exercício direto da população no acesso e acessibilidade de seus direitos.
A diversidade, a multiculturalidade, e as diferenças, sim, exigem novas gramáticas na
democracia e na participação. Assim também ocorre no acesso a direitos.
Está claro que o acesso a direitos é tema comum e cotidiano de todas as pessoas,
que se refere a todas as possibilidades em uma vida em sociedade e que, a qualquer
momento, estaremos ou exercendo, ou proclamando, ou reivindicado um direito.
Acesso a direitos é o equivalente social da democracia conformada pela diversidade,
mas alinhada com a unidade.
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Resumo
O presente artigo pretende destacar a visão do Centro de Defesa da Cidadania
acerca da temática “acesso a direitos”. Inicialmente resgata a evolução histórica da
interlocução entre Estado e ONGs, para adentrar no reposicionamento da parceria
com o Programa Mediação de Conflitos. Baseando-nos em princípio em uma visão
geral sobre o tema, posteriormente segmentamos o assunto, a partir de cada eixo do
trabalho desenvolvido no Convênio da Instituição com o referido Programa.
Palavras-chave: Relação ONG e Estado; acesso a direitos; cidadania; acesso a serviços; responsabilidade institucional.
Para discorrer sobre a temática “acesso a direitos”, é necessário resgatar alguns
movimentos históricos para entender a conjuntura atual da interlocução entre Estado e Organização Não Governamental no desenvolvimento de políticas públicas.
Nessa conjuntura, insere-se a parceria do Centro de Defesa da Cidadania na execução da política de governo de Prevenção à Criminalidade no âmbito do Programa
Mediação de Conflitos.
Dagnino (2004), em uma de suas produções, destacava que o processo de construção democrática no Brasil enfrentou um dilema e que as raízes desse dilema estavam
na existência de uma confluência perversa entre dois processos políticos distintos.
Por um lado, houve um alargamento da democracia, expresso na criação de
espaços públicos e crescente participação da sociedade civil nos processos de discussão e tomada de decisão, relacionados às questões de políticas públicas, apoiados
no marco formal, a Constituição de 1988, que legitimou o princípio da participação
da sociedade civil.
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Construiu-se um projeto democratizante e participativo, iniciado nos anos oitenta ao redor da expansão da cidadania e do aprofundamento da democracia. Esse
projeto emerge da luta contra o regime militar empreendida por setores da sociedade
civil, entre os quais se encontravam os movimentos sociais, que desempenharam um
papel fundamental.
De outro lado, com a eleição de Collor em 1989 e, como parte da estratégia do Estado para a implementação do ajuste neoliberal, há a emergência de um projeto de Estado mínimo que se isenta progressivamente de seu papel de garantidor de direitos, através
do encolhimento de suas responsabilidades sociais e sua transferência para a sociedade
civil. Esse projeto constitui o núcleo duro do bem conhecido processo global de adequação das sociedades ao modelo neoliberal produzido pelo Consenso de Washington.
Dagnino (2004) argumenta que essa década é marcada por uma confluência perversa
entre esses dois projetos. A perversidade estaria colocada, desde logo, no fato de que,
apontando para direções opostas e até antagônicas, ambos os projetos requerem uma sociedade civil ativa e propositiva:
Essa identidade de propósitos, no que toca à participação da sociedade civil, é evidentemente aparente. Mas essa aparência é sólida e cuidadosamente construída através da utilização de referências comuns, que tornam seu deciframento uma tarefa
difícil, especialmente para os atores da sociedade civil envolvidos, a cuja participação
se apela tão veementemente e em termos tão familiares e sedutores. A disputa política entre projetos políticos distintos assume então o caráter de uma disputa de
significados para referências aparentemente comuns: participação, sociedade civil,
cidadania, democracia. Nessa disputa, onde os deslizamentos semânticos, os deslocamentos de sentido, são as armas principais, o terreno da prática política se constitui
num terreno minado, onde qualquer passo em falso nos leva ao campo adversário. Aí
a perversidade e o dilema que ela coloca, instaurando uma tensão que atravessa hoje
a dinâmica do avanço democrático no Brasil. (DAGNINO, 2004: 97)

Nesse mesmo texto, a autora vai destacar as relações entre Estado e ONG
que, para aquela, parece constituir um campo exemplar da confluência perversa que
mencionamos antes.
Dotadas de competência técnica e inserção social, interlocutores “confiáveis” entre
os vários possíveis interlocutores na sociedade civil, elas são freqüentemente vistas
como os parceiros ideais pelos setores do Estado empenhados na transferência de
suas responsabilidades para o âmbito da sociedade civil. Uma eventual recusa desse
papel (Galgani e Said, 2002) se dramatiza quando ela se defronta com a possibilidade
concreta de produzir resultados positivos — fragmentados, pontuais, provisórios, limitados, mas positivos — com relação à diminuição da desigualdade e à melhoria das
condições de vida dos setores sociais atingidos. O predomínio maciço das ONG, expressa, por um lado, a difusão de um paradigma global que mantém estreitos vínculos
com o modelo neoliberal, na medida em que responde às exigências dos ajustes estruturais por ele determinados. Por outro lado, com o crescente abandono de vínculos
orgânicos com os movimentos sociais que as caracterizava em períodos anteriores, a
autonomização política das ONG cria uma situação peculiar onde essas organizações
são responsáveis perante as agências internacionais que as financiam e o Estado que
as contrata como prestadoras de serviços, mas não perante a sociedade civil, da qual se
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intitulam representantes, nem tampouco perante os setores sociais de cujos interesses
são portadoras, ou perante qualquer outra instância de caráter propriamente público.
Por mais bem intencionadas que sejam, sua atuação traduz fundamentalmente os desejos de suas equipes diretivas. (DAGNINO, 2004: 101)

Para fim de discussão da parceria estabelecida entre o Centro de Defesa da Cidadania e o Programa Mediação de Conflitos, cabe ressaltar as implicações dessa reconfiguração da sociedade civil intimamente ligada à ideia de participação e à constituição
de espaços públicos, que é a representação/representatividade da sociedade civil. A
questão da representatividade assume facetas variadas e/ou é entendida de formas
diversas por parte de diferentes setores da sociedade civil.
Nesse sentido, Dagnino afirma que, no caso das ONGs, por exemplo, essa representatividade aparentava estar deslocada para o tipo de competência que possuíam:
o Estado via as ONGs como interlocutoras representativas, na medida em que detêm
um conhecimento específico que provém do seu vínculo (passado ou presente) com
determinados setores sociais – jovens, negros, mulheres, dentre outros –, portadoras
tais organizações dessa capacidade específica. Muitas ONGs passam também a se ver
como “representantes da sociedade civil”, num entendimento particular da noção de
representatividade. Consideram, ainda, que sua representatividade venha do fato de
que expressam interesses difusos na sociedade, aos quais “dariam voz”. Essa representatividade adviria, então, muito mais de uma coincidência entre esses interesses e
aqueles defendidos pelas ONGs do que de uma articulação explícita, ou relação orgânica, entre estas e os portadores desses interesses.
Em outro momento, grande parte dos espaços abertos à participação de setores da
sociedade civil resumia-se à discussão e formulação das políticas públicas com respeito
a determinadas questões, e estes se defrontam com situações nas quais o que se espera deles é muito mais assumir funções e responsabilidades restritas à implementação e
execução de políticas públicas, provendo serviços antes considerados como deveres do
Estado, do que compartilhar o poder de decisão quanto à formulação dessas políticas.
Destacamos, ainda, a afirmação de Castilho (2008), de que recentemente há uma
tendência em privilegiar os espaços da política de Estado e as ONGs em relação aos
esforços de transformar as representações sobre determinadas temáticas, de gênero,
por exemplo, para promover transformação cultural por meio da organização e mobilização dos trabalhos de educação popular.
Reiterando a afirmação desse autor, as ONGs e o Estado são alguns dos novos
espaços em que se realizam a política cultural e a defesa dos Direitos Humanos. A
especificidade destes refere-se ao maior acesso ao poder, a recursos materiais, culturais
e políticos do que às organizações de educação popular.
Atualmente, as ONGs adquirem novas configurações, mas esse lugar não está
dado junto às políticas públicas, e, com esse destaque, apresentaremos as questões
atuais no âmbito da parceria estabelecida entre o Centro de Defesa da Cidadania e o
Programa Mediação de Conflitos.
Nesse sentido, o Centro de Defesa da Cidadania tem estado mais próximo do
Programa Mediação de Conflitos, influindo diretamente nas questões metodológicas,
auxiliando as equipes dos Centros de Prevenção à Criminalidade na sistematização de
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Projetos Temáticos e Coletivizações de Demandas, aproximando o setor jurídico e
psicoterápico do PMC, trazendo a vivência dos onze anos de existência da instituição,
para efetivamente contribuirmos para a construção da política pública de prevenção
à criminalidade, de forma mais pró-ativa, direta e estratégica, uma vez que os entraves
operacionais se encontram superados e considerando que a atuação conjunta das instituições parceiras deve sobrepor-se às finalidades de mera execução material. E isso
notadamente porque o convênio estabelecido com o Programa Mediação de Conflitos
é o que mais se aproxima da missão e dos valores dessa Instituição, quais sejam: disseminar a temática de direitos humanos, fomentando a criação de programas capazes de
articular a promoção do homem com o desenvolvimento social, econômico e cultural
da localidade onde vive; assegurar a plena realização do direito de desenvolvimento,
engajando instituições públicas e privadas no processo participativo de formulação e
implementação de políticas voltadas para a redução das desigualdades econômicas,
sociais e culturais; fomentar a efetividade dos direitos socioeconômicos, como o trabalho, a educação e a saúde, dentre outros, como forma de garantir a aplicação dos
direitos políticos e civis da pessoa humana; incitar a participação democrática da população mineira no processo de promoção da efetividade dos direitos fundamentais
a todo ser humano; tudo isso levando a autonomia do indivíduo e a concretização do
acesso à justiça em sentido amplo e genuíno.

Acesso ao Judiciário e Efetivação dos Direitos
Desde o início do convênio firmado entre o Estado de Minas Gerais, por meio
da Secretaria de Estado de Defesa Social, e o Centro de Defesa da Cidadania, foram
realizados cerca de 713 atendimentos, dos quais 190 procedimentos judiciais ainda
estão ativos até o presente momento.
A maioria dos atendimentos jurídicos realizados versava sobre direito de família,
com um percentual de 80% de encaminhamentos para atuação nessa área. Os demais
casos atendidos eram atinentes a direito penal; pedidos de indenização; procedimentos
afetos a inventário; direito do consumidor, além de outras ações cíveis.
Dentre alguns dos procedimentos judiciais instaurados, pode-se destacar uma
ação coletiva na qual fora obtida uma indenização aos moradores do Bairro Veneza,
em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, em função de lesão a direito coletivo.
Não obstante sua preocupação em promover a efetividade dos direitos mediante
acesso ao judiciário aos atendidos pelo Programa Mediação de Conflitos, o Centro de
Defesa da Cidadania procura incutir nos jurisdicionados uma postura emancipatória,
para que o atendido se torne um agente difusor de direitos na comunidade à qual pertence, com vistas ao exercício pleno da cidadania.
Ações ligadas ao aperfeiçoamento de habilidades e competências, no que tange
à resolução extrajudicial de conflitos, realizadas diretamente na comunidade, como esclarecimentos sobre o estabelecimento de convenção condominial aos moradores dos
conjuntos habitacionais instituídos nas áreas de risco após processo de reurbanização,
por exemplo, evidenciam a necessidade de se aplicar em determinados casos outros
meios alternativos de resolução de conflitos, objetivando a pacificação social.
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Por essa e outras ações, o atendimento jurídico prestado pelo Centro de Defesa da Cidadania não se limita à instauração de procedimento judicial, sem, contudo,
apresentar ao atendido as nuanças de sua pretensão face às possibilidades existentes
relativas ao seu caso.
O exercício da cidadania e dos direitos fundamentais garantidos constitucionalmente encontra nesses espaços uma forma ativa de participação e emancipação
político-social, democratizando o acesso à informação como instrumento de empoderamento junto às ações do Estado.

Uma Psicologia ao Alcance de Todos:
Contribuições Do Centro De Defesa Da Cidadania Para A Democratização Do Acesso Ao Atendimento Psicológico
A Psicologia é uma Ciência que carrega até os dias atuais o estigma de ser um instrumento de atendimento pertencente à elite, acessível apenas às classes sociais mais
favorecidas. Tal representação vigente no imaginário social foi, e infelizmente ainda é,
corroborada por muitos psicólogos, pois tais profissionais continuaram reproduzindo
o método de atendimento caracterizado pela forma de acesso excludente e elitista,
típico de uma ciência que nasceu nos berços de ouro da elite europeia.
Um dos maiores desafios da Psicologia contemporânea é certamente mudar essa
imagem e postura, fazendo com que a Psicologia “desça do salto” e caminhe por solos
até então inacessíveis e negligenciados.
O sonho de uma Psicologia “para todos” chega ao Brasil apenas no século XXI
com o fortalecimento da Psicologia Comunitária e Social, cujo maior objetivo era
reforçar o compromisso com as classes populares e promover e apoiar as políticas públicas1. Segundo Lane (1996), podemos encontrar programas de trabalho comunitário
no Brasil desde a década de 40, mas tais programas eram basicamente orientados por
intervenções paternalistas. Montero (1982) coloca que essa nova vertente se diferencia
da psicologia tradicional, pois tem como objeto
o estudo dos fatores psicossociais que permitem desenvolver, fomentar e manter o
controle e poder que os indivíduos podem exercer sobre seu ambiente individual e
social, para solucionar problemas que os afetam e lograr mudanças nestes ambientes e na estrutura social. (MONTERO, 1982: 16)

Dessa forma, a Psicologia foi convidada a ultrapassar as paredes dos consultórios, empresas e hospitais, e ocupar novos espaços, se apropriar de outros lugares e
contextos. Os psicólogos, desafiados a realizar atividades fora do padrão ao qual estavam acostumados, tiveram que abrir mão de um lugar de poder e superioridade para
adentrar em um cenário totalmente diferente daquele com que estavam habituados.
Uma das primeiras mudanças foi a iniciativa de promover a saúde e a qualidade
de vida não apenas dos indivíduos, mas da coletividade, voltando seus olhares para as
1

FILHO, Everaldo l. Lucena. Reflexões sobre o psicólogo no CRAS: A possibilidade de si perceber. Em:
http://www.redepsi.com.br/portal/modules/smartsection/item.php?itemid=1195. Acesso em: 12
de agosto de 2011.
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situações de exploração, violência, discriminação e negligência que colocam as pessoas
no lugar de objetos, e não mais de seres humanos. E foi nesse cenário de mudanças
que a importância da presença do psicólogo dentro das Organizações envolvidas com
as causas sociais foi percebida, e tal profissional foi convidado a se infiltrar nos programas voltados ao atendimento dos cidadãos menos favorecidos, provenientes de
aglomerados, vilas e favelas.
Nesse contexto, o Centro de Defesa da Cidadania, acompanhando as mudanças
sociais e caminhando em prol de uma sociedade mais justa e igualitária, por meio da
parceria com o Programa Mediação de Conflitos da Secretaria de Estado de Defesa
Social (SEDS), vem oferecendo, além do atendimento jurídico, o atendimento psicoterápico gratuito e de qualidade aos cidadãos que dele necessitam e que não têm
condições de pagar por um serviço convencional.
Por meio desse atendimento, os cidadãos começam a ter o direito de acessar um
serviço com que, se não fosse gratuito, não teriam condições de arcar. Têm a oportunidade, então, de dar voz à sua subjetividade e de externar seus medos e angústias.
Ao trazer suas demandas do campo simbólico para o real, elas vão ficando mais organizadas, mais claras, podendo ser mais bem interpretadas e cuidadas. Assim, uma
população à qual por muito tempo foi negado o direito a ter uma escuta especializada
começa a ser ouvida e percebida.
Podemos entender melhor o quão importante é para o sujeito essa oportunidade
de acessar esse lugar de escuta ao analisar a seguinte colocação de George Mead, quando ele destaca que “a comunicação utilizada pelos indivíduos representa um recurso
mediador para a construção da identidade, por meio do interacionismo simbólico”
(GONZÁLEZ REY, 2004). Assim, podemos entender que uma boa relação transferencial com o terapeuta, ou seja, um bom vínculo baseado na confiança e respeito
instituídos principalmente por meio da fala/escuta pode ser um grande passo para melhorar as relações interpessoais, já que tal relação passa a funcionar como um espelho
das relações vividas pelo sujeito em seu cotidiano.
Entendemos que o atendimento psicoterápico dos cidadãos encaminhados vem
sendo um meio importante e eficaz para auxiliar a resolução de conflitos, produzir a
tomada de consciência individual, compreender sua subjetividade, dando-lhes a oportunidade de ressignificar suas queixas, angústias e histórias de vida, e de não mais
serem olhados como objetos, mas como sujeitos.
O Serviço de Psicologia do CDC tem por objetivo a promoção da autonomia
desse cidadão inserido em um contexto repleto de violência e violação de direitos. A
escuta especializada e as pontuações e orientações do profissional da Psicologia contribuem para o fortalecimento pessoal desse cidadão e promovem a mudança de uma
postura vitimada e conformista para uma postura mais consciente e responsiva.

Projetos e Coletivizações: Estratégias de Tratamento de Questões Referentes ao Acesso a Direitos
Como garantir no âmbito das políticas, que se orientam para se tornarem políticas públicas, um atendimento adequado ao cidadão que necessita de uma intervenção
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do Estado? Com essa indagação, inicia-se uma reflexão acerca desse eixo de trabalho
no âmbito do convênio entre CDC e PMC, que neste ano inaugura novas possibilidades de trabalho em conjunto.
A requalificação dessa parceria está em movimento, do ponto de vista conceitual,
afetivo2, político e conectivo. Todos esses elementos podem nos conectar e se tornar
dispositivos para acontecimentos, que carregam em si a ousadia do novo. Neste momento, o foco ainda não está na compreensão dessa nova parceria, e sim nos acontecimentos possibilitados por esse novo encontro. Nesse sentido, a novidade não conhece
o erro. Nesse sentido, encontrar-se inaugura a possibilidade de construir laços que
transformam as diferenças em oportunidades de aprender.
O encontro, ou melhor, esse encontro entre ONG, Estado e Sociedade Civil
comporta todos os seus afetos e efeitos, impossíveis de serem controlados por uma
das partes. Dessa forma, somente nos resta reinventar a regulação nesse contexto,
acessível a todos, e suportar todos os seus sucessos e fracassos, elogios e críticas, movimentos e avanços, muitas vezes promovidos por essa regulação que sustenta a função
social do PMC e sua responsabilidade governamental.
Conectamo-nos pelo compromisso da transformação de uma realidade social,
compreendendo os limites e possibilidades de cada um.
A prática está em construção e hoje coexistem duas vertentes latentes no eixo
projetos e coletivizações, a vertente administrativa-organizativa-financeira e a vertente
dedicada a pensar questões relacionadas à intervenção do Estado, por meio de uma
política de prevenção à criminalidade, em um cenário marcado por violências e dificuldade de efetivar direitos. Ambas visam favorecer, responder e fabricar novas formas
de existência e convivência.
Nesse novo encontro, pretendemos promover avanços na relação ONG e Estado, e novos tipos de relacionamento comunitário, criando estratégias e espaços para
fomentar o senso crítico, a valorização do cotidiano e condições melhores de vida,
associadas às necessidades de ordem coletiva a partir de intervenções, compreendidas
e transformadas de múltiplas formas, como respostas susceptíveis de fornecer soluções eficazes a problemas delimitados em territórios localizados em Belo Horizonte,
RMBH e Interior.
Nesses encontros, cada um oferece um saber e, desse saber, construímos nossa
trajetória. Intervimos e avaliamos nossos movimentos, atuamos como mediadores das
relações de vários segmentos da sociedade com a sua cidade, propiciando à comunidade o acesso à palavra para a construção de uma história, auxiliando-a a responsabilizar-se por seus atos, de forma a envolver pessoas e equipamentos na promoção de
uma condição social desejada. Esse acompanhamento comunitário se dá por meio da
criação e execução de projetos e coletivizações. Nesse formato de intervenção, convocamos políticas, públicas ou não, e sociedade civil a colaborarem com a construção de
novas formas de existência e de acesso a direitos.
Portanto, o trabalho visa oferecer um espaço de reflexão sobre o fazer de cada
um, indicando caminhos para as intervenções a partir das diretrizes da política com
2

Forma singular da experiência humana indissociável do trabalho, cujo resultado tem implicações
no mesmo.
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que nos dispusemos a colaborar. A construção de parcerias para realizar os encaminhamentos das ações colabora para um posicionamento ético e político condizente
com as diretrizes do PMC, da ONG, da Política de Prevenção e com os anseios coletivos, comunitários.
O trabalho atualmente pode ser cartografado a partir de atuações que consideram a particularidade de cada território e de cada equipe aí inserida, bem como do tratamento das questões básicas na formulação de um ato político no formato de projeto
e coletivização, de forma a auxiliar as equipes na delimitação de um campo de análise
e intervenção, calculando sua interferência enquanto agente de uma política, campo
este que é povoado por sua ética, técnica e política. Nesse sentido, intervimos e avaliamos os nossos e os novos movimentos advindos dessa experiência. Nesse eixo, as
equipes do PMC são convocadas a criar respostas novas para necessidades e contextos
já conhecidos, assim como para os desconhecidos, a sustentar a abertura para o debate
e a implicação de cada um nas questões coletivas, comunitárias. Nesse sentido, não se
oferece um ideal de adaptação, pois consideramos a dimensão de sujeitos e cidadãos
como algo que rompe com uma lógica que autoriza saber tratá-los como meros objetos de intervenção e estudo. Por isso, apostamos no encontro, nesse encontro, e na
captura de novos parceiros.
Pretendemos evocar sujeitos-cidadãos-técnicos no exercício de seus direitos e
deveres. A convivência é primordial nessa política. A parceria, portanto, traz à tona a
dimensão da responsabilidade do PMC em provocar a experiência de luta pelo acesso
a direitos nos tempos atuais, com transformações que vão além da discussão sobre as
relações jurídicas e sobre as políticas, que são de suma importância para fazer surgir
um lugar que garanta a existência, mas transformações que insiram a dimensão do que
desejam de nós e o desejo como propulsor de uma trajetória que vá ao encontro de
produções de vida, de dignidade.
Temos diretrizes que garantem o mínimo de funcionamento adequado à nossa responsabilidade institucional. O nosso trabalho comporta a ética de pensar nas
consequências inclusas em todo ato político. Então, não há uma concepção única
de trabalho com todos esses sujeitos-cidadãos, técnicos ou não, e com esses coletivos e comunidades, para fazer ressurgir o direito de acessar e o acesso a direitos. O
que existem são estratégias metodológicas para sua realização que variam de acordo
com as coordenadas políticas e ideológicas concebidas e desenvolvidas pelo PMC, que
favorecem respostas e invenções de novas formas de existência e convivência, que
exterminem a lógica de mero atendimento do “próximo da fila” que produz números
frios e vazios de sentido no âmbito das políticas públicas.
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo registrar a atuação do Centro de Prevenção à Criminalidade dentro de uma determinada área, o Espaço Curumim1, uma área
segregada e propiciadora de inúmeros fatores de risco2 para a comunidade do bairro
Jardim Felicidade. Desse modo, a partir da apresentação da demanda, os programas,
serviços e lideranças comunitárias presentes naquele território se articularam, tendo
em vista a importância e a efetividade do trabalho intersetorial, de modo a converter
os fatores de risco presentes na localidade em fatores de proteção. O fomento à participação popular foi crucial nesse processo, o que culminou no fortalecimento do
capital social preexistente e na revitalização do espaço.
Palavras-chave: Mobilização Social; Participação; Capital Social; Intersetorialidade;
Rede Social.

1. Introdução
Tendo como norte o novo paradigma de segurança cidadã, largamente discutido
nesta produção de 2011, apresentaremos as potencialidades do processo de articulação
do Centro de Prevenção à Criminalidade com a rede social mista do Bairro Jardim Felicidade. A proposta de tal articulação objetivou construir coletivamente respostas para
atenuar os fatores de risco e vulnerabilidades sociais que propiciavam a incidência de
1

2

A partir de dezembro de 2010, o Espaço Curumim foi nomeado Espaço BH Cidadania. Entretanto,
no presente artigo utilizaremos o nome Espaço Curumim devido à importância e representatividade
que o mesmo tem para a comunidade.
Fatores de Risco presentes: tráfico de drogas, subutilização do espaço, dentre outros.
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criminalidade e violência no Espaço Curumim e em seus arredores, em decorrência,
principalmente, da sua ocupação por jovens envolvidos com o uso e tráfico de drogas.

2. Espaço Curumim: Que Espaço é esse e qual a Relação da Comunidade
com o Mesmo?
O conhecido Espaço Curumim é um equipamento público, localizado no bairro
Jardim Felicidade. Situa-se de forma privilegiada, facilitando o acesso dos moradores,
sendo de suma importância para a comunidade, devido à reduzida existência de espaços públicos, voltados para convivência social e comunitária.
Este equipamento público ficou assim conhecido devido à implantação do Programa Curumim, uma ação do Governo de Minas voltada para crianças e adolescentes
em situação de risco social. Atua por meio de atividades esportivas, culturais, artísticas
e de lazer, além de reforço escolar e alimentação. Ainda, busca propiciar crescimento
pessoal e social aos jovens atendidos, e fortalecer o envolvimento do núcleo familiar
no processo de formação e desenvolvimento desses jovens.
O Espaço Curumim sediou os Programas Fica Vivo e Mediação de Conflitos,
os quais compõem o Centro de Prevenção à Criminalidade (CPC) do bairro Jardim
Felicidade, tendo referido centro sido implantado no ano de 2006. Ressaltamos que
o Programa Polos de Cidadania3 já atuava no Jardim Felicidade, em data anterior à
implantação do CPC. No período, os Programas Fica Vivo!, Mediação de Conflitos,
Programa Curumim e ações da Escola Integrada4 – Escola Municipal Rui da Costa Val
utilizavam o espaço para realização de suas respectivas atividades.
A implantação das ações dos Programas nessa comunidade, por meio de parcerias com instituições e lideranças comunitárias, possibilitou, já em 2007, qualificar o
trabalho da prevenção ao obter maior conhecimento sobre os fatores de risco, “aquele
fatores que aumentam a probabilidade de incidência ou os efeitos negativos de violências, mas não necessariamente determinam a incidência de crimes e violências”
(NETO apud LEITE, 2007, p. 11), e sobre os fatores de proteção, que podem ser
definidos como os fatores “que reduzem a probabilidade de incidência ou de efeitos
negativos de crimes ou violências” (NETO apud LEITE, 2007, p. 12).
Diversas ações foram realizadas junto à comunidade com atendimentos individuais e coletivos realizados pelo PMC, implantação de oficinas do FV!, execução do
Plano Local de Segurança Pública, através do grupo de gestores GVVIDA5 (Grupo
de Valorização da Vida), formação do Grupo de Mobilização Comunitária, as capa3

4

5

O Programa Polos de Cidadania é um programa extensionista da Faculdade de Direito da UFMG. Sua
atuação no bairro Jardim Felicidade iniciou em 03 de abril de 2001. As bases metodológicas utilizadas
pelo PMC originaram-se a partir do Programa Polos de Cidadania.
Escola Integrada é um programa multidisciplinar e pretende integrar os diferentes programas públicos
e sociais, tendo como base a intersetorialidade e o compartilhamento de ações entre as secretarias municipais. O programa atende crianças e adolescentes do Ensino Fundamental, de 6 a 14 anos. Em um
turno, os alunos frequentam as aulas relativas à educação formal e, no outro, têm atividades de artes,
formação e brincadeiras.
O Grupo de Valorização da Vida - GVVIDA é fruto do curso de gestores locais realizado pelo CPC
do bairro Jardim Felicidade. Surge logo que o Centro de Prevenção à Criminalidade é implantado.

Livro Mediacao 2.indb 140

27/11/2011 14:05:56

PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS: UMA EXPERIÊNCIA DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

141

citações de oficineiros e o fortalecimento da parceria com o GEPAR6. Essas ações
contribuíram para os programas ganharem maior legitimidade na comunidade. Dessa
maneira, foi possível identificar algumas características do território, em especial sobre
o local onde o CPC foi instalado.
O Espaço Curumim é um lugar aparentemente neutro, no que tange à dinâmica
criminal, pois, apesar de haver um ponto de venda de substâncias ilícitas, na época o grupo que atuava nesse ponto não apresentava conflitos com grupos rivais. O fato de estar
numa parte alta do bairro promove uma visão panorâmica de importantes ruas, vantagem explorada pelos jovens envolvidos com a criminalidade para observar a aproximação da polícia e de possíveis rivais ao local, elaborando com facilidade rotas de fuga.
Devido à falta de investimentos e recursos, sua área de lazer, principalmente a
quadra poliesportiva, encontrava-se sucateada. A área verde que abriga nascentes e
contorna o espaço aos poucos cedeu lugar para lixo e entulho que os moradores do
entorno despejavam na encosta. A comunidade se apropriava do espaço de maneira
pouco consciente, instaurando alguns conflitos. Colocavam fogo no mato, provocando prejuízos aos moradores que tinham o fundo de suas casas voltadas para o espaço,
levavam animais para pastarem, crianças se expunham a riscos ao utilizarem a caixa
d’água como piscina e os adolescentes utilizavam-no para namoros. Ainda, o espaço
abrigava jovens e adultos que, durante a noite, faziam a separação, comercialização e
uso de drogas. Inclusive, uma pequena casa foi construída com materiais reaproveitados para abrigar usuários de crack.
Diante dessa realidade, o CPC começou a problematizar tal questão com a Rede
de Apoio ao Desenvolvimento do Bairro Jardim Felicidade e a desenvolver ações focais durante o ano de 2008, com intuito de acessar com mais facilidade atores envolvidos com a criminalidade na região. Uma das estratégias de aproximação desses jovens
que comercializavam e usavam drogas quotidianamente, sem qualquer impedimento
no espaço do CPC, foi unir as oficinas de Rap, Break e Grafite, transformando-as em
uma única oficina de Hip Hop. Em princípio, os jovens que permaneciam no local
participavam esporadicamente da oficina. Assim, o oficineiro de break implantou um
projeto de cinema durante a oficina. O “evento” tornou-se a atração dos jovens, que
passaram a frequentar assiduamente a oficina, agregando cada vez mais “companheiros” no espaço. Embora tenha havido um avanço para o programa Fica Vivo em alcançar esses jovens, alguns não aderiram à oficina e continuaram fazendo do Curumim
um espaço de práticas ilícitas.
As equipes do CPC perceberam que a aproximação com os jovens envolvidos
com a criminalidade se deu de forma gradativa. A partir do contato com as oficinas
do Programa Fica Vivo, esses jovens começaram a demandar cursos, emprego e atendimentos. Assim, construímos um mural com oportunidades de empregos e cursos,
colaborávamos na elaboração de currículos, realizávamos encaminhamentos. Como
ali no CPC os programas Fica Vivo e Mediação de Conflitos atuavam juntos, cabia a
este segundo programa os atendimentos em mediação e orientação para os jovens e as
famílias que tinham algum envolvimento com a criminalidade local.

6

GEPAR – Grupamento Especializado de Patrulhamento em Áreas de Risco da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais.
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Os jovens começavam a participar dançando e cantando as músicas da oficina,
geralmente se aproximavam mais do grafite, devido à maioria gostar de “pichação”.
Em 2008, as ações com esse público foram ampliadas, formatando a “Mostra Cultural Hip Hop”. Essa atividade tinha por finalidade fazer a apresentação das oficinas
integradas no modelo de um show, para o qual também eram convidados artistas da
comunidade ou de outras regiões. Em princípio, esse evento acontecia somente no
Espaço Curumim ou na E.M. Rui da Costa Val, todavia tornou-se, posteriormente,
itinerante, acontecendo estrategicamente em ruas e becos onde verificamos que os
jovens circulavam menos, devido ao envolvimento com a criminalidade.
Ainda durante este ano, ocorreu o encerramento do Programa Curumim na comunidade, permanecendo, a partir daí, as atividades do CPC e as ações da Escola
Integrada. Com isso, a área que subsidiava os equipamentos ficou ainda mais ociosa,
tendo as ações ilícitas intensificado no mesmo local.
O Programa Mediação de Conflitos, muitas vezes teve o seu atendimento interrompido, por jovens que estavam à procura de algo que supostamente haviam deixado
naquele espaço, já que possuíam vínculo com o Programa e estavam acostumados com
a presença dos mediadores. Acrescenta-se o fato de o CPC ter sido pichado, depredado e alguns equipamentos furtados. Foi organizada uma ampliação das informações
destes fatos e reflexões acerca de formas de mediação.
A situação foi discutida localmente com a rede, formada por lideranças locais
e por representantes de instituições de diversos setores, como saúde, educação, assistência social, segurança pública, meio ambiente e desenvolvimento humano. Frente a
essas discussões, percebemos um grande desafio de trabalhar o entendimento de que a
situação descrita ia para além da segurança pública, passando a envolver, então, ações
integradas que abarcassem todos os atores presentes.
A partir de então, iniciam-se discussões e reflexões com a gestão do CPC, supervisão dos programas PMC e FV, e GEPAR, sobre a situação extrema vivenciada.
As equipes se sentiram expostas ao risco, diante da vulnerabilidade que a situação
propiciava. Com isso, debruçamo-nos em remanejar as ações do CPC para outro lugar da comunidade, de forma a garantir o acesso dessa comunidade e dos jovens aos
programas e na tentativa de ter um distanciamento estratégico para construir e realizar
intervenções com foco nos fatores de risco naquele território.
Devido à urgência, fomos recebidos pelo parceiro Casa Recriar7 em uma sala
improvisada para o acolhimento do CPC até que identificássemos outro espaço na
comunidade que fosse mais adequado.
Com a saída dos Programas do Espaço Curumim e intensas trocas de tiros na
comunidade, a oficina de Hip Hop, por uma questão de segurança dos oficineiros e
jovens, precisou ser remanejada, sendo desarticulada e realocada em diferentes espaços da comunidade. Dessa maneira, foi inevitável a perda do acesso a alguns jovens.
Mesmo conscientes da necessidade de procurar outro lugar, continuamos problema7

Espaço a serviço da promoção e valorização da vida junto à comunidade do bairro Jardim Felicidade.
Tem como objetivo, criar, acolher e desenvolver todo tipo de atividade que promova as pessoas no
campo educacional, profissional e social. É ligada à Obra Social Santo Alberto Hurtado da Paróquia
São Francisco Xavier.
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tizando a questão do Espaço Curumim na Rede de Apoio ao Desenvolvimento do
Bairro Jardim Felicidade e desenvolvendo ações de mobilização e planejamentos para
a ocupação sadia do espaço.

3. A Intervenção do CPC no Espaço Curumim
Embora as redes GVVIDA e Rede de Apoio ao Desenvolvimento do Bairro
Jardim Felicidade tenham apresentado resistência inicial para tratar das questões relativas à degradação do Espaço Curumim, ainda assim o CPC identificava tais redes
como parceiros estratégicos para efetivar intervenções conjuntas, visto que era lugar
de encontro de diversos serviços. Foi necessário um tempo para o amadurecimento
das discussões no que tange ao escopo da segurança pública, até a rede tornar-se mais
sensível e permeável a tais discussões.
A rede configura-se como prática intersetorial na qual sujeitos sociais diversos
se articulam para enfrentar problemas, próprios de uma dada realidade. É uma forma
inovadora de trabalhar, governar e construir políticas públicas que pretendem possibilitar a superação da fragmentação dos conhecimentos e das estruturas sociais para
produzir efeitos mais efetivos para a população.
As intervenções ocorreram em diversos âmbitos, desde intervenções específicas dos
programas FV e PMC, até atuações conjuntas dos mesmos com as redes sociais locais, para
a construção de estratégias visando ao fortalecimento dos fatores de proteção, apropriação
do território pela comunidade e consequente minimização dos fatores de risco.
Perceber as características que influem para a criminalização deve ser trabalho de
uma política de prevenção social à criminalidade visando, a partir de ações focadas na reversão dos fatores de riscos, diminuir a criminalização e seus efeitos, por
meio de fatores de proteção. Este é o foco definidor das estratégias de atuação da
Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Estado de
Defesa Social do Governo de Minas Gerais. (PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE, 2009: 24).

Por questões didáticas e metodológicas, apresentaremos sistematicamente a atuação dos programas Fica Vivo! e Mediação de Conflitos. Entretanto, as ações não ocorreram de forma isolada e/ ou na ordem cronológica como descrita. Cabe ressaltar, que
devido à complexidade do objeto e da transversalidade das intervenções propostas, as
equipes se debruçaram com um olhar analítico sobre as ações realizadas, cujo objetivo
é refletir e qualificar atividades futuras, com a finalidade de aprimorar o olhar sobre os
fenômenos da criminalidade e da violência no território em que atuam.

4. Ações do Programa Mediação de Conflitos no Caso Curumim
O Programa Mediação de Conflitos (PMC) visa empreender ações de prevenção
a fatores de risco e conflitos potenciais através de mediação de conflitos, orientações
sociojurídicas, articulação e fomento à organização comunitária e institucional com
um público individual, grupal ou comunitário. Trata-se de uma política pública de
recorte territorial e comunitário que visa
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empreender ações efetivas de articulação comunitária, a partir dos indivíduos, famílias e comunidades organizadas, para prevenir conflitos potenciais e/ou concretos,
evitando que estes sejam propulsores de ações violentas e delituosas entre pessoas.
Também, propõe a articulação da comunidade para mobilização e atuação contra
fatores contributivos ou determinantes para uma convivência de conflituosidades
entre pessoas, famílias e comunidades. (SANTOS, 2007: 25)

O PMC realiza intervenções a partir de 04 (quatro) eixos de atuação, quais sejam:
Eixo Atendimento Individual, Eixo Atendimento Coletivo, Eixo Projetos Institucionais e Eixo Projetos Temáticos e Coletivizações de Demandas. A demanda foi acolhida e trabalhada por meio do Eixo Atendimento Coletivo.
O Caso Coletivo Espaço Curumim foi aberto em março de 2010. O mesmo
chegou ao PMC através de uma liderança comunitária que reside próximo ao espaço.
A demandante relatou que o Espaço Curumim estava sendo utilizado parcialmente
pela Escola Integrada, durante o período diurno, e que a outra parte que não era
ocupada por outros serviços havia sido apropriada por jovens envolvidos com o uso
e o tráfico de drogas.
A partir da escuta da demanda, a equipe do PMC Jardim Felicidade, compreendeu que se tratava de um caso coletivo, pois “... as demandas coletivas, que
geralmente se apresentam como individuais, interferem na vida de outras pessoas
que, ao longo do tempo, poderão vir a fazer parte do procedimento” (Mediação
e Cidadania, 2010, p.41). Desse modo, a equipe problematizou juntamente com a
atendida se a situação vivenciada interferia na vida de outros moradores. A partir da
confirmação da mesma, foi construída uma estratégia de intervenção conjunta, com
o objetivo de mobilizar e envolver outros atores no processo. Assim, foi agendada
uma determinada data para que fossem realizadas visitas aos moradores do entorno,
com o intuito de sensibilizar e convidá-los a participar do processo:
Há uma conscientização cada vez maior na sociedade brasileira no sentido de que a
garantia da segurança pública não é responsabilidade exclusiva do Estado, devendo
envolver também a sociedade civil organizada e os cidadãos de maneira geral na
discussão dos problemas e na busca de soluções. Uma das formas propostas para
enfrentar tais questões constitui na “... mobilização da comunidade para enfrentar
os inúmeros problemas vividos pela mesma que possam estar alimentando a violência. (MEDIAÇÃO E CIDADANIA, 2010: 42)

A partir dos pressupostos do PMC, dentre eles autonomia, emancipação e empoderamento, várias reuniões foram realizadas em diversos espaços da comunidade. O
objetivo era problematizar a situação do Espaço Curumim e dar voz aos moradores,
para que os mesmos pudessem dizer suas expectativas e desejos em relação ao lugar,
na busca por possíveis saídas para os dilemas vivenciados. Conforme Gustin (2005),
nesse processo estarão deliberando ações de interesses coletivos e se corresponsabilizando por ações futuras a serem desenvolvidas. Percebemos que as pessoas tinham
muitas demandas e questões para relatar sobre os problemas que o espaço gerava,
principalmente relativamente ao mau uso que estava sendo realizado naquele momento, conforme descrito anteriormente.
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Foram realizadas discussões e problematizações em diversos espaços, dentre eles,
reuniões de equipe do PMC, na Regional Norte de Belo Horizonte, com os moradores
do entorno e lideranças locais, reuniões do CPC, na Rede de Desenvolvimento Social
do Bairro Jardim Felicidade e Espaço BH Cidadania, bem como GVVIDA.
Como encaminhamento das discussões das redes, foi pensada uma estratégia de
mobilização social da comunidade, com o objetivo de pleitear a revitalização do Espaço Curumim, através dos recursos do Orçamento Participativo 20108. Assim, a articulação ocorrida na Rede de Apoio ao Desenvolvimento Social do Bairro Jardim Felicidade, entre lideranças comunitárias, moradores do bairro Jardim Felicidade, serviços
públicos relacionados à assistência social, saúde, educação, segurança pública, dentre
outros, foi imprescindível no desenrolar do processo. Foram realizadas mobilizações
com panfletos, com o objetivo de informar e convidar a comunidade a participar de
reunião na Escola Rui da Costa Val, para escolher a obra que seria apresentada como
prioridade pela comunidade no Orçamento Participativo 2010.

5. A Atuação do Fica Vivo no Espaço Curumim
O Programa FV é direcionado a jovens de 12 a 24 anos, moradores dos territórios onde estão implantados os Centros de Prevenção à Criminalidade, e executa
ações de proteção social e intervenção estratégica, visando controlar e prevenir a
ocorrência de homicídios.
O Programa realizou a “Mostra Cultural” com o intuito de propiciar a circulação
de jovens e de propor atividades a fim de estimular a apropriação do Espaço Curumim
pela comunidade, objeto deste texto. O Programa FV, além do recorte espacial da
criminalidade, também faz um recorte etário, uma vez que a juventude é atualmente a
principal vítima e também autora da criminalidade violenta.
O Programa problematiza as violações sofridas e exercidas nas comunidades, articula
os diversos atores sociais e busca a inclusão dos jovens, abrindo espaços de participação, movimento em prol da emancipação, contribuindo pela redução dos homicídios
em favelas. (PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE, 2009: 76)

Dentre as estratégias desenvolvidas pelo Programa FV, destacamos o projeto denominado “Mostra Cultural”, que se constitui enquanto ação que visa dar visibilidade
aos trabalhos desenvolvidos nas oficinas do FV e produzir impacto das vivências experienciadas pelos jovens, mais especificamente na dimensão cultural, na comunidade
a que pertencem.
Acreditamos que potencializar a dimensão cultural na vivência juvenil pode possibilitar a construção de vínculo entre a cultura e a dinâmica social comunitária através
da produção de signos e de relações sociais.
8

O orçamento participativo é um importante instrumento de complementação da democracia representativa, pois permite que o cidadão debata e defina os destinos de uma cidade. Nele, a população decide
as prioridades de investimentos em obras e serviços a serem realizados a cada ano, com os recursos do
orçamento da prefeitura. Além disso, ele estimula o exercício da cidadania, o compromisso da população
com o bem público e a corresponsabilização entre governo e sociedade sobre a gestão da cidade.
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Quando começamos a planejar a Mostra Cultural do Bairro Jardim Felicidade no
ano de 2010, logo pensamos no Espaço Curumim, primeiro pela relação que a comunidade, especificamente os jovens, construiu historicamente com o espaço, segundo
pelo movimento que a comunidade fazia em busca de estabelecer laços de pertencimento e possibilitar a construção de uma nova identidade com o lugar.
A “Mostra” foi agendada para o dia 20 de novembro do ano 2010, simbolicamente, dia da Consciência Negra. Considerando que o FV possui oficinas que dialogam com a cultura negra, o evento foi importante para fortalecer e fomentar o tema.
Nas oficinas, jovens e oficineiros ampliaram o debate sobre consciência negra e
conversaram também sobre identidade e relações de respeito. O resultado do trabalho
realizado em sintonia pela equipe técnica e oficineiros pode ser apreciado nas blusas estampadas pelos jovens da oficina de estamparia com rostos de pessoas que foram e são
referência ao movimento negro. Com a apresentação do maculelê9 e da roda de capoeira,
fruto da articulação entre as quatro oficinas de capoeira do Jardim Felicidade, das apresentações das oficinas que trabalham os elementos do Hip Hop, Dança de Rua, teatro,
penteado afro e circo, tudo isso pôde ser exibido e relacionado àquela comunidade.
Através dessa experiência, foi possível dialogar sobre as relações até então estabelecidas pela comunidade com o Espaço Curumim. Ressaltamos, ainda, que, no dia
do evento, recebemos a visita da Caravana do Orçamento Participativo. Essa visita foi
articulada pela comunidade que, ao saber da realização da Mostra Cultural, mobilizouse para visitar o local no horário do evento e constatar, entender e acreditar que a
comunidade poderia se apropriar daquele espaço de outra forma.
Percebemos, assim, que, enquanto atores de uma Política de Segurança Pública,
precisamos volver nosso olhar para os diversos espaços que “se constituem em redes
de relações, nas quais regras e práticas são confrontadas, negociadas e reinterpretadas”
(OLIVEIRA; SILVA, 2006).
Consideramos ser esse um importante caminho a trilhar para que possamos encontrar meios e instrumentos que possibilitem vislumbrar a construção de “novas
saídas no campo social” (QUIROGA, 2003).

6. Considerações Finais
Podemos afirmar que as ações acima descritas contribuíram para a consolidação
da Política de Prevenção à Criminalidade do Estado de Minas Gerais, uma vez que o
olhar dos atores sociais do bairro Jardim Felicidade voltou-se para a importância de
se discutir, intersetorialmente, as questões que concorrem de forma decisiva para o
aumento dos fatores de risco, o que consequentemente eleva os índices de violência e
criminalidade local.
Identificamos que esse olhar desencadeou um movimento comunitário, a fim de
articular moradores, lideranças, serviços e instituições, no intuito de construir coleti-

9

Maculelê é um tipo de dança folclórica brasileira de origem afro-brasileira e indígena. É dança de forte
expressão dramática que se desenvolve em grupo, batendo as grimas (bastões) ao ritmo dos atabaques
e ao som de cânticos em dialetos africanos ou em linguagem popular.

Livro Mediacao 2.indb 146

27/11/2011 14:05:57

PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS: UMA EXPERIÊNCIA DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

147

vamente estratégias de intervenção para a apropriação do Espaço Curumim e reverter
os fatores de risco presentes em fatores de proteção para a comunidade.
Desse modo, apreendemos que o movimento desencadeado repercutiu de forma
positiva para o estreitamento das relações entre os serviços e a comunidade, o que
atualmente possibilita a realização de ações com os diversos equipamentos integrantes
da Rede Social de Apoio ao Desenvolvimento do Bairro Jardim Felicidade; e maior
apropriação da comunidade dos espaços de participação, o que contribui de forma
decisiva para o exercício da cidadania.
A rede social local foi grande parceira no desenvolvimento desse trabalho, uma
vez que as ações foram discutidas e planejadas em conjunto. Percebemos avanço por
parte da rede e da comunidade local, no que se refere ao entendimento da Política de
Prevenção à Criminalidade. Acreditamos que os resultados obtidos nesse trabalho são
frutos da consolidação do CPC através de seus programas FV! e PMC.
Assim, a revitalização do espaço, conseguida através do Orçamento Participativo, poderá proporcionar aos moradores respeito em seus direitos fundamentais como
acesso ao esporte, lazer, cultura, dentre outros. Verificamos que a comunidade encontra-se mais empoderada para lutar por melhorias para o bairro.
Quanto ao Espaço Curumim, o mesmo continua sendo pauta das mobilizações
e discussões da comunidade, visto que a revitalização ainda não foi completamente
concluída. Observamos que a (re)apropriação do espaço tem ocorrido de forma gradativa. Hoje o espaço conta com equipamentos que oferecem diversos serviços para a
comunidade, o que possibilita uma nova forma de ocupá-lo e utilizá-lo, contribuindo
efetivamente para a minimização dos fenômenos de criminalidade e violência.
Entretanto, ressaltamos que a degradação do Espaço Curumim por longo período gerou um processo de estigmatização e sua recuperação depende do exercício
de atividades contínuas, através de ações dos diversos equipamentos voltados para o
desenvolvimento humano e social. Assim, o CPC do bairro Jardim Felicidade continua
realizando intervenções no sentido de, minimizar os fatores de risco e fortalecer os fatores de proteção, não só do Espaço Curumim, mas da comunidade como um todo.
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FALA, FAMÍLIA!
ALINE SOUSA ALVES
ERIC GONTIJO PEREIRA DOS REIS
HELOISA PERPÉTUO GONÇALVES
RENATA MENDES DE OLIVEIRA
VANESSA CRISTINA ALMEIDA BARBOSA

Resumo
Este artigo tem como objetivo apresentar o Projeto Temático “Fala, Família!”,
realizado pelo Programa Mediação de Conflitos do Centro de Prevenção à Criminalidade do bairro Minas Caixa (CPC Minas Caixa) e parceiros, devido ao alto índice
de conflitos originados no contexto familiar. Esse Projeto objetivou fornecer informação qualificada aos participantes, visando a que os mesmos possam solucionar
seus conflitos pacificamente, minimizando os conflitos intrafamiliares na área de
abrangência do CPC, além de ilustrar a realidade das famílias envolvidas através de
um esquete teatral.
Palavras-chave: Família; Conflitos; Naturalização da Violência; Participação; Autonomia

1. Introdução
O Centro de Prevenção à Criminalidade do bairro Minas Caixa (CPC Minas Caixa)
foi implantado no final do ano de 2008 como resultado dos dados do relatório do Centro
de Estudo de Criminalidade e Segurança Pública (CRISP) da Universidade Federal de
Minas Gerais, que apontou um elevado índice de criminalidade violenta na região. Esse
relatório foi base para a definição da área de abrangência do CPC Minas Caixa, que compreende os bairros Minas Caixa, Conjunto Minas Caixa e Vila Minas Caixa B.
Nesse CPC, a equipe do Programa Mediação de Conflitos – PMC – começou a
realizar os atendimentos individuais no ano de 2009, alcançando um total de 168 atendimentos no decorrer desse mesmo ano. A partir de uma análise desses atendimentos,
verificou-se que as principais demandas emergiam do contexto familiar, pois 30,36%
foram de casos Pensão de Alimentos/Paternidade/Visitas, 14,29% foram casos de
Separação e Divórcio, 11,9% de Conflitos Intrafamiliares, 5,36% de Outros (em que
estão incluídos predominantemente casos de violência de gênero ou outras questões
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ligadas à família), 4,17% de Tutela/Curatela/Guarda/ Adoção, além de outros casos
em que a questão familiar encontra-se presente como demanda secundária.
Após uma análise qualitativa dos atendimentos individuais realizado desde a inauguração do CPC Minas Caixa – novembro de 2008 a abril de 2010 – e da dinâmica local,
outra informação que sobressaiu foi a reincidência de alguns fatores de risco relacionados
à ocorrência de violência e criminalidade presentes no contexto familiar. Desses fatores
de risco, podemos destacar o uso de álcool e drogas pelos membros dessas famílias; a falta ou pouco conhecimento de direitos e forma de acessá-los, assim como as instituições
públicas ou com fins sociais que facilitam esse acesso; a redução ou ausência de diálogo
efetivo no ambiente familiar; a naturalização da violência como resposta a essa redução
ou ausência, bem como a naturalização da violência de gênero, principalmente contra a
mulher no contexto familiar; e o exercício da comunicação violenta.
Outra fonte de dados para a construção do Projeto foi o contato com a rede
local realizado através da construção do Diagnóstico Organizacional Comunitário.
Esse diagnóstico foi realizado através do método de pesquisa-ação em entrevistas com
aplicação de dois questionários (um com foco em dados na entidade ou liderança, e
outro com foco em informações da região) entre os meses de novembro de 2009 e
fevereiro de 2010 com entidades locais e lideranças comunitárias.
O Diagnóstico Organizacional Comunitário [...] é um instrumento que facilita a entrada
do PMC na comunidade quando o núcleo é implantado. Essa aproximação se dá uma
vez que esse instrumento é uma fonte de conhecimento do capital social do local, bem
como de lideranças, grupos comunitários, associações, entidades entre outros atores
locais e também é um momento de apresentação do programa para as entidades. (PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITO DO BAIRRO MINAS CAIXA, 2010)

Com essas informações, juntamente com os dados já citados, adquiridos da análise de atendimentos, foram subsidiadas discussões da equipe, orientadas pela Metodologia do Marco Lógico de construção de projetos, objetivando realizar uma intervenção assertiva através desse Projeto. Segundo Santos (2007, p. 31), “para intervir na
realidade faz-se necessário o desenvolvimento de processos participativos e colaborativos que identifiquem e promovam atividades protetoras de cunho físico, psíquico e
social que reduzam a vulnerabilidade e/ou aumentem a resistência individual, coletiva
e comunitária face aos riscos”. Baseado neste conceito, o Programa Mediação de Conflitos do CPC Minas Caixa pensou em um formato de atividades que fizesse com que
os participantes se envolvessem com o trabalho e eles mesmos pudessem construir, no
espaço do Projeto, fatores de proteção para os fatores de risco apresentados.
Após a verificação de viabilidade para a ocorrência do Projeto, iniciou-se a busca
de parcerias para desenho do formato da intervenção, vislumbrando como objetivo
geral contribuir para a minimização dos conflitos intrafamiliares violentos na área de
abrangência do CPC Minas Caixa. Com enfoque nas famílias identificadas pela equipe e parceiros, que reúnem em seu contexto familiar um ou mais fatores de risco já
descritos acima, visou-se promover o acesso à informação qualificada sobre temáticas
tocantes ao contexto dessas famílias, além de trabalhar de forma lúdica temas que perpassam os conflitos nas relações familiares, para que os participantes criem estratégias
ou formas alternativas de solução pacífica para seus conflitos.
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2. Fase inicial – da elaboração à mobilização
Buscando alcançar o objetivo proposto pelo Projeto, promovemos atividades tais
como: Oficinas de Teatro, Grupos reflexivo e Rodas de conversa. Para que o Projeto
se efetivasse, iniciou-se uma articulação com a rede para localizar parcerias facilitando
os encontros, com o cuidado de promover a participação dos envolvidos na construção do Projeto. Nessa articulação, foi possível contar com a Cóccix Companhia Teatral
como facilitadora de Oficinas de Teatro que trabalhassem as temáticas propostas no
Projeto. Esta companhia é um grupo local, formado por jovens moradores da região,
que conhece o contexto em que o programa está inserido e possuem engajamento na
discussão e mobilização dos moradores da região acerca dos problemas do local.
A Companhia já havia acessado o CPC Minas Caixa com objetivo de propor a realização de ações conjuntas, sendo prontamente acolhida, tanto pelo Programa Mediação
de Conflitos quanto pelo Programa Fica Vivo, e, no ano de 2010, a Cóccix participou
do Diagnóstico Organizacional Comunitário, contribuindo com informações importantes sobre a dinâmica local.
A proposta das Oficinas de Teatro realizadas pela Companhia foi ministrar atividades que abordassem os conflitos intrafamiliares, comunicação não violenta, gênero e produzir como resultado um esquete teatral com os conteúdos desenvolvidos
nas oficinas teatrais. Para os Grupos Reflexivos, foi realizada uma parceria com uma
profissional de Psicologia que desenvolveu atividades que discutiam as temáticas de
gênero, comunicação não violenta, alcoolismo, relações, abuso sexual de crianças e
adolescentes, e conflitos familiares.
Além dessas atividades, foram planejadas Rodas de Conversas com os participantes, a fim de promover espaço para a discussão especificamente de Direito de
Família, Lei Maria da Penha e Abuso sexual de crianças e adolescentes.
Para os dois primeiros temas, foi estabelecido um elo com a ONG Centro de
Defesa da Cidadania – CDC (ONG parceira do programa Mediação de Conflitos em
âmbito institucional), e, para tratar do tema de abuso sexual de crianças e adolescentes,
realizamos uma parceria com o Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil no Território Nacional (PAIR).
Outra parceria considerada fundamental para a execução do Projeto foi firmada
com a Escola Municipal Dora Tomich Laender, que, além de ceder um espaço adequado para realização de todas as atividades do Projeto, contribuiu para a divulgação da
proposta, o que resultou na participação de vários alunos da escola no Projeto.
Além dessas parcerias, o Projeto teve apoio do Grupamento Especializado de
Policiamento em Área de Risco (GEPAR), da Creche Recanto Verde, do Centro de
Saúde do bairro Minas Caixa, do Programa Fica Vivo! (CPC Minas Caixa) e de uma
liderança religiosa. Todos os parceiros empenhados na indicação e na mobilização do
público que participaria do Projeto.
Após o estabelecimento das parcerias, iniciou-se a mobilização dos moradores
da região a ser abrangida pelo Projeto. Essa mobilização do público-alvo ocorreu direta e indiretamente de forma planejada, dividindo essa ação em etapas. Diretamente,
foram convidadas famílias já atendidas pelo Programa Mediação de Conflitos selecionadas pela própria equipe, além da divulgação do Projeto “a pé pela comunidade”.
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Indiretamente, a equipe realizou uma série de visitas às instituições, associações, grupos e lideranças parceiras. Nesse contato, buscou-se apresentar o Projeto capacitando
essa rede, para que depois referidas entidades realizassem a divulgação e indicação de
pessoas e famílias por elas acompanhadas à participação no “Fala, Família!”.
As inscrições para o Projeto foram realizadas no CPC Minas Caixa e, após a inscrição, a equipe manteve frequente contato com os inscritos, uma vez que era necessário repassar-lhes o horário, local e dias dos primeiros encontros; bem como reforçar
a importância de sua presença no Projeto. Esses contatos foram fundamentais para
o sucesso da mobilização, pois fortaleceram o vínculo de confiança entre Programa e
participantes, além de manter o interesse dos mesmos no Projeto.

3. Desenvolvimento do Projeto
O primeiro encontro do Projeto aconteceu no dia 08 de junho de 2010, na Oficina de Teatro, e no dia 09 de junho de 2010, com o Grupo Reflexivo. Neste encontro
inicial foram definidos em conjunto com os participantes quais seriam os dias e horários dos encontros, tanto da oficina de teatro quanto do grupo reflexivo, a fim de
responsabilizá-los pela construção das reuniões. Após essa definição, o PMC Minas
Caixa ainda entrou em contato com todos os inscritos para informar qual seria a agenda definitiva dos encontros e reforçar novamente a importância da presença de todos
para o andamento do Projeto.
No Grupo Reflexivo, foram realizados 12 encontros que ocorreram semanalmente, trabalhando os temas de forma a fomentar a autonomia, a emancipação, o
empoderamento e a responsabilização dos envolvidos. O desenvolvimento do grupo
reflexivo foi superior às expectativas iniciais do Projeto, pois os participantes traziam
de forma intensa suas experiências e as compartilhavam com os demais; por meio
do diálogo, o grupo teve a oportunidade de vivenciar mais intensamente os temas
trabalhados. As Oficinas de Teatro tiveram um total de 25 encontros, sendo que os
mesmos aconteciam duas vezes por semana. Nessa oficina, a experiência do facilitador
do grupo foi de extrema importância, pois diversos conflitos surgiram com os participantes no desenvolvimento do esquete teatral, mas a situação foi muito bem acolhida e
solucionada, uma vez que essa era a proposta do facilitador, ou seja, provocar diversas
emoções e planejar como enfrentar as questões a serem desenvolvidas.
As Rodas de Conversa aconteceram em três encontros, sendo uma em junho,
que tratou de Direito de Família, uma em julho, que tratou da Lei Maria da Penha, e
uma em setembro, que tratou de Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse espaço de discussão das Rodas foi importante para esclarecer com profissionais da área em
questão as informações sobre cada assunto, contribuindo para a proposta do Projeto,
que seria fornecer/orientar de maneira qualificada os participantes. Após cada roda
de conversa, o grupo reflexivo forneceu um feedback muito bem elaborado sobre cada
temática ministrada, o que facilitou a absorção ainda maior do conhecimento.
Em todos os grupos do “Fala, Família!”, os temas trabalhados proporcionaram
uma proximidade dos facilitadores, da equipe de mediadores do PMC Minas Caixa
e do público, pois, durante todo o Projeto, foi debatida a realidade local e a corres-
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ponsabilidade dos envolvidos na construção de soluções e propostas compartilhadas.
Segundo o disposto por Leite, Souza e Leandro (2009, p. 96) na elaboração do Projeto, “pode-se pensar em um método que efetivamente promova a responsabilização,
autonomia e participação ativa da comunidade. Esses mesmos elementos devem ser
observados por aqueles que irão participar e se beneficiar diretamente”.
Cabe ressaltar que, como todos os grupos tratavam de temáticas pertinentes à
realidade dessas famílias (como violências de gênero, abuso sexual infantil, orientação
sexual, entre outros), várias demandas emergiam nos encontros e, com o acompanhamento do PMC Minas Caixa em todos os encontros do Projeto, foi possível detectar
essas demandas, podendo-se tratá-las em atendimentos individuais (utilizando-se do
procedimento da técnica de mediação) e encaminhamentos (orientação) para tratamento da questão, quando necessário.

4. Acompanhamento e Avaliação do Projeto pelo PMC
Para apuração do nível informacional dos participantes do Projeto, foram aplicadas avaliações com questões abertas sobre assuntos pertinentes aos temas tratados ao
início e ao final do Projeto. Nessas avaliações, foi possível perceber como cada participante estaria lidando com as situações conflituosas antes e depois do “Fala, Família!”.
Com isso, pôde-se compreender o amadurecimento do grupo com relação aos aspectos desenvolvidos. Outra avaliação realizada nos Grupos Reflexivos foi quanto às expectativas dos participantes com o Projeto e o levantamento de temáticas pertinentes
à realidade dos participantes. Com essa avaliação, além de ser possível analisar o que o
grupo esperava como resultado do Projeto, foi possível nortear os facilitadores quanto
aos temas nos quais o domínio dos participantes apresentasse maior defasagem.
Para acompanhar o andamento do Projeto, o PMC Minas Caixa, através de uma
dupla de integrantes da equipe escolhidos como referência de cada atividade, realizou
o monitoramento dos grupos, participando dos encontros. Esse monitoramento, além
de nos fornecer informações sobre o andamento dos grupos, proporcionou ao PMC
uma importante vinculação com o grupo para efetividade da intervenção da equipe no
decorrer do Projeto e nos atendimentos posteriores. Nas Oficinas de Teatro, o monitoramento era realizado de forma semanal; nos Grupos Reflexivos e Roda de Conversa, o
monitoramento era realizado em todos os encontros. Em ambas as oficinas, as pessoas
de referência do PMC, durante o acompanhamento das atividades, também participaram
ativamente das ações e debates propostos, sendo uma iniciativa bastante exitosa, pois, em
alguns momentos, a equipe intervinha de forma técnica e pontual em questões ligadas à
prevenção às violências, conforme metodologia do Programa Mediação de Conflitos.
Além desses relatórios realizados por integrantes da equipe do PMC Minas Caixa, cada facilitador era responsável por entregar mensalmente um relatório qualitativo
sobre o andamento do grupo, além de listas de presença de cada encontro. Ao final de
cada mês, a equipe do PMC se reunia para que fosse realizado um acompanhamento
geral da execução do Projeto através de um comparativo com o plano de trabalho.
Com isso, foi possível detectar se as atividades estavam sendo realizadas conforme
previsto no Projeto e, sempre que necessário, realizado ajuste para o eficaz cumpri-
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mento do que foi planejado ou para modificar o planejamento, no intuito de conferir
maior efetividade no cumprimento dos objetivos e das atividades.

5. Finalização do Projeto
O encerramento do Projeto “Fala, Família!” foi realizado no dia 15 de setembro
de 2010, quando cada grupo realizou uma apresentação. O Projeto foi finalizado com
um total de 25 Oficinas de Teatro (com aproximadamente 2 horas de duração cada,
totalizando 50 horas), 12 encontros de grupo reflexivo (totalizando 27 h e 30 min.) e
três rodas de conversa (de 2 horas de duração cada, totalizando 6 horas), e, ao todo, 46
pessoas passaram pelas atividades do Projeto.
Nessa ocasião, o grupo reflexivo elaborou um cartaz com título “No grupo eu
aprendi que...”, que foi comparado com o cartaz desenvolvido no início do Projeto,
ilustrando as mudanças ocorridas na visão que cada participante tem com relação à
sua família. Já o grupo da Oficina de Teatro apresentou o esquete teatral que retratou
um pouco o contexto familiar dos participantes. Ambas as apresentações puderam
mostrar o impacto positivo do Projeto.
Além das apresentações dos grupos, foi exibido um vídeo produzido pela equipe do
PMC Minas Caixa com fotos dos participantes, de suas famílias e encontros do Projeto.
Após essas etapas, entregamos para cada participante um CD com a cópia do vídeo.
Foi possível perceber que todas as apresentações impressionaram os convidados do encerramento, sendo estes um grupo composto por profissionais ligados ao PMC Minas Caixa,
familiares e comunidade, que demonstraram satisfação com o resultado do Projeto.
Outro material produto da finalização do Projeto foi uma cartilha de telefones de
instituições, órgãos e entidades de atenção à família. Essa cartilha foi elaborada pelos
participantes do Projeto à medida que os mesmos começaram a ter conhecimento
dessas instituições através dos trabalhos realizados. Todos os participantes receberam
um certificado comprovando a participação em cada grupo, além de citar todas as temáticas tratadas. Os facilitadores também receberam certificados do serviço prestado
ao PMC Minas Caixa e à comunidade local.
Diante do sucesso do Projeto, o grupo das Oficinas de Teatro foi convidado a
realizar uma apresentação na Capacitação Final do Programa Mediação de Conflitos
com as equipes de todos os CPCs do Estado. Para essa apresentação, foi trabalhado o
mesmo esquete teatral, porém com inclusão de alguns participantes do Grupo Reflexivo que demonstraram interesse em participar. Nessa apresentação, uma participante,
ao relatar sua história, narrou uma situação vivida por ela. Dizia respeito à dinâmica
criminal local. Com isso, é possível perceber a forte ligação entre o contexto coletivo e
o individual, pois a mesma estava sendo diretamente afetada pela questão.
Assim, foi possível perceber que o Projeto contribuiu para que os participantes
conseguissem compreender o contexto em que as situações violentas acontecem na família, podendo, desse modo, minimizar a ocorrência dessas situações. Isso, a propósito,
além das inúmeras variações pelas quais perpassa o contexto de aprendizado de cada
participante, contribuindo com o exercício de incorporar e assumir novas posturas.
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6. Conclusão
Analisando o Projeto Temático “Fala Família!”, compreende-se que o mesmo só
foi possível por meio das parcerias realizadas, que não só atuaram no Projeto como
também dialogaram durante todo o tempo com o PMC Minas Caixa. O Projeto foi
elaborado pela equipe do PMC, mas construído em conjunto com os facilitadores e
participantes, despertando em cada um o protagonismo diante da proposta. É importante evidenciar a dedicação dos facilitadores que coordenavam o Projeto, uma vez
que as horas de trabalho empregadas em todo o Projeto superaram muito o proposto
pela equipe do PMC, e isso foi analisado como uma integração no trabalho e uma
dedicação “carinhosa” que cada um sentiu pelo que foi executado.
Outra questão que ressaltamos é que esse Projeto resultou em uma mudança
não no contexto familiar dos participantes, mas no olhar dos mesmos sobre a sua realidade. Essas mudanças não decorreram de uma imposição de saberes, mas da troca
de saberes e diálogos ocorridos em cada encontro, pois esses encontros não foram
desenvolvidos como espaços de subordinação de conhecimento, mas de discussões e
reflexões sobre as informações trazidas pelos facilitadores e pelos próprios participantes. Uma pergunta feita ao final do Projeto trouxe “respostas” instigantes, vejamos:
“Os problemas mudaram depois de debatidos tantos temas?”, a resposta foi que os
problemas continuam, mas o que mudou foi a maneira de olharmos para os mesmos,
especialmente na forma como escolhemos para resolvê-los.
Portanto, os participantes do Projeto puderam, assim, romper com paradigmas
e ampliar suas visões, desnaturalizando situações de violências e relações conflituosas,
entendendo o conflito como parte das relações, para, dessa forma, solucionar tais
situações de forma pacífica e promover a dinâmica de paz em sua família. Com isso,
os participantes do Projeto conseguiram identificar os fatores de risco a que estão
expostos e iniciaram um processo de construção de fatores de proteção, sendo estes
adequados à realidade que cada um vive, seja individual ou coletiva, acessando equipamentos públicos ou privados. Isso foi possível visualizar, também, na apresentação do
esquete teatral, que mostrou não a formação de atrizes ou atores, mas de pessoas que
não se paralisam diante dos problemas, mas enfrentam-nos de forma dialógica e não
violenta. É com essa perspectiva que o PMC Minas Caixa desenvolve suas ações em
sua área de abrangência, sempre analisando os fatores de risco e buscando, de forma
participativa, fatores de proteção que visem à minimização de situações de violência.
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FLORES QUE TRANSFORMAM:
UMA EXPERIÊNCIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER

“Tô relendo minha lida, minha alma, meus amores
Tô revendo minha vida, minha luta, meus valores
Refazendo minhas forças, minhas fontes, meus favores
Tô regando minhas folhas, minhas faces, minhas flores
[...]
Estou podando meu jardim
Estou cuidando bem de mim”
Meu Jardim - Vander Lee
ALMEZINA CARDOSO DE SOUZA
FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS PORFIRIO
FERNANDO HENRIQUE BATISTA XAVIER
FRANCISLAINE DOS SANTOS DAMASCEN
ISABELE AGNES RIVEROS
JULIANA NONATO SILVA
RENATA CORTEZ

Resumo
O presente artigo tem por objetivo refletir e contextualizar a questão da violência
de gênero, mais especificamente a violência doméstica contra a mulher. Será apresentado
o Projeto Temático “Flores que Transformam”, construído e executado pela equipe do
Programa Mediação de Conflitos do Centro de Prevenção à Criminalidade de Vespasiano/MG, cujo tema, a violência doméstica contra mulher, permitiu à equipe do Centro de
Prevenção à Criminalidade de Vespasiano/MG contribuir com essa temática ao elaborar
estratégias para lidar com as mulheres moradoras da região de sua área de abrangência,
frente a uma frágil rede municipal de atendimento especializado à mulher.
Palavras-chave: Violência de Gênero; Projeto Temático; Prevenção.

1. Introdução
Fala-se muito sobre as conquistas femininas, como se atualmente as mulheres
tivessem seus direitos reconhecidos e respeitados em toda parte, indistintamente, mas
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infelizmente não é isso o que se vê. Um número significativo de mulheres ainda vive
sob um clima de opressão, submissão, maus tratos e violência das mais variadas, e a tão
sonhada igualdade de direitos entre homens e mulheres está longe de ser alcançada.
Exemplos disso seriam as recorrentes desigualdades de salários, os diversos tipos de
violência contra a mulher, exploração no trabalho, entre outras.
A violência contra a mulher é um fato que está constantemente presente no dia
a dia. Tal realidade deixa a população estarrecida quando se torna pública, especialmente aquela situação de fim trágico, no qual a vítima passa por situações humilhantes,
depreciativas, chegando à morte violenta. Entretanto, grande parte dos fenômenos de
violência contra a mulher ocorre de forma velada em nossa sociedade. Essa é mantida
em sigilo absoluto ou é encarada como natural dentro de um relacionamento.
Diante desse cenário de violência contra a mulher, o presente artigo visa registrar os desdobramentos dessa violência no município de Vespasiano/MG e as
singularidades do Programa Mediação de Conflitos de Vespasiano/MG, dentro da
linha metodológica do Projeto Temático, a experiência “Flores que Transformam”
no decorrer do ano de 2010.

2. O Papel da Mulher na Sociedade e o Fenômeno da Violência
No que tange ao contexto histórico brasileiro sobre o papel da mulher na sociedade, o lugar de destaque veio tardiamente: foi apenas após os movimentos sociais
de contestação das décadas de 60 e 70, quando a mulher iniciou sua participação na
vida social e política da sociedade. Conforme Louro (1995), durante esse período, a
presença feminina passou a ser maciça nas manifestações estudantis, nos movimentos
operários, nas lutas políticas e sociais, “[...] mais do que isto, as mulheres passam a
expressar publicamente uma luta específica, feminista [...]” (LOURO, 1995: 102).
As diferentes e desiguais atribuições de atividades materiais e sociais designadas
a cada ser humano, no decorrer da história, contribuíram para a construção vigente
do “ser homem” e do “ser mulher”. Dessa forma, baseamos nossas crenças, modo de
agir, pensar e fazer na concepção de gênero posta na sociedade. Assim, tudo isso
[...] exige que pensemos não somente que os sujeitos se fazem homem e mulher
num processo continuado, dinâmico (portanto não dado e acabado no momento
do nascimento, mas sim construído através de práticas sociais masculinizantes e feminizantes, em consonância com as diversas percepções de cada sociedade); como
também nos leva a pensar que gênero é mais do que uma identidade aprendida, é
uma categoria imersa nas instituições sociais (o que implica admitir que a justiça, a
escola, a igreja, etc., são “generificadas”, ou seja, expressam as relações sociais de
gênero). (LOURO, 1995: 103)

Scott, citado por Louro (1995: 103), também nos apresenta o gênero como “[...]
uma forma primária de dar significado às relações de poder”. Relações estas nas quais
a figura masculina, patriarcal, sempre aparece como o centro do poder.
Apesar das mudanças significativas no olhar e na posição social da mulher, muitas questões, principalmente relacionadas aos seus papéis sociais, ainda permanecem
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imutáveis. O desafio atual esbarra nas possibilidades de revisão dessas construções
sociais, repensando a submissão e a marginalização da mulher em relação ao homem.
O fenômeno da violência contra a mulher não escolhe classe social, cor/raça,
idade, religião e local para se instaurar. Em muitos casos, o agressor é uma pessoa
com quem a vítima mantém ou já manteve relacionamento afetivo: cônjuges, irmãos,
pais, bem como outros familiares. Para melhor compreensão desse fenômeno, faz-se
necessária uma definição do que seja a violência contra a mulher.
Segundo a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, entende-se que a violência contra a mulher é “[...] qualquer ação
ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou
psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado” (BRASIL, 1994). Essa
convenção marcou um importante passo dado pelo país na tentativa de minimizar o
fenômeno dessa violência. A assinatura desse tratado internacional pelo Brasil, em 1994,
possibilitou maior visibilidade e discussão do fenômeno em nossa sociedade.
Em 2006, mais um dispositivo legal foi elaborado como forma de “[...] criar
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher” (BRASIL,
2006), a Lei nº 11.340, de agosto de 2006, também denominada Lei Maria da Penha. A
referida lei também “[...] dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de
Execução Penal [...]” (BRASIL, 2006). Ademais, essa lei tipifica as diversas formas de
violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo elas: violência física, psicológica,
sexual, patrimonial e moral.

2.1. O Ciclo da Violência
A violência contra a mulher no relacionamento conjugal é marcada por atos repetitivos, que, conforme Soares (2005) vão se agravando em frequência e intensidade, podendo
resultar em danos físicos e psicológicos duradouros, e, em alguns casos, em morte.
A violência perpetua-se, nesse tipo de relacionamento, através de momentos de
tensão, explosão (agressão), distanciamento e reconciliação. O momento da tensão
não possui duração definida e é caracterizado por um período de insegurança e medo,
em que muitas vezes a mulher evita confrontar-se com o companheiro, esboçando
grande receio de estabelecer um diálogo com esse agressor. Como define Soares, “[...]
nessa fase podem ocorrer incidentes menores, como agressões verbais, crises de ciúmes, ameaças, destruição de objetos, etc.” (SOARES, 2005: 23).
Diversos são os fatores para a permanência no relacionamento: dependência
econômica, emocional, medo, esperança de que o companheiro mude o comportamento, falta de apoio social, entre inúmeros outros. No intuito de exemplificar esse ciclo da violência, podemos observar, durante os atendimentos do Programa Mediação
de Conflitos (PMC) do Centro de Prevenção à Criminalidade de Vespasiano/MG, relatos de mulheres, justificando a permanência com seu companheiro, com argumentos
como: “ele é um ótimo pai e marido, exceto quando tem essas explosões de violência,
mas o resto do tempo ele é um homem bom, encantador”.

Livro Mediacao 2.indb 159

27/11/2011 14:05:57

160

COMISSÃO TÉCNICA DE CONCEITOS DO PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS (CTC-PMC 2011)

3. O Projeto Flores que Transformam
O Projeto Flores que Transformam surgiu da necessidade de restabelecer e reestruturar a rede de serviço de atenção à mulher, principalmente às mulheres vítimas
de violência doméstica moradoras da região de abrangência do Centro de Prevenção à
Criminalidade de Vespasiano/MG (CPC), composta pelos bairros Morro Alto, Novo
Horizonte e Nova Pampulha. Trata-se de um desdobramento de ações do grupo de
gestores locais, constituído por lideranças e instituições da comunidade, apoiados pela
equipe do Centro de Prevenção à Criminalidade.
O eixo projeto temático se constitui como ações propostas pelas equipes técnicas
(...) em decorrência da leitura dos fatores de risco e fatores de proteção identificados a partir da inserção junto às comunidades locais. Tais demandas são observadas
por meio da leitura e análise de instrumentos, como relatórios qualitativos e quantitativos, questionários sócio econômicos, diagnósticos organizacionais comunitários, fóruns comunitários, planos locais de prevenção à criminalidade e relatos de
gestores, lideranças e associações locais. As equipes debruçam-se sobre estes instrumentos com o objetivo de propor ações comunitárias que pretendem envolver
um número específico de famílias ou grupo-alvo, para se trabalhar as questões que
chegaram ao programa. (MEDIAÇÃO E CIDADANIA, 2010: 30) [grifo nosso]

A violência doméstica foi apontada pelos gestores locais desde 2006 como um
dos principais problemas enfrentados pela comunidade e, dessa forma, compõe um
dos eixos do Plano local de Prevenção.
Na cidade de Vespasiano, os serviços especializados de atendimento à mulher são
precários ou inexistentes. O Conselho Municipal da Mulher foi criado em 2004, como
dispõe a Lei Municipal nº 2.062/04, mas nunca se tornou efetivo no município.
A delegacia especializada de mulheres, restringindo seu atendimento à população do Centro de Vespasiano desde meados de 2007, atende precariamente. Nos dias
atuais, não existe nenhuma outra instituição pública no município que acolha mulheres
em situações de risco. Especialmente na área de abrangência do Centro de Prevenção
à Criminalidade, Novo Horizonte, Nova Pampulha e Morro Alto, a delegacia comum
e a polícia militar constituem equipamentos públicos sem caráter de serviços especializados, tornando o atendimento extremamente precário.
Importante ressaltar uma visita de rede realizada pela equipe do PMC na Delegacia de Mulheres do Município de Vespasiano, em março de 2011, quando foi ouvido o
inspetor que trabalha nessa instituição há 10 (dez) anos. Na ocasião, o inspetor informou que a delegacia encontra-se sem delegado há 5 (cinco) anos e funciona somente
com ele e uma recepcionista.
O inspetor pontuou o descaso e desinteresse do município quanto ao funcionamento dessa delegacia, relatando que, após seu retorno de uma de suas férias, encontrou a instituição fechada, bem como recebeu ordens para ocupar a delegacia comum.
Entretanto, relatou que ele próprio reabriu a Delegacia Especializada para Mulheres.
Apesar do seu esforço, afirmou ser o atendimento precário devido à falta de recursos
e de equipe especializada, asseverando ser o atendimento somente para mulheres do
Centro de Vespasiano, e, com isso, as moradoras da região de abrangência do Centro
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de Prevenção à Criminalidade são encaminhadas para a delegacia comum. O inspetor
solicitou o auxílio do PMC e da comunidade para tentar reativar a Delegacia Especializada. Esse pedido de apoio se justifica quando o inspetor registra, para nós do PMC,
terem sido frustradas, posto sozinho, todas as suas tentativas.
Apesar desses relatos e das inúmeras ações realizadas na comunidade, ainda não há
um efetivo comprometimento do município na abordagem do fenômeno da violência
doméstica contra a mulher. Com isso, faz-se necessária uma ação sensibilizadora junto às
autoridades locais, entendendo ser fundamental o trabalho em rede e, consequentemente, a participação cidadã. Frente a essa demanda, tal projeto aposta na mobilização de
instituições voltadas para o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, assim
como na mobilização da população para buscar, junto ao poder público, estratégias e
propostas de atendimento e enfrentamento dessas demandas e desafios.
Diante desse contexto, o Projeto “Flores que Transformam” teve como objetivo
fomentar ações na comunidade, sensibilizando os moradores e as autoridades públicas sobre a relevância da temática e a necessidade de o município dispor de serviços
especializados, acolhendo as inúmeras mulheres que, diariamente, vivenciam situações
de violência. E, de forma paralela, promover ações específicas para mulheres, o que,
por conseguinte, além de beneficiá-las e dar visibilidade ao projeto, constituiria uma
importante e efetiva estratégia de mobilização.

3.1. História e Contextualização
A área de abrangência do Centro de Prevenção à Criminalidade de Vespasiano/MG, composta pelos bairros Morro Alto, Nova Pampulha e Novo Horizonte, é
constituída de regiões cuja carência socioeconômica e cultural municipal clama por
serviços de atendimento públicos. Através dos dados levantados pelo Diagnóstico
Organizacional Comunitário, pelo Plano Local de Prevenção e pelas fichas de atendimento do Programa Mediação de Conflitos e Fica Vivo, identificamos a precariedade
de serviços públicos e privados oferecidos à comunidade, principalmente os serviços
especializados de atendimento à mulher, que são praticamente inexistentes na cidade.
A partir de tais constatações, enfrentando desafios, foram realizadas, pelo Centro de
Prevenção à Criminalidade, desde sua implantação em 2005, ações específicas dentro
dessas precariedades apontadas.
Durante o ano de 2006, ocorreram iniciativas no sentido de reativar a Delegacia de
Mulheres e o Conselho Municipal da Mulher, porém o CPC não teve o apoio do poder
público municipal para sua efetivação. Ainda nesse mesmo ano, foi realizado, pelo Centro de Prevenção à Criminalidade, o primeiro seminário voltado para referida temática.
Em 2007, houve uma retomada do grupo de gestores que se encontrava disperso e um incentivo por parte da equipe do CPC para que o grupo fosse dividido por
eixos de trabalho, de acordo com o interesse de cada um. Destacou-se como ação a
organização de um grupo de mulheres engajadas com o tema para participarem da
Conferência Municipal da Mulher.
Ao final desse ano, o grupo de gestores locais foi convidado pelo CPC a participar do planejamento das ações para 2008. No eixo violência doméstica, foram elen-
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cadas duas ações principais: a realização de um fórum abordando a temática violência
doméstica contra mulher e o desenvolvimento de um projeto voltado para as famílias
com dificuldades de lidar com seus filhos.
Durante o ano de 2008, a Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade,
através do Programa Mediação de Conflitos, firmou uma parceria com o Instituto ALBAM (Instituto Mineiro de Saúde Mental e Social), a fim de contemplar alguns Centros nos quais os casos de violência doméstica eram mais recorrentes. Era o caso do
PMC de Vespasiano. Dentro dessa parceria, foi criado o grupo Convivendo Melhor.
Ainda em 2008, especificamente no mês de maio, o Centro de Prevenção à Criminalidade de Vespasiano/MG realizou um fórum, de cujo planejamento participou
grupo de gestores locais, intitulado: “Mulheres: quando elas querem, elas podem”. O
mesmo foi realizado em parceria com o Instituto ALBAM e contou com o apoio do
Conselho Estadual da Mulher. Na ocasião, os integrantes do grupo foram convidados
a participar dos encontros do grupo Convivendo Melhor. Aconteceram encontros do
grupo Convivendo Melhor, com oficinas semanais nas quais a violência doméstica
era tratada de forma transversal. O grupo teve como foco a Prevenção, e um documentário sobre violência doméstica e a realização de uma passeata pela paz no mês de
dezembro de 2008 foram o ponto alto desta nova empreitada.
No ano de 2009, após a realização do segundo curso de gestores locais, ministrado
pelo CRISP (Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade
Federal de Minas Gerais), foram reconhecidas várias questões sobre segurança pública
pelo grupo em formação, entre elas, a violência doméstica. Surgiu desse grupo a proposta de levantamento de dados e de situações, por meio de um diagnóstico que pudesse
gerar a minimização das situações de violência doméstica na região. Ao planejar a ação,
foi realizada uma análise quantitativa de casos de violência atendidos pelo Programa Mediação de Conflitos. Notou-se como recorrentes atualmente os casos de violência contra
a mulher, que vêm se tornando frequentes na rotina dos atendimentos do Centro.
Durante o levantamento, a equipe do PMC fez uma análise sobre a forma como
esses casos aparecem nos atendimentos, bem como os tipos de violências apresentados. Tendo em vista que a região do Morro Alto, comparada às outras áreas de abrangência do Centro, apresentava maior incidência de violência e diante da confirmação
desses dados pelo Conselho Tutelar, o grupo decidiu realizar um diagnóstico em uma
das áreas que faz parte do bairro, a Vila da Fé, uma vez que o bairro possui uma extensa região geográfica.
A ação foi realizada em parceria com o curso de Serviço Social da UNOPAR
– Universidade do Paraná (sede em Vespasiano) e a Associação Comunitária dos Moradores da Vila da Fé. Foram entrevistadas 100 (cem) famílias e os dados coletados
serviram de base para a construção/realização do projeto.

3.2.Percurso/trajetórias metodológicas e análise das demandas
O projeto teve como público alvo 20 (vinte) famílias moradoras da Vila da Fé
que participaram das intervenções urbanísticas em suas residências (jardinagem); 30
(trinta) pessoas que formaram o grupo de mobilização e que tiveram capacitações em
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temas pertinentes às ações do grupo. Nesse sentido, foram firmadas parcerias com
os gestores locais, Associação Comunitária dos Moradores da Vila da Fé e Programa
Mediação de Conflitos para elaboração e execução do projeto. A Associação dos Moradores da Vila da Fé foi a principal instituição responsável pela seleção das famílias,
contando com o apoio do Programa Mediação de Conflitos, por meio das fichas de
atendimento. A Associação dos Moradores da Vila da Fé cadastrou o público interessado em participar das intervenções urbanísticas (jardinagem) e, juntamente com a
equipe do PMC e a oficina de teatro do Fica Vivo, organizou o encontro inicial para
a apresentação da proposta do Projeto às famílias que foram contempladas com as
referidas intervenções.
As intervenções urbanísticas foram realizadas contemplando quatro famílias por
mês, com início em maio e término em novembro do ano de 2010. Durantes as intervenções, eram trabalhados textos que abordavam a autoestima, o protagonismo e a
autonomia dos presentes.
O objetivo do projeto, no que se refere às intervenções urbanísticas (jardinagem)
e às palestras com temas relacionados à mulher, ao seminário e à oficina de encerramento das intervenções, foi atingido. Ademais, verificamos que houve:
- Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários daqueles que participaram das intervenções urbanísticas (jardinagem) e através das oficinas psicossociais;
- Criação de espaços agradáveis de moradia, proporcionada pelas técnicas de
jardinagem;
- Promoção da autoestima, o protagonismo e a autonomia dos participantes, em
especial daquelas pessoas que vivenciaram situações de violência doméstica, por meio
das intervenções urbanísticas (jardinagem) e das oficinas psicossociais.
Ressalta-se que o objetivo do projeto também era o de realizar reuniões com o
poder público: delegacias, prefeitura municipal, escolas, entre outros, com o intuito de
sensibilizá-los em relação à violência doméstica contra a mulher e suscitar, na região
do Centro de Prevenção à Criminalidade, reflexões de como acolher as mulheres vítimas de agressões e, assim, estimular a prevenção. Entretanto, encontrou-se resistência
para a realização dessas reuniões. Com isso, no decorrer do ano de 2011, o projeto foi
retomado pela equipe do PMC, porém focado em fomentar e fortalecer as instituições
de atendimento especializado à mulher no município de Vespasiano.

4. Conclusão
A relevância do Projeto “Flores que Transformam” pode ser destacada diante das
questões relativas à violência doméstica na região do Centro de Prevenção à Criminalidade
de Vespasiano, além dos contatos institucionais estabelecidos, confirmando a precariedade
da rede de atendimento à mulher vítima de violência doméstica neste município.
O Programa Mediação de Conflitos buscou contribuir com essa questão através
da promoção de espaços de discussões sobre a violência contra a mulher, fomento e
articulação da rede local, sensibilização dos moradores e das instituições locais sobre
a importância da discussão da temática e no desenvolvimento de ações comunitárias
com foco na prevenção da violência contra a mulher.
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Vale ressaltar a importância de trabalhar, junto às moradoras locais, estratégias
próprias e coletivas para combater a violência contra a mulher, principalmente nos
casos dos municípios que possuem uma fragilidade na rede de atendimento à mulher
vítima de violência, como ocorre em muitos municípios das regiões metropolitanas de
grandes centros urbanos.
Para além dessa atuação, é extremamente necessário fazer com que a percepção
do fenômeno da violência contra a mulher saia do âmbito privado e se torne um fenômeno público. Possibilitar que o mesmo seja compreendido por quem o vivencia
e pelos demais cidadãos como uma violação de direitos, que deve ser trabalhada nos
seus diversos aspectos: sociocultural, econômico, jurídico, familiar e comunitário. Para
isso, o traçado de estratégias locais como uma rede de proteção (vizinhos, familiares,
entidades locais, ONGs, poder público, entre outros) e a criação de espaços de discussões podem contribuir de forma significativa no enfrentamento e na criação de formas
transformadoras do fenômeno da violência contra a mulher.
Prevenir e combater a violência contra a mulher é complexa tarefa social e exige
um esforço coletivo para executar seu planejamento. Dessa forma, devemos pensar
em políticas públicas capazes de articular diferentes serviços, formando uma rede integrada de atenção à mulher que vive, diariamente, diferentes situações de violência.
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Resumo
O presente artigo tem como objetivo fazer um percurso histórico bibliográfico
sobre a temática da masculinidade e da paternidade, chegando aos dias atuais com discussões relacionadas à guarda de crianças e ao empoderamento dos homens que buscam
orientações, ou seja, buscam acessar seus direitos e garantias fundamentais no que diz
respeito à temática explicitada, tomando, como exemplo prático, casos de homens atendidos no Programa Mediação de Conflitos da Secretaria do Estado de Defesa Social –
Coordenadoria de Prevenção à Criminalidade, situado na Vila Cabana do Pai Tomás.
Palavras-chave: Masculinidade; Paternidade; “Novo Pai”; Empoderamento; Guarda
de crianças.

1. Introdução
O Programa Mediação de Conflitos do Centro de Prevenção à Criminalidade
da Vila Cabana do Pai Tomás atua nas regiões da Cabana, Madre Gertrudes, Vista
Alegre, Patrocínio, Nova Cintra e Nova Gameleira, na cidade de Belo Horizonte.
No início do presente ano, em meio a olhares voltados ao papel do homem na sociedade e à falta de estudo direcionado a esse tema, nos intrigaram alguns casos em
que, entre várias demandas trazidas pela comunidade ao PMC Cabana, o homem
demandava a guarda de seus filhos.
No discurso desses homens, percebemos uma preocupação de cuidador, o interesse por estar próximo dos filhos e a responsabilidade com a criação das crianças; o
que aparece de forma diferenciada dos relatos frequentes, nos quais mulheres dizem
não ter a presença dos atuais ou antigos companheiros durante a gestação e criação
dos filhos. Homens e mulheres, quando se deparam com a paternidade/maternidade,
vivem uma situação nova: novos papéis e responsabilidades antes inexistentes – o que
pode gerar tensões e conflitos.
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Diante de uma visão pré-estabelecida historicamente dos lugares que a mulher e o homem ocupam na sociedade, em que o pai está distante dos filhos e a mãe
busca pelos alimentos, começamos a nos questionar sobre a importância da procura
por orientações desses homens ao Programa Mediação de Conflitos e, consequentemente, à qualificação da equipe para atender tais casos, visando desenvolver um dos
princípios básicos do Programa: o empoderamento.
O empoderamento, como processo e resultado, pode ser concebido como emergindo de um processo de ação social, no qual os indivíduos tomam posse de suas
próprias vidas pela interação com outros indivíduos, gerando pensamentos críticos
em relação à realidade, favorecendo a construção da capacidade pessoal e social e
possibilitando a transformação de relações sociais de poder. (PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS apud BAQUERO, 2009: 62)

No momento em que o sujeito se empodera, é possível trabalhar a autonomia,
possibilitando a responsabilização por suas escolhas.
Pretende-se que esse sujeito, em função do processo pedagógico dos atendimentos
prestados pelo PMC, porte-se de maneira crescente como um agente crítico e consciente, capaz de lutar ou buscar os seus direitos. (PROGRAMA MEDIAÇÃO DE
CONFLITOS, 2010: 19)

A partir dos conceitos de masculinidade e paternidade que serão trabalhados a
seguir, desenvolvidos ao longo da história, bem como das discussões relacionadas à
guarda dos filhos, poderemos qualificar o nosso entendimento sobre a temática, tornando viável, junto ao atendido, desenvolver um olhar reflexivo sobre a questão, o que
facilitará o processo de emancipação.

1. O Conceito de Masculinidade – Um Percurso Histórico
Segundo Sérgio Gomes da Silva (2000), até o século XIX a masculinidade estava
ligada à concepção sexual biológica que caracterizava homem e mulher. O homem era
visto como provedor; no modelo de perfeição do corpo do macho eram ressaltadas a
forma física, a elegância, a agilidade, a bravura e o heroísmo. Para a sociedade, o homem era aquele que tinha responsabilidades sociais de representação familiar. Parker
(1991) reconhece que:
As atividades do homem eram dirigidas para o mundo social mais amplo da economia, política e interações sociais, além do âmbito da família, enquanto as de sua
mulher eram rigidamente restringidas, limitavam-se ao mundo doméstico da própria
família. (PARKER, 1991: 59)

A Revolução Francesa com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade,
e, sucessivamente, a Revolução Industrial e as guerras mundiais trouxeram desordem no papel do homem, que se viu em meio à consolidação de uma virilidade
hegemônica (SILVA, 2000).

Livro Mediacao 2.indb 166

27/11/2011 14:05:57

PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS: UMA EXPERIÊNCIA DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

167

Em seguida, sob a ameaça “feminista” e o medo da expressão de uma sensibilidade inerente, os homens foram pressionados a cultivar ainda mais a sua masculinidade e virilidade, caracterizando uma crise da identidade masculina (SILVA, 2000).
A saída das mulheres, na contemporaneidade, do espaço privado para o público,
trouxe a discussão e a redefinição da condição masculina estabelecida até o momento.
O novo homem passou a admitir sua fraqueza, sua fragilidade, mudou o modo de vestir
e de falar; começou a se apropriar subjetivamente do seu lugar no espaço familiar e
diante da paternidade (FREITAS, 2009).

2. Do Pai Tradicional ao “Novo Pai”: Relatos de uma Experiência no
Programa Mediação de Conflitos
O Programa Mediação de Conflitos visa cultivar ações efetivas de mediações de
conflitos, orientações, entre outros. Um de seus objetivos “é prevenir fatores de riscos
e conflitos potenciais e/ou concretos, evitando que estes sejam propulsores de ações
violentas e delituosas entre os participantes envolvidos” (MEDIAÇÃO E CIDADANIA, 2010: 12). O Programa tem uma lógica a ser seguida que rompe com modelos
assistencialistas, baseando-se incansavelmente na busca de fortalecer seus princípios
e conceitos sobre o diálogo, cooperação, liberdade, autonomia, responsabilização,
emancipação e empoderamento de indivíduos, grupos ou comunidades.
O fomento ao capital social é trabalhado por diversas formas dentro do PMC, por
meio de intervenções baseadas nos princípios e técnicas da mediação que pretendem promover reflexão crítica para tomada de consciência e quebra dos paradigmas
naturalizados; cooperação para a criação de um senso de solidariedade e ajuda mútua; autonomia e responsabilização para capacidade de decisão e ação comunitária.
O aumento dos níveis de capital social é buscado quando as equipes do Programa
favorecem, por meio do diálogo, a restauração de relações rompidas: quando, por
meio de uma Orientação, Atendimento Coletivo ou Coletivização de Demanda, por
exemplo, fornecem elementos capazes de informar e instrumentalizar um grupo ou
indivíduo para que estes possam se organizar e buscar formas de acessar os seus
direitos. (MEDIAÇÃO E CIDADANIA, 2010: 27)

O Programa Mediação de Conflitos na Cabana do Pai Tomás atende diariamente
vários tipos de demandas trazidas pelos moradores. A comunidade é marcada pela
vulnerabilidade social e alto índice de criminalidade. Em sua maioria, muitos casos
que chegam ao PMC referem-se a conflitos relacionados às questões de pensões
alimentícias. Contudo, a partir da análise dos casos de atendimentos individuais e das
discussões realizadas no início de 2011, verificamos que, só no mês de fevereiro, 30%
dos casos foram referentes a homens que tinham como demanda principal a guarda
dos filhos. Essa constatação muito nos chamou a atenção, pois a maioria dos casos de
conflitos intrafamiliares que chega ao Programa se reporta às mulheres que buscam
alimentos e relatam um distanciamento afetivo e zeloso com os filhos por parte da
figura paterna. O alto índice de procura das mulheres no que tange à demanda acima
citada nos remete a pensar que a identidade masculina sobre a paternidade ainda se
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encontra muito articulada com o provimento econômico, ou seja, o pagamento dos
alimentos. Segundo Trindade apud Natividade (2010):
Apesar das transformações, já visíveis, na relação dos homens com a paternidade, os efeitos da socialização diferenciada entre meninos e meninas, sustentando a
divisão tradicional de papéis, fazendo da maternidade a condição estruturante da
identidade feminina, e do sucesso profissional uma necessidade para a construção
da identidade masculina, este fator tem contribuído significativamente para a manutenção de concepções arcaicas da maternidade e paternidade. (p. 5)

Os homens, como pais, reproduzem uma função aceita e legitimada pela sociedade,
vinda de um modelo patriarcal em que cabe a eles prover, ao passo que, para a mulher, é
cabível a responsabilidade no âmbito privado. Nesse contexto, as relações paternais encontram-se distantes e o diálogo na família é praticamente inexistente (FREITAS, 2009).
Contudo, o que pretendemos trazer aqui se refere ao declínio dos papéis estigmatizados socialmente de maternidade/paternidade, tendo como pressupostos a
análise de dois casos atendidos pelo Programa.
Os casos dizem respeito a dois homens/pais que procuraram o serviço do
PMC, queixando-se de negligência das mães para com os cuidados com os filhos.
Esses homens demonstravam, ainda, uma grande preocupação social e afetiva com
as crianças, trazendo em seus relatos demonstrações de que a figura materna impedia a aproximação paterna.
A equipe percebeu, a partir dos atendimentos desses casos, posicionamentos
assumidos pelos pais que rompem com o modelo de paternidade tradicional, ou seja,
com aquele pai que assume socialmente uma posição de provedor.
O objetivo de se fazer esse estudo de caso se valeu também do interesse em
refletirmos a nossa prática. De pensarmos qual o nosso papel enquanto mediadores
de conflitos diante de homens que procuraram o programa e legitimaram as alterações
que veem ocorrendo nas famílias, especialmente na paternidade e na questão da
guarda. É importante ressaltar que todos os dados foram retirados dos atendimentos
realizados com esses pais e a partir de seus próprios discursos. Lembramos que o Programa Mediação de Conflitos visa um acolhimento qualificado, em que cada sujeito
diz de sua verdade, não sendo objetivo investigar no sentido de saber a realidade sobre
os fatos. Quanto mais qualificada for a escuta, mais possibilitamos que o desejo do
sujeito apareça. Portanto, segue abaixo a análise dos casos.

Caso 1
O atendido chegou ao Centro de Prevenção à Criminalidade da Vila Cabana, em
especial ao Programa Mediação de Conflitos, à procura de orientações sobre a guarda de
seu filho. Nesse momento, a dupla de atendimento se pautou em acolhê-lo e escutá-lo.
Entende-se por acolhimento o momento em que a pessoa chega, relata o seu caso,
apresentando a sua demanda através de atendimento individual. Esse momento
deve ser muito mais que um simples atendimento, pois é nessa oportunidade que se
inicia a construção de laços de confiança com a equipe técnica. Muitas das vezes, o
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atendido já esteve em diversas instituições com o intuito de resolver a mesma questão, no entanto, não foi escutado ou sequer recebido. O Programa valoriza a pessoa
humana e demonstra respeito em relação às questões trazidas, sem que, por isso, se
torne parcial. (MEDIAÇÃO E CIDADANIA, 2010: 35)

O atendido relatou que estava se dedicando aos cuidados dos filhos enquanto a
mãe desses havia saído de casa para morar com outro homem e não se preocupava em
vê-los ou ter contato. A mãe das crianças disse ao pai que levaria os filhos para morar
com ela e o pai entendeu esses dizeres como ameaça, relatando que ela apresenta vínculos enfraquecidos com toda a família, sobretudo com seus filhos.
Vimos que o interesse desse pai não estava ligado somente ao cuidado material
e pudemos perceber que houve certa demonstração de inquietação com os cuidados
também referentes à dimensão afetiva com os filhos. Ele procurou o PMC porque
queria informar-se sobre como poderia requerer a guarda dos menores. No caso em
tela, um ponto importante a ser destacado é a questão da guarda. Esse pai queria
pleiteá-la, pois pressupunha que a guarda dos filhos era da mãe, pelo simples fato de
ela “ser mãe”. Para ele, os filhos pertenciam a ela.
Uma das preocupações da equipe se pautou em desmistificar a concepção desse
homem, uma vez que está arraigado em nossa sociedade que os filhos devem ficar com
as mães, independentemente da situação, ou seja, somente em casos extremos os filhos
devem ficar com o pai.
Nos atendimentos realizados, foi esclarecida a igualdade de direitos e deveres
nas funções exercidas tanto pelo pai quanto pela mãe, bem como a responsabilidade
no cuidado com o filho. O objetivo da equipe com essa intervenção esteve ligado ao
intuito de estimular esse homem à reflexão sobre suas próprias concepções, possibilitando o empoderamento das suas atitudes. Nesse sentido, entendemos que a definição
de empoderamento se aproxima da noção de autonomia, pois se refere à capacidade
do indivíduo de poder decidir sobre as questões que lhe dizem respeito, em escolher
entre cursos de ações alternativas em múltiplas esferas, seja na política, na economia,
naquela de caráter cultural ou de aspecto psicológico. Trata-se de auxiliar o atendido
no que tange ao seu poder de decidir ser um “novo pai”.

Caso 2
O atendido, encaminhado pela rede parceira, procurou o Programa Mediação de
Conflitos com a intenção de requerer a guarda do filho. Ele chegou ao atendimento
dizendo que já havia procurado o poder judiciário para formalizar os alimentos e as
visitas, contudo argumentava que a figura materna impedia a sua aproximação do filho.
Para esse homem, a sua ex-companheira não fornecia cuidados básicos para a
criança, como higiene; além disso, não representava uma figura materna segura, uma
vez que ela se relacionava com alguém que possuía certo envolvimento com o tráfico.
O atendido expôs aos mediadores que a sua vontade era colocar o filho em uma creche
e garantir os cuidados necessários para a sua sobrevivência e desenvolvimento.
O posicionamento desse atendido corrobora com aquilo defendido por Freitas,
Coelho e da Silva (2007), ao afirmarem que
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O modelo de paternidade na qual o homem mantém-se distante da vivência da
gestação, assumindo-se como pai pela função de provedor, convive também com
o do homem que busca ser um “novo pai”, cujo vínculo afetivo é valorizado desde
a gestação, representando possibilidades efetivas de rupturas com o modelo tradicional de pai. (p. 143)

Os autores argumentam a ideia do “novo pai”, pois pressupõem que,
normalmente, o genitor, diferentemente da mãe, desenvolve o sentimento de sentir-se
pai somente após o nascimento do filho e, em alguns casos, esse sentimento aparece
bem mais tardio; conquanto, na mãe, o sentimento materno surge desde a gestação.
Para alguns autores, essa ideia tem uma reprodução social na maternagem (motherning
– cuidados de mãe).
A equipe conduziu os atendimentos sempre trabalhando a emancipação do
atendido. Nessa perspectiva, o processo de empoderamento do indivíduo facilita a
construção de estratégias e ações para atingir seus objetivos.
O Programa Mediação de Conflitos tem como um dos seus princípios atuar
“de forma a fortalecer a emancipação individual e coletiva, entendendo que
essa emancipação é gerada em função da apropriação das noções de autonomia e
responsabilização” (RODRIGUES, S. M. de A, 2010: 25).
Ressalta-se que, nos dois casos acima relatados, foram apresentadas aos atendidos
as duas formas de intervenção do Programa: a mediação e a orientação. Em síntese,
a mediação é um procedimento que visa ao encontro entre as duas partes envolvidas,
de maneira voluntária, que, através da ajuda dos mediadores, constroem opções para
decidir, por meio do diálogo, formas pacíficas de solucionarem e minimizarem o
conflito existente. Por outro lado, o processo de orientação:
(...) ocorre quando a pessoa busca esclarecimentos acerca de um fato, sobre como
acessar determinado serviço, lidar com uma situação de violação de direitos ou
um conflito, dentre outros. As orientações fornecidas pela equipe técnica trazem
consigo os princípios que fundamentam a mediação, de modo a promover autonomia, emancipação, empoderamento e responsabilização na busca pelos direitos e
exercício da cidadania. Desse modo, nenhuma orientação transmitida pelo PMC é
pura e simples, por mais objetiva que seja a questão trazida. As orientações podem
acontecer em apenas um atendimento, bem como podem se desdobrar em vários.
(RODRIGUES, S. M. de A, 2010: 7-36)

Ambos os atendidos optaram por conversar com as mães de seus filhos.
Entretanto, apesar do envio de cartas-convites, elas não aderiram à mediação
e não compareceram ao atendimento. Sendo assim, o participante optou pelo
procedimento de orientação.
Os dois casos expostos fizeram a equipe refletir sobre as alterações que
vêm ocorrendo nas famílias, especialmente na paternidade e na questão da guarda. Freitas (2009) concluiu em sua pesquisa sobre paternidade e responsabilidade
social que “o significado e o exercício concreto da paternidade situaram-se
num campo de responsabilidades que predominantemente reproduzem o pai
tradicional, mas também recriam o papel de pai, com inclusão da dimensão
afetiva” (FREITAS, 2009: 01).
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Partindo do fenômeno percebido pela equipe, com base na experiência vivenciada durante os atendimentos individuais, torna-se de suma importância refletir sobre
algumas alterações contemporâneas na guarda dos filhos.

3. As Alterações Contemporâneas na Guarda dos Filhos
Tentando entender o relevante aumento na intenção dos homens em situação
de conflito familiar de buscar a guarda de seus filhos menores, apresentamos alguns
argumentos que possam explicar esse fenômeno.
É sabido que, na sociedade moderna, a mulher ainda luta pela igualdade efetiva de seus direitos. Porém, como consequência disso, ela passa a assumir posições
e responsabilidades, principalmente no campo profissional, que vêm mitigando suas
tradicionais funções de “mãe” e “dona de casa”, outrora exclusivas, especialmente no
que tange à educação dos filhos.
Assim, podemos verificar que o papel masculino no seio familiar sofreu sensíveis
alterações e que a função de “garantidor da subsistência financeira”, antes exclusiva
dos homens, de igual modo está sendo assumida por grande parte das mulheres. No
ponto, percebemos que, atualmente, a maioria das famílias brasileiras é chefiada apenas por mulheres.
Nesse contexto, o homem também passou a auxiliar e/ou exercer o papel de
educador dos filhos; fato que, sem dúvida, estreitou os laços afetivos na relação entre
pais e filhos, decorrentes da convivência mais próxima.
Sobre o tema, transcreve-se interessante trecho do artigo de Paulo Lins e Silva,
advogado de família:
O número de homens que nos últimos 10 anos passam mais tempo dentro do lar
com os filhos tem-se multiplicado de forma assustadora, se transformando e assumindo as condições de verdadeiros “donos de casa”, justificando inclusive para a
proteção do interesse dos filhos menores que estes tenham a guarda de seus filhos,
nas fases separatórias, diante de estarem mais com os menores no dia-a-dia que as
suas mães. (SILVA, 2003, s.p.)

Importante consignar que a noção de “família” vem sendo constantemente modificada para abrigar variadas formas de reunião de pessoas vinculadas pelo afeto e
proporcionar o desenvolvimento social de seus membros.
No que diz respeito à relação com os filhos, o ordenamento jurídico também
instituiu os princípios “da proteção integral” e “do melhor interesse” para exatamente resguardar a condição de seres humanos em crescimento e com necessidades
especiais, vejamos:
A criança e o adolescente são sujeitos de direitos reconhecidos universalmente, não
somente de direitos comuns aos adultos, mas, também, de direitos especiais decorrentes de sua condição de pessoas em desenvolvimento, devendo ser assegurados
pela família, Estado e sociedade. (NOGUEIRA, 2001; 170)

Portanto, no momento em que as relações afetivas entre os pais são desfeitas,
independentemente de seus motivos, a disputa pela guarda dos filhos menores
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vem ficando cada dia mais acirrada, pois, se, de um lado, a mulher muitas vezes
também apresenta condições de sustentar os filhos, do outro, o homem também
expõe suas necessidades emocionais de manutenção dos vínculos estabelecidos no
curso desse relacionamento.
É bem verdade que as mulheres ainda detêm a prevalência estatística na obtenção da guarda dos filhos, conforme dados divulgados pelo próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE:
No ano de 2007, em 89,1% dos divórcios a responsabilidade pela guarda dos filhos
menores foi concedida às mulheres. Esse elevado percentual de responsabilidade
para com a guarda dos filhos menores é um dos fatores que explica o maior número
de homens divorciados que recasam com mulheres solteiras. (IBGE, 2007, s.p.)

Destacamos, ainda, que, mesmo com o advento da guarda compartilhada (Lei
nº 11.698/2008), quando surgiu a hipótese em que a guarda dos filhos seria dividida
entre os pais, a tendência de queda do índice de prevalência da mulher na obtenção da
guarda não foi verificada.
Houve elevação do percentual de divórcios nos quais ambos cônjuges são responsáveis pela guarda do filho de 2004 (2,7%) para 2009 (4,7%), mas permanece a hegemonia das mulheres na guarda dos filhos menores (87,6% em 2009). (IBGE, 2009, s.p.)

Uma das justificativas para que a queda nos mencionados índices de hegemonia
da mulher, em relação à concessão da guarda dos filhos, seja lentamente gradativa é
o “conservadorismo” presente na sociedade e nas decisões do Poder Judiciário, consoante conclusões de Adalgisa Wiedemann Chaves, extraídas de seu estudo publicado
pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM:
(...) é de se mencionar que ainda persiste no nosso sistema judicial um certo ranço, no
sentido de haver certa preferência, se é que se pode dizer assim, pela guarda materna.
Embora o Primeiro Grau de Jurisdição seja bastante inovador e venha, muitas vezes,
acolhendo pleitos de pais em litígio, deferindo aos homens a guarda dos filhos menores, tem-se que o Segundo Grau ainda se mostra conservador, dificilmente optando
pela guarda paterna. Infelizmente, ainda há um entendimento, até mesmo entre a
população leiga, de que o lugar dos filhos é com a mãe, cabendo ao pai apenas pagar
a conta, ou seja, alcançar os alimentos a prole. (CHAVES, 2008, s.p.)

Por último, ressaltando o brilhantismo de artigo pesquisado via internet, transcrevemos pequenos trechos pertinentes sobre o tema ora abordado:
(...) A presunção da supremacia materna é motivada por razões históricas, culturais
e sociais. Em contrapartida, essa tendência é contrária aos princípios constitucionais
da igualdade entre pai e mãe e da proteção integral da criança e do adolescente. É
necessária e importante, portanto, uma investigação dessa suposição, no sentido
de sair da aparência, dos estudos meramente descritivos e penetrar na essência,
abordando a família, a filiação, a maternidade e a paternidade constitucionalizadas,
através de análise teórica, filosófica e histórica, em busca da proteção do melhor
interesse das crianças e dos adolescentes. (PAULA, 2011, s.p.)
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Partindo da igualdade constitucional entre homens e mulheres, e da necessidade de ambos os genitores na educação e desenvolvimento dos filhos, constata-se a
inconstitucionalidade da prevalência presumida da mãe ao ser concedida a guarda.
(...) procura-se ressaltar o direito do pai de concorrer em igualdade com a mãe, através do devido processo legal, pela guarda dos filhos, com a preocupação específica
de propor uma solução possível que possa dar conta dos interesses da criança e do
adolescente, afastando-se de ideais meramente culturais, sem embasamentos científicos e superados pela evolução social (...). (PAULA, 2011, s.p.)

Os pais, bem como a família e a sociedade devem buscar o melhor para a criança
e o adolescente, tratando-os com carinho e respeito, lembrando-se de que àqueles
primeiros deve ser garantido tratamento em igualdade no momento em que tenham o
interesse pela guarda dos menores.
Ambos os genitores podem, e devem, demonstrar sua real capacidade de ficar com
a guarda diária dos filhos, sem qualquer prevalência, de antemão, de um sobre o
outro, vez que tal presunção vai de encontro à proteção integral da criança e do
adolescente (...). (PAULA, 2011, s.p.)

5. Considerações Finais
A título de nossa conclusão, o considerável aumento de pleitos paternos de
guarda dos filhos é reflexo da evolução dos papéis desempenhados por ambos os
genitores, seja pela “emancipação” da mulher, seja pela “sensibilização” do homem.
A concessão da guarda dos filhos não deve se basear no gênero do requerente, mas
sim observar os novos paradigmas protetivos a que estão submetidos os interesses das
crianças e dos adolescentes.
Este artigo é resultado de questionamentos e inquietações dos mediadores do
Programa Mediação de Conflitos Cabana, referentes a atendimentos que legitimaram
as alterações que vêm ocorrendo sobre a guarda dos filhos. Já é sabido que a maioria
de casos que chegam ao Programa é de mulheres na busca de regulamentar a pensão,
reforçando, assim, o “poder familiar” que atrela a função paterna à ideia de manutenção, de provimento, de poder sobre os demais componentes da família.
Percebe-se que, no Programa Mediação de Conflitos, existem muitos trabalhos
de prevenção à Violência Doméstica, em função dos quais as equipes se qualificam
para trabalhar com essas mulheres, a partir de uma metodologia estabelecida, dentro
de uma Política de Prevenção à Criminalidade, no objetivo de empoderá-las.
A partir dos casos atendidos e pensando em nossa prática, ressaltamos a importância de se trabalhar, durante os atendimentos, a existência da diferenciação de
gênero, no entanto, faz-se necessário expandir a nossa ótica ao nos depararmos com
situações de homens que pleiteiam a guarda paterna, ressignificando a ideia do que é
“ser pai”. Cabe pensarmos em intervenções mais qualificadas para tratar as questões
do “ser humano homem”. Isso, diga-se, visando promover um novo olhar para o homem que procura o Programa Mediação de Conflitos.
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Concluímos, ainda, que o Programa Mediação de Conflitos, seja no viés da mediação ou orientação, possibilita principalmente às pessoas que o procuram – seja homem ou mulher, pai ou mãe – desenvolver ações que viabilizem alcançar uma reflexão,
facilitando o processo de emancipação e empoderamento dos atendidos.
Desprovidos da pretensão de abordar o tema com a profundidade que ele merece, são esses os nossos singelos argumentos iniciais para auxiliar o Programa Mediação
de Conflitos na sua missão de fornecer conhecimento para auxiliar as pessoas que nos
procuram a resolverem da melhor maneira seus conflitos e provocar, assim, uma efetivação da cidadania que visa à minimização dos fatores de risco e um fortalecimento
dos fatores de proteção dentro da prevenção à criminalidade e promoção social.
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“RESOLVE ISSO PARA MIM?”:
OS DESAFIOS DE INTROJEÇÃO DOS CONCEITOS BASILARES DO

PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
Haverá paradeiro
Para o nosso desejo
Dentro ou fora de um vício?
Uns preferem dinheiro
Outros querem um passeio
Perto do precipício.
Haverá paraíso
sem perder o juízo e sem morrer?
Haverá pára-raios
Para o nosso desmaio
No momento preciso?
Uns vão de pára-quedas
Outros juntam moedas
antes do prejuízo
Num momento propício
Haverá paradeiro para isso?
Haverá paradeiro
Para o nosso desejo
Dentro ou fora de nós?
Paradeiro
Composição: Arnaldo Antunes, Marisa Monte
DANIELLE HENRIQUES DE SOUZA
RAQUEL CAMPANHARO AGUIAR
ROBERTA CRISTIANE DO NASCIMENTO
THALITA CRISTINA CUNHA DE LIMA

Resumo
Este artigo tem como objeto os conceitos basilares do Programa Medição de
Conflitos – autonomia, emancipação, empoderamento e responsabilização – e a análise do discurso dos atendidos que procuram o Programa no Centro de Prevenção
à Criminalidade do bairro Jardim Teresópolis. Buscamos refletir sobre a dificuldade
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enfrentada na prática pelos mediadores, referentes aos entraves para a introjeção1 desses conceitos por parte dos atendidos, de modo a estes desejarem que outras pessoas
resolvam suas questões conflituosas. O viés de interlocução que sustenta essa discussão é um levantamento bibliográfico acerca do Assistencialismo e seus reflexos
presente em nossa sociedade contemporânea, bem como as implicações do Judiciário,
muitas vezes limitado frente a essa grande demanda. É abordada também a análise do
discurso dos atendidos pelo PMC do bairro Jardim Teresópolis, no intuito de realizar
apontamentos referentes à falta de tal introjeção dos conceitos basilares do PMC, observada por meio dessa análise. A dificuldade de introjeção dos conceitos basilares do
Programa, principalmente no tocante à autonomia dos indivíduos, deve-se ao fato de
estarmos inseridos em uma cultura até então construída de modo assistencialista e paternalista, fato que propiciou indivíduos dependentes de terceiros, relegando a atores
externos seus papéis de atores principais na resolução de seus conflitos.
Palavras-chave: Análise de Discurso; Autonomia; Emancipação; Responsabilização;
Empoderamento.

1. Introdução
O presente artigo tem como proposta a discussão dos conceitos basilares do
Programa Mediação de Conflitos, no sentido de analisarmos a introjeção daqueles por
parte dos atendidos, uma vez que a assimilação desses conceitos tem uma implicação
direta na postura assumida por aqueles que recebem atendimento pelo programa.
O objetivo é analisar o discurso de atendidos do Programa Mediação de Conflitos do Centro de Prevenção à Criminalidade do bairro Jardim Teresópolis para chegarmos a reflexões sobre a posição que estes ocupam diante das situações conflituosas
que vivenciam, depositando no mediador as respostas aos seus conflitos ali expostos.
Para tanto, é necessário discorrer sobre os conceitos basilares: autonomia, emancipação, empoderamento e responsabilização. Tais conceitos fazem parte no Núcleo
Conceitual do Programa Mediação de Conflitos, classificados na categoria de Princípios
e Técnicas da Mediação. Como mostrado no livro “Mediação e Cidadania: Programa
Mediação de Conflitos ano 2010”, no centro do organograma metodológico reformulado, visualizamos os conceitos-chave que perpassam todas as ações desenvolvidas no
Programa Mediação de Conflitos, uma vez que tais conceitos basilares “ancoram a visão
de mundo e a atuação do PMC” (MEDIAÇÃO E CIDADANIA, 2010: 05).
Entendemos autonomia como a capacidade de realizar escolhas próprias e de
estabelecer objetivos pessoais respaldados em convicções, além de definir meios mais
adequados para atingi-los. Isso significa dizer que a autonomia permite aos indivíduos realizar intervenções sobre as condições que permeiam sua vida. Este conceito
também pressupõe que a autonomia é algo apreendido na interação com os demais.
1

O conceito de introjeção é, no presente texto, entendido pela passagem de “fora” para “dentro” de
conceitos e da operacionalização dos mesmos. Essa introjeção pode se dar durante a vivência do indivíduo ou ser construída durante os atendimentos realizados no CPC, sendo esperada a potencialização
da assimilação após a passagem pelo Programa Mediação de Conflitos.

Livro Mediacao 2.indb 176

27/11/2011 14:05:57

PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS: UMA EXPERIÊNCIA DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

177

Inserida no Programa Mediação de Conflitos, a autonomia é a capacidade que os sujeitos têm de poder se implicar nas próprias questões, ou seja, é a capacidade de que as
soluções dos conflitos partam dos próprios sujeitos.
O PMC trabalha fomentando a autonomia do indivíduo em todos os eixos de sua
atuação. Na mediação atendimento, ao promover o diálogo entre as partes os mediadores buscam, através de perguntas, instigar a capacidade crítica do atendido frente à
demanda que ele leva ao núcleo. A reflexão crítica se dá no sentido que ele construa
soluções para sua demanda e reconheça o outro como sujeito autônomo, portador de
direitos e capaz de criar soluções para a questão que os atinge, promovendo soluções
aos conflitos. (PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, 2009: 58)

No que tange à emancipação, este é um conceito que nos diz sobre a capacidade
do indivíduo de agir de modo independente e tomar decisões para si e para a comunidade em que está inserido, sem que espere ações do Poder Público ou de terceiros.
O Programa Mediação atua de modo a fortalecer a emancipação individual e coletiva, entendendo que essa emancipação é gerada em função da apropriação das
noções de autonomia e responsabilização. Desponta como um alvo importante das
equipes no processo de estímulo ao protagonismo e à participação social, como
etapas essenciais da transformação dos contextos de exclusão nos quais o Programa
atua. (MEDIAÇÃO E CIDADANIA, 2010: 25)

Referente ao empoderamento, entendemos ser o processo pelo qual as pessoas
e a comunidade adquirem controle sobre as questões nas quais estão interessadas. O
empoderamento permite que os indivíduos tenham fomentada a cidadania e, a partir
de então, passam a utilizar seus próprios meios para resolver as questões. Nesse sentido, o empoderamento leva o sujeito à autonomia e à emancipação.
A informação sobre os direitos e deveres também é uma forma de se empoderar,
uma vez que se abre um leque maior de opções de ação à população, combatendo relações de dependência, submissão, alienação, opressão, dominação, falta de
perspectiva. É importante destacar que o Programa possibilita que comunidades
excluídas sócio-economicamente tenham acesso a conhecimentos que dificilmente poderiam alcançar de outro modo. (PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, 2009: 60)

Outro conceito basilar é a responsabilização, termo que se refere à capacidade
de responder pelas consequências das ações realizadas. Esse conceito está relacionado
também aos outros mencionados, uma vez que a responsabilização pressupõe sujeitos
capazes de realizar escolhas próprias. “A responsabilização é a consequência das ações
dos indivíduos que se queiram livres, uma vez que eles são capazes de fazer escolhas
próprias e intervir sobre as suas condições e formas de vida” (PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, 2009: 62)
A partir desses conceitos, pode-se pensar no contexto cultural no qual estamos
inseridos. Ao longo deste trabalho, abordaremos o Estado assistencialista e seus reflexos na sociedade, uma vez que esse Estado possibilitou a posição de um indivíduo
dependente e habituado a que outras pessoas resolvam seus conflitos. Discorreremos
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também sobre os limites que o Judiciário enfrenta, principalmente devido a fatores,
entre outros, como a grande demanda existente para tal serviço.
Refletiremos, por meio da análise do discurso, sobre os desafios enfrentados
no trabalho realizado pelo PMC e sobre as possibilidades de lidar com tais desafios.

2. O Contexto do Estado Assistencialista e seus Reflexos
A atuação do Programa Mediação de Conflitos enseja um questionamento acerca
do contexto social em que vivemos e das dificuldades enfrentadas, durante os atendimentos realizados nos CPCs, decorrentes da falta de introjeção dos conceitos basilares
do Programa no campo valorativo das relações sociais. A experiência do populismo e do
paternalismo no Brasil viceja uma cultura assistencialista, a qual reflete no comportamento dos indivíduos, que esperam por um messias, alguém que tenha em mãos a solução
dos seus problemas. Vendo o Estado como um pai ou a figura do mediador como um
doutor, os atendidos do PMC apresentam uma postura dificultadora para a efetivação da
mediação, uma vez que não atuam diante de seus problemas de modo a implementar sua
própria autonomia, responsabilização, empoderamento e emancipação.
No final dos anos 80, com a promulgação da nova Carta Constitucional, a Assistência Social, no Brasil, ganhou status de política pública, sendo definido por um artigo
da Constituição que tal assistência será integrada à Seguridade Social, passando a ser assumida como uma responsabilidade do Estado e materializada juridicamente como um
direito social. Conforme caput do art. 194 “A seguridade social compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”.
Os problemas sociais brasileiros como a exclusão social e vulnerabilidade social
foram tratados, por muito tempo, por instituições filantrópicas, apesar de serem subsidiadas pelo Estado. Os programas e projetos dirigidos às classes populares eram executados através de práticas sociais assistencialistas e o amparo social brasileiro sempre
foi disposto como um ato de benevolência por parte dos governantes ou de setores
mais abastados da sociedade.
Historicamente a Assistência Social brasileira compreendia ações paternalistas e
clientelistas do poder público, favores concedidos aos usuários, o que pressupunha
que o atendido era um favorecido e não um cidadão usuário de um serviço ao qual
tinha direito. A assistência confundia-se com a caridade, com a ajuda aos pobres e
necessitados, era mais uma prática do que uma política. A partir de 1988, a Assistência passou a ser uma política pública, que compreende um conjunto integrado de
ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade visando assegurar os direitos
à saúde, à previdência e à assistência social. (ZANIRATO, 2000: 04)

Todavia, há uma dificuldade dos indivíduos para serem atores no processo de
acesso a seus direitos, fazendo com que assumam uma postura passiva diante de seus
problemas e não percebendo que a minimização dos mesmos, muitas vezes, depende
de sua autonomia e responsabilização diante de sua própria história.
A Lei nº 8.742 de 07.12.93, Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), introduziu um novo significado à Assistência Social que difere do assistencialismo. A LOAS
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corresponde a uma política de seguridade que preza pela democracia e pela cidadania
aos setores mais vulneráveis da população brasileira. Através de um sistema descentralizado e participativo na gestão da Assistência no país, busca-se o abandono do
assistencialismo clientelista, apresentando a assistência como uma política social de
defesa dos segmentos mais vulneráveis da população.
Não obstante, o governo federal passou a estimular ações que trazem de volta o
velho assistencialismo. A partir dos anos 90, o ideário neoliberal subjugou a intenção
constitucional apresentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que tinha
sua aplicação efetivada por intermédio de programas e benefícios, objetivando a redução das desigualdades sociais. As ideias neoliberais influenciaram a defesa de que o
Estado deveria ter uma participação mínima no que concerne a ações relativas à vida
dos cidadãos do Brasil.
Diante desse quadro de um Estado assistencialista, percebemos que, para a conquista de uma maior autonomia das pessoas, há significativos desafios a serem enfrentados. A cultura assistencialista está impregnada tanto nos agentes promotores da
política de assistência quanto nos usuários da assistência.
Percebemos, nos atendimentos dos usuários do Programa Mediação de Conflitos do Centro de Prevenção à Criminalidade (CPC) Jardim Teresópolis, que os conceitos basilares do Programa, como a promoção da emancipação, empoderamento,
responsabilização e autonomia, apresentam dificuldades de ser introjetados pelos indivíduos. Observamos essa dificuldade nos discursos dos atendidos, os quais aduzem
uma postura passiva de forma de encaminhar a solução dos seus problemas para as
mãos de um terceiro.
Configura-se para esses indivíduos um quadro de não responsabilização pelos
caminhos que serão trilhados para a resolução de seus conflitos.

3. Os Limites do Judiciário
Partindo da ideia base de que a mediação é uma das alternativas à resolução
pacífica dos mais variados conflitos existentes no meio social, é necessário, anteriormente, fazer uma análise do Ordenamento Jurídico brasileiro e dos demais atores que
compõem o sistema que possibilita o funcionamento do Poder Judiciário, de modo a
compreender as mazelas enfrentadas pelo cidadão, quando necessita colocar em prática o direito de acesso ao Judiciário.
Para auxiliar nestas reflexões, importante analisarmos os Direitos e Garantias
Fundamentais normatizados pela mais democrática das cartas políticas criadas pelo
Ordenamento Jurídico brasileiro, qual seja, a Constituição de 1988, dando ênfase os
direitos que visam à garantia do acesso ao Judiciário, dentre os quais daremos destaque
ao caput do art. 5º da Constituição, que dispõe:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. (BRASIL, 2008: 37)

Por sua vez, seu inciso LXXIV diz que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso” (BRASIL, 2008, p. 41).
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Os direitos fundamentais são advindos de uma construção histórica que pode
ser observada na constituição de alguns Estados-nações, como, por exemplo, a França, sendo também recepcionados pela Declaração Universal dos Direitos do Homem
de 1948, dentre outros tratados internacionais. Tais elementos traçaram caminhos a
serem seguidos pelos ordenamentos jurídicos de todo o mundo, sendo a Constituição
de 1988 uma das que recepcionou tais ideais.
A Constituição de 1988, por meio do elenco dos direitos fundamentais trazidos
em seu seio, dá a entender que o indivíduo ocupa papel de destaque, sendo-lhe garantidas normas que viabilizem a vivência em plenitude dos fundamentos do Estado
Democrático de Direito. Segundo Mendes; Coelho; Branco (2009);
Os direitos fundamentais assumem posição de definitivo realce na sociedade quando se inverte a tradicional relação entre Estado e indivíduo e se reconhece que o indivíduo tem, primeiro, direitos, e, depois deveres perante o Estado, e que os direitos
que o Estado tem em relação ao indivíduo se ordenam ao objetivo de melhor cuidar
das necessidades dos cidadãos. (MENDES; COELHO; BRANCO, 2009: 267)

Assim, temos que, com a promulgação da Constituição de 1988, em tese seria
dado aos cidadãos um leque de garantias nunca antes visto no Ordenamento Jurídico
Brasileiro, capaz de satisfazer aos anseios sociais.
Nem todas as normas constantes da Carta Magna têm por si só força suficiente
para produzir efeitos no mundo jurídico, pois a efetivação dos direitos fundamentais
em muito depende do sistema judiciário, sendo nele englobados a elaboração e a interpretação das leis, Defensoria Pública, Ministério Público, dentre outros órgãos. Podemos, pois, abstrair que são muitos os obstáculos para a efetivação de tais direitos no
mundo jurídico e que o Estado deve criar condições para a realização desses direitos.
No que tange ao tema analisado, podemos dizer que a Constituição de 1988 traz
em si vários dispositivos de garantias constitucionais que buscam possibilitar ao cidadão
uma prestação jurisdicional adequada, de modo a garantir a todos o acesso à justiça.
A cultura paternalista adotada por nosso país fez com os cidadãos dessem continuidade a um processo em que ao Estado é dado o papel de decidir sobre todas as
questões que perpassam o meio social. Dessa maneira, a sociedade passou a enxergar
no Poder Judiciário o único capaz de dar respostas às suas angústias e conflitos.
Tal cultura, atrelada aos problemas de ordem econômica, mais especificamente às
consequências de um sistema econômico cruel que coloca à margem boa parte da população brasileira, aliadas a uma prestação jurisdicional ineficiente, fruto tanto de leis que não
mais atendem as demandas atuais e que necessitam de reformas urgentes, tanto de escassez
de recursos humanos nas instâncias judiciais, fizeram com que o Poder Judiciário não consiga atender de maneira eficiente e em tempo hábil as demandas a ele apresentadas.
Importante ressaltar que o bom funcionamento do Poder Judiciário está muito
atrelado ao Poder Legislativo, que peca em não fazer uma leitura qualificada da sociedade, a fim de criar leis condizentes com a realidade. Ademais, em muitas vezes, a condução
dos trabalhos do Legislativo fica à mercê de interesses pessoais de nossos governantes.
Nesse cenário caótico, algumas foram as tentativas de melhorar o acesso ao
Judiciário e desafogar os tribunais, dentre as quais podemos dar ênfase ao preceito
constitucional previsto no art. 98, incisos I e II, no qual consta a criação de Juizados
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Especiais e que foi implantado por meio das Leis nº 9.099/95 e nº 10.259/01, respectivamente a Lei dos Juizados Especiais e a Lei dos Juizados Especiais Federais.
Infelizmente, as supracitadas iniciativas não foram suficientes para garantir a
todos o pleno acesso ao setor judiciário, e as demandas levadas para a apreciação nos
referidos órgãos também sofrem com a morosidade nas decisões e, sob o aspecto de
defesa do hipossuficiente, não tem tanta eficácia, pois muitas vezes os que ali pleiteiam
não são munidos de informações necessárias para a construção de uma petição que
visa atender ao que de fato os litigantes têm direito. E, indo mais além, muitos são
aqueles que sequer têm conhecimento da existência dos juizados, o que também inviabiliza o verdadeiro papel de tais órgãos.
Além disso, não são todas as demandas que podem ser apreciadas pelos juizados,
ficando estes circunscritos a crimes de pequeno potencial ofensivo, no caso dos Juizados Especiais Criminais, a causas cíveis de menor complexidade, no caso dos Juizados
Especiais Cíveis, e a um valor máximo da causa determinado pelo Judiciário.
No que tange ao acesso à justiça, sendo o cidadão devidamente representado por
um advogado, viabilizando na prática que o litigante tenha o seu processo conduzido
dentro dos parâmetros legais, garantindo-lhe o direito ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa, o problema se mostra mais grave, pois grande parcela
da sociedade não tem condições financeiras para arcar com os custos de um processo
e com os honorários de um advogado, sendo a essa parcela da sociedade negado o
princípio constitucional do amplo acesso à via judicial.
Percebemos que os indivíduos atendidos pelo PMC não estão cientes da dinâmica que rege o Judiciário, a qual se configura de um modo que também apresenta
entraves para a solução de problemas pelos quais esses indivíduos estão passando.
Discorremos sobre as limitações do Judiciário como uma maneira de apontar que as
alternativas de resolução de conflitos, como o Programa Mediação de Conflitos, têm
suas vantagens. A mediação de conflitos possibilita o acesso à Justiça através da promoção dos direitos humanos, trabalhando a minimização de violências e valorizando
o sujeito. O Programa Mediação de Conflitos não foi implementado para substituir ou
desafogar o Judiciário – tendo em vista que alguns conflitos necessitam da apreciação
do referido Poder –, mas para atuar na prevenção à criminalidade através do exercício da cidadania de sujeitos empoderados sabedores de seus direitos e deveres. Os
atendidos pelo PMC podem descobrir a mediação como uma prática emancipadora e
promotora dos direitos humanos, através de mecanismos expressos pelos conceitos
basilares do Programa. A via judiciária também possui suas dificuldades e apresentar
o PMC como uma alternativa cujos benefícios são significativos é uma maneira de
engendrar uma cultura de paz e do diálogo.

4. O Discurso e os Desafios do Programa Mediação de Conflitos
Para realizar o entrelace entre a análise do discurso e a observação sobre a falta
de introjeção dos conceitos basilares do Programa Mediação de Conflitos, necessitase, inicialmente, discorrer sobre o discurso.
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Foucault, citado por Fischer (2001), profere que a teoria do discurso está fortemente ligada à constituição do sujeito social, de modo que os sujeitos sociais não são
causa e nem origem do discurso, e sim efeitos discursivos.
Nesse sentido, analisar o discurso “não consiste em descrever as relações entre o
autor e o que ele disse (ou quis dizer, ou disse sem querer); mas em determinar qual é
a posição que pode e deve ocupar todo indivíduo para ser seu sujeito” (FOUCAULT
apud FISCHER, 2001: 207).
O posicionamento do autor do discurso varia conforme os lugares que ele ocupa
e, nesses lugares, há interditos, modos de existir. Dessa maneira, diante das diversas
posições, percebe-se que várias formas de subjetividade podem ser lidas como efeitos
enunciativos. Dessa forma, o discurso em análise não é concebido como uma manifestação de um sujeito, mas, sim, como um espaço de exterioridade em que há o
desenvolvimento de uma rede de lugares distintos.
Desse modo, seguindo o pensamento foucaultiano, pode-se dizer, então, que os
discursos são construções históricas, uma vez que são ditos em determinados tempos
e lugares, ou seja, eles estão relacionados a determinados contextos históricos.
A partir do conceito de discurso que foi explicitado acima, pode-se pensar na
falta de introjeção dos conceitos basilares do Programa Mediação de Conflitos.
Nos atendimentos do PMC do bairro Jardim Teresópolis, o que percebemos
com assiduidade são atendidos que procuram o Programa a fim de encontrar advogados para resolver os conflitos pelos quais estão passando. Isso pode ser exemplificado
nas falas: “gostaria de marcar um horário com advogado”, ou mesmo quando falam:
“tenho uma audiência marcada com advogado”.
Tais falas podem ser advindas de uma desinformação por parte dos atendidos,
mas devemos ressaltar que, ao serem indicados por alguém que foi atendido pelo
PMC, essas pessoas podem apresentar discursos como esses devido à maneira como
foram notificados sobre o serviço prestado a esse outro que foi atendido pelo Programa. O que observamos é que tais pessoas não percebem o processo de solução de seus
problemas engendrado pelo PMC como um caminho em que os próprios usuários do
Programa possam ser empoderados, apresentando uma autonomia para serem atores
na construção de seu devir.
Analisemos duas frases ouvidas de atendidos no Centro de Prevenção à Criminalidade do bairro Jardim Teresópolis:
Emerson2, 27 anos, disse: “Eu quero uma coisa certa” (sobre um caso em que
uma mediação foi realizada com acordo provisório, mas não foi cumprido nos meses
que se seguiram. Fala da segunda parte para quem foi demandada pensão de alimentos
e que desistiu de dar continuidade ao caso).
Aline, 34 anos, disse: “Isso eu quero que vocês corram atrás para mim” (sobre o
caso do atropelamento da mãe da atendida há 11 anos, cuja demanda era uma indenização pela morte da vítima).

2

Os nomes citados para descrever os discursos correspondentes aos indivíduos assim chamados são
fictícios, como forma de preservar a identidade dos atendidos.
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Percebemos, na primeira fala, a ausência de autonomia e responsabilização por
parte do atendido, pois ele vê necessidade de um terceiro que determine o que deve
ser feito para resolver o conflito. Analisando tal discurso, podemos dizer algo que
tal fala sugere a respeito de quem a enuncia. Querer “uma coisa certa” implica que o
acordo realizado não tem nenhuma efetividade para o atendido, implica dizer que não
sou responsável pelo que digo ou mesmo que o que eu digo não tem validade, implica
afirmar que não sou ator na arena da minha vida.
Disso decorre que os conceitos basilares do PMC são desafiadores para a prática
do Programa, pois supõe-se que os indivíduos possam ser empoderados, e assistimos,
no momento do atendimento, a um quadro em que os indivíduos apresentam posições
de passividade, passando do momento inicial de procura pela solução de seus problemas ao buscar o PMC, para um momento em que se colocam como meros espectadores da solução de seus conflitos.
A apreciação pelo Judiciário pode ser reflexo do fato de que a punição dos não
cumpridores de uma sentença é um elemento estimulador da busca por assistência
jurídica. A cultura de mediação de conflitos é algo insólito para os indivíduos, os quais
enxergam na força da via judicial a única maneira de resolverem questões que poderiam ser solucionadas de forma a promover a emancipação das pessoas. Como explicitado no tópico sobre os limites do Judiciário, a via jurídica possui seus entraves e nem
mesmo diante de tal fato a cultura da mediação de conflitos é valorizada como uma
alternativa ou possibilidade de solução de tal questão. Uma hipótese para essa falta de
valorização seria o fato de que, no processo de mediação, é desejável que o indivíduo
se posicione e se responsabilize no que se refere às suas escolhas.
No que concerne à segunda frase de uma atendida, observamos novamente uma
postura dependente, a qual coloca o mediador no lugar de alguém que responderá pela
solução da questão. Lembremos, novamente, dos conceitos basilares que norteiam o
Programa Mediação de Conflitos. A emancipação dessa atendida pode ser algo distante de sua realidade, na medida em que ela se coloca numa posição cujo interesse não
é elemento justificador de uma ação autônoma. Desejar que “corramos atrás” para
ela sugere que há algo que ficou perdido no tempo, algo que pede uma solução tecnicamente precisa e realizada por peritos. Tal fato é comum no CPC do bairro Jardim
Teresópolis, pois os mediadores, muitas vezes, são vistos como doutores que têm em
mãos a perícia para sanar conflitos.
Para tentar desconstruir essa visão acerca do Programa, os mediadores, na fase de
acolhimento, ao explicar o funcionamento do Programa, tentam lançar a ideia de uma maneira alternativa de resolução de conflitos, na qual o atendido tem autonomia e capacidade
para saber qual a solução de seu conflito, sem que um terceiro determine o que é melhor.
Sabe-se, entretanto, que esse método de resolução de conflitos é novo, algo
que pode ser um dos fatores para resistência a tal ideia, uma vez que muitas pessoas
estão habituadas a terem a via judicial como caminho para resolução de conflitos.
Os mediadores, diante dessa realidade construída historicamente, tentam, durante
os atendimentos, por meio de algumas técnicas, como as perguntas reflexivas, fazer
um trabalho de responsabilização, empoderamento e consequentemente de mudança de posição dos sujeitos. Na Mediação, os indivíduos vislumbram a possibilidade
de participar como autores, e não como coadjuvantes de suas próprias histórias, de
modo a contribuir ativamente para a solução dos problemas vividos, conquistando
sua autonomia e emancipação.
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Podemos pensar em estratégias de reversão desse panorama que auxiliem na
aceitação de resolver os problemas vivenciados pelos demandantes pelo processo da
mediação. Devemos, durante os atendimentos, problematizar os discursos trazidos e
construir, juntamente com os atendidos, alternativas para a solução de suas questões.
Os mediadores devem procurar levar os atendidos a uma reflexão acerca da demanda, da história que a envolve e, assim, das possibilidades que os sujeitos têm diante
desta. Pensamos em perguntas que podem ser realizadas no decorrer dos atendimentos,
as quais problematizem a situação, apontando modos de se posicionar em relação à
mesma. Após a apresentação do Programa e a escuta da demanda no momento do
acolhimento, podemos perguntar como o atendido se vê dentro da situação conflituosa, de modo a investigar o quão responsabilizado o atendido se encontra diante da
questão. Perguntas de responsabilização3, como, exemplificando, “Como você acha que
poderia contribuir para a solução do problema?”, podem ser feitas como uma maneira
de instigar o demandante para que ele veja que também pode se implicar na solução do
conflito, promovendo a sua emancipação, a qual, conquistada, não colocaria o indivíduo
à mercê da interferência de um terceiro, exterior ao conflito, que daria um ultimato à
questão. Pensando no empoderamento do sujeito, consideramos que, no momento em
que apresentamos alternativas de resolução do conflito, oferecemos aos participantes
informações e elucidamos que esse indivíduo tem a posse de mecanismos de solução
dos problemas. As pessoas demandantes do PMC necessitam estar conscienciosas de
sua responsabilização diante dos direcionamentos tomados na sua vida.
Os desafios para a implementação da ideia da mediação são muitos, mas devemos construir, a cada dia dentro do CPC, a cada atendimento, a cada caso, a solução
para tais desafios. A atuação do mediador deve começar em sua casa, deve estenderse a cada contexto da vida das pessoas, uma vez que a sociedade está contaminada
por um ideário paternalista, em que a resolução de problemas individuais passa pelo
crivo de um terceiro que, muitas vezes, nem está vivenciando a situação. E é muito
interessante conseguirmos solucionar conflitos através de uma iniciativa nossa, por
intermédio de uma postura ativa em nossa vida. Pensar a mediação é pensar também o
contexto em que vivemos e saber contornar os desafios que surgem por meio da prática diária, sempre em busca da promoção da cultura de prevenção, escopo da Política
de Prevenção à Criminalidade. Como corolário de tal atitude, só temos que colher os
bons frutos da conquista da superação de tais desafios, o que nos motivará a seguir em
frente no árduo caminho da construção de algo inovador e provocador para a vida das
pessoas inseridas no contexto mencionado.

5. Considerações Finais
A proposta deste trabalho consistiu em apresentar os dilemas vividos na prática das
atividades realizadas dentro do Centro de Prevenção à Criminalidade do bairro Jardim
Teresópolis, do município de Betim. Vimos ao longo do texto que temos uma herança
3

As perguntas de responsabilização são perguntas que instigam nos indivíduos o senso de responsabilidade sobre os rumos que os conflitos estão tomando e auxiliam na minimização da tendência à
vitimização e culpabilização recorrentes entre pessoas em situação de conflito.
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paternalista que contribui para um posicionamento dos indivíduos de forma a fazê-los
desejar que seus conflitos sejam solucionados sem que eles conquistem a resolução das
questões por meio da promoção de sua autonomia, responsabilização, emancipação e de
seu empoderamento. Problematizamos como tal comportamento dificulta a assimilação
dos conceitos basilares do Programa Mediação de Conflitos. Por meio da análise de discursos dos atendidos, percebemos como eles apresentam dificuldades em perceber que
também são responsáveis pelo direcionamento dos seus conflitos.
A despeito de tais dificuldades, sabemos que a proposta da Política de Prevenção
à Criminalidade, da qual faz parte o Programa Mediação de Conflitos, é uma iniciativa
que também teve adesão de muitos indivíduos. O caminho a ser trilhado em direção
à conquista do empoderamento das pessoas, de sua autonomia e emancipação, e do
reconhecimento da responsabilidade que eles têm sobre suas escolhas é um caminho
muitas vezes árduo, mas os desafios são estimuladores para a nossa prática.
Os mediadores são peças importantes para o alcance de uma comunidade participativa, seja dentro do âmbito coletivo ou individual, e a postura desses profissionais
durante os atendimentos é a de que estes devem ter sensibilidade para trabalhar tais
dificuldades. A cultura da mediação deve ser implementada a partir da conscientização
das pessoas, e isso é uma busca diária para os profissionais da Mediação de Conflitos.
Os indivíduos procuram o paradeiro da sua própria existência, uma vez passivos e
anestesiados pelos percalços de suas vidas. E o Programa Mediação de Conflitos tem,
por meio da atuação de seus colaboradores, o papel de provocar a descoberta de um
caminho alternativo e promotor da cidadania.
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo analisar o fenômeno da Síndrome de
Alienação Parental (SAP) e o modo como tal questão tem sido identificada por meio
dos atendimentos do Programa Mediação de Conflitos nos Centros de Prevenção à
Criminalidade Jardim Leblon e Vespasiano. A partir de leituras sobre o assunto e observações realizadas pelas equipes desses dois locais, discutiremos como a metodologia do Programa Mediação de Conflitos (PMC) pode auxiliar na prevenção desse tipo
de violência intrafamiliar.
Palavras-chave: Síndrome de Alienação Parental; Família; Orientação; Mediação.

1. Introdução
O Programa Mediação de Conflitos (PMC), por intermédio das suas diversas
frentes de trabalho1, tem a oportunidade de reconhecer e lidar com questões de natureza relacional. Dito de outra maneira, o Programa se propõe a identificar e a intervir
positivamente nas relações humanas, dispõe-se a pensar sobre como as pessoas, famílias ou grupos se organizam para defender seus interesses e necessidades.
O foco do PMC, como mencionado no Livro Mediação e Cidadania, ano
2010, é

1

O PMC divide sua atuação em eixos, a saber: Eixo Projetos Temáticos e Coletivização de Demandas;
Eixo Atendimento Individual, Eixo Atendimento Coletivo e Eixo Projetos Institucionais. As ações desenvolvidas por esses quatro Eixos de Atuação “estão interligadas e fornecem a todo tempo elementos,
informações, percepções e conceitos umas às outras” (MEDIAÇÃO E CIDADANIA, 2010: 30).
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[...] prevenir fatores de riscos e conflitos potenciais e/ou concretos, evitando que
estes sejam propulsores de ações violentas e delituosas entre os participantes envolvidos. Além do fator preventivo, busca-se agregar valores ao capital social preexistente e promover a cultura de paz baseada no exercício da cidadania e na garantia
dos direitos humanos. (MEDIAÇÃO E CIDADANIA, 2010: 12)

Nesse sentido, são inúmeras as questões levadas às equipes, porém destacam-se
sobremaneira aquelas nomeadas pelo PMC como demandas familiares. Dentre elas,
preponderam aquelas a que se convencionou chamar de demanda por pensão de alimentos. Porém, contrapondo a ideia que sobressai da expressão, que aparenta reduzir a
questão ao mero pedido por ajuda financeira, busca-se destacar no presente artigo que
há bem mais a ser observado em se tratando desse assunto. Há um terreno muito mais
amplo a ser explorado quando a situação envolve progenitores e suas famílias2.
Um fenômeno que tem-se mostrado cada vez mais presente na realidade familiar
é a síndrome de alienação parental (SAP)3, tendo, inclusive, gerado a aprovação da Lei nº
12.318/2010, que trata da questão.
Este artigo pretende, assim, a partir de leituras sobre o tema e observações realizadas durante os atendimentos em duas áreas onde o PMC atua – Jardim Leblon e
Vespasiano –, analisar o fenômeno da alienação parental e apontar algumas estratégias
de intervenção. Essas ações estão sendo colocadas em prática pelas equipes, de modo
a tentar prevenir ou minimizar tal questão junto às famílias que acessam o Programa
no contexto de sua atuação.

2. O Conceito de SAP e o Impacto desse Fenômeno na Vida de Crianças
e Adolescentes
A Síndrome de Alienação Parental, segundo o psiquiatra norte-americano Richard A. Gardner (apud BROCKHAUSEN, 2010), refere-se a um tipo de alienação
parental4 em que a criança ou adolescente é programado a recusar contato e a ser hostil
com um dos genitores, sem que existam causas reais para essa atitude.
De acordo com Denise Maria Perissini (2007), em processos judiciais de
separação/divórcio envolvendo a guarda dos filhos é comum que o genitor que fica
como guardião (geralmente a mãe) dificulte ou impeça o genitor não guardião (o pai)
de visitar os filhos, sob várias alegações. Usualmente, aquela pessoa que fica mais
tempo com as crianças acaba exercendo uma forte influência sobre os filhos e pode
manipulá-los para que eles evitem contatos com o genitor menos presente no dia a
2

3
4

No presente artigo, o conceito de família utilizado é o de família ampliada, que compreende, além dos
genitores e seus filhos, os parentes próximos com quem a criança ou adolescente convive e mantém
vínculos de afinidade e também de afetividade, conforme parágrafo único do art. 25 da Lei 8.069,
Estatuto da Criança e do Adolescente.
O termo Síndrome de Alienação Parental foi cunhado pelo psiquiatra norte-americano Richard A.
Gardner em 1985.
A Alienação Parental é definida como qualquer rejeição da criança a um genitor, fundamentada em situações reais como de negligência ou abandono. Não é possível, nesses casos, identificar interferência ou
manipulação de outros. É a própria criança ou adolescente que, por diversas causas, rechaça o genitor.
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dia. Com isso, segundo a mesma autora “o comportamento do(s) filho(s) se altera
passando de amor, saudade, carinho e companheirismo para a aversão, sem que exista
motivo para tal mudança” (PERISSINI, 2007).
Giselda Hironaka e Gustavo Mônaco (2010) descrevem várias condutas que
podem caracterizar uma pessoa ou família como alienante. De acordo com esses
autores, aquele que provoca a alienação mostra, dentre outras atitudes, as seguintes:
a) denigre a imagem da pessoa do outro genitor; b) organiza diversas atividades
para o dia de visitas, de modo a torná-las desinteressantes ou mesmo inibi-las; c)
não comunica ao outro genitor fatos importantes relacionados à vida dos filhos
(rendimento escolar, agendamento de consultas médicas, ocorrência de doenças,
etc.) d) toma decisões importantes sobre a vida dos filhos, sem prévia consulta ao
outro cônjuge (por exemplo: escolha ou mudança de escola, de pediatra, etc.); e)
viaja e deixa os filhos com terceiros sem comunicar o outro genitor; f) apresenta o
novo companheiro à criança como sendo seu novo pai ou mãe; g) faz comentários
pejorativos sobre presentes ou roupas compradas pelo outro genitor ou mesmo sobre o gênero do lazer que ele oferece ao filho; h) critica a competência profissional
e a situação financeira do ex-cônjuge; i) obriga a criança a optar entre a mãe ou o
pai, ameaçando-a das consequências, caso a escolha recaia sobre o outro genitor; j)
transmite seu desagrado diante da manifestação de contentamento externada pela
criança em estar com o outro genitor; k) controla excessivamente os horários de
visita; l) recorda à criança, com insistência, motivos ou fatos ocorridos pelos quais
deverá ficar aborrecida com o outro genitor; m) transforma a criança em espiã da
vida do ex-cônjuge; n) sugere à criança que o outro genitor é pessoa perigosa; o)
emite falsas imputações de abuso sexual, uso de drogas e álcool; p) dá em dobro ou
triplo o número de presentes que a criança recebe do outro genitor; q) quebra, esconde ou cuida mal dos presentes que o genitor alienado dá ao filho; r) não autoriza
que a criança leve para a casa do genitor alienado os brinquedos e as roupas de que
mais gosta; s) ignora, em encontros casuais, quando junto com o filho, a presença
do outro progenitor, levando a criança a também desconhecê-la; t) não permite
que a criança esteja com o progenitor alienado em ocasiões outras que não aquelas
prévia e expressamente estipuladas. (HIRONAKA & MÔNACO, 2010)

Ressalta-se, no entanto, que a gravidade da SAP não deve ser determinada
mediante uma contagem numérica dessas condutas, mas sim pela intensidade e
frequência desses comportamentos alienantes durante a infância e/ou adolescência
dos filhos. É importante também lembrar que não há intenção de afirmar que a
identificação de tal fenômeno é tarefa fácil; pelo contrário, como menciona Denise
Maria Perissini (2007), a Síndrome de Alienação Parental é “uma forma de abuso
psicológico sutil, subjetivo e difícil de mensurar objetivamente”.
Além disso, destaca-se que apesar da descrição acima mencionar um número
grande de condutas relacionadas àquele que possui a guarda, a SAP também pode ser
instaurada pelo não guardião. De acordo Gardner (apud PERISSINI, 2007), o genitor
que não detém a guarda pode também manipular afetivamente a criança, inclusive
podendo influenciá-la a se manifestar a favor de ir morar com ele, o que subsidia
um pedido de reversão judicial da guarda. Segundo, ainda, o psiquiatra, tal atitude
pode indicar que essa pessoa está tentando vingar-se do ex-cônjuge e/ou afirmar-se
socialmente como “bonzinho”.

Livro Mediacao 2.indb 189

27/11/2011 14:05:58

190

COMISSÃO TÉCNICA DE CONCEITOS DO PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS (CTC-PMC 2011)

Diante desse quadro, considera-se que a SAP pode trazer sérias consequências
psicológicas para a criança e/ou adolescente. De acordo com psicólogo Emerson Belo
(2011), alguns sintomas que a criança pode apresentar são: distúrbios psicológicos,
como depressão, ansiedade e pânico; uso de drogas para aliviar a dor e a culpa
originada pela alienação; baixa autoestima; problemas relativos ao gênero, em função
da desqualificação do genitor atacado; e, inclusive, suicídio.
Como exposto, a SAP causa, sofrimento e várias consequências danosas em todos os envolvidos, especialmente na criança, “menos dotada de ferramentas de defesa
e de autoimunidades” (HIRONAKA & MÔNACO, 2010). Sendo assim, essa é uma
questão a ser tratada e cuidada por diversos profissionais de diferentes áreas e linguagens interdisciplinares, como os que atuam no Direito, Psicologia, Sociologia, Serviço
Social, entre outras áreas de conhecimento.
Sabe-se o quanto é complexa a nova relação que se estabelece entre os filhos
e os pais recém-separados. Em situações de separação/divórcio os filhos podem
ser utilizados como arma. Artifícios, assim, comumente são usados quando um dos
envolvidos (ex-companheiro/a) começa a estabelecer um novo relacionamento. A
imaturidade para lidar com o término da relação pode levar uma das partes ou ambas
a distorcerem situações, criando a todo custo uma forma de chamar a atenção um do
outro e a criança/adolescente torna-se um objeto à disposição para esse fim.
Luís Carlos Lopes (2009) manifesta a ideia de que existe uma diferença classista na
forma de manifestação da alienação parental. Segundo esse autor, entre a classe baixa,
geralmente um dos genitores não assume a responsabilidade de criar o filho, assim o
responsável manipula o filho para ter a atenção do outro, muitas vezes sem interesse
financeiro, mas sim afetivo. Já na classe média e alta ocorre de modo diferente: usa-se
a criança da mesma forma, como num jogo, mas a criança/adolescente torna-se uma
propriedade valiosa, um pote de ouro, que passa a ser negociado.
É importante, desse modo, compreender o quanto está presente na Síndrome
de Alienação Parental a dificuldade dos pais em lidarem com o desfazer dos laços
conjugais e com a necessidade de criarem uma nova relação afetiva frente à separação.
De acordo com Giselda Hironaka & Gustavo Mônaco (2010), o casal deve deixar
de ser conjugal para compor um casal parental, o que se constitui de forma bastante
frágil. Com isso, muitas vezes o ex-casal necessita estabelecer um diálogo, para que os
conflitos conjugais sejam esclarecidos, resolvidos e, dessa forma, consigam avançar
para um outro estágio, o de par parental, como pessoas que, dali por diante, conseguirão
tratar de maneira respeitosa as demandas e necessidades de seus filhos.
Como expõe Andréia Calçada (2010), os pais são modelos, são pessoas afetivamente significativas e referências para os filhos, propiciam-lhes entendimentos e interpretações do mundo. Assim, pais inflexíveis, com dificuldade de adaptação, de ouvir,
de buscar o bom-senso e negociação na relação, passarão a seus filhos tal formato de
interação, que, por sua vez, passarão também aos seus filhos e assim por adiante. Como
num jogo de dominó, ocorre a passagem de geração para geração de todo um sistema
de crenças e padrões de comportamento. Desse modo, ainda segundo a mesma autora,
é importante que os adultos reconheçam o tamanho de sua responsabilidade na criação
dos filhos, não só na educação cotidiana, mas também na interrupção do círculo vicioso
que se forma na transmissão de padrões disfuncionais aprendidos nas famílias.
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3. Comentários sobre a Lei de Alienação Parental
Como dito, a identificação dos efeitos devastadores da SAP e da constatação
de sua recorrência na esfera social, culminou na publicação da Lei nº 12.318 de 26 de
agosto de 2010, dispondo sobre a alienação parental.
A alienação parental, de acordo com essa lei, ocorre nos casos em que um
dos genitores, avós ou responsáveis tentam repetidamente denegrir o outro genitor
junto à criança ou adolescente, ou seja, agem de maneira a interferir diretamente na
esfera emocional do filho. Dessa maneira, a alienação parental seria uma interferência
psicológica dos genitores (pai ou mãe), avós ou responsáveis sob a criança ou
adolescente. Quando um dos responsáveis, por exemplo, desqualifica o outro, retira sua
autoridade, dificulta o contato do filho com o outro responsável ou omite informações
importantes à criança, ele comete a alienação parental.
Apesar da expressão “alienação parental” ter sido cunhada pela Lei nº 12.318/10,
percebe-se, na verdade, que, nos termos em que aparece, relaciona-se mais com a definição da SAP5 (BROCKHAUSEN, 2010).
Tal lei, além de estabelecer o conceito para alienação parental, previu sanções aos
guardiões alienadores e medidas para minimizar as consequências dos atos negativos
dos responsáveis, assegurando, dessa forma, o direito constitucional das crianças e dos
adolescentes à convivência familiar.
Importante destacar que a norma legal tem base constitucional no que se refere
à proteção das crianças e adolescentes contra a violência na esfera familiar, conforme
art. 226, § 8º, da Carta Constitucional, que determina que “o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para
coibir a violência no âmbito de suas relações”.
Nota-se, portanto, que ao texto da Lei nº 12.318/10 prevê a punição do genitor
ou guardião que pratica atos que podem levar à síndrome de alienação parental, por
considerar que a Constituição assegura à criança e ao adolescente não somente o direito ao simples convívio familiar, mas ao convívio familiar saudável, capaz de auxiliar
em seu pleno desenvolvimento, físico e psicossocial. Assim, se esse direito está sendo
violado, considera-se que o genitor ou responsável está descumprindo e/ou abusando
do seu papel de autoridade.
Outro ponto que merece atenção é que, apesar de a mediação estar prevista
inicialmente no artigo 9º da Lei nº 12.318/10 e ser uma possibilidade para auxiliar na
solução pacífica dos conflitos, mostrando-se interessante no que toca à preservação
dos laços afetivos, sem perder de vista a proteção ao direito das crianças e adolescentes
envolvidos na questão, o procedimento foi vetado, conforme Mensagem nº 513, sob
a seguinte justificativa:
O direito da criança e do adolescente à convivência familiar é indisponível, nos
termos do art. 227 da Constituição Federal, não cabendo sua apreciação por mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos.

5

Existe uma polêmica quanto à classificação do fenômeno como síndrome. Alguns profissionais relutam em utilizar o termo SAP, por considerarem que a dinâmica familiar envolvida na produção da
patologia é mais ampla. Tal polêmica indica que a questão ainda merece mais estudos.
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Ademais, o dispositivo contraria a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que prevê
a aplicação do princípio da intervenção mínima, segundo o qual eventual medida
para a proteção da criança e do adolescente deve ser exercida exclusivamente pelas
autoridades e instituições cuja ação seja indispensável.

A exclusão da mediação do texto legal é lamentável, pois esta tem potencial para
atuação preventiva, ou seja, pode ocorrer antes mesmo que aconteçam os atos que caracterizam a alienação parental ou quando esses atos ainda não tenham causado danos
significativos à relação entre criança/adolescente e alienado.
Assim sendo, as equipes do PMC Jardim Leblon e Vespasiano têm buscado, na
prática da mediação e seus princípios, trabalhar a posição dos genitores na relação com
os filhos. Nos atendimentos, tanto de mediação quanto de orientação, são pensadas
formas de intervenção na questão da alienação parental, como será descrito adiante.

4. O PMC e Prevenção aos Atos de Alienação Parental
Como já mencionado, o Programa Mediação de Conflitos tem como um dos principais objetivos a prevenção social à violência e à criminalidade. Para tanto, apresenta
propostas que visam à disseminação de uma cultura de paz, sustentada pelo diálogo e
pela cooperação. O Programa busca promover a reflexão e transformação das pessoas,
bem como o acesso à justiça, de forma ampla e humanizada. Suas propostas norteiam-se
pelo incentivo à resolução pacífica de conflitos e à restauração das relações.
Considerando o foco do Programa reforçado acima e a percepção de que os
atos de alienação parental caracterizam-se como um tipo de violência psicológica, o
enfrentamento desse fenômeno é, sob essa ótica, uma questão que está em plena consonância com os objetivos do trabalho dos mediadores.
Especificamente no contexto dos Centros de Prevenção à Criminalidade Jardim Leblon e Vespasiano, é corriqueiro identificar nos atendimentos a referência ao
ex-parceiro de forma pejorativa, com palavras chulas, sem a preocupação de que os
filhos sejam envolvidos.
Nota-se que, frequentemente, o término do relacionamento amoroso e da ruptura conjugal/convivencial é conflituoso, caracterizando-se por desentendimentos frequentes, sentimentos de rancor e vingança, questões mal ou não resolvidas durante o
relacionamento e inconformidade quanto à situação. Dentro desse contexto, o que
se observa é que os responsáveis percebem e colocam o filho como um objeto a ser
utilizado contra o outro, para servir ao interesse próprio.
Quanto aos atos de alienação parental, a repetição dessa prática é reconhecida
pelas equipes técnicas durante os atendimentos em que são trazidos os conflitos intrafamiliares, especialmente aqueles em que a questão aparente é um pedido de pensão
alimentícia em favor de crianças ou adolescentes.
Apesar de o argumento trazido ser a falta de pagamento de pensão, insuficiência
ou irregularidade da prestação. Por detrás, há comumente uma insatisfação de ordem
afetiva com o ex-companheiro ou ex-cônjuge, motivada geralmente pela forma e condições a que o relacionamento chegou ao fim, início de um novo relacionamento com
outro parceiro(a), traição à época do relacionamento, nascimento de outra criança ou a
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constituição e investimento em uma nova família por um dos ex-cônjuges além de, em
alguns casos, haver a simples não aceitação do término do relacionamento.
É importante salientar que em muitos casos de crimes passionais, fica evidente
a recorrência de situações de conflitos familiares ou relacionais mal resolvidos ou nos
quais os envolvidos, muitas vezes, no lugar de utilizarem a via comunicativa, passaram
diretamente para o ato, para uma agressão/violência, que, quando não somente marca
as vidas de filhos, cônjuges ou companheiras (os), acaba ceifando estas vidas.
Dessa forma, por meio de “um agir comunicacional”, como diz J. Habermas, a
mediação mostra-se eficiente em situações nas quais, os atendidos, em virtude dos laços parentais, necessitam continuar se relacionando, a fim de assegurar com plenitude
os direitos de crianças e adolescentes. Como um dos objetivos maiores da Mediação de
Conflitos é o de facilitar a comunicação entre os mediandos, o que vai ao encontro do
exigido em nossa Constituição Federal que, logo em seu preâmbulo, prevê a solução
pacífica das controvérsias como um compromisso da sociedade brasileira, adequado
se faz valer-se da Mediação para a solução dessas questões.
A mediação de conflitos pode, portanto, ser uma prática utilizada nos desenlaces conjugais ou de convivência, cujos conflitos são de cunho afetivo. Devido a esse
último aspecto, observa-se a importância da utilização das técnicas de mediação para
tratar dessas questões de maneira diferenciada.
Como já citado em momentos anteriores, a mediação trabalha na condução de diálogos autocompositivos e possibilita a preservação da relação social, por meio da participação ativa dos mediandos em busca da construção de saídas mutuamente satisfatórias.
A mediação é uma técnica de gestão de conflitos em que as pessoas têm a oportunidade
de elaborar os resquícios do conflito conjugal, de avaliarem suas reais necessidades e a de
seus filhos e de planejarem como se reorganizarão para atendê-las.
Conforme Juan Carlos Vezzula (2004), o mediador não decide e não aconselha,
mas é responsável pela condução do diálogo, é um articulador e um negociador, investiga, intervém para empoderar igualmente os mediandos, de forma a que ambos
se sintam capazes e responsáveis pela solução; incentiva a criatividade; aplica técnicas
para que eles avaliem as melhores alternativas e analisem se estas atenderão os interesses comodatos; bem como avalia a composição final para ver se ela é justa, equitativa
e durável, sendo os mediandos responsáveis pelo resultado.
Com foco na preservação dos vínculos parentais, a mediação contribui também
para desenvolver o protagonismo, o empoderamento do genitor alienado ou que pode
estar se alienando, ou seja, retirando-se da vida dos filhos, desistindo dessa convivência
ou aceitando esse lugar distante das crianças, devido aos empecilhos eventualmente
impostos pelo detentor da guarda. Diante desse contexto, os mediadores devem se
atentar para a complexidade das relações familiares, fazendo reflexões e contrapontos
relevantes em definições que não devem ser simplistas ou maniqueístas, pois, muitas
vezes, podem contribuir para a continuidade de uma postura de vitimização e eleger
posições de vítima e algoz.
Verifica-se, na rotina de trabalho das equipes, que, em várias ocasiões, os atendidos, após experimentarem o processo de mediação, escutarem-se e revelarem as
dificuldades que encontraram para estabelecer contato com o filho ou para resolver

Livro Mediacao 2.indb 193

27/11/2011 14:05:58

194

COMISSÃO TÉCNICA DE CONCEITOS DO PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS (CTC-PMC 2011)

sozinhos(as) as necessidades da criança, no caso do detentor da guarda, avaliam como
cada genitor necessita da participação do outro na educação da criança e restabelecem
uma relação mais cooperativa, distanciando-se de posturas que alienem ou retenham
o filho com relação ao outro genitor. Essas pessoas percebem que, apesar de o companheiro (a), marido/esposa não ter atendido suas expectativas no que se refere à
vida conjugal/convivencial, ele(a) deve ser respeitado(a) e permanecer ocupando sua
função paterna ou materna.

5. A Experiência de Vespasiano
Como forma de ilustrar o que foi afirmado acima, foram transcritas algumas
falas de atendidos que salientam o caráter transformativo da mediação. Essas falas
foram recolhidas pela equipe do Centro de Prevenção à Criminalidade de Vespasiano
durante aplicação de um questionário, cujas respostas não tinham caráter obrigatório,
mas voluntário e se dava após o encerramento de todos os casos de Mediação, tendo
os mediandos chegado a um acordo ou não na motivação da busca pelo Programa.
Foram utilizadas perguntas abertas e dito que o questionário era uma forma para que
os atendidos pudessem contribuir com o trabalho do Programa. Esse instrumento
propiciou a avaliação do processo, gerando um dado qualitativo. Seguem algumas perguntas e respectivas respostas:
1 - Como foi para você participar da Mediação? Justifique sua resposta.
( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim
“Foi ótimo, porque deu para regularizar tudo sem brigas. E o atendimento é
tranquilo, tudo explicado claramente. Gostei muito.”
“Achei que fosse difícil ser compreendido e entrar em um acordo com o pai da
minha filha. Mas, graças a Deus que correu tudo bem e negociamos hoje e aqui mesmo. Muito obrigado.”
“Foi ótimo, porque vai me fazer ter mais responsabilidade, amor, carinho pela
minha filha para que eu possa ajudá-la em um futuro melhor.”
“Foi ótimo, porque tive todas as minhas dúvidas esclarecidas de imediato.”
“Ótimo. Em 1º lugar, o respeito solicitado tem nota 10. Possibilitou o diálogo.”
“Foi bom, pois agora fico mais tranquila, porque o pai pagará a pensão para os
filhos, que precisam muito.”
2- Quais contribuições a mediação trouxe para você?
“Trouxe paz, pois a gente nem estava conversando mais como antes. Éramos
muito amigos, mas agora com a mediação ficamos amigos novamente e podemos falar
da nossa filha tranquilamente.”
“A aproximação da minha filha.”
“Boas contribuições porque me ajudou a resolver a pensão e regularizar as visitas
das crianças.”
“O acordo de cumprir com as faltas e recomeçar de um novo ponto.” (recomeço)
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“Foi bom porque desabafou, pude falar tudo que estava precisando e falei sobre
os filhos também.”
“Trouxe a pensão alimentícia e o reconhecimento de paternidade.”
“Me trouxe coisas que eu não sabia. É mais uma experiência para mim.”
3- Você observou alguma mudança após começar a ser atendido pelo Programa Mediação de Conflitos? Em quais contextos? (família, trabalho, vizinhança, dentre outros)
“Sim. A mudança que eu achei que foi muito boa foi quando ele pediu que eu
levasse a filha para ele ver nos finais de semana, que antes não tinha dia certo para ele
ver a filha e agora tem e assim fica bem melhor.”
“Eu observei o interesse da mãe para eu poder ser um pai presente com a filha.
Ou seja, eu acreditei que ela não está interessada só na pensão, mas sim na presença
do pai.”
“Trouxe mudança, pois observei uma boa melhora entre meus familiares.”
“Ao meu ver, acredito na mudança, principalmente familiar, entre pai e filha, e a
nova visão proporcionada.”
“O pai ficou mais atento, refletiu sobre a responsabilidade de pai.”
“Não, foi tudo ok!!! Muito Obrigado.”
Por meio desses dados qualitativos, a equipe do Centro de Vespasiano teve a
oportunidade de avaliar o trabalho e a participação dos mediandos nos encontros de
mediação. De um modo geral, foi confirmada a possibilidade de transformação na
relação dos envolvidos. Os mediadores observaram, por meio da análise das respostas
do questionário, se o que é importante para um foi realmente apreendido pelo outro,
se os princípios e objetivos da mediação foram alcançados, como a emancipação, o
protagonismo, o empoderamento e a responsabilização.
Além disso, acredita-se que esse questionário qualitativo, aplicado ao final de
cada processo de mediação, configura-se como um suporte de aperfeiçoamento em
relação ao fazer ético dos mediadores, procurando atingir o que foi preconizado por
Jean François Six (2001) acerca da prática da mediação, que deve se realizar segundo
três modulações: “a coragem, a prudência, a justeza”.

6. A Experiência do Jardim Leblon
Apesar do potencial que a mediação apresenta para trabalhar os conflitos, as relações entre ex-parceiros e a relação entre pais e filhos, o procedimento nem sempre é
possível. Essa impossibilidade da instauração do procedimento da mediação pode decorrer devido aos envolvidos recusarem participar da mediação ou ao fato de a relação
entre essas pessoas estar cristalizada em um litígio ou se configurar de uma maneira tão
desrespeitosa que elas não conseguem dialogar, seja pela ocorrência de violência ou
agressividade, dentre outras justificativas que contraindiquem o procedimento. Nessas
hipóteses, há o encaminhamento para um local em que seja oferecida gratuitamente a
assistência jurídica com a finalidade de acesso à via judicial.
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Essa é uma situação frequente no PMC do Jardim Leblon, cuja equipe buscou
uma forma de prevenir atos de alienação parental de modo desatrelado do procedimento de mediação, ou seja, nos casos de orientação, a questão da alienação também
é levantada com base nos mesmos princípios que guiam a mediação. Especialmente
porque nas questões intrafamiliares há frequentemente um conflito inerente à demanda; segundo a autora Resende (2009):
É que, mesmo tratando-se de um pedido de orientação, os profissionais têm em mente
que a demanda do atendido possa estar permeada de conflitos que ele mesmo nem se
dá conta, cabendo aos mediadores juntamente com o atendido fazer um trabalho de
construção e reconstrução do que a pessoa traz ao núcleo. (RESENDE, 2009: 126)

Assim, no intuito de qualificar a orientação que é dada como não sendo apenas
um mero encaminhamento para acessar a via judicial, pensando em todos os aspectos subjetivos envolvidos, tanto dos pais, quanto dos filhos, procura-se problematizar
como os atendidos têm buscado apresentar o pai/ a mãe a seu filho, que visão essa
criança ou adolescente terá no futuro sobre essa figura paterna ou materna.
Além disso, pretende-se propiciar a reflexão dos responsáveis no sentido de observarem o quanto os filhos devem ser preservados dos conflitos do casal, uma vez
que se entende que eles têm o direito de construir suas próprias formas de relacionarse com os pais separados, suas próprias formas de lidar com a separação e conflito
ocorrido, além de poder construir e internalizar a figura paterna e materna a partir de
um referencial próprio.
A equipe procura elucidar que a relação homem e mulher já não mais existe da
mesma forma após a separação do casal e que o relacionamento nada tem a ver com a
relação pai e filho que continuará a existir durante a vida dessas pessoas.
No decorrer dos atendimentos, observa-se que momentaneamente sai do foco
central a demanda inicialmente trazida (demanda por alimentos), evidenciando-se os reais interesses do atendido, muitas vezes dissociados da questão material, o que auxilia os
atendidos a perceberem, inclusive, se a decisão judicial é capaz de resolver a questão que
os motivaram a procurar o Programa e acreditam que será solucionada por um terceiro.
Percebe-se, assim, que a reflexão sobre as questões relacionais estão no cerne de
todo o trabalho desenvolvido, sem deixar de lado, todavia, quais são os direitos das
crianças ou adolescentes envolvidos, especialmente o da convivência familiar deve ser
preservado, apesar dos reveses por que passa a relação entre homem e mulher.
Nesse caso, a orientação, oportunidade em que apenas um dos envolvidos acessa
o Programa, pode se constituir em um importante espaço para se trabalhar as questões
relacionadas à alienação parental. As equipes utilizam-se da escuta ativa, do bom acolhimento, de uma postura de multiparcialidade, empatia, cuidado, sensibilidade, fomentando a criatividade e a auto-observação. Trata-se de um trabalho fundamental na prevenção à violência psicológica e aos prejuízos emocionais que a criança pode desenvolver
nos casos em que se percebe a ocorrência ou a possibilidade de alienação parental.
A orientação dos atendidos que acionam o Programa após separações e conflitos
com o ex-cônjuge/companheiro pode propiciar um trabalho que vise desenvolver novos sentidos e possibilidades sobre a separação e entender como a dinâmica atual do
funcionamento da relação pode influenciar negativamente os filhos do casal.

Livro Mediacao 2.indb 196

27/11/2011 14:05:58

PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS: UMA EXPERIÊNCIA DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

197

Entende-se que o objetivo da orientação é questionar o funcionamento da dinâmica das relações, favorecer novas percepções, abrir possibilidades de reflexão e novas associações, colocando em pauta a importância que tem a preservação da saúde emocional
e psíquica da criança nos casos de separação conflituosa do casal. Isso tudo baseado nos
princípios da mediação, notadamente o da responsabilização das partes no processo.
Nesse contexto, o princípio da responsabilização tem especial importância, pois,
como o nome do princípio sugere, pretende-se promover a assunção da responsabilidade do indivíduo sobre a própria vida e a real dimensão do impacto que suas atitudes
podem provocar na vida do outro.
É importante notar que o trabalho desenvolvido não tem qualquer cunho moralizante, sendo uma preocupação constante evidenciar a inexistência de verdades indiscutíveis ou de padrões de comportamento para os atendidos. A intenção é, apenas,
incentivar a reflexão sobre as ações de cada um e suas consequências no âmbito da
existência em família.
Essa prática é importante para promover a autonomia, pois, somente com o esclarecimento das consequências das palavras e as ações dos atendidos sobre o antigo
parceiro e sobre as crianças e adolescentes, haverá a escolha livre dos indivíduos sobre
quais valores gostariam de repassar a seus filhos e quais os objetivos querem alcançar
em sua vida familiar.

7. Conclusão
A construção do presente artigo foi embasada nas reflexões despertadas pela
experiência das equipes técnicas do Programa Mediação de Conflitos Jardim Leblon
e Vespasiano. Este trabalho não objetivou realizar uma análise comparativa das duas
experiências. Pretendeu-se apenas relatar estratégias utilizadas nos procedimentos de
mediação e de orientação, abarcados pela metodologia do Programa. A prática demonstra que há necessidade de intervir na questão da alienação parental e da preservação dos vínculos parentais, que são temas transversais de grande recorrência nos
atendimentos e merecem atenção especial, dados os impactos nos níveis subjetivo e
coletivo que podem provocar.
Ambas as experiências narradas evidenciam o quão propícios são os atendimentos para discutir questões familiares, principalmente aquelas relacionadas aos direitos
das crianças e adolescentes, frequentemente não percebidas pelos envolvidos no conflito. Além disso, buscou-se mostrar o potencial que as equipes têm para identificar
eventuais violações, provocar reflexões sobre o cerne dos conflitos e suscitar reflexões
acerca da temática.
A (re)construção e o aprimoramento da metodologia são constantes no Programa Mediação de Conflitos. Atentar para a questão da alienação parental no Eixo
Atendimento Individual6, que abrange a mediação e orientação, é fundamental para
enfrentar o desafio da prevenção à violência intrafamiliar.

6

Considerando que os eixos do Programa se retroalimentam, a equipe do PMC Jardim Leblon vem,
inclusive, pensando numa forma de coletivizar o tema.
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Espera-se que o presente artigo seja uma oportunidade de fomentar as discussões sobre alienação, rupturas das relações parentais e para ilustrar possíveis formas de atuação dos técnicos sociais e estagiários no cotidiano do trabalho, almejando
sempre o respeito à subjetividade e o fortalecimento à autonomia do atendidos.
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ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA
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“A educação como prática de liberdade, ao
contrário daquela que é prática de dominação, implica na negação do homem abstrato, isolado, solto,
desligado no mundo, assim também na negação do
mundo como uma realidade ausente nos homens.”
Paulo freire

1. Introdução
Há muito que a palavra mediação integra as manchetes das políticas públicas
no Brasil e no mundo. Apresentada como alternativa à hermética estrutura jurídica,
inalcançada por grande parte da população, a mediação despontava como um caminho
eficaz, barato e flexível para lidar com as controvérsias entre pessoas.
Inicialmente marcada como uma opção empobrecida do acesso à justiça ou
como uma justiça de segunda categoria, desde seus primeiros movimentos até o dia
de hoje novos valores e expectativas foram adicionados aos programas de mediação de conflitos que mostram atualmente um acercamento maior desta prática aos
conceitos de pertencimento e pluralidade, mais próximos, portanto, das políticas de
cidadania e direitos humanos.
Adensa, assim, a perspectiva da mediação de conflitos no cenário público. Despontam relevantes iniciativas movidas por governos e sociedade civil, procurando dar
forma e conteúdo a uma matéria de compreensão cada vez mais ampliada. Programas
como este de Minas Gerais, que combinam consistência teórica e experimentos práticos, contribuem para, passo a passo, dar significado à mediação pública no Brasil.
Flertando com espaços comunitários como escolas, delegacias, judiciário, favelas
e bairros populares, pode-se afirmar, sem temor, que a ideia de mediação de conflitos
está firmemente inserida na agenda política no país, ao menos presente de forma contumaz nos discursos e anseios dos gestores.
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Entretanto, na ação é que se constituem as políticas de mediação. Não há marco
legal estabelecido e, sendo este tema afeito às relações humanas, pode-se inventar um
sem-número de atividades reconhecidas como parte integrante de uma prática mediadora. Mediação é dessas palavras de significado aberto e contraditório, que permitem
e estimulam a interpretação. Não serviria ao poema de Drummond quando este diz:
“Falar é completamente fácil, quando se tem palavras em mente que expressem sua
opinião”, não pela ausência de significado, mas pela liberdade de apropriação. Curiosamente, o complemento do poema mineiro explica seu desafio mais concreto: “Difícil
é expressar por gestos e atitudes o que realmente queremos dizer...”
Distinto do ansiado por alguns, a mediação comunitária não obedece a um modelo preestabelecido, mas é fruto de princípios, métodos e práticas, sendo estas últimas o componente decisivo para validar os dois primeiros. Aprender sinceramente
e afetivamente com a prática e a partir dela reconhecer o movimento necessário de
ajustes e legitimação das políticas atende ao propósito de se preocupar com a forma e,
sobretudo, com a efetividade da ação proposta.
Nesse sentido, a mediação, em seus múltiplos exercícios de enraizamento comunitário, cuida de encontrar o ponto de equilíbrio e interseção do conjunto das políticas
públicas presentes no espaço definido de intervenção.
Apesar da dificuldade em uniformizar uma linha comum nos programas de mediação, soa bastante positivo pensar que uma proposta de mediação vai além do ato
de mediar um conflito, e reconhece e dá importância para temas como: organização
comunitária, formação de redes sociais, procedimentos de escutas coletivos etc.
Ao considerar o contexto social e os atores locais envolvidos, essa política inova
ao reconhecer as especificidades de cada ambiente e as potencialidades a partir da
realidade comunitária existente, em que se aposta em um processo retroalimentado de
transformação pela convivência.
Ressignificar o sentido da participação coletiva na formulação e monitoramento
das políticas públicas, movendo na direção de uma postura colaborativa e corresponsável é desafio para o Brasil e para o mundo. Ignorar que o contexto social estabelece
os limites e percursos na implementação das políticas possivelmente vai exigir mais
esforço e produzir menores resultados.
Essa perspectiva ampla e atual da mediação comunitária dá vida a este capítulo
do livro e mostra algumas das várias interfaces existentes entre as políticas de mediação
de conflitos e suas relações comunitárias. Nos textos apresentados por profissionais
que fazem de sua prática insumo para reflexão pessoal e coletiva, sendo, por isso, rico
em detalhes, atores e datas, e que nos coloca à disponibilidade uma leitura localizada,
mas também a comparação de cenários semelhantes.
Vale, ainda, mencionar o cuidadoso esforço de sustentação teórica presente nos artigos aqui publicados, tomando como referências autores nacionais e internacionais para
estabelecer nexos entre a prática comunitária e a produção acadêmica. Neste conjunto
de palavras e desejos, somos brindados com instigantes casos de práticas sociais que
buscam romper com a visão clássica de isolamento temático e mobilização comunitária
Alguns pontos perpassam de maneira transversal os textos e merecem destaque
em busca de uma primeira reflexão a respeito da temática relacionada à organização comunitária, que pode ser aprofundada nos exemplos relacionados nas páginas seguintes.
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Mobilização comunitária
Este parece ser um item fundamental como intervenção estratégica e como
atividade finalista. Por um lado, em que aparece como um elemento marcadamente
de cunho político, com amparo conceitual na democracia direta e cuja expressão é a
participação crítica e reivindicatória, consciente e coletiva. Por outro lado, os exemplos mostram um forte pragmatismo e uma significativa fragilidade dos processos e
atores envolvidos nos casos de mobilização comunitária. Os exemplos demonstram
estratégias de mobilização individual com indução do projeto à mobilização para
temas coletivos, em grande medida com foco em benefícios individualizados ou
para segmentos populacionais. A mobilização comunitária se confunde, ainda, com
a ação de comunicação, que, sem dúvida, guarda práticas comunitárias, mas são elementos completamente diferentes.

Atuação em redes sociais
Esta possivelmente é a característica mais destacada no debate sobre organização
comunitária. A perspectiva de somar esforços e produtos agrada a todos em um cenário
de precariedade de recursos e de alta carência de resultados. A “articulação de saberes e
experiências” interessa a todos em princípio, mas esbarra em disputas egoicas e de representação, dificultando enormemente a constituição de redes sociais para a realização das
políticas públicas. Tomando a ideia de que a rede pressupõe a adesão voluntária de seus
membros e a definição de interesses comuns, essas redes sociais são influenciadas pela
fragilidade presente na mobilização comunitária. Este é, com pouca chance de erro, um
dos pontos críticos para a manutenção das políticas de direitos humanos.

Superação da fragmentação das políticas
Um quadro facilmente percebido na intervenção territorial é a fragmentação
da agenda política existente. A desagregação de políticas sociais pode ser observada
pela pouca interação entre as agendas temáticas, mas também pelo isolamento das
políticas específicas das instâncias de governo e de organizações da sociedade civil.
Difícil afirmar que essa desagregação é fruto apenas da incapacidade de relacionar
os temas. Muito mais provável que essa dinâmica é ainda consequência da cultura
de competitividade e das disputas de interesses eleitorais presentes em boa parte das
políticas públicas brasileiras.

Monitoramento e diagnósticos participativos
Reconhecer a importância em se realizar um planejamento prévio intervenção
social em si não traz novidades na lógica da gestão pública, entretanto o desafio aqui
apresentado é como transformar esse processo de diagnóstico em um enlace de engajamento e pertencimento das organizações comunitárias com os procedimentos
em sua fase preliminar.
Estabelecer mecanismos inovadores de uma escuta forte e sincera permite aproximar as demandas locais de maneira mais interativa e efetiva na formulação e monitoramento das partes interessadas.
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Capital social /pertencimento
Preocupados seus autores com um “envolvimento do sujeito com a comunidade”, os textos deste capítulo refletem sobre os laços de solidariedade e pertencimento
estabelecidos a partir da iniciativa concreta. A atenção para com a forma e o conteúdo
presente nas distintas redes de relações comunitárias é apresentada como elemento
central da atuação do Programa de Mediação Comunitária de MG.

Foco na prevenção da violência
No contexto desta publicação, é evidente também o destaque apontado para as
intercessões que ocupam os temas de prevenção da violência, que funcionam como
elemento catalisador da mobilização social e, ao mesmo tempo, como referência da
política governamental.
Assim, para além dos pontos acima mencionados os artigos vão recheados de
sugestões e alertas para trabalhos de natureza similar aos aqui apresentados. A ênfase
em posturas criativas e ousadas apontada em um dos artigos, ou a importância da devolutiva do diagnóstico explicitada em outro texto, ou, ainda, a relevância de articular
redes de atendimento local são pontos que chamam a atenção. Temas vinculados ao
cuidado com a comunicação e a relevância da mobilização em torno do meio ambiente
são igualmente tratados nos artigos publicados.
Chama, igualmente, a atenção o caráter retroalimentador e pedagógico presente na
articulação comunitária. O estímulo pela troca de experiências de vida entre pessoas e
organizações, centrada na percepção da realidade local, transforma as relações e sujeitos
envolvidos no processo, bem expresso por Paulo Freire: “A realidade não pode ser modificada senão quando o homem descobre que é modificável e que ele o pode fazer”.
A organização comunitária sugere romper um ciclo negativo de desesperança e
isolamento especialmente presente nos centros urbanos complexos e impessoais. É
como tentar reinventar a ideia de cidadania em uma fórmula simples de informar e
difícil de praticar.
Percepção/ pertencimento comunitário + reivindicação + educação para
transformação = cidadania
Assim a cidadania ganha predominância a partir da esfera coletiva e pública, retratada em posturas críticas e transformadoras, em detrimento de uma cidadania privada e protecionista mais associada a um conceito de beneficiário passivo. A combinação
desigual das esferas públicas e privadas define o padrão de cidadania produzido.
Quanto mais amplo for o campo de interação entre os indivíduos, tanto maior
serão as oportunidades de novas visões e possibilidades de alterar a realidade de
maneira inovadora e surpreendente; e quanto mais abrangentes e numerosos forem
estes caminhos, tanto mais ampla será a liberdade de ação e de pensamento das
pessoas e organizações.
O ambiente comunitário deve ser um espaço seguro e confortável para lidar com
os conflitos próprios da convivência e interesses produzidos pelas pessoas, apostando em
caminhos complexos que permitam combinar unidade e diversidade, em que os indivíduos
e organizações protejam o coletivo e sejam ao mesmo tempo por ele protegidos.
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Reconhecer a influência da coletividade como corresponsável pela segurança
significa reconhecer que o Estado não é um ator único na definição e implementação de políticas nessa matéria, o que igualmente significa adotar uma postura descentralizada e participativa.
A coparticipação da sociedade civil na implementação da segurança reduz a lógica tradicional de segurança pública quase exclusivamente associada ao exercício da
força por parte das agências estatais, e insere definitivamente o conceito de cidadania
na formulação e prática da segurança. A incorporação das organizações sociais e comunitárias na formulação da Segurança Pública reforça, ainda, o conceito de cidadania
coletiva como expressão fundamental da incidência política cidadã. Essa mudança vai
além de seu efeito semântico e representa uma conquista efetiva da cidadania ativa.
A diferença da perspectiva de Segurança Pública está na incorporação do cidadão como elemento agregador. A produção de segurança não é mais obra exclusiva
dos agentes do Estado, mas nota-se a necessidade de envolver as partes interessadas
a participar responsavelmente na construção da segurança e da superação dos problemas advindos de segurança de qualquer tipo.
A co-produção é baseada na ideia de que a segurança é responsabilidade de todos, e não apenas do sistema de justiça criminal. Essa suposição deriva das múltiplas
causas da criminalidade e do comportamento antissocial, o que implica a necessidade
de uma ação coordenada e integrada. A co-produção requer, portanto, que as instituições e as partes interessadas sejam consideradas correspondentes das soluções dos
próprios problemas. Isso leva à abertura para as mudanças organizacionais e, especialmente, mudanças de atitudes e práticas nas instituições para resolver o problema.
Neste ponto, vale revelar um material produzido pela Universidade Alberto
Hurtado, do Chile, em parceria com a UN-Habitat, o qual define bem os pressupostos dessa mudança:
Primero, la participación que busca muchas veces mejorar la deteriorada relación
entre los habitantes y la policia;
En segundo logar apunta a fortalecer las redes sociales existentes bajo la presunción
de que permitirán el desarrollo y consolidación del capital social;
En Tercer termino, la participación tiende a consolidar el proceso de descentralización, que otorga a los gobiernos locales un rol cada vez más activo en la formulación e implementación de políticas y estrategias urbanas de seguridad;
Finalmente la participación de la colectividad apunta a desarrollar el derecho a la
seguridad, que amplia el tradicional enfoque sobre mejora de la calidad de vida de
las personas centradas en la vivienda y el barrio, hasta abarcar la calidad de vida a
escalas de ciudad.

A incorporação do espaço urbano e suas organizações locais na construção de
políticas de direitos é relativamente recente, mas tem ganhando relevância nas políticas públicas. O reconhecimento ao Direito à Cidade é hoje matéria prescrita em
documentos internacionais e nacionais, mesclando o direito à participação ao lado do
direito à segurança. Essa combinação, mais do que tudo, visa reduzir os riscos – não
sua eliminação – e, sobretudo, afirmar os espaços coletivos e públicos.
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Expõe a coexistência entre normas formalmente estabelecidas e as regras costumeiramente praticadas, produzindo a necessária ponte entre o legal e o cultural. Esse
modelo de segurança prevê a apropriação da cidade por todos e se estende para além
do direito à integridade física e proteção da propriedade privada, mas envolve a capacidade de viver em um ambiente no qual os direitos humanos sejam respeitados.
Novamente acerca do referido documento chileno, este último apresenta um
esclarecimento bastante revelador:
El derecho a la seguridad presupone la aceptación de la diversidad, de la alteridad,
y exige la educación para la aceptación de las diferencias de generación, de género,
de etnia, de comportamiento social, o religioso, y al mismo tiempo modalidades de
resolución de posibles conflictos en este espacio. Por lo tanto, la seguridad urbana
significa generar los espacios públicos de encuentros adecuados a las necesidades
legitimas de cada especifico y generar las condiciones de protección que los encuentros se den en forma civilizada. Esto implica formas de resolución de conflictos,
que se van modificando con el tiempo porque los grupos que componen la ciudad
cambian como también se modifican las demandas de los grupos y sus necesidades.
Lo dicho no significa la ausencia de conflictos, a veces violentos, sino más bien la
capacidades de regularlos através de una educación colectiva permanente, de control social, y sobre todo, a través de formas de prevención que permitan reducir las
causas de violencia y reeducar quien esta en situación de vulnerabilidad .
El derecho a seguridad corresponde a todos los espacios, pasando desde del más
intimo en el hogar, al de la vivienda, el barrio, la comuna y la ciudad en su conjunto
Cuando la seguridad se ve vulnerada en el espacio publico, se instala el temor en las
personas, lo que genera un doble proceso: de abandono por parte de sus ocupantes
naturales y de apropiación de exclusiva aquel espacio por parte de grupos localmente dominantes, como poden ser delincuentes, pandillas o banda de narcotraficantes. Esta situación se dá con mayor fuerza en espacio de exclusión social como los
barrios marginalizados, los que a su vez sufren en mayor medida la violencia y inseguridad. En estos contextos la seguridad urbana debe volver a ser un bien publico
que esta estrechamente ligados a otras dimensiones sociales.
No solo la demanda de seguridad urbana es transversal a muchas políticas sino es
una demanda colectiva y no solo individual. El ciudadano exige seguridad para él y
su familia, pero también pide cualidad de vida en los espacios publicos, sean estos
calles, plazas, transporte, escuelas, negocios, parques, cines, etc. Pide sobre todo que
la ciudad, el espacio público y su barrio estén seguros. En estos logares el ciudadano
quiere cualidad de vida y no solo garantía contra ladrones o delincuentes comunes.
Pide que el lugar sea agradable y funcional, pide que sea un lugar que tenga sentido
en termino de vida ciudadana, demanda implícita de todos.

Ciente de não tratar de uma matéria isenta de controvérsia, vale apostar no conflito e no diálogo, dois componentes fundamentais da transformação humana, como
forma de participação cidadã.
Esperamos que os textos aqui presentes signifiquem uma leitura prazerosa e
provocadora, e que estimulem uma prática ainda mais engajada e crítica.
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CENTRO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE BARREIRO
BRUNI CÉSAR SILVA
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FERNANDA DORNELAS DE ALMEIDA
GABRIELA NUNES TEIXEIRA
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LIDIANE CORINA GONÇALVES DA CRUZ
SÍNTIA CRISTINA DOS SANTOS
WALQUER MENDES DE AZEVEDO SOARES
WANILDA RAIMUNDA MARTINS

Resumo
Este artigo tem por objetivo expor algumas das reflexões realizadas pela equipe
do Programa Mediação de Conflitos (PMC) – Centro de Prevenção à Criminalidade
Barreiro (CPC Barreiro) – sobre os desafios encontrados na mobilização social em
demandas coletivas atendidas ao longo dos anos de 2009 e 2010, em especial o caso
coletivo “Bloco C” e o projeto temático “Café com Mulheres”. Vale destacar que
parte dessas reflexões compõe o dia a dia da equipe, devido à mesma se deparar com
muitos percalços na condução e resolução de casos de natureza coletiva. A partir de
tais dificuldades, percebeu-se alguns entraves práticos que precisavam ser (re)pensados
e (re)discutidos no intuito de se conseguir realizar uma prática que esteja efetivamente
baseada no referencial teórico-metodológico do Programa Mediação de Conflitos, isto
é, fundamentada em seus conceitos basilares. Este artigo, portanto, se configura como
um convite para que sejam repensadas as práticas e intervenções realizadas em demandas coletivas, a partir da atuação nas comunidades da área de abrangência do CPC
Barreiro. Em suma, as discussões realizadas sobre as demandas coletivas em questão
foram baseadas no referencial teórico-metodológico do Programa.
Palavras-chave: Demandas Coletivas; mobilização social; teoria e prática.

Introdução
Muito se ouve dizer sobre a distância existente entre teoria e prática. Essa distância
provoca imensos desafios quando é necessário lançar mão da teoria na prática ou quan-
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do a prática precisa ser sistematizada na teoria. Deve-se pensar em ideias que possam de
alguma forma minimizar a distância que há entre esses dois saberes. Para essa minimização, pode-se dizer que o Programa Mediação de Conflitos (PMC), enquanto política
de prevenção social à criminalidade desenvolvida e executada pela Coordenadoria de
Prevenção à Criminalidade do Governo do Estado de Minas Gerais1, busca construir,
através de suas ações nas comunidades em que atua, estratégias e conhecimentos que
possam estruturar o conjunto teórico-metodológico que norteia a prática realizada.
O PMC é pautado por uma metodologia que visa à promoção dos direitos humanos e a participação cidadã das comunidades onde atua. Os conceitos que embasam essa
metodologia são estruturados e organizados a partir das experiências vivenciadas através
das ações/atividades realizadas pelo Programa desde 2006, ano de sua implementação.
Entretanto, as experiências provenientes da prática do Programa Mediação de Conflitos
Barreiro vêm demonstrando o quanto é desafiador pensar em proposições e/ ou estratégias que possibilitem uma ampliação da interseção entre teoria prática, fazendo com que
se busquem novas ideias e outros caminhos para as intervenções a serem realizadas.
Cabe destacar que, para o direcionamento e planejamento das ações, o Programa leva
em consideração as informações e valores da cultura local das comunidades de sua área de
abrangência. Dessa forma, caso tais informações e valores não sejam utilizados, isso poderá acarretar a ausência de legitimação do Programa e de suas práticas posteriores.
Para a implantação do PMC em uma determinada área de vulnerabilidade social no Estado de Minas Gerais, é realizada uma pesquisa pelo Centro de Estudos de
Criminalidade e Segurança Pública (CRISP), a fim de verificar a necessidade da intervenção da política pública de prevenção à criminalidade2. Posteriormente é realizado
pela equipe técnica um Diagnóstico Organizacional Comunitário (DOC), que é um
instrumento do Programa3.
Através da aplicação desse instrumento no ano de 2006 e do trabalho continuado do PMC Barreiro ao longo destes cinco anos, foi possível perceber a relação e o
nível de pertencimento dos moradores com as suas comunidades; as formas de organização e interação entre moradores, bem como os vínculos estabelecidos; as principais
demandas, valores, história e a construção cultural de cada local. Tais percepções contribuíram para o planejamento e metodologia de trabalho da equipe, tais como a forma
de agendamento dos atendimentos, criação de instrumentos para encaminhamento e

1

2

3

A partir da Reforma Administrativa da atual gestão do governo do Estado de Minas Gerais,
ocorreram mudanças nos nomes de algumas repartições da Secretaria de Estado de Defesa
Social. No primeiro semestre de 2011, a Superintendência de Prevenção à Criminalidade passou a se chamar Coordenadoria de Prevenção à Criminalidade.
Esse reconhecimento é feito através de uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública (CRISP) da UFMG, que define a importância da implantação
de um Centro de Prevenção à Criminalidade na localidade selecionada para esse diagnóstico.
“Ele se constitui como uma importante ferramenta de divulgação do Programa, fonte de conhecimento acerca da dinâmica da comunidade e dos atores locais, tais como: lideranças, associações, grupos
organizados, entidades comunitárias e religiosas. Neste processo, as equipes vão a campo, buscando
pessoas de referência e representantes das entidades que respondem a um questionário e posteriormente, os resultados deste serão socializados com a comunidade.” (PROGRAMA MEDIAÇÃO DE
CONFLITOS, 2009: 83-84)
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retornos de casos coletivos, formas de mobilização, de divulgação das atividades desenvolvidas pelo Programa, entre outros.
Em que pesem as considerações, por mais que as ações e intervenções do PMC
Barreiro tenham sido pautadas nas informações advindas das comunidades e de alguns equipamentos locais, percebeu-se que a leitura feita da comunidade através do
DOC e de outras fontes é bastante mutável. Ela se atualiza de acordo com a dinâmica
das relações estabelecidas e, em especial, com as novas demandas apresentadas pelos
moradores. Diante disso, é necessário que as fontes de leitura sejam atualizadas e reavaliadas constantemente, no intuito de contribuir para a realização de intervenções
cada vez mais efetivas. Para tal finalidade, o PMC Barreiro também está trabalhando na
aplicação do segundo Diagnóstico Organizacional Comunitário, no ano de 2011, com
o objetivo de fazer novos levantamentos sobre essas comunidades.
Mesmo diante da busca por um maior e melhor conhecimento em torno das
necessidades dessas comunidades, um dos principais desafios encontrados pelo PMC
Barreiro, desde a sua implantação, está relacionado à mobilização dos moradores acerca das demandas coletivas. Descreve-se aqui enquanto demandas coletivas aquelas
ações em que estão envolvidos grupos e pessoas cujas questões apresentadas estão
além do interesse individual. Em razão de essas demandas envolverem interesses de
grupos, é necessário que todos estejam mobilizados, em busca de um objetivo comum.
Porém a mobilização desse grupo não é uma atividade simples, tendo em vista que envolve a participação de vários integrantes com histórias e atuações diferentes. Assim,
pode-se dizer que a mobilização é uma tarefa processual, uma vez que não acontece
de forma instantânea ou automática e “só pode ser pensado por meio de uma atuação
em rede, contando com a participação das lideranças, grupos e entidades locais para
trabalhar o envolvimento dos moradores da região na resolução conjunta das questões
que afetam a coletividade” (RODRIGUES et al., 2010: 29).
Ainda segundo Rodrigues et al. (2010), a mobilização se dá através de estratégias para provocar a participação dos moradores no que cabe às demandas coletivas,
por vias dos seguintes eixos: Atendimento Coletivo, Coletivização de Demandas e/
ou Projetos Temáticos. Esses eixos, muito embora tenham em comum o objetivo de
trabalhar casos coletivos, se diferem na forma como são classificados pelo PMC.
Os eixos Projetos Temáticos e Coletivização de Demandas, diferente do eixo
Atendimento Coletivo, são diretrizes para ações de intervenção do PMC em demandas
oriundas das leituras da equipe técnica em relação à comunidade. Acontecem através
da elaboração de projetos para ações pontuais diagnosticadas e planejadas pela equipe
do Programa Mediação de Conflitos, contendo objetivos, metodologia, resultados e
cronograma de execução4. Todos esses pontos que compõem esses dois eixos são estruturados de acordo com o conjunto de conceitos que definem e direcionam a forma
de atuação do Programa. “Os projetos devem partir de um diagnóstico da dinâmica da
comunidade e dos fatores de risco enfrentados pela mesma em relação à violência e à
criminalidade” (PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, 2009: 95).

4

“Pode-se dizer que as Coletivizações de Demandas são ações de menor complexidade e geralmente envolvem um tempo menor para sua execução. Enquanto isso, os Projetos Temáticos possuem um maior
detalhamento e ocorrem em mais encontros com a comunidade.” (RODRIGUES et al., 2010: 31)
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Preservadas as diferenças entre os três eixos, fato é que, por se tratar de demandas que envolvem grupos, grandes são os desafios encontrados pelo Programa
Mediação de Conflitos Barreiro para se trabalhar uma demanda coletiva. Dessa forma,
são destacadas aqui duas experiências ocorridas nos anos de 2009 e 2010 no PMC
Barreiro, para ilustrar os desafios e percalços encontrados na execução dessas ações.
A primeira, denominada “Bloco C”, é uma demanda de Atendimento Coletivo, que
ainda está em andamento; e a segunda, o “Café com Mulheres”, se trata de um Projeto
Temático. Ambas demandaram da equipe técnica respostas e estratégias alicerçadas na
metodologia que embasa o Programa.

Demanda do Bloco C
Essa experiência cuida de um caso coletivo que chegou ao conhecimento do Programa Mediação de Conflitos em 29 de Outubro de 2009. A demanda principal deste
caso está relacionada à infraestrutura e se tratava de ocorrência de escorregamentos
de terras nos blocos A, B, C e D do Conjunto Esperança. Referidos escorregamentos
vêm causando comprometimento das estruturas das casas desses blocos.
A demanda chegou ao Programa através da representação de três moradores do
bloco C. Eles relataram que já havia três anos que os escorregamentos estavam ocorrendo e que algumas ações já tinham sido iniciadas, tais como o contato com a Defesa
Civil e com a URBEL (Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte).
Todavia, o grupo envolvido na demanda se desmobilizou. Os principais relatos
referentes a essa desmobilização estavam relacionados à falta de comprometimento
dos moradores, às questões de horário de trabalho, desorganização para a obtenção
de retornos do Poder Público Municipal, dentre outros. Assim, os primeiros desafios
encontrados pelo PMC no que se refere a essa demanda dizem respeito à organização
e mobilização do grupo. Segundo os representantes da demanda, a manutenção do
grupo em situações de interesse coletivo sempre foi o maior desafio da comunidade.
Partindo dessa situação, o PMC Barreiro passou a orientar os moradores sobre “técnicas de mobilização” que poderiam ajudar a motivar um grupo a participar da demanda
em questão. Dessa orientação, surgiram estratégias como contato telefônico e pessoal, elaboração de uma carta-convite e outros métodos que foram sendo criados a partir da sugestão dos próprios moradores com auxílio do PMC, ou seja, meios produzidos a partir da
criatividade e prática, da equipe técnica junto aos demandantes. Como resultado, o grupo
passou a contar com a participação de 10 moradores representantes dos blocos B e C.
O PMC buscou orientar e responsabilizar os primeiros componentes do grupo que viria a se formar, sobre a necessidade da participação de mais pessoas que
pudessem estar sendo prejudicadas pelo problema apresentado. A finalidade dessa
orientação do Programa é o fomento à participação social em demandas que tenham
caráter de coletividade. A responsabilização é um dos princípios do PMC e tem como
meta a elevação do potencial transformador de uma determinada comunidade (RODRIGUES et al., 2010). O papel do mediador nos casos coletivos, e de forma geral, é
o de se posicionar como facilitador, promovendo os demandantes para a posição de
condução dos problemas por eles apresentados.
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Após esse primeiro momento, ocorreram os encontros para a organização das
estratégias de intervenção para a resolução do problema. Foi quando surgiu o segundo desafio: a incompatibilidade de horários dos moradores para acompanhamento
da demanda, tendo em vista que vários moradores trabalham diurnamente e algumas
reuniões são realizadas no horário em que muitos destes estão trabalhando, fato que
dificulta a participação dos mesmos. Em virtude disso, muitos dos envolvidos não
puderam estar presentes no horário da reunião que ocorreu às 14:00h na Regional
do Barreiro, por intermédio da Gerência de Áreas de Risco, o que ensejou a participação de poucos moradores.
Diante de tal situação, a posição da equipe técnica do PMC Barreiro foi a de averiguar quais eram os fatores, além do horário incompatível, que estavam interferindo
negativamente na organização do grupo naquele momento. Uma das estratégias da
equipe juntamente com os participantes que continuavam empenhados para a resolução do problema foi tentar compreender o que estava acontecendo, decidindo, então,
realizar uma reunião no local da demanda. Essa ação objetivou a busca de um coro
maior no dia dessa reunião, uma vez que tal encontro ocorreria na porta da casa dos
envolvidos, e, por essa razão, pensava-se que haveria a mobilização dos moradores
atingidos pelo problema. Nesse dia, houve uma forte chuva. Entretanto, os membros
da equipe técnica do PMC Barreiro compareceram ao local programado para reunião
e apenas um participante esteve presente.
Os fatores que estavam dificultando a mobilização nesse grupo foram analisados
e discutidos pela equipe por um período de duas semanas, nas quais foram reavaliados os processos de intervenções junto ao grupamento. Nesse lapso temporal, alguns
componentes do grupo compareceram ao PMC, relatando que os participantes estavam desmotivados por não se considerarem representativos frente ao poder público,
devido ao pequeno número de moradores envolvidos na demanda. Uma parte dos
integrantes desistiu de participar da demanda por pensar que não haveria solução para
esse caso. A equipe do PMC analisou juntamente com os presentes a intenção dos
mesmos em dar continuidade à demanda, uma vez que um dos requisitos para que a
organização comunitária seja bem sucedida está na voluntariedade dos participantes.
A voluntariedade e a liberdade são outros princípios do PMC, pois o Programa
entende que a liberdade de adesão às ações e a voluntariedade dos participantes são
pré-requisitos que devem ser observados pelo mediador na condução de toda e qualquer atividade desempenhada.
Os seis integrantes restantes escolheram dar continuidade à demanda, mesmo
tendo havido a desistência de outros. A equipe do PMC Barreiro entendeu que deveria
trabalhar no intuito de fortalecer o grupo, para que o mesmo pudesse ter acesso ao
poder público com objetivo de resolver a demanda. Dessa forma, no dia 29 de dezembro de 2009, o grupo de moradores compareceu à Gerência de Risco da Regional
Barreiro para uma reunião com a gerente responsável. Eles levaram o ofício elaborado
com ajuda do PMC, que foi recebido e protocolado pela gerente como um pedido de
intervenção na situação supracitada.
O terceiro desafio de mobilização se deu em decorrência da demora de retorno
sobre a demanda por parte do Poder Público. Os poucos retornos obtidos por parte da
Regional Barreiro até o ano de 2011 relatavam a dificuldade do processo de licitação de
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empresas para a execução da obra, a falta de disponibilidade de pessoal, recursos financeiros e outros, motivos pelos quais não foi solucionado o problema dos envolvidos.
Diante de todos os desafios mencionados, o que mais tem demandado da equipe
é manter o grupo mobilizado, apesar do longo período de duração da demanda e da
ausência de um motivador concreto, tendo em vista que estão aguardando a realização
da obra pelo Poder Público.

O Projeto “Café com Mulheres”
O Projeto Temático “Café com Mulheres” foi realizado pelo PMC Barreiro entre os meses de julho e outubro de 2010, contando com a participação de cerca de 20
mulheres, com idade a partir de 18 anos. O objetivo desta ação foi potencializar fatores
de proteção, tais como: empoderamento, melhora da percepção da imagem corporal,
autoconhecimento, pensamento e posicionamento críticos perante os problemas intrafamiliares e comunitários, a fim de minimizar os efeitos negativos dos fatores de
riscos existentes na comunidade, bem como a dependência financeira das mulheres,
violência doméstica, ausência de planejamento familiar, carência de informações (direitos e deveres) e a postura passiva perante os conflitos vivenciados por elas.
Esse projeto foi construído a partir da percepção da equipe nos atendimentos
individuais, nos quais havia, por parte das atendidas, vários relatos de conflitos intrafamiliares, relacionados a separação, divórcio e pensão de alimentos, sendo que, em muitos
desses casos, ocorria violência física, psicológica e moral. Percebia-se também a ausência
de diálogo entre os membros da família, uso de bebida alcoólica e drogas – fosse pelo
(ex-)esposo/(ex-)companheiro ou por seus filhos. Percebia-se, ainda, que, nas famílias,
havia uma definição rígida dos papéis familiares, ocasionando vários conflitos.
Como esses relatos diziam de situações de violências sofridas por essas mulheres
(violência doméstica, falta de acesso e garantia a informações e direitos fundamentais,
entre outras), as quais demonstravam dificuldade ou receio de falar, a equipe técnica
do PMC Barreiro buscou estratégias que pudessem mobilizá-las e colocá-las em contato com seus problemas de maneira que essa experiência promovesse reflexões e não
se tornasse apenas uma simples repetição de um relato de uma situação de violência.
A partir dessas estratégias, a proposta do projeto “Café com Mulheres” foi trabalhar,
através de “Encontros Temáticos”, tais como “Encontros da Beleza”, assuntos que
estimularam a reflexão, a melhora da autoestima e um maior conhecimento/autoconhecimento dessas mulheres, visando criar meios que favorecessem a autonomia, a
emancipação, a construção da cidadania e o reconhecimento enquanto participantes
do seu meio familiar e social.
Diante do desafio da elaboração de um projeto, cuja aposta era tratar de um assunto delicado e difícil para muitas mulheres sem que isso se tornasse uma experiência
negativa, a equipe do PMC Barreiro pensou na importância de se estabelecer parceria
com alguns atores considerados relevantes para a efetivação das atividades. Segundo
Rodrigues et al (2010), o primeiro passo para desenvolver as estratégias de mobilização
é o envolvimento da rede local. Para tanto, a execução dessa atividade contou com
as parcerias de uma oficineira e um oficineiro do Fica Vivo!, bem como de uma en-
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fermeira do Centro de Saúde da Vila Cemig. Os oficineiros foram contratados para
atividades desenvolvidas nos “Encontros da Beleza” e a enfermeira foi convidada para
realizar uma palestra sobre prevenção.
Com o projeto elaborado, a segunda fase consistiu na mobilização das participantes em potencial. Foi preciso criar uma comunicação que realmente chamasse a
atenção das mulheres das comunidades atendidas pelo PMC. A equipe discutiu em
reuniões, quais os tipos de divulgação que conseguiriam alcançar o público alvo do
projeto, tendo em vista que se buscava mobilizar as partes de modo que as mesmas
participassem do projeto de maneira ativa, como corresponsáveis pela diminuição dos
fatores de riscos. Segundo Henriques, Braga e Mafra (2007), mobilizar é convocar essas vontades de pessoas que vivem no meio social (e optarem por um sistema político
democrático) para que as coisas funcionem bem e para todos; é mostrar o problema,
compartilhá-lo, distribuí-lo, para que assim as pessoas se sintam corresponsáveis por
ele e passem a agir na tentativa de solucioná-lo.
Dessa forma, a mobilização das participantes se deu através da divulgação nas
redes parceiras, afixação de cartazes e reuniões da rede comunitária, bem como através
da distribuição de panfletos e da realização de um mutirão para a divulgação do projeto pela equipe do CPC, através de caminhada nas comunidades. A equipe do PMC
ligou e enviou mensagens de textos (SMS) para mulheres atendidas no programa, que
demonstraram, através da ficha de atendimento, interesse em participar de projetos.
Tais estratégias foram utilizadas a partir de uma releitura feita pela equipe sobre a forma como acontece a divulgação de eventos realizados na comunidade.
Para alcançar os objetivos do projeto, foram realizados ao todo quinze encontros
semanais, sendo um encontro para a abertura do projeto, onze encontros com grupos
reflexivos, denominados “encontros temáticos”, com duração de três horas cada encontro,
e com um café da tarde, quando um(a) profissional apresentou informações sobre: Direito
de Família, relações conjugais e parentais, conflitos no meio familiar e saúde da mulher.
Os encontros de intervenção vivencial de trabalho da autoestima, denominados
“Encontros da Beleza”, foram realizados por profissionais de beleza que proporcionaram às participantes uma mudança no visual. Estas contaram com as seguintes atividades: manicure, cabeleireiro e uma aula de automaquiagem.
Referidos encontros foram intercalados com as temáticas, e, no processo, foi
possível observar como as mudanças oriundas do cuidado com o próprio corpo provocaram nas participantes um aumento na autoestima, além de outros tipos de cuidados. Participaram também um profissional da Biodança, com a temática “Identidade
e Corpo”, e uma profissional da psicologia, com a temática “Relações intrafamiliares
e conjugais”. Esta última profissional promoveu sete encontros, nos quais realizou
oficina de grupo, através dos temas que as próprias mulheres propunham. Ocorreram,
nesse espaço, momentos de trocas de experiências e interação entre as participantes.
Doze encontros foram realizados na sala de reunião do CPC Barreiro e três em
um espaço da Igreja Católica do Conjunto Esperança, tendo em vista que o CPC não
dispunha de espaço e infraestrutura para o dia de cabeleireiro.
Para o acompanhamento do Projeto e organização das tarefas, a equipe técnica
se subdividiu. Dessa forma, os encontros foram acompanhados sempre por duas me-
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diadoras, sendo relevante apontar que a equipe decidiu que tal acompanhamento não
seria realizado por homens, pois poderia gerar algum constrangimento ou dificultar as
falas das participantes.
Devido ao convênio que o Programa Mediação de Conflitos tem com o CDC
(Centro de Defesa da Cidadania), todo o financiamento, custeio de materiais necessários, como também o pagamento dos profissionais ocorreu por via deste último.
A rede local da área de abrangência do Programa foi convidada para atuar como
parceira, a fim de envolver a articulação da rede e garantir a efetivação do Projeto.
Em relação ao parceiro Fica Vivo! a ação desenvolvida foi a contratação de oficineiros para os dias da beleza. O Centro de Saúde Vila Cemig, por sua vez, atuou com
uma profissional da saúde, no propósito de que a mesma, como dito anteriormente,
ministrasse uma palestra sobre prevenção. As demais instituições parceiras atuaram
especificamente na divulgação.
O monitoramento das atividades foi realizado constantemente pela equipe do
PMC Barreiro, através das observações das mediadoras que acompanharam os encontros, pelos relatórios produzidos por estas e através dos profissionais que atuaram nos
encontros, os quais também pontuavam as experiências e observações. Outro método
utilizado foram as listas de presença, que, além de fornecer informações da média de
participação, viabilizavam subsídios de quando a equipe deveria mobilizar as mulheres,
quanto às suas participações.
Durante a execução do Projeto, a equipe teve que lidar com situações as quais poderiam desmobilizar o grupo, como as desavenças entre algumas participantes e mesmo o
acontecimento de um furto. Esta situação ocorreu durante a entrega de um kit de beleza.
Uma ex-participante, ao saber da entrega desse kit, compareceu ao CPC e levou
um kit sem a autorização da equipe. O fato provocou muita discussão durante o encontro, levando as participantes a quererem tomar providências “violentas”, ir à casa
da ex-participante para pegar o kit e “acionar” o pessoal do tráfico de drogas para
informar sobre o acontecido, pois o furto na comunidade é algo que gera punição por
parte do tráfico.
O PMC Barreiro atuou nessa situação através de uma reflexão sobre as formas
de solução de conflitos. Assim, a equipe construiu um momento de intervenção em
que as participantes apresentaram uma postura diante da situação ocorrida: elas resolveram que o melhor a fazer seria chamar a ex-participante para um diálogo, para esclarecer o que havia ocorrido. Muito embora essa ex-participante não tenha aceitado o
convite de conversar com o grupo, ela esteve no CPC, devolvendo o kit e esclarecendo
sua conduta para a equipe técnica.
Apesar de o grupo não ter-se desmobilizado diante do ocorrido, o PMC, durante
todo o projeto, buscou meios que mantivessem a participação assídua das mulheres,
através de ligações e envio de mensagens. Tais condutas levaram as participantes a se
envolverem com o projeto, se responsabilizando quanto às suas ausências, justificando-as para a equipe técnica.
O Projeto, a partir da avaliação da equipe e das participantes, cumpriu seus objetivos, na medida em que minimizou os fatores de riscos, bem como fomentou a
cidadania, autonomia e emancipação, provocando uma mudança de comportamento
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dessas mulheres, tanto na autoestima (visual) quanto na postura mais ativa diante das
relações que vivem em seu cotidiano familiar e comunitário.

Considerações Finais
Para a equipe do PMC Barreiro, a condução dessas demandas comunitárias requer de seus integrantes uma postura inventiva, dinâmica e inovadora. Trata-se de
apostar no conhecimento que se tem sobre as comunidades atendidas e aquilo que as
mobiliza, afinal “mobilizar é construir um senso de responsabilidade e participação,
atraindo para a arena de debate e ação diversos atores locais que muitas vezes evitam
se envolver com os problemas enfrentados pela comunidade, sejam esses problemas
de âmbito interpessoal, intergrupal ou intragrupal” (RODRIGUES et al., 2010: 29).
Nesse sentido, a mobilização comunitária é uma ferramenta teórica que surge na
metodologia do Programa Mediação de Conflitos. No entanto, é importante ressaltar
que a mesma não apresenta nenhuma estrutura pronta capaz de sanar todos os percalços que se apresentam durante a dinâmica das ações desenvolvidas.
Para se pensar em estratégias e contribuições do conhecimento empírico no trabalho realizado pelo PMC, é preciso reduzir a diferença existente entre o saber científico e o saber empírico, de modo que seja possível acessar as pessoas, entender o que as
movimenta, mobiliza, interessa, para que depois seja desenhada uma ação legitimada
pela comunidade e que realmente atenda suas necessidades.
Cumpre ressaltar que a mobilização social é um meio de exercício da democracia,
pois são os participantes que constroem conjuntamente a solução para a demanda
coletiva. Nesse sentido, “a mobilização social é a reunião de sujeitos que definem objetivos e compartilham sentimentos, conhecimentos e responsabilidades para a transformação de uma dada realidade, movidos por um acordo em relação a uma determinada
causa de interesse público” (HENRIQUES; BRAGA; MAFRA, 2007: 36).
Dessa forma, mesmo diante de vários entraves, é muito satisfatório para a equipe
do PMC contribuir para que haja a mobilização dos participantes em prol de objetivos
e demandas comuns da comunidade. Essas experiências nos dão a sensação de que
mais uma etapa foi vencida. Assim, resta prosseguir para o próximo desafio: contribuir
para manter o grupo mobilizado e ciente de que a participação de todos no processo
é de extrema relevância.
Diante disso, pode-se dizer que o trabalho desenvolvido, em especial nas comunidades Conjunto Esperança, Vila Cemig e Alto das Antenas, requer da equipe do
PMC Barreiro uma constante discussão e reflexão sobre os casos atendimentos, para
que sejam pensadas formas de intervenções mais eficazes, o que exige uma ampliação
e conhecimento das necessidades do público em questão.
Assim, foi a partir dos entraves encontrados pelo PMC Barreiro para a mobilização dos participantes em ações que envolvam interesses comuns que teve início a
construção deste texto com a seguinte indagação: “como trabalhar os conflitos entre a prática
e a teoria, em casos que necessitem de mobilização social?”
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Resumo
O presente artigo relata a experiência do diagnóstico socioeconômico no aglomerado Morro das Pedras durante o ano de 2010. Busca-se teorizar a respeito dessa prática, contextualizando-a na metodologia do Programa Mediação de Conflitos,
relacionando-a com seu núcleo conceitual. Ademais, espera-se provocar reflexões
sobre organização comunitária, gerando relações baseadas no cooperativismo e na
solidariedade. Segue-se a descrição da aplicação da pesquisa, com um resumo de sua
metodologia, objetivos, cronograma e desdobramentos.
Palavras-chave: Diagnóstico comunitário; Mobilização Social; Redes; Pesquisa-ação.

Introdução
Logo após a implantação do então denominado Núcleo de Prevenção à Criminalidade no Morro das Pedras em outubro de 2005, houve a necessidade de se conhecer
a comunidade e as entidades locais, já que toda a estratégia de inserção do Programa
Mediação de Conflitos em suas regiões de atuação passa pelo contato com a rede parceira. Com esse objetivo, nos primeiros meses de 2006 foi realizado um diagnóstico da
Rede Local do Morro das Pedras.
Em 2010, fazia-se necessário um novo diagnóstico, trazendo mais fidelidade às
diversas realidades do Morro, conhecendo demandas e carências, bem como o trabalho realizado pelas entidades atuantes na região. Ademais, buscava-se não somente
coletar esses dados, mas também articular as entidades da Rede Local. Essa articulação, que nada mais é do que um claro trabalho de organização comunitária, consiste em sistematizar os problemas encontrados, além de promover debates acerca das
responsabilidades de cada entidade e da necessidade de atuação coletiva, para que,
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futuramente, seja possível elaborar os diversos planos de ações. O objetivo central da
atuação de cada entidade parceira é comum: diminuir os riscos sociais da região através
da garantia dos direitos fundamentais de seus cidadãos. E esta justamente é uma das
finalidades do Programa Mediação de Conflitos, que se insere nas Políticas Públicas de
Prevenção à Criminalidade do Estado de Minas Gerais.
A execução do diagnóstico ficou sob a responsabilidade do Centro de Prevenção à Criminalidade (CPC) do Morro das Pedras e Ventosa, composto pelos
Programas, Mediação de Conflitos (PMC) e Fica Vivo! (FV!), e teve o apoio da
Comissão Local do BH Cidadania. Durante três meses, foram visitados 68 grupos
locais, lideranças e/ou instituições que desenvolvem atividades voltadas para o público residente na referida comunidade.

Conceitos
O PMC foi implementado pela Superintendência de Prevenção à Criminalidade
(SPEC), atualmente denominada Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade (CEPEC). Esta é parte das políticas públicas de segurança cidadã da Secretaria
de Estado de Defesa Social (SEDS). A Política de Prevenção à Criminalidade se pauta
pela promoção do acesso aos direitos humanos e garantias fundamentais para a população, favorecendo o desenvolvimento de fatores de proteção em comunidades em
que há altos índices de criminalidade (ENTREMEIOS, 2007: 14). O PMC foi criado
em 2005 para atuar em locais de altos índices de criminalidade violenta, aplicando os
princípios e técnicas da mediação para promover a resolução pacífica dos conflitos,
através da mobilização, articulação e organização comunitária. Todos esses aspectos
promovem a cidadania e consequentemente constituem fatores de proteção, capazes
de prevenir a criminalidade.
Conforme Mediação e Cidadania (2010: 26), o PMC defende a ideia de que iniciativas isoladas não são suficientes para promover aspectos necessários à transposição
dos riscos sociais presentes nas comunidades e, assim, fortalecer a articulação comunitária. Diante da importância da organização comunitária para toda a metodologia do
PMC, a ela se relaciona o conceito de cidadania social, capital social, pesquisa-ação,
mobilização social, redes sociais mistas e responsabilização.
A cidadania social é o direito de receber ajuda dos outros, e a responsabilidade social corresponde a dar ajuda aos outros (ROBERTS apud PROGRAMA
MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, 2009). Tal ajuda pode advir de entidades e organizações sociais.
Assim, a cidadania social é o conceito adotado pelo PMC, já que se trata de uma
cidadania ativa, em que a luta pelos direitos é mais efetiva se feita de forma coletiva,
fazendo uso de associações, cooperativismo, laços de confiança e solidariedade entre
indivíduos e grupos. Para se construir essa cidadania ativa, é necessário conhecer primeiramente o capital social das comunidades, para depois buscar a sua expansão. Tal
definição se entende pela:
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Existência de relações de solidariedade e confiabilidade entre indivíduos, grupos e
coletivos, inclusive a capacidade de mobilização e organização comunitárias, traduzindo um senso de responsabilidade da própria população sobre os seus rumos e
sobre a inserção de cada um no todo. (GUSTIN apud PROGRAMA MEDIAÇÃO
DE CONFLITOS, 2009: 47)

Por sua vez, para fomentar o capital social, é necessária a mobilização social.
Como o Estado por si só não garante completamente os direitos sociais, é essencial
que os indivíduos busquem participar da vida social. Nas comunidades é possível encontrar sujeitos e grupos diferentes, com necessidades das mais variadas. Contudo, no
meio de tantas diferenças, há pontos em comum, entre a carência de bens e serviços, e
o acesso a direitos. Assim, faz-se importante a mobilização social, devendo ser entendida como “reunião de sujeitos que pretendem resolver problemas e transformar uma
dada realidade, em relação a uma causa que pode ser considerada de interesse público”
(HENRIQUES apud PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, 2009: 53).
Essa mobilização é resultante de um processo de responsabilização que seria a
conscientização, por parte dos indivíduos e entidades, da realidade que os cerca, de
forma a lidar com os recursos disponíveis além de requerer do Estado e seus órgãos
competentes a efetividade de seus direitos (PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, 2009: 62). É saber da responsabilidade própria e da coletiva.
Através da mobilização e responsabilização, é possível construir uma rede social
(PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, 2009: 57). A rede pode ser definida
como conjunto de pessoas, entidades ou equipamentos com alguma ligação entre si.
As relações na rede se dão de maneira horizontal, ou seja, as decisões não são tomadas
de maneira hierárquica, mas são tomadas democraticamente. Os participantes da rede
têm um objetivo em comum, estão abertos para novas pessoas e entidades, e podem se
auto-organizar, por meio de regras e princípios próprios. Portanto, a rede social ajuda
a consolidar a democracia participativa, a articulação comunitária e a divulgação da
informação técnica da atuação de cada participante. Isso facilita até mesmo o trabalho
individualizado, pois a rede promove a troca de experiências e informações.
Para potencializar todo o processo de constituição da rede social do Morro
das Pedras propôs-se uma atualização do diagnóstico, instrumento onde se aplicou
a pesquisa-ação. Esta é extremamente relevante no Programa Mediação de Conflitos
como um todo, afinal sabe-se o quanto é inócuo preconceber as necessidades da
comunidade, sendo essencial observar suas especificidades. A pesquisa-ação nada
mais é do que uma investigação teórica e prática acerca das situações nas quais estão
envolvidas pessoas, organismos sociais, normas e critérios específicos de situações
e problemas de naturezas diversas (GUSTIN apud PROGRAMA MEDIAÇÃO DE
CONFLITOS, 2009: 50). Os pesquisadores devem estar dispostos a conhecer e a
dialogar, utilizando-se de procedimentos comunicativos e interativos próprios, compondo, então, a metodologia de pesquisa-ação (PROGRAMA MEDIAÇÃO DE
CONFLITOS, 2009: 52).
Dessa forma, há o estabelecimento de uma relação entre sujeito pesquisador
e sujeito pesquisado, em que este não é visto como objeto, como ocorre nas demais
pesquisas. Não poderia ser diferente, afinal ninguém melhor que o sujeito/entidade
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presente na comunidade para dizer de suas necessidades. Sob essa perspectiva, é possível atingir o objetivo da pesquisa-ação, que consiste em aumentar o conhecimento a
respeito das situações que permitirão o equacionamento de problemas comunitários e
reais. E é exatamente dentro dessa concepção que está inserido o diagnóstico da Rede
Local do Morro das Pedras.
Um instrumento da pesquisa-ação cuja preocupação foi conhecer o capital social
da comunidade, promover a cidadania social, mobilização social e articulação da rede,
para que, no futuro, seja possível criar fatores de proteção aptos a obstaculizar os riscos sociais geradores de criminalidade.

Objetivo
O Diagnóstico da Rede Local do Morro das Pedras do ano de 2010 consistiu
em pesquisa realizada junto às principais lideranças, entidades e grupos atuantes no
Aglomerado Morro das Pedras. Seu foco principal foi mapear o trabalho desenvolvido pelas entidades locais e perceber as ligações/conexões estabelecidas entre essas
entidades, visando favorecer o fortalecimento da rede. Informações relevantes sobre
as entidades componentes dessa rede e o envolvimento delas na construção de ações
conjuntas em resposta aos principais problemas levantados ao longo da pesquisa formaram as especificidades desse objetivo.

Metodologia
Diante da proposta de atualizar o Diagnóstico da Rede Local do Morro das Pedras, a equipe iniciou um processo de discussão e avaliação da metodologia utilizada
na primeira versão da pesquisa em 2006. Percebeu-se, então, grande dificuldade após
a fase da coleta de dados envolver os parceiros na construção de ações conjuntas. O
esforço da equipe local do PMC, ao propor essa iniciativa em 2010, foi criar um formato de pesquisa realmente favorável à ação. Ou seja, desenvolver um formato inovador
no qual a participação seria favorecida, em todas as etapas, de maneira tal para cada
parceiro, desafiando seu envolvimento e auxiliando na construção de ações conjuntas
capazes de contribuir para a organização da comunidade e articulação da rede.
Partindo para a descrição, passo a passo, da pesquisa, a primeira iniciativa da
equipe foi levar a proposta para discussão junto ao Gestor do Centro de Prevenção
à Criminalidade, à equipe do Fica Vivo! e à Supervisão Metodológica do Programa
Mediação de Conflitos. Foram discutidas algumas propostas metodológicas que passavam pelo estabelecimento de eixos temáticos de pesquisa e pela possibilidade de serem
realizados grupos focais com moradores das comunidades e/ou integrantes da rede
parceira. Foi consenso que, para conquistarmos o envolvimento da rede nas diversas
etapas da pesquisa, uma estratégia importante seria utilizar os espaços já consolidados
de encontro dos parceiros. Decidiu-se, então, que a equipe do CPC levaria a discussão
em torno do diagnóstico para o grupo da Comissão Local do BH Cidadania organizado pelo CRAS/ Morro das Pedras. A equipe do CPC construiu uma pré-proposta
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de metodologia que pudesse ser apresentada no encontro da Comissão Local para
introduzir a discussão, mas o intuito das equipes seria o de promover o envolvimento
da rede até mesmo na construção da metodologia de pesquisa e intervenção.
O tema começou a ser discutido na reunião mensal do BH Cidadania em fevereiro de 2010, até que, em abril do mesmo ano, decidiu-se formar uma subcomissão que
pudesse ser responsável por liderar a Comissão Local nesse processo de diagnóstico.
A subcomissão passou a ser composta por todos os membros das equipes locais dos
programas Mediação de Conflitos e Fica Vivo! dois representantes do Programa de
Aceleração e Crescimento – PAC/Vila Viva, um representante do CRAS São Jorge e
um representante da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes (SMAES). A equipe
da subcomissão agendou os primeiros encontros e definiu uma base bibliográfica para
que todos os representantes pudessem ler a respeito de pesquisa-ação e Diagnóstico
Rápido Participativo (DRP), também conhecido como Diagnóstico Rural Participativo. Este, a propósito, pode ser definido por:
Um conjunto de técnicas e ferramentas que permite que as comunidades façam o
seu próprio diagnóstico e a partir daí comecem a auto-gerenciar o seu planejamento
e desenvolvimento. Desta maneira, os participantes poderão compartilhar experiências e analisar os seus conhecimentos, a fim de melhorar as suas habilidades de
planejamento e ação. Embora originariamente tenham sido concebidas para zonas
rurais, muitas das técnicas do DRP podem ser utilizadas igualmente em comunidades urbanas. (VERDEJO, 2010: 12)

Dessa forma, observou-se a importância da elaboração de tal feito ao estimular
a comunidade/rede ao autoconhecimento e ao desenvolvimento da capacidade de
unir forças para solucionar as demandas recorrentes do cotidiano, que muitas vezes
vão além da habilidade individual de resolvê-las. O DRP serviu como base e inspiração, sobretudo para a formulação dos encontros de devolução da pesquisa, mas vale
destacar que a subcomissão chegou a uma proposta metodológica própria a partir das
especificidades locais.
Outra ferramenta metodológica que norteou o Diagnóstico da Rede Local foi
a entrevista semiestruturada, que é uma técnica de pesquisa que combina perguntas
abertas e fechadas, e a sua condução funciona em um contexto semelhante ao de uma
conversa informal, levada de forma simples e objetiva. Foram criados duplas e trios,
de forma que cada Eixo Temático tivesse pelo menos duas instituições parceiras como
referência, a partir dos membros da subcomissão.
Para favorecer o domínio das duplas sobre a entrevista, bem como para gerar corresponsabilidade por parte de todos os pesquisadores, todo o roteiro de
entrevista (utilizou-se como base o roteiro aplicado no Diagnóstico de 2006) foi
revisto, rediscutido e reformulado. A subcomissão construiu conjuntamente toda
a proposta metodológica do Diagnóstico 2010 e passou a se encontrar periodicamente para discutir o processo de aplicação das entrevistas, recolher sugestões de
modificações, propor outras instituições que poderiam passar pelo processo de
entrevista, entre outros aspectos. A subcomissão local chegou ao seguinte cronograma e contorno metodológico:
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Com o fim das entrevistas, o objetivo das reuniões da subcomissão passou a
ser discutir os formatos do catálogo e dos encontros para a devolução dos dados
às instituições, além de debater acerca de como esses encontros poderiam ser trabalhados, para que os problemas levantados no diagnóstico não fossem somente
números, e sim instrumentos para uma mudança da realidade. A subcomissão local
se preocupou em não engessar metodologicamente a pesquisa e, principalmente,
os encontros de devolução, já que o objetivo central do diagnóstico foi favorecer
o envolvimento da rede na construção de ações conjuntas.
Durante a fase de entrevistas, cada entidade visitada recebia um convite para
os encontros de devolução dos dados, cujo mês já estava definido, novembro,
e, além disto, o representante entrevistado era convidado a dar sugestões para a
construção desses eventos, evidenciando o caráter participativo da pesquisa e dos
encontros de devolução – momento em que os parceiros teriam a oportunidade
de construir ações conjuntas. Antes da apresentação dos dados para a rede, as entrevistas foram analisadas e as informações tabuladas por todos os integrantes da
equipe do Programa Mediação de Conflitos, Instituto Elo e Fica Vivo! Dentre as
trinta e nove questões do roteiro semiestruturado, destacou-se a compilação dos
dados a seguir, devido à sua relevância para a compreensão da pesquisa, da rede e
da comunidade local.

Análise dos Dados
A coleta de dados do Diagnóstico da Rede Local do Morro das Pedras foi feita
no período de junho a setembro de 2010. No mês de outubro, as entrevistas foram
analisadas e as informações foram tabuladas junto ao setor de monitoramento do
Instituto Elo. Representantes do Centro de Prevenção reuniram-se com a equipe de
sociólogos do Instituto para discutir e planejar o processo de análise das informações
levantadas no diagnóstico.
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Após discussão acerca da fase de coleta de dados e sobre as principais questões
percebidas ao longo das entrevistas, a equipe do setor de monitoramento digitalizou, tabulou e analisou todos os roteiros de entrevista. Vale ressaltar que a equipe
de monitoramento do Instituto Elo foi extremamente comprometida e disponível,
constituindo peça fundamental para a qualidade da análise desenvolvida e para o
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma de pesquisa.
Várias informações foram levantadas a respeito das instituições, como seus
eixos de atuação, serviços prestados, fontes de recursos, capacidades de atendimento e as percepções que possuem sobre os problemas da comunidade e delas
próprias. Para facilitar e simplificar a visualização dos dados, decidiu-se criar tabelas que pudessem resumir os principais pontos levantados no diagnóstico. Foram
criadas duas tabelas, uma descrevendo as principais características das entidades
parceiras e outra responsável por reunir características de destaque acerca da rede
parceira e da comunidade local.

As entidades entrevistadas foram distribuídas (metodologicamente) pelos
cinco eixos temáticos da pesquisa. Elas desenvolvem serviços como educação,
assistência social, saúde e outros. A maior parte dos entrevistados não era residente na comunidade, mas trabalhavam nas instituições pertencentes a ela.
Significativamente, percebeu-se que cerca de 70% das entidades atua na região
há mais de seis anos.
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O roteiro de entrevistas procurou identificar a articulação estabelecida entre as
entidades parceiras, bem como perceber as dificuldades e fragilidades enfrentadas no
dia a dia por parte da rede e da comunidade local. Acrescentando um elemento que
transcende os dados quantitativos, cada dupla que realizou as entrevistas percebeu
grande dificuldade dos representantes das entidades em descrever as parcerias de sua
instituição. Embora cerca de 56% das entidades entrevistadas disseram ter algum tipo
de parceria e cerca de 65% relataram já ter realizado alguma atividade conjuntamente,
foi possível perceber que essas parcerias demonstravam ser frágeis e as atividades conjuntas significativamente pontuais.
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Os entrevistados tiveram bastante dificuldade para especificar/detalhar a relação
estabelecida junto aos parceiros, evidenciando a superficialidade do vínculo entre as
instituições. Além disso, acharam muito difícil indicar outras entidades que prestavam
serviços na comunidade, revelando grande desconhecimento acerca dos serviços desenvolvidos pela rede. A dificuldade das entidades em descrever o trabalho realizado
pelos parceiros denuncia o isolamento de muitas instituições. Tal dado é contrastante
com a história de cada entidade junto à comunidade, já que, como dito acima, aproximadamente 70% das entidades atua na região há mais de seis anos.
Como possível reflexo da desarticulação da rede, percebeu-se a desmobilização
da comunidade, cujos membros demonstraram seus interesses muito diluídos entre
diversos assuntos, aparecendo leve destaque pelo interesse em participar de eventos e
atividades de cultura/lazer. De acordo com 65% dos representantes das entidades, a
participação da comunidade nas entidades foi avaliada, oscilando entre pequena e média. Em consonância a este fato, algumas entidades relataram que possuem vagas ociosas, por não terem demanda de acesso a todos os serviços ofertados. Outros reflexos
possíveis da desarticulação local – rede e comunidade – dizem respeito aos problemas
enfrentados pela comunidade. Na opinião dos grupos e entidades, a questão da violência e do tráfico de drogas aparece com grande destaque (35,5%), seguida de problemas
nas áreas da educação (11,3%), saúde (9,7%) e desemprego (8,1%).
A partir das discussões apontadas pelo modelo ecológico de prevenção à criminalidade, sugere-se que a articulação local, em contraste com a desarticulação apontada pelos dados aqui descritos, pode representar importante fator de proteção.
Nesse sentido, as ações propostas pelo presente instrumento (diagnóstico enquanto metodologia de pesquisa-ação) têm como norte favorecer o fortalecimento da
rede e da comunidade local, para que, dessa organização comunitária, resulte, dentre
outros frutos, o enfraquecimento da violência e do tráfico de drogas na região. O diagnóstico visou conhecer a organização comunitária em vários aspectos, para que possam ser pensadas ações e alternativas para a superação dos impasses identificados.

Encontros de Devolução
Após a realização das entrevistas e análise dos dados coletados, passou-se a pensar nos encontros de devolução, de maneira que fosse possível construir um formato
participativo que favorecesse a elaboração de ações conjuntas a partir dos problemas
que seriam discutidos. A subcomissão realizou algumas reuniões com o objetivo de
planejar a forma dos encontros de devolução, com o intuito de que o conteúdo pudesse
emergir da discussão entre os parceiros presentes. Essa devolução dos dados para a
rede local ocorreu em duas reuniões.
A primeira reunião foi dividida em três momentos: inicialmente, foi realizada
uma dinâmica de apresentação em que os parceiros puderam se conhecer e também
se posicionar, ainda em tom descontraído, acerca dos dados coletados na pesquisa; em
seguida, ocorreu uma apresentação mais técnica da pesquisa, utilizando-se da projeção
de slides (apresentou-se a metodologia e o cronograma do diagnóstico, as tabelas de
análise dos dados, o conceito de rede e um vídeo para reflexão); por fim, foram formados subgrupos de no máximo cinco pessoas para que cada grupo pudesse discutir
os dados apresentados e anotar quais informações do diagnóstico mais chamaram sua
atenção e com quais delas eles teriam interesse em trabalhar em rede.
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A segunda reunião teve como foco estabelecer uma conexão com o primeiro
encontro de devolução (retomar as temáticas discutidas anteriormente), bem como
iniciar a elaboração de um planejamento de ações da rede para 2011. Contou com uma
dinâmica inicial de aquecimento em que cada parceiro poderia escolher um problema
enfrentado pela rede ou pela comunidade.
Cada problema seria representado por um balão colorido que seria depositado nas
mãos de dois voluntários, posicionados à frente do público presente. Os dois voluntários
receberam tantos balões que estes começaram a encobrir seus rostos e, em seguida, começaram a cair ao chão. Foi possível discutir que cada parceiro trabalhando isoladamente
não poderia equacionar os entraves vivenciados cotidianamente, ao passo que a rede,
trabalhando conjuntamente, seria muito mais forte na superação desses obstáculos.
Nesse clima de cooperação, os parceiros presentes fizeram uma votação a partir
dos problemas elencados no primeiro encontro, sobre quais seriam os temas prioritários para o trabalho em 2011. Os dois problemas escolhidos foram: baixa presença de
representantes da educação nas reuniões da rede e desarticulação da rede local.
Foram formados dois grandes grupos para que cada parceiro pudesse escolher
qual desses dois temas gostaria de discutir. Cada grupo formado elaborou um Plano
Estratégico de Ações para 2011, contendo uma planilha com as seguintes questões:
“O que seria realizado? Como? Por quem? Quando? Onde?”. Esses encontros, realizados em novembro de 2010, serviram como um momento de avaliação do ano de
trabalho e como planejamento de ações conjuntas para o ano seguinte.

Mostra Local
Desde o início de 2011, todas as reuniões da Comissão Local tinham como
uma de suas pautas principais a continuidade das ações iniciadas com o diagnóstico
em 2010. Retomou-se o Plano Estratégico de Ações e, a partir dele, a rede começou
a planejar um evento em que fosse possível a cada parceiro dar visibilidade aos seus
trabalhos, bem como conhecer as ações desenvolvidas pelos colegas. Chegou-se à conclusão de que o evento seria em formato de feira, no qual cada parceiro teria um estande. Além disso, teríamos um palco central com algumas atrações culturais, local onde
seria feita a abertura oficial do evento e o lançamento do Catálogo da Rede Parceira.
Foi criada uma segunda subcomissão responsável por organizar o evento. Todas
as propostas pensadas por este pequeno grupo eram levadas à Comissão para discussão e aprovação. Foi decidido nesse formato participativo que o evento receberia o
nome de “Mostra Local de Serviços”, e que este seria feito estrategicamente em uma
das escolas que não frequentava as reuniões regulares da rede. Foram feitas várias
visitas à escola e cada parceiro recebeu instruções de como se daria a organização da
mostra e qual era a responsabilidade de cada um.
A Mostra Local de Serviços foi realizada no dia 09/04/2011. Foi um momento
riquíssimo, em que trinta e duas entidades parceiras puderam utilizar os estandes e o
palco central para divulgar seus serviços entre os demais representantes da rede e também para a comunidade. O evento foi amplamente divulgado em todo o aglomerado
com panfletos e carro de som. Estima-se que passaram pela escola cerca de duzentas
pessoas, que puderam ver uma feira colorida, alegre e criativa, cheia de oportunidades
de acesso a serviços, bens e direitos, além de ter sido uma grande oportunidade de
troca entre os parceiros.
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Discussão e Desdobramentos
O diagnóstico constitui uma ferramenta fundamental dentro da metodologia do Programa Mediação de Conflitos, pois é através dele que a equipe estabelece o contato inicial
com a rede e com a comunidade local. O diagnóstico é um instrumento indispensável para
o sucesso do trabalho desenvolvido pelas equipes, já que ele se consolida como um norte
que direciona as ações do Programa de forma que as intervenções construídas na base
local estejam pautadas sobre demandas legitimadas pela própria rede e comunidade.
Como abordado anteriormente, logo que o Programa chegou ao aglomerado
Morro das Pedras, no final do ano de 2005 e início de 2006, realizou-se o primeiro
diagnóstico da rede local, permitindo uma visão introdutória acerca da realidade e o
estabelecimento inicial de vínculos. Com o passar do tempo, a visão panorâmica da
equipe acerca dessa realidade começa a ficar distante e defasada, surgindo a necessidade de uma atualização dos dados coletados em 2006. Assim, em 2010, a equipe local do
Programa Mediação de Conflitos construiu, juntamente com a equipe do Fica Vivo! e
com as entidades da rede, a segunda edição do diagnóstico do Morro das Pedras.
Com a realização dessa segunda edição, foi possível observar vários avanços importantes para o PMC. Entre eles, podemos destacar o aumento da visibilidade do programa, que resultou em uma ampliação do conhecimento que a rede e a comunidade
têm do trabalho da Mediação, possibilitando um avanço na troca de laços e informações
entre os parceiros. Outro ponto impactante para a equipe local foi a possibilidade de
explorar melhor o território, passando a conhecer de perto a realidade dos moradores,
da comunidade e das entidades, fazendo com que, além da obtenção de uma relação
fortalecida entre estes, ocorresse um amplo conhecimento territorial pelo PMC.
Dessa forma, dentre tantos avanços levantados, o diagnóstico foi também fundamental para o fortalecimento da relação interna entre os programas do Centro de
Prevenção à Criminalidade (PMC e Fica Vivo!), que começam a construir diante da
rede uma identidade fundada em torno do conceito de prevenção à criminalidade. O
diagnóstico tem sido de extrema relevância para o trabalho que vem se desenvolvendo
pelo CPC e tem surgido como uma importante ferramenta de análise e intervenção
também para as instituições parceiras.
Desde a primeira reunião em que a proposta do diagnóstico foi levada à rede em
fevereiro de 2010 até o presente momento, já se passaram quinze meses. Nesse período, muito trabalho foi desenvolvido pelas equipes do Centro de Prevenção à Criminalidade em parceria com as entidades atuantes na comunidade e junto à Comissão Local
do BH Cidadania. Os resultados mais concretos ou palpáveis dessa pesquisa-ação são:
a participação de diversos parceiros nos Encontros de Devolução; a construção conjunta e a participação significativa da rede na Mostra Local de Serviços; a confecção
do Catálogo da Rede Parceira com 68 entidades entrevistadas e uma série de telefones
relevantes da rede municipal e estadual; e a introdução de novos temas e novos atores
às reuniões da Comissão Local, que vem se constituindo (graças ao incansável trabalho
da equipe do CRAS Morro das Pedras) como um fórum mensal da rede local.
Além desses resultados concretos, é possível perceber um clima de expectativa
devido ao novo momento de organização que a rede local vem conseguindo construir.
Outros desdobramentos relevantes dizem respeito à troca de informações e conheci-
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mentos que se estabeleceu nos últimos meses entre os atores da rede, cada um tendo a
oportunidade de dar visibilidade aos serviços prestados; cada um tendo a oportunidade de opinar e ajudar a montar ou pensar ações que serão realizadas de forma coletiva.
Apesar dos avanços, pode-se também identificar entraves e dificuldades vividos ao
longo do processo. Para facilitar a visualização dessa discussão, criou-se um quadro
esquemático que resume os principais avanços e entraves vivenciados ao longo das
ações do diagnóstico:
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A partir da metodologia do Programa Mediação de Conflitos, que prima pela
pesquisa-ação como ferramenta de facilitação da organização comunitária, foi possível
trabalhar o envolvimento da rede em torno da construção de ações conjuntas em prol
da comunidade e da própria rede. Buscou-se mobilizar os parceiros para que, juntas,
todas as entidades pudessem de fato realizar um trabalho intersetorial, uma vez que,
de uma maneira geral, os objetivos de cada entidade são semelhantes – favorecer a
cidadania por meio do acesso a bens e serviços.
É necessário que os cidadãos se unam em suas vontades para construir uma mudança efetiva, da qual possamos extrair um propósito determinado de realização de ações:
Mobilizar, portanto, é convocar estas vontades de pessoas que vivem no meio social
(e optaram por um sistema político democrático) para que as coisas funcionem bem
e para todos; é mostrar o problema, compartilhá-lo, distribuí-lo, para que assim as
pessoas se sintam co-responsáveis por ele e passem a agir na tentativa de solucionálo. Isto não implica a retirada da função do Estado de garantir a integração, a regulação e o bom funcionamento da sociedade. Mas implica que a própria sociedade
gere meios de solucionar problemas com os quais o Estado por si só não seja capaz
de lidar. (TORO & WERNECK apud, HENRIQUES, 2002: 31)

Visando favorecer a mobilização dos atores da rede local, buscou-se envolvê-los
em todas as etapas do diagnóstico, inclusive na etapa do planejamento. Entende-se que
o planejamento é o momento em que se pactuam os objetivos, bem como as estratégias
que serão utilizadas em uma dada ação, constituindo peça-chave para a construção da
corresponsabilidade. De acordo com Henriques (2002), em um dado projeto, existem
basicamente três grupos de atores, cada um com um nível diferente de envolvimento
com relação às ações: beneficiados, legitimadores e geradores. O desafio de envolver a
rede em todas as fases da construção do diagnóstico teve como objetivo atrair o maior
número possível de parceiros para o grupo dos geradores, que são as
Pessoas ou instituições que, localizados dentro da área geográfica do projeto, não
apenas se beneficiam com os seus resultados ou dispõem-se a legitimar a sua existência, mas efetivamente organizam e realizam ações em nome do projeto. (HENRIQUES, 2002: 46)

Percebeu-se que alguns parceiros oscilaram entre o grupo dos geradores (efetivamente organizaram e realizaram ações em nome do projeto) e o grupo dos legitimadores
(estiveram dispostos a legitimar o projeto), enquanto a maior parte dos parceiros mantevese no grupo dos beneficiados (ganharam com resultados do diagnóstico, como o recebimento do Catálogo da Rede, a divulgação dos serviços na Mostra Local e no Catálogo).
Sem dúvida, toda a rede e a comunidade ganham com as ações do diagnóstico
e seus desdobramentos. Entretanto, quanto mais atores estiverem comprometidos,
próximos ao grupo de geradores, mais força se obterá por meio das ações da rede.
O foco aqui não é encarar o diagnóstico como resposta ou solução aos problemas da
comunidade. Entende-se, na verdade, que o diagnóstico constitui uma ferramenta para
favorecer a organização da rede e da comunidade. E, por sua vez, dessa organização
comunitária irão resultar ações capazes de fortalecer a autonomia, os laços de capital
social e o acesso a direitos.
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Toda essa perspectiva está relacionada às discussões referentes ao modelo ecológico de prevenção à criminalidade, o qual aponta a necessidade de intervenção sobre
os fatores de risco, tendo em vista que estes aumentam a probabilidade de incidência
de atos criminosos.
A partir daí, percebeu-se a importância de que as intervenções acontecessem
por meio de atividades que visassem à participação de grupos, pessoas e comunidades,
criando um sentimento de autonomia, empoderamento e responsabilização, que reduzissem a vulnerabilidade do risco social, diminuíssem a incidência de criminalidade e
atuassem nos fatores de risco. Seguindo esse raciocínio, o presente diagnóstico surge
como um importante fator de proteção ao chamar a rede parceira para discutir os
principais problemas vivenciados pela comunidade local e pensar alternativas para o
seu enfrentamento por meio da articulação comunitária.
Como foi dito, as ações propostas pelo presente instrumento (diagnóstico enquanto metodologia de pesquisa-ação) tem como norte favorecer o fortalecimento da
rede e da comunidade local, para que, dessa organização comunitária, resulte, entre outros frutos, o enfraquecimento da violência e da criminalidade na região. O diagnóstico
visou conhecer a organização local em vários aspectos, para que possam ser pensadas
ações e alternativas para superação dos impasses identificados. O diagnóstico surge
não como um fim, mas como o início de uma série de ações e desdobramentos a serem
construídos de forma conjunta pelos atores locais.
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IMPORTÂNCIA DA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA
PARA O TRABALHO DO PMC
“O que vale na vida não é o ponto
de partida e sim a caminhada.
Caminhando e semeando, no fim
terás o que colher.”
Cora Coralina
EMANUELA WANDENKOLKEN DE ABREU
FABRÍCIO SIQUEIRA
SAMANTHA DIAS BARROS
WIVIANE BRAGA DE OLIVEIRA

Resumo
O presente trabalho tem como foco promover a discussão sobre a importância do desenvolvimento da articulação e organização comunitária nas áreas
de atuação do Programa Mediação de Conflitos, uma vez que essas premissas são
núcleos conceituais da metodologia adotada pelo PMC. Ainda, traz a elucidação
da experiência de fomento à organização comunitária no Bairro Turmalina na cidade de Governador Valadares/MG. Este artigo o faz descrevendo a experiência
no bairro e a evolução em cincos anos, passando de uma organização desordenada
para uma organização mobilizada, que consegue se articular na busca de soluções
e benefícios para a comunidade.
Palavras-chave: Organização Comunitária; Mobilização; Articulação Comunitária.

1. Introdução
A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho dentro do Programa Mediação de Conflitos propicia o fomento da organização e articulação comunitária, com o escopo voltado para a prevenção da criminalidade, no intuito de evitar ações
violentas e/ou criminosas dentro dos territórios de atuação do Programa.
As atividades do PMC são realizadas em áreas que apresentam um alto índice de
vulnerabilidade social e que possuem um grande potencial conflitivo. Dessa forma, a
equipe do Programa Mediação de Conflitos precisa esboçar estratégias para identificar
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os fatores de risco1 e os fatores de proteção2 que permeiam a comunidade, como também entender a dinâmica comunitária local e conhecer as demandas existentes.
Nessa perspectiva, a intenção do presente artigo é trazer a discussão acerca da
organização comunitária e sua importância para a atuação do PMC nas comunidades.
A partir do ano de 2010, com o redesenho dos eixos de atuação do Programa,
a organização comunitária passou a ser um núcleo conceitual que perpassa por todas
as frentes de atuação, que são: atendimento individual, atendimento coletivo, projetos
temáticos e coletivização de demandas, e, por fim, projetos institucionais. Sendo assim,
o conhecimento e promoção da organização comunitária é fator preponderante para a
realização das atividades do Programa, uma vez que é preciso compreender as relações
comunitárias para que se possa atuar efetivamente no território e proporcionar espaços realmente transformadores para o seio comunitário, a fim de que as estratégias de
atuação sejam construídas em parceria com a comunidade.
No presente artigo, para além da discussão teórica sobre a organização comunitária e suas premissas, tais como capital social, pesquisa-ação, redes sociais mistas,
mobilização comunitária e emancipação, será tratada a experiência de organização comunitária vivenciada na comunidade do Bairro Turmalina na cidade de Governador
Valadares, pela equipe do PMC.

2

Teorias sobre Organização e Mobiização Comunitária

O trabalho de organização comunitária desenvolvido pelo PMC em comunidades cujo grau de vulnerabilidade social é alto pretende oportunizar a essa mesma realidade condições para o enfrentamento dos diferentes problemas sociais presentes.
Para que esses resultados sejam alcançados, é necessária a organização de uma
rede social mista, composta por associações, instituições, entidades e lideranças de vários segmentos, as quais devem se articular e, junto à comunidade, intervir nas decisões
que lhe forem pertinentes. Compõem, assim, a rede social mista que se dedica às ações
de constituição/incremento de capital social na comunidade.
Segundo Marteleto e Silva (2004):
O capital social, por sua vez, é definido como as normas, valores, instituições e
relacionamentos compartilhados que permitem a cooperação dentro ou entre os
diferentes grupos sociais. Dessa forma, são dependentes da interação entre, pelo
menos, dois indivíduos. Assim, fica evidente a estrutura de redes por trás do conceito de capital social, que passa a ser definido como um recurso da comunidade
construído pelas suas redes de relações. (MARTELETO E SILVA, 2004: 44)

1

2

Fatores de risco: São fatores que estão presentes na comunidade que potencializam a incidência de
crimes ou violências. Fator de risco e fator de proteção estão inseridos na comunidade em grandezas
inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior a incidência daquele menor será a presença deste.
Fator de proteção: São fatores que minimizam a ocorrência de fatores de risco; quanto mais fatores
de proteção existirem na comunidade, maior será o enfrentamento à incidência de eventos criminosos ou violentos.
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Putnam apud Bender (2007) ressalta que o capital social pode se manifestar de diferentes formas nas relações sociais, pelas regras de reciprocidade e pelos sistemas de
participação cívica. Enfatiza que a confiança presente na organização social aumenta
a eficiência de uma sociedade e facilita ações coordenadas de cooperação, além de que
está diretamente relacionada à eficiência das instituições e à participação em associações voluntárias, que visam ações coletivas, como na organização comunitária.
Organização comunitária, a seu turno, é a ação conjunta de cidadãos de uma determinada região para obter melhorias para a comunidade junto ao Estado e a outros
atores sociais. Trata-se, portanto, de uma forma de ativismo político, com a identificação de necessidades ou carências da comunidade e a mobilização de recursos juntamente com a formulação de estratégias de ação. A organização comunitária passa pelo
envolvimento e comprometimento dos cidadãos na busca de soluções para problemas
locais. Um ponto crítico é que as chances de sucesso dessas iniciativas tendem a ser
menores nas áreas onde se mostram mais necessárias, ou seja, onde os problemas
são mais graves e abundantes. O contato direto e permanente com a adversidade e
a insegurança social costuma ter um efeito negativo nos esforços de organização e
mobilização social, ou seja, em vez de esses fatos unirem o grupo, acabam por minar a
capacidade de organização em torno de um objeto comum (YAMASAKI, 2007).
O Programa Mediação de Conflitos, através da sua metodologia de trabalho,
foca o empoderamento dos indivíduos, com o intuito de provocar na comunidade
o interesse pela organização comunitária, a fim de que eles se agrupem e busquem a
consecução dos objetivos comunitários. Esse processo de conscientização é importante para que os moradores não fiquem presos às adversidades, mas que estes sejam
resilientes e entendam a importância do trabalho em grupo.
As intervenções promovidas pelo PMC prezam pela emancipação dos indivíduos e da comunidade, pois cada indivíduo, em seu respectivo mundo vivido, pertence
a um determinado grupo social, no qual um processo de interações se desenvolve, ou
seja, se estruturam a intensidade e a regularidade das experiências interacionais, que
se vão estabilizando por condicionamentos de antecipações recíprocas. É preciso que
esses sujeitos entendam a necessidade de participar da vida da comunidade, assim
como de colaborar ativamente para ela, modificando a sua função e a sua posição na
sociedade, estabelecendo e mantendo relações sociais.
É de suma relevância que o homem fuja do seu estado de irracionalidade em
relação à sua importância na vida da comunidade, através da emancipação; isto é, é necessário primar por uma educação para a autonomia do sujeito, para a sua capacidade
de autorrefletir em seu meio circundante. É dizer, viabilizar a reflexão sob uma determinação interna do indivíduo, não submetida às forças heterônomas sociais, massificadoras da sociedade, tornando-a uma sociedade heterônoma, cujos membros se abstêm
de sua autonomia individual, submetendo-se à regência de outrem (CAMPOS, 2011).
“A existência de relações de solidariedade e confiabilidade entre grupos e coletivo, inclusive a capacidade de mobilização e organização comunitária” (MEDIAÇÃO
E CIDADANIA, 2010: 47) nas comunidades e regiões com maiores índices de criminalidade é precária. Face essa constatação, torna-se necessário o fomento do capital
social, promovendo uma mobilização da comunidade.
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Mobilizar no seu significado original significa dar movimento a ou colocar em
movimento. Toro (apud Fonseca & Costa, 1996) é o responsável pela ampliação desse
significado, posto dizer que “mobilizar é convocar vontades para um propósito determinado, para uma mudança na realidade”. Se existe uma necessidade de mudança, é
porque existem problemas que interferem no bom funcionamento de uma sociedade.
Mobilizar é um fim último, convocar essas vontades de pessoas que existem em um
meio social para que as coisas funcionem bem para todos (BORGES: 11).
Participar ou não de um processo de mobilização social é um ato de escolha. Por
isso se diz “convocar”, porque a participação é um ato de liberdade. As pessoas são chamadas, mas participar ou não é uma decisão de cada um. É preciso fomentar a identidade
social para que as pessoas que vivem na comunidade possam se sentir pertencentes a
esse grupo e passem a se reconhecer como membros, por apresentarem, entre si, algumas similaridades. Essa decisão depende essencialmente das pessoas se perceberem ou
não como responsáveis e como capazes de provocar e construir mudanças.
Convocar vontades significa convocar discursos, decisões e ações no sentido de um
objetivo comum, para um ato de paixão, para uma escolha que “contamina” todo o
quotidiano. Toda mobilização é voltada para alguma coisa, para alcançar um objetivo
pré-definido, um propósito comum, por isso é um ato de razão. Pressupõe uma convicção coletiva da relevância, um sentido de público, daquilo que convém a todos. Para que
ela seja útil a uma sociedade ela tem que estar orientada para a construção de um projeto
de futuro. Se o seu propósito é passageiro, converte-se em um evento, uma campanha e
não em um processo de mobilização. A mobilização requer uma dedicação contínua e
produz resultados quotidianamente. (TORO E WERNECK, 1996: 04)

A mobilização social supõe que as pessoas não estão necessariamente de acordo
entre si, mas de acordo com alguma coisa, com uma ideia, que é colocada acima de
suas divergências; essa é a expressão de um exercício de convivência democrática. Ela
é uma oportunidade de conseguir pessoas para ajudar a viabilizar nossos sonhos, de
congregar pessoas que se dispõem a contribuir para construirmos juntos, um sonho,
que passa a ser de todos. Se esse sonho excluir alguém, esse alguém não vai se comprometer e vai buscar atacar, desestimular e destruir o movimento e a disposição dos
outros para agir (TORO; WERNECK, 1996).
Henriques apud Sanchotene; Garcia; Eckhartt (2008), afirma que a comunicação
tem o poder de mobilizar as pessoas. “O fazer comunicativo, mais do que informar,
toma por tarefa criar uma interação própria entre estes projetos e seus públicos, através do compartilhamento de sentidos e valores” (p. 15). Dessa forma, os vínculos são
fortalecidos e a comunicação possibilita as iniciativas e contribuições.
Dessa maneira, é de suma importância o processo de mobilização e comunicação entre os indivíduos, como também o fomento das relações sociais e o recrudescimento do capital social já existente no território das comunidades. Somente assim
os indivíduos poderão produzir o sentimento de pertencimento à comunidade, e este
é um fator mobilizador importante, uma vez que a responsabilidade existe de forma
mais ampla quando o sujeito se sente pertencente ao local. Através da potencialização
desse sentimento, é possível produzir o empoderamento dos sujeitos, para que estes
compreendam que são protagonistas da história e da dinâmica da comunidade em
que vivem. Entretanto, a procura do conhecimento da realidade não é suficiente, visto
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que outras metodologias também realizam essa tarefa (SANCHOTENE, GARCIA e
ECKHARTT, 2008).
A pesquisa-ação promovida pelo Programa Mediação de Conflitos busca descobertas, na realidade local, a partir da atuação daqueles que vivem na própria região,
e, com eles, procura implementar o processo de sistematização. Daí, então, pode-se
promover ou mesmo apoiar encontros informais na comunidade, buscando descobrir grupos existentes naquela realidade e coletar dados estatísticos. A metodologia da
pesquisa-ação é uma opção, uma metodologia que estimula a participação das pessoas
envolvidas na pesquisa e abre o seu universo de respostas, passando pelas condições
de trabalho e vida da comunidade. Buscam-se as explicações dos próprios participantes que se situam, assim, em situação de investigador (NETO, 1985).
Na pesquisa-ação, o participante é conduzido à produção do próprio conhecimento
e se torna o sujeito dessa produção. Neste aspecto, essa metodologia se distancia das
demais e se afirma, constituindo-se como fundamental instrumento de resistência
e conquista popular. Trata-se de uma metodologia constituída de ação educativa e
que, segundo Oliveira (1981: 19), promove “o conhecimento da consciência e também a capacidade de iniciativa transformadora dos grupos com quem se trabalha”.
Uma concepção de pesquisa que Pinto (1979: 456) considera “fundamentalmente
como ato de trabalho sobre a realidade objetiva”. E já para Gamboa (1982: 36) a
pesquisa-ação “busca superar, essencialmente, a separação entre conhecimento e
ação, buscando realizar a prática de conhecer para atuar. (NETO, 2003: 02)

Sendo assim, a pesquisa-ação e o trabalho em rede são ferramentas das quais
não se pode prescindir. A equipe do Programa Mediação de Conflitos utiliza esses
instrumentos para estudar a dinâmica local, compreender as relações construídas pela
comunidade e verificar a existência de capital social instituído no território de atuação.
Além do que, os membros da equipe tornam-se facilitadores para que a comunidade
descubra suas potencialidades e passe também a entender a dinâmica de suas relações.
Dessa forma, é possível que os indivíduos pensem em maneiras de melhorar o convívio social e a articulação comunitária.
Toda essa problemática da organização só pode ser entendida através do fomento ao trabalho em rede, tendo em vista que, para o bom funcionamento da organização
comunitária, os atores locais precisam interagir e, mais que isso, é necessário trabalhar
com um discurso harmônico, em que imperem os valores da cooperação mútua, da
mobilização em prol de objetivos comuns e a valorização das relações de solidariedade
entre os membros da comunidade.
Por meio das premissas acima explanadas, torna-se viável o desenvolvimento do
processo de organização comunitária. Este, por sua vez, é de suma importância para a
execução do trabalho do Programa Mediação de Conflitos, tanto em relação aos seus
eixos de atuação, como para a finalidade de promover a emancipação da comunidade
e o fortalecimento das relações existentes.
Desenvolver uma política de segurança pública que prima por esses valores e pela
articulação dos atores sociais é imprescindível para se alcançar um processo de emancipação de indivíduos, e produzir pedagogicamente e dialogicamente um avanço nas relações comunitárias e na responsabilização dentro de uma determinada da comunidade.
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3. Contexto da Experiência de Organização Comunitária do Bairro
Turmalina
O Centro de Prevenção à Criminalidade (CPC) do Bairro Turmalina, localizado
na cidade de Governador Valadares, foi implantado no ano de 2006. Esse bairro foi
diagnosticado pelo CRISP (Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública/
UFMG) como o bairro mais violento no quesito homicídios. Por essa razão, a comunidade do Turmalina recebeu o equipamento público que traz em seu bojo os Programas de base local Fica Vivo! (FV!) e Mediação de Conflitos (PMC).
Diz-se “Programas de base local” porque os Programas FV! E PMC são instalados em equipamentos públicos, denominados CPC, nas comunidades em que irão
atuar. Esses programas, de acordo com o modelo ecológico de prevenção, são identificados como sendo de prevenção primária, ou seja, desenvolvem ações voltadas para o
público que, em tese, ainda não incidiu em eventos violentos e/ou criminosos.
Importante, também, destacar o plano local de prevenção (PLP). Trata-se de
uma ferramenta idealizada para diagnosticar as demandas das comunidades em que
são instalados os CPC, os quais são equipados com os Programas de base local, FV! e
PMC. Para se alcançar esse instrumento, é realizado um Curso de Gestores, ao qual as
instituições e lideranças comunitárias são convidadas a participar.
Nesse espaço, são ministradas oficinas de variados temas (direitos humanos, cidadania, prevenção à criminalidade, dentre outros). Após a realização das mesmas,
os participantes preparam o PLP. Nesse documento, então, a comunidade elenca os
temas a serem trabalhados para que se alcancem estratégias de prevenção e fomento
da segurança pública local.
O documento em questão serve de norte para o trabalho dos Programas de base
local, e os temas suscitados são debatidos em conjunto com a comunidade em espaços
denominados Fóruns Comunitários.
Para atuar na comunidade ora discutida, a equipe dos Programas precisava, antes de tudo, entender a dinâmica comunitária, suas peculiaridades e, principalmente,
as demandas existentes. Na oportunidade, portanto, aplicou-se a mencionada ferramenta, qual seja, o PLP.
Gerado a partir da discussão dos aspectos de interesse no meio comunitário, o
PLP, como resultado do processo de reflexão, tem como escopo elencar ações de prevenção à criminalidade e fomentar a mobilização e articulação comunitária entre todos
os atores sociais (moradores e instituições).
Na comunidade do Bairro Turmalina, o PLP trouxe a necessidade comunitária
de aguçar a liderança local que, naquele momento, encontrava-se desmobilizada, ou
melhor, inexistente “aos olhos” da comunidade. Os moradores trouxeram como uma
das demandas principais a necessidade de reativar a Associação de Moradores que há
muito já não atuava ativamente na comunidade.
A reestruturação dessa liderança era fator necessário para que o bairro pudesse
ter representatividade instituída, no propósito de buscar a solução dos problemas comunitários de forma institucional. Além disso, foi percebido pelos atores locais que a
liderança comunitária é muito importante, pois é um forte instrumento de mobilização
e engajamento comunitário.
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Nesse contexto, os temas suscitados no PLP a serem trabalhados pela comunidade foram discutidos através de Fóruns Comunitários, que contavam com a participação dos moradores, lideranças e rede de proteção. Nos Fóruns Comunitários, as
temáticas eram discutidas e, por fim, eram feitos encaminhamentos para que fosse
dada vazão ao tema levantado. Com isso, a demanda não seria apenas discutida, mas
teria a possibilidade de apresentar resultados.
Dentro do recorte do presente artigo, destaca-se apenas a temática da representatividade comunitária. Através da discussão nos Fóruns Comunitários, as lideranças
locais decidiram que havia a necessidade de se eleger uma nova Associação de Moradores, para que esta pudesse representar o bairro.
Diante de tal articulação, foi eleita pela primeira vez, democraticamente, uma
Associação de Moradores da comunidade. Essa Associação teve o mandato vigente no
período de 2007 a 2009. Destaca-se que a mesma foi devidamente reconhecida pelos
moradores e, a partir desse trabalho, várias outras articulações comunitárias surgiram,
como, por exemplo, a formação de uma associação de jovens no bairro, pois estes
também sentiram a necessidade de se organizar como grupo instituído. Também foi
feito um trabalho pela Associação para que a Prefeitura contemplasse a comunidade
com uma praça, pois o bairro não contava com espaços de lazer.
O desejo comunitário de ser construída uma praça pública para o aglomerado
também surgiu no diagnóstico da comunidade realizado pelo PMC no ano de 2007. A
praça foi construída dentro da comunidade e atualmente encontra-se em processo de
inauguração. Muitos projetos temáticos do PMC foram executados através da parceria
com a então Associação de Moradores, no intuito de fortalecer e orientar a mesma.
Após o vencimento do período do mandato, foram realizadas novas eleições na
comunidade; desta vez, uma nova chapa foi eleita, dando início a um novo período
de trabalho. Observa-se que a nova liderança comunitária tem um perfil diferente dos
demais líderes comunitários, posto ser esta bastante articulada politicamente e possui
um trabalho comunitário mais ativo, como também existe um reconhecimento do
trabalho por parte da população local.
Nesse período, muitas outras conquistas aconteceram através da experiência de
articulação comunitária. O bairro atualmente conta com um núcleo de habitação3 gerido pela Associação de Moradores, bem como foi dada continuidade aos trabalhos já
iniciados pela antiga gestão da Associação. Todavia, salientamos que a atual liderança
possui enorme engajamento comunitário, excelente capacidade de mobilização dos
atores sociais, facilidade de recorrer ao poder público para reivindicar melhorias para a
comunidade e articulação política para obter novos equipamentos públicos. Entendemos, assim, que a liderança na comunidade, ao contrário do que se passa em outras localidades, é extremamente articula e mobilizada, sendo que esta conhece os caminhos
para acessar os direitos públicos sociais.
3

Os núcleos de habitação são espaços comunitários articulados entre as lideranças comunitárias e a
Prefeitura Municipal. Cada bairro que se interesse pode constituir um núcleo de habitação. Nesses
espaços, os membros são cadastrados e têm o compromisso de participar das reuniões do grupo.
O objetivo do grupo é se integrar aos programas de habitação da Prefeitura Municipal, sendo cada
núcleo contemplado com determinado número de casas, gradativamente. As famílias, por sua vez, são
escolhidas de acordo com a renda.
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Obviamente, não podemos dizer que o fenômeno de articulação e organização
comunitária no Bairro Turmalina não possui dificuldades, ou melhor, não se pretende
passar a idéia de que tal fato ocorre na comunidade de maneira perfeita. Porém, esta
nova realidade é fruto de um processo que se estabelece de forma contínua e precisa
ser constantemente avaliado pelos moradores e lideranças, a fim de que estes encontrem as melhores estratégias de atuação em prol da comunidade.
É nesse cenário que o trabalho dos Programas FV! e PMC se encaixa, com a
finalidade de promover junto à comunidade e lideranças a conscientização acerca da
importância da organização comunitária e do estabelecimento de processos democráticos para a solução de impasses, e isso, ressalte-se, com a participação de todos. O que
pretendemos demonstrar no presente trabalho é que esse processo de mobilização,
articulação e organização comunitária é possível, e pode ser uma realidade quando as
vontades estão voltadas para esse fim.

4. Conclusão
O primeiro fórum comunitário do bairro Turmalina conseguiu articular atores
sociais, e a organização destes deu suporte às várias atividades futuras. A partir dessa
articulação de forças, então, foi despertada a capacidade de transformação em mudanças positivas para a comunidade. O principal objetivo desse fórum foi o fortalecimento da organização comunitária. Também teve a intenção de fortalecer e organizar as
lideranças locais em prol do seu desenvolvimento, tendo em vista que uma comunidade encontra grande dificuldade de usufruir de seus direitos em razão da desarticulação
de interesses coletivos. Em outras palavras, o projeto demonstra sua importância ao
despertar a comunidade para a consciência de seus direitos e de sua força política,
organizando-se em busca de melhorias em sua qualidade de vida.
Concluímos que a experiência de mobilização comunitária no Bairro Turmalina
foi muito rica. A comunidade evoluiu, em cinco anos, de um espaço sem representação
para um bairro que consegue se organizar e se fazer representar nos espaços políticocomunitários. Toda essa conquista foi possível graças ao processo de conscientização
realizado com as lideranças locais, do fomento do capital social e do investimento em
redes sociais mistas. Observa-se, ainda, que a articulação comunitária do Bairro não se
concentra apenas na Associação de Moradores, mas encontra-se presente em outros
grupos comunitários, isto é, existem mais experiências associativas e de mobilização
comunitária. Mas esse é um assunto para outros artigos. A experiência de organização
comunitária do Bairro Turmalina não para por aqui...
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CITROLÂNDIA:
TECENDO A REDE LOCAL
LUDMILA AMARAL CAPANEMA
SIMONE SILVEIRA ROSSI

Resumo
Este artigo traz um registro histórico e metodológico da intervenção realizada
pela equipe do Programa Mediação de Conflitos no Fórum Intersetorial da regional
Citrolândia, no ano de 2010, e alguns resultados dessa articulação até o momento.
Palavras-chave: Rede; Intersetorialidade; Articulação; Mediação de Conflitos.
O Centro de Prevenção à Criminalidade (CPC) foi implantado na regional Citrolândia (Betim/MG) em Novembro de 2009, sendo inaugurado em Dezembro do
mesmo ano. Os dados aqui apresentados sobre o contexto de implantação do CPC na
região, bem como o histórico da regional Citrolândia, foram extraídos do Diagnóstico
Qualitativo realizado pelo Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da
Universidade Federal de Minas Gerais – CRISP/UFMG, de Outubro de 2009.
A região do Citrolândia carrega consigo um histórico de segregação. Essa foi
escolhida para a instalação da Colônia Santa Izabel, construída entre 1922 e 1931, e
destinava-se ao acolhimento dos portadores do bacilo Hansen, que passaram a viver
ali em regime de confinamento compulsório. Muitas famílias de portadores migraram
para a região e construíram suas casas no entorno dos muros da Colônia. A partir da
década de 60, porém, o isolamento já não era mais obrigatório, mesmo assim grande
parte dos pacientes se conservou na posição de internos, por entenderem ser difícil
a reintegração à sociedade ou, ainda, por força da perda dos vínculos societários em
função das condições em que foram arrancados de suas famílias, muitos perdendo por
completo os laços familiares. O Hospital-Colônia foi desativado na década de 1980.
Ainda segundo o diagnóstico qualitativo do CRISP/UFMG, a região foi ocupada
de maneira desornada a partir dos anos 40, sem amparo de obras de infraestrutura
básicas. Por ser, propositalmente, uma região isolada do núcleo de povoação principal
de Betim, e por se tratar de um território que pertencia ao estado de Minas Gerais (na
região próxima à Colônia Santa Izabel), o município se eximiu das responsabilidades
relativas à região, o que acabou culminando no menor Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) do município (e também da região metropolitana de Belo Horizonte),
sendo a regional mais despojada de uma rede de proteção social.
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Com o pensamento da mesma política paternalista característica das colônias,
percebe-se uma diligência de cunho assistencialista a partir da implantação de diversas
instituições públicas para atender a região. Sua configuração territorial, afastada da
malha urbana de Betim e cortada por diversas rodovias (como as BR-381 e 262, e a
MG-155), beneficia as facções criminosas que aqui se instalaram e o tráfico de drogas
encontrou terreno fértil para proliferar. O contexto de implantação do CPC na regional Citrolândia remonta aos idos de 2003, quando os homicídios no município de
Betim atingiram níveis vertiginosos. Desde então, houve um crescimento desses níveis
em toda cidade e, em 2006, Betim alcançou o primeiro lugar em índice de homicídios
no estado de Minas Gerais.
A política de prevenção social à criminalidade atua em Betim desde 2005, quando
foi inaugurado o primeiro Centro de Prevenção à Criminalidade (CPC) no município
para a execução dos programas de base comunitária Fica Vivo! e Mediação de Conflitos.
No mesmo ano, foi implantando o segundo núcleo, no centro da cidade, para a execução
dos programas PrEsp e Ceapa, de base municipal. Em Setembro de 2008, outro CPC
foi implantado na regional PTB e, em Novembro de 2009, foi assentado mais um na
regional Citrolândia, para a execução dos programas de base comunitária.
Desde a implantação do Centro de Prevenção à Criminalidade na regional ora
referida, o trabalho em rede constituiu-se um dos grandes desafios para a equipe do
Programa Mediação de Conflitos (PMC). A inserção do programa enquanto política
de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais deve-se ao entendimento de que é
necessário “pensar a segurança pública como política social que garanta em primeiro
lugar a qualidade de vida de todos” (Lei Delegada nº 56 – Resolução 5.210 de 12 de
dezembro de 2002).
Por ser um programa que pretende prevenir a criminalidade a partir “de ações
efetivas de mediações de conflitos, orientações sociojurídicas, articulação e fomento à
organização comunitária e institucional” (Mediação e Cidadania, 2010, p. 11), o PMC
busca proporcionar às comunidades onde é implantado formas de acesso pessoais e
sociais aos direitos humanos e fundamentais:
As bases e o marco teórico do Programa Mediação de conflitos concebem conceitos cujo objetivo central é a garantia dos direitos humanos para as pessoas, famílias,
grupos e comunidades excluídas, no gozo do exercício da cidadania plena, dos bens
públicos e materiais garantidos no Estado Democrático de Direitos. (PROGRAMA
MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, 2009: 42)

A metodologia do Programa tem como pressuposto o fomento à constituição do capital social e a garantia dos direitos humanos e fundamentais. Capital social
pode ser entendido como o valor implícito das conexões internas e externas de uma
rede social e é assim definido por Gustin (2005):
A existência de relações de solidariedade e de confiabilidade entre os indivíduos,
grupos e coletivos, inclusive a capacidade de mobilização e de organização comunitárias, traduzindo um senso de responsabilidade da própria população sobre seus
rumos e sobre a inserção de cada um no todo. Esses elementos subjetivos manifestam-se em ganhos concretos sobre a resolução de seus problemas, por possibilitarem maior acesso aos direitos e consequente melhoria da qualidade de vida e de
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bem-estar. A comunidade passa a atuar como sujeito compreensivo e participante
em seu meio social, ao invés de mero beneficiário de assistencialismos e/ou de
clientelismos. (GUSTIN, 2005: 03)

A porta de entrada do PMC nas comunidades se dá a partir dos contatos com
a rede formada por grupos, lideranças e entidades/instituições. O Diagnóstico Organizacional Comunitário é um dos instrumentos utilizados no processo de reconhecimento e legitimação do PMC e da Política de Prevenção à Criminalidade.
A partir do contexto histórico acima citado, a comunidade do Citrolândia apresenta uma peculiaridade verificada pela equipe desde a aplicação do Diagnóstico Organizacional Comunitário, que aconteceu entre Dezembro de 2010 a Abril de 2011.
Segundo relatos das lideranças e representantes de instituições, a população local, de
modo geral, espera ser ajudada de inúmeras formas, e isso se tornou um costume tão
arraigado que a mobilização dos habitantes da região só acontece quando as pessoas
têm a possibilidade de ganhar algo em troca de sua participação. De modo semelhante,
a rede de atendimento local, apesar de farta em equipamentos, tem pouca articulação
e cada equipamento vinha trabalhando de modo independente.
Esse modus operandi fica explícito quando se analisam mais detalhadamente as respostas dadas no diagnóstico. Inúmeros são os relatos colhidos através desse instrumento, dados estes que validam o perfil assistencialista da população, e, apesar disso, percebese que algumas dessas instituições e lideranças reproduzem esse assistencialismo vivido
pela comunidade. Paralelamente à dificuldade de mobilização social, existe a resistência
por parte das instituições em se articularem para alcançar objetivos comuns.
A mobilização social pode ser entendida como um processo de convocação de
vontades para uma mudança de realidade, conforme salienta Toro (2004). Esta deve
pressupor, como nos indica Mafra (2004):
A reunião de sujeitos que definem objetivos e compartilham sentimentos, conhecimentos e responsabilidades para a transformação de uma dada realidade, movidos por
um acordo em relação a determinada causa de interesse público. (MAFRA, 2008: 67)

Ainda segundo Mafra (2006), para que a mobilização seja social, pressupõe-se
algum tipo de acordo em relação a determinada causa, e esta deve envolver indivíduos
que visem atuar sobre a realidade. Para que o interesse coletivo seja definido, seria
necessário que entendimentos fossem negociados e trocados a partir de um processo
comunicativo, o que significa dizer que a mobilização como prática social constitui-se
eminentemente pela comunicação. Sendo assim, convocar vontades e compartilhar
sentimentos, conhecimentos e responsabilidades pressupõe conversa, troca, partilha
intersubjetiva e relação.
Mobilizar a rede local do Citrolândia, tão rica em equipamentos públicos, beneficiaria todos os atores da rede e contribuiria para o fomento de capital social, além de
ser um pressuposto específico do trabalho do PMC:
Seja em espaços regulares constituídos para encontros e deliberações da rede local,
seja em contatos pontuais com as entidades dessa rede, o PMC procura estar sempre atento à importância do fomento à articulação entre as entidades e à consolidação de parcerias. (MEDIAÇÃO E CIDADANIA, 2010: 27)
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O conceito de rede é, hoje, utilizado para:
Qualificar sistemas, estruturas ou modos de organização empresarial ou governamental que se caracterizam por reunir elementos com similaridade de produtos ou
serviços que mantêm alguma ligação entre si, mesmo que se localizem em diferentes pontos de um território ou país. (GONÇALVES e GUARÁ, 2010; 15)

Whitaker (1998) salienta que a estruturação em rede se contrapõe à estruturação
vertical, o que horizontaliza as relações entre aqueles que dela participam:
O conjunto resultante é como uma malha de múltiplos fios, que pode se espalhar
indefinidamente para todos os lados, sem que nenhum dos seus nós possa ser considerado principal ou central, nem representante dos demais. Não há um “chefe”,
o que há é uma vontade coletiva de realizar determinado objetivo. (WHITAKER,
1998 apud GONÇALVES e GUARÁ, 2010: 15)

Segundo Junqueira (2004), a rede é uma construção coletiva que se define na
medida em que é realizada. Sua verdade está na concretização, na superação das determinações sociais mediante estabelecimento de parcerias entre sujeitos individuais
e coletivos, mobilizados por objetivos construídos e apropriados coletivamente para
o desenvolvimento de uma nova realidade social. A metodologia do PMC entende
que, em uma rede articulada, os membros devem estar ligados em torno de objetivos
comuns, mantendo sempre uma abertura a novas relações com outros atores. As decisões tomadas pela rede devem ser descentralizadas, não havendo hierarquia entre os
membros, o que garante a horizontalidade entre eles.
Desde Dezembro de 2009 a equipe do CPC participa do Fórum Intersetorial,
que é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS.
Conforme citado acima, a participação do PMC nos espaços de interlocução com
a rede é de suma importância, vez que possibilita o fortalecimento de parcerias e a
legitimidade do programa enquanto ator inserido na comunidade. Quanto ao Fórum
Intersetorial, este tem por objetivo fortalecer a articulação entre os órgãos públicos e a
sociedade civil, além de avaliar e organizar ações de cada setor no sentido de construir
efetivamente uma rede de articulação local. Apesar disso, quando o CPC iniciou sua
participação nas reuniões, somente cinco representantes de instituições locais se faziam presentes aproximadamente e o fórum, que deveria ser um espaço independente,
só acontecia se a SEMAS pudesse organizá-lo.
Junqueira (2004) diz que a intersetorialidade transcende um único setor social
e é a “articulação de saberes e experiências no planejamento, realização e avaliação
de ações para alcançar efeito sinérgico em situações complexas, visando o desenvolvimento social, superando a exclusão social” (JUNQUEIRA; INOJOSA, 1997 apud
JUNQUEIRA, 2004: 03). Busca-se, assim, superar a fragmentação das políticas, considerando o cidadão em sua totalidade. A concretização da intersetorialidade incorpora
não apenas a compreensão compartilhada sobre finalidades, objetivos, ações e indicadores de cada programa ou projeto, mas práticas sociais articuladas que acarretam um
impacto na qualidade de vida da população.
O Fórum Intersetorial da regional Citrolândia, apesar de ter como objetivo a
articulação e a efetividade do trabalho em rede, carecia de organização e efetividade,
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e não se tirava qualquer encaminhamento das reuniões que eram realizadas. Essa foi a
primeira dificuldade enfrentada pela equipe do CPC, qual seja, a das instituições presentes no fórum compreenderem seu papel nesse espaço e aproveitá-lo, viabilizando
trocas de experiência e a construção de ações conjuntas.
Bourguignon (2001) dispõe em sua obra:
Tradicionalmente as políticas públicas básicas (educação, assistência social, saúde,
habitação, cultura, lazer, trabalho, etc.) são setoriais e desarticuladas, respondendo
a uma gestão com características centralizadoras, hierárquicas, deixando prevalecer
práticas na área social que não geram a promoção humana. Além disto, percebe-se
que cada área da política pública tem uma rede própria de instituições e/ou serviços
sociais. (BOURGUIGNON, 2001: 02)

Infere-se que espaços de articulação, como deveriam ser o Fórum Intersetorial e
outros, são imprescindíveis para a integração das políticas públicas básicas. Nesse sentido, em 2010 foi realizado pelo CPC o primeiro Fórum Comunitário, com o objetivo
de fomentar, junto às instituições, a discussão sobre Segurança Pública. A temática
escolhida se deu a partir da percepção de uma dificuldade por parte das instituições
em discutir a segurança pública e a violência, mesmo esta transpassando a todo o momento os discursos sempre que as instituições se encontravam. Cada uma, de forma
isolada, exprimia a influência da violência local no desenvolvimento de seu trabalho,
porém não se conseguia avançar em encaminhamentos e propostas conjuntas. Apesar
da mobilização realizada pela equipe do CPC, apenas três instituições compareceram
ao Fórum Comunitário, além de oficineiros e jovens frequentadores das oficinas do
Programa Fica Vivo! (FV!).
Diante dessa pouca adesão por parte das instituições ao fórum comunitário realizado pelo CPC, no Fórum Intersetorial de Novembro de 2010 a equipe do PMC
propôs que fosse discutido o trabalho em rede: para que o trabalho em rede fosse possível, era preciso entender seu conceito e como ela poderia se articular, estimulando,
assim, a participação das instituições locais.
Foi proposto, então, que um palestrante fosse chamado para falar sobre o conceito de rede, da importância de se ter uma rede articulada e sobre o objetivo do
Fórum Intersetorial. Todos os presentes na ocasião concordaram e foi montada uma
comissão, formada por representantes da SEMAS e do PMC, para organizar o próximo fórum, a se realizar em Dezembro daquele ano.
Os convites foram entregues pessoalmente e, na ocasião da entrega, falava-se
um pouco sobre o Fórum Intersetorial e sobre a importância daquela instituição estar ali representada, criando, assim, uma expectativa de estas participarem. No dia
09/12/2010 aconteceu o último fórum daquele ano, com o tema: “O que é o trabalho
em Rede?”, apresentado pela palestrante Simone Graça Mendes, Assistente Social do
Setor de Acompanhamento Institucional e Intergovernamental da Prefeitura Municipal de Betim. Estavam presentes mais de 70% das instituições locais e as discussões
propostas na ocasião foram produtivas.
Quando da aplicação do Diagnóstico Organizacional Comunitário, contextualizado acima, a maioria dos entrevistados, representantes das instituições e lideranças
locais, falou que a rede não funciona e foi percebida a dificuldade da maioria dos
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profissionais dessas instituições em se manifestar sobre segurança pública, reduzindo
o assunto a uma questão de Polícia.
No retorno do Fórum, em Fevereiro de 2011, aproximadamente 80% das instituições locais estavam presentes. O espaço começou a apresentar um novo formato: cada
instituição expôs suas ideias e dificuldades, e principalmente qual era o seu sentimento
em relação ao espaço do fórum. Muitos falaram sobre a falta de aproveitamento do tempo das reuniões e de comprometimento de alguns com o horário de início das mesmas.
Foi assunto, ainda, a ausência de propósito dos encontros, já que cada um ali presente
possuía seus afazeres e se deslocava para uma reunião que não se fazia eficiente e na qual
não se produziam vínculos de corresponsabilidade entre os atores presentes.
Diante disso, a equipe do CPC (PMC e FV!) propôs uma mudança na organização do fórum: foi sugerido que o mesmo passasse a ser itinerante, ou seja, o Fórum
Intersetorial continuaria sendo de responsabilidade da SEMAS, porém mensalmente
a confecção dos convites, a divulgação e o local da reunião passariam a ser de responsabilidade de cada instituição em rodízio, fomentando, assim, o envolvimento de
todas as instituições com o Fórum Intersetorial. Desse modo, criou-se um espaço de
coordenação de ações, em que cada instituição, em turno, seria corresponsável pela
mobilização, divulgação e realização do fórum.
Também foi proposto aos participantes do Fórum que se tirassem encaminhamentos para os problemas trazidos em cada reunião e fossem designados os responsáveis por dar andamento a tais encaminhamentos, estabelecendo, ainda, prazos para
a realização destes. Essa nova diretriz possibilita integrar as diversas políticas públicas
locais, aumentando a eficiência, eficácia e efetividade das ações intersetoriais, que visam
“cuidar” da população de um determinado território nas suas demandas individuais e na
sua totalidade, considerando a população e seus problemas sociais de forma integrada.
A primeira instituição escolhida para sediar o fórum nesse novo formato foi a
Cesta Escola, instituição local ligada ao governo municipal.
O Fórum Intersetorial de Março teve como pauta a Denúncia Anônima que
deve ser realizada através do telefone 181 da Polícia Militar. Participaram desta reunião, além das instituições locais, o Major Emerson, que explicou para os presentes
como se dava a operacionalização da denúncia anônima, e cada instituição presente
apresentou suas dúvidas e dificuldades em relação à temática discutida. Para o mês
seguinte, a pauta proposta seria a discussão das principais demandas advindas da população para com as instituições e quais as dificuldades em saná-las.
O Fórum Intersetorial de Abril contou novamente com a participação expressiva das instituições locais. Pela primeira vez, desde o início da participação do CPC
no fórum, cada instituição conseguiu expor suas dificuldades e foi possível identificar que todos os relatos eram permeados pela temática da violência local. Como
um dos objetivos do CPC nos espaços da rede é trabalhar a temática da prevenção
à criminalidade e o papel daquela nessa prevenção, a equipe fomentou um início de
discussão sobre o assunto e solicitou sugestões de temas para o próximo fórum comunitário. Assim, foi aquela a primeira ocasião em que se falou sobre a importância
de se discutir a temática da segurança pública, entendendo-a como instância que
permeia o trabalho de todas as instituições locais.
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A partir desse momento, a equipe do CPC conseguiu abertura para inserir o
tema da Segurança Pública nas discussões, tirando encaminhamentos, e essa rede articulada a partir do Fórum Intersetorial tem pensado conjuntamente em como mobilizar as escolas a participar das reuniões, vez que este ainda é um dos grandes desafios
do fórum. No que tange à prevenção à criminalidade, Zuma (2004) afirma:
Como meio de prevenir a violência, portanto, torna-se relevante sensibilizar a população para que não reitere a violência ao menosprezar, ridicularizar ou negar a
problemática da violência intrafamiliar. As atitudes de menosprezo ou de negação
são ainda mais indesejáveis no caso de profissionais inseridos em serviços públicos
ou em atividades de educação e saúde. Por isso esses profissionais precisam estar
capacitados para identificar essas situações e lidar com os envolvidos, devem ser
sensíveis para as nuances da problemática e estar tentos para a importância da articulação entre os serviços e ações, para se obter eficácia. (ZUMA, 2004: 02)

Concomitante à questão problemática de adesão das instituições aos espaços de
discussão apresentada acima, o CPC enfrenta também a dificuldade em fomentar a
participação da rede local em eventos e discussões pertinentes à política de segurança
pública. Dentro dessa realidade, foi pensada a possibilidade de a equipe do PMC realizar um projeto em parceria com o Centro de Referência em Assistência Social - CRAS,
a fim de fortalecer o trabalho em rede e criar um espaço de intervenção em um grupo
já previamente mobilizado e articulado pelo próprio CRAS. Nesse sentido, foram marcadas reuniões com a equipe técnica do CRAS para que a parceria fosse estabelecida e
o projeto construído, porém o Centro de Referência estava passando por mudanças no
início deste ano, o que acabou inviabilizando a parceria naquele momento.
Quanto aos atendimentos realizados pela equipe do PMC, inúmeros são os casos
encaminhados à rede local e diversas as dificuldades na efetividade de tais encaminhamentos, principalmente no acompanhamento de mulheres em situação de violência. De acordo
com a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha:
Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a
mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente
agregadas;
II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. (LEI Nº 11.340, 2006)

Muitas vezes os equipamentos públicos acionados em casos de violência contra a mulher não têm o mesmo entendimento do PMC sobre o caso e retornam o
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mesmo para o Programa, não entendendo, também, a metodologia que rege a prática
da mediação. Nesta, não se realiza mediação de conflitos em situações que apresentem
violência ou ameaça à pessoa atendida, pois entende-se que as partes não se encontram em condição de igualdade e respeito na relação.
Nesse sentido, a equipe do PMC vem buscando estreitar os laços com o Centro
de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, equipamento de média
complexidade da Assistência Social que tem como público alvo crianças, adolescentes,
adultos e idosos em situação de direitos violados. No âmbito municipal, a partir de
uma articulação entre as equipes do PMC em Betim, contatos vêm sendo feitos, a fim
de conseguir espaço na agenda do parceiro para a divulgação, bem como o entendimento mútuo dos serviços prestados. A equipe do PMC Citrolândia vem estabelecendo com as referências da região um fluxo de discussão dos casos encaminhados entre
os equipamentos, cada um contribuindo com seu conhecimento, levando em conta
suas limitações e possibilidades. Inicia-se, assim, o estabelecimento de uma rede de encaminhamentos e discussões, favorecendo o atendimento aos usuários e fortalecendo
a relação de parceria entre o PMC e o CREAS.
Em relação ao Fórum Comunitário a ser realizado neste ano, a equipe do CPC
tem aproveitado os espaços em que está presente para falar do mesmo e pedir que
as instituições deem sugestões de temáticas e formatos. O Fórum Comunitário é um
instrumento importante da Política de Prevenção à Criminalidade que tem como objetivo a mobilização e articulação dos moradores da comunidade e os equipamentos
públicos locais, para que se construam projetos que interessem a todos, possibilitando
a participação dos presentes na elaboração e execução da política de prevenção local.
Ainda não há data para a realização do Fórum Comunitário neste ano, mas está prevista sua realização para o segundo semestre de 2011.
O Conselho Tutelar da região também se mostra um parceiro importante. Certa
vez, foi encaminhado por ele um caso e, a partir de uma análise metodológica, entendeu-se que se tratava de um caso passível de mediação, já que os menores envolvidos
não se encontravam em situação de violação de direito. Durante todo o desenrolar do
caso, o PMC, juntamente com o Conselho Tutelar, criou estratégias para dar continuidade ao procedimento, vez que a atendida não mais comparecia aos atendimentos. A
partir do fluxo de discussão criado com essa experiência, foi possível encontrar formas
de acompanhar a família e também a situação dos menores envolvidos. As duas instituições imbricadas no processo, respeitando o limite de seu trabalho, estabeleceram
uma importante articulação que garantiu os diretos dos menores envolvidos. Vale ressaltar, ainda, que, tendo em vista a proximidade física entre esses dois equipamentos,
as trocas entre as equipes acontecem de forma mais fácil, o que favorece encaminhamentos mútuos e praticamente imediatos.
Assim, deve-se pensar o trabalho das equipes do PMC como o de fomentadores
da articulação da rede de atendimento nas comunidades em que o Centro de Prevenção à Criminalidade é implantado. É papel dessas equipes elucidar a responsabilidade
de cada equipamento público na prevenção social à criminalidade, através da garantia
de direitos à população, transformando cada instituição em instrumento de promoção
social, tendo como objetivo maior a qualidade do atendimento prestado aos usuários
dos serviços. Assim ensina a metodologia do PMC:
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O conceito de rede é, portanto, de suma importância na construção de uma democracia participativa, ou seja, num espaço em que as decisões são tomadas a partir do
consenso entre atores políticos de um Estado. (PROGRAMA MEDIAÇÃO DE
CONFLITOS, 2009: 57)

Através das experiências vividas pela equipe do PMC Citrolândia, das discussões
teóricas aqui apresentadas e pensando nos princípios de cooperação e responsabilização que permeiam a metodologia do PMC, foi possível perceber empiricamente a
importância do programa enquanto promotor das discussões que permitam aos atores
da rede questionar seu próprio papel. Cada política pública presente na região tem
responsabilidade enquanto parte no tecido de uma rede articulada, propiciando um
atendimento mais completo aos usuários da região.
Segundo Gonçalves e Guará (2010):
Articular-se significa, sobretudo, fazer contato, cada um mantendo sua essência,
mas abrindo-se a novos conhecimentos, à circulação das ideias e propostas que podem forjar uma ação coletiva concreta na direção do bem comum. (GONÇALVES;
GUARÁ, 2010: 13)

O atendimento em rede é, então, fundamental, vez que facilita a circulação de
informações, possibilitando uma visão geral do atendido, potencializando recursos e
fatores de proteção que permitem a efetivação das ações através de estratégias de atuação coletivas e solução de impasses.
Através da experiência aqui exposta, percebe-se que desenvolver um trabalho em
rede e contar com a população e instituições mobilizadas ainda é um grande desafio,
mas a regional Citrolândia atualmente pode contar com atores da rede que têm buscado, conjuntamente, definir objetivos, mostrando vontade de compartilhar conhecimentos, responsabilidades, sentimentos, entre outros.
O trabalho em rede está em construção e cada vez mais os atores locais percebem a necessidade de se trabalhar de forma integrada em torno de um interesse comum. Esse interesse comum ultrapassa o trabalho de cada instituição individualmente:
é responsabilidade de todos proporcionar de forma integral à população uma melhor
qualidade de vida, tornando viável que essa comunidade tenha um maior acesso a bens
e serviços públicos, garantindo o desenvolvimento humano e social, promovendo a
diminuição das desigualdades, assim como favorecendo a promoção das potencialidades da comunidade, contribuindo, desse modo, para a consolidação de um capital
social fortalecido, sem, no entanto, esquecer as demandas individuais, mas aprendendo
a olhar o sujeito em um contexto maior.
Para que uma rede intersetorial funcione em um formato “ideal” e produza mudanças na localidade onde atua, leva algum tempo, mas, diante da experiência exposta
aqui, pode-se inferir que a rede da regional Citrolândia pode, em um futuro próximo,
proporcionar transformação na realidade da população local.
Além desses benefícios, uma rede articulada torna-se uma forma eficaz de mobilização comunitária, já que esta tem a possibilidade de mobilizar mais pessoas, contribuindo para uma maior efetividade na busca da garantia de direitos. Desse modo, a contribuição do PMC na articulação da rede de atendimento local é imprescindível quando se
busca a emancipação e o empoderamento das comunidades atendidas pelo programa.
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Resumo
O presente artigo tem por objetivo apresentar o trabalho que está sendo desenvolvido de forma conjunta pela equipe do Programa Mediação de Conflitos – PMC do
Centro de Prevenção à Criminalidade do Taquaril e pela equipe da Central de Apoio e
Acompanhamento a Penas e Medidas Alternativas – CEAPA do Centro de Prevenção
à Criminalidade Centro – Belo Horizonte. Narra-se o encontro desses dois Programas
e a participação deles, enquanto política de prevenção à criminalidade, na elaboração
e no desenvolvimento de uma ação única que toca os objetivos de ambos.
Palavras-Chave: Integração; Meio Ambiente; Prevenção à Criminalidade; Rede;
Liberdade.

Introdução
O programa Mediação de Conflitos se faz presente no bairro Taquaril desde 2005,
atuando na prevenção à criminalidade, sobretudo, com a proposta de resolução pacífica
de conflitos e com atividades que visam ao acúmulo de capital social. Suas ações têm caráter preventivo e os principais objetivos são a redução dos fatores de risco que corroboram para a gênese da criminalidade e da violência, bem como apresenta característica de
promover o fortalecimento dos fatores de proteção das comunidades que ele atende.
Atuante na prevenção secundária, o programa CEAPA do município de Belo
Horizonte, localizado na área central desta capital desde o ano de 2006, realiza o acompanhamento de pessoas adultas que cometeram delitos de menor potencial ofensivo,
sem grave ameaça ou violência. Essas pessoas são encaminhadas pelo Poder Judiciário
para cumprimento de medidas alternativas por meio de penas pecuniárias, participação
em projetos temáticos e prestação de serviços à comunidade. As medidas alternativas
não visam apenas a responsabilização do sujeito, mas, através de seu caráter educativo,
possibilitam a reflexão sobre o ato cometido, prevenindo reincidências criminais.
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A integração entre os programas citados surgiu a partir da constatação de que
grande parte das medidas alternativas atuais é aplicada por meio da prestação de serviços à comunidade, ocasionando, muitas vezes, uma relação isolada entre usuário e
instituição, o que desfavorece o estabelecimento concreto de vínculos comunitários e a
percepção das questões coletivas que estão além das fronteiras institucionais, situações
que contradizem as ideias preconizadas pela política de prevenção à criminalidade.
Além disso, a localização centralizada do programa CEAPA/BH dificulta uma maior
aproximação das questões comunitárias locais e uma relação efetiva com as redes institucionais que não foquem somente o encaminhamento de prestadores de serviço.
Em contraponto, o programa Mediação de Conflitos, por ter uma atuação direta
nas comunidades, apresenta a possibilidade de maior aproximação com os equipamentos locais, as pessoas assistidas e as necessidades que estas demandam, contribuindo
para uma maior efetividade da prevenção à criminalidade.
A ideia central dessa integração foi aproximar a CEAPA da rede socioassistencial
local, sobretudo daquela que trabalha especificamente com a temática de meio ambiente,
com que o Programa Mediação de Conflitos já mantém contato em seu viés comunitário.

Histórico dos Encontros entre os Programas
O processo de integração entre o PMC e a CEAPA iniciou-se no ano de 2010,
com a busca da CEAPA por oferecer um atendimento mais qualificado aos usuários
das medidas alternativas, sobretudo moradores da região leste da capital que cometeram delitos ambientais, relativamente aos quais as medidas aplicadas necessariamente são cumpridas com atividades práticas e/ou teóricas que visam proteger e
recuperar o meio-ambiente.
O PMC do Taquaril tem uma estreita relação com a temática ambiental. Por anos,
o programa acompanhou e auxiliou o desenvolvimento de duas unidades produtivas,
Sementes da União, situada no bairro Alto Vera Cruz, formada essencialmente por
mulheres que se ocupam com agricultura urbana e alimentação natural/alternativa, e
a COOPERSOL Leste, situada no bairro Granja de Freitas, formada por moradores
da própria região e que se ocupa com reciclagem de resíduos sólidos. Além do acompanhamento das unidades produtivas, a temática do meio ambiente já foi tratada pelo
PMC, sobretudo pelo recorte do lixo, por meio de casos coletivos, fórum e projeto
institucional. Atualmente, nas reuniões da rede local de que o PMC participa, essa temática tem-se tornado cada vez mais frequente, sendo ela trazida tanto pela rede local,
quanto por lideranças comunitárias.
Dessa forma, a CEAPA buscou o PMC com a proposta de se pensar conjuntamente maneiras de se trabalhar sobre a temática ambiental, em que ambos, com vistas
ao público atendido por cada programa e suas respectivas metodologias, pudessem
oferecer uma proposta de ação mais qualificada.
Com o auxílio dos gestores dos CPCs em questão, as equipes dos programas
foram amadurecendo as ideias que surgiam. Em princípio, foram pensados encontros
entre as Unidades Produtivas citadas e os usuários do programa CEAPA, cujos delitos
envolvem meio-ambiente. A ideia era proporcionar trocas de experiências e reflexão
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sobre a temática, além de possíveis ações pontuais como revitalização de muros e
praças da região. No entanto, provocados pela gestão, foi discutida a proposta de se
trabalhar com toda a rede local ligada a essa temática, pois ela perpassa várias ações,
sendo que o projeto poderia se tornar mais efetivo com o fortalecimento da rede.
Esse estreitamento entre os equipamentos foi pensado por entender-se a importância do trabalho intersetorial, apostando em uma ação mais eficaz e efetiva, em um
processo de fortalecimento motivado pelo anseio da criação de laços afetivos com a
comunidade e um maior comprometimento com a medida alternativa por parte do usuário, uma vez que seu trabalho seria desenvolvido em um local mais próximo de sua residência. Optou-se, por fim, por convidar os parceiros da rede socioassistencial local que
lidam diretamente em seu cotidiano com a temática do meio ambiente, a saber: Polícia
Ambiental, Gerência de Limpeza Urbana (SLU), Projeto Manuelzão, Coopersol Leste,
CEVAE Taquaril e Programa Vila Viva, para uma reunião com o PMC e a CEAPA, no
intuito de aproximar a Central de Apoio daqueles e, dessa forma, posteriormente favorecer novas e fortalecidas parceiras para encaminhamentos dos usuários.
O convite foi realizado, a reunião aconteceu e hoje já podemos dizer que esse
objetivo vem sendo alcançado, uma vez que parcerias foram firmadas. No entanto, o
espaço que serviu para introduzir o trabalho da CEAPA a todos os atores sociais que
lidam com a temática do meio ambiente, favorecendo, assim, maior conhecimento
sobre trabalho realizado pela CEAPA , também serviu para outras duas coisas: para
que cada um se reconhecesse enquanto ator que lida com o mesmo objeto e, assim,
enfrenta diversos desafios e dificuldades diariamente; e para que todos observassem
como e quanto os trabalhos desenvolvidos por cada um estão entrelaçados.
Nova reunião ocorreu e a ação em conjunto se tornou “carro-chefe” do grupo
que aos poucos ganhou força. Decidiu-se que o foco das ações será o bairro Granja
de Freitas e a ação será de sensibilização dos moradores em relação aos problemas
ambientais da região. Vale ressaltar que o bairro escolhido tem como principal característica seu modo de formação. Ele existe desde 1997 e é formado por conjuntos
habitacionais da prefeitura que foram criados para abrigar pessoas que perderam
suas moradias, vítimas de desastres naturais ou por desapropriação. O bairro é composto por moradores oriundos de diversas localidades da capital e sofre hoje grandes problemas por conta da fragilidade dos vínculos comunitários e do sentimento
de pertencimento ao local em que hoje vivem. Também marca o bairro a ausência
de serviços básicos à população, uma vez que conta apenas com uma escola, uma
Unidade Municipal de Ensino Infantil (UMEI), um posto de saúde e um Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS), inaugurado há pouco mais de 2 meses e
que ainda não realiza atendimentos à população.
Foi formada, por decisão do grupo, uma comissão que se prontificou a elaborar
o projeto da ação. Essa comissão sistematizou encontros que culminaram na descoberta de que o Mobiliza SUS, programa vinculado à Secretaria Municipal de Saúde/
BH, que busca sensibilizar a população para atitudes de promoção a saúde e prevenção
de endemias, também pretendia realizar uma intervenção no local. O Mobiliza SUS
tem como eixo principal o combate a vetores que transmitem doenças como leishmaniose e dengue, e, para tal, utiliza recursos pedagógicos como palestras, teatro, músicas, jogos, entre outros. Estimulados pela constatação de que o projeto e o programa
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mencionado possuem propostas e interesses semelhantes, firmou-se uma parceria da
qual se esperam grandes resultados.

Expectativas
Armatya Sen (2000) afirma que a liberdade substantiva é um dos elementos fundamentais para o processo de desenvolvimento humano. Sua existência depende das
capacidades individuais e oportunidades que permitem à pessoa fazer escolhas e exercer sua cidadania, o que não inclui apenas a garantia dos direitos sociais básicos, como
saúde e educação, mas também segurança, habitação, trabalho, cultura, entre outros.
Nesse contexto, embora a medida alternativa permita ao sujeito reparar o dano
pelo crime cometido em regime de liberdade, esta é condição suficiente para a liberdade substantiva?
Sen (2000) afirma que a liberdade e a responsabilidade são interdependentes:
Sem a liberdade substantiva e a capacidade para realizar alguma coisa, a pessoa
não pode ser responsável por fazê-la. Mas ter efetivamente a liberdade e capacidade
para fazer alguma coisa, impõe à pessoa o dever de refletir sobre fazê-la ou não, e isso
envolve responsabilidade individual. ( Sem, 2000: 322)
Para além da responsabilização do sujeito, o acompanhamento das medidas alternativas realizado pela CEAPA, entidade representativa de um marco na política
de prevenção à criminalidade brasileira, propõe assistência às múltiplas necessidades
apresentadas pelo indivíduo, tendo em vista os fatores de vulnerabilidade e risco em
que frequentemente se encontra.
A partir dessa lógica, o projeto de intervenção elaborado pela equipe de integração contempla um envolvimento efetivo do sujeito com a comunidade, valorizando suas capacidades individuais e possibilitando que estas sejam instrumentos para a
construção de vínculos, reflexão de seus atos e aquisição de maior empoderamento
sobre as próprias escolhas.
Em continuidade à ideia de liberdade, aceitar a proposta oferecida pelo Ministério
Público, situação denominada transação penal, de acordo com a lei nº 9.099/95, significa
uma escolha real do sujeito ou uma forma de se evitar maiores implicações legais?
O projeto de intervenção apresentado tem como diferencial oferecer ao usuário
da medida alternativa a oportunidade de realizar a prestação de serviços em um evento
no qual se pretende o envolvimento do primeiro com a comunidade de forma integral,
para além das instituições, sendo que caberá ao mesmo a decisão sobre se deseja participar do evento. A expectativa é que ele participe desse projeto não apenas porque
necessita, mas também porque intenciona contribuir para uma ação coletiva. Dessa
forma, a liberdade possibilita ao sujeito auto-organização e maior protagonismo nas
relações interpessoais que se propõe estabelecer.
1

1

Armatya Sen, economista indiano, foi, em 1993, juntamente com Mahbub ul Haq, um dos
criadores do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que vem sendo usado desde aquele
ano pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no seu relatório anual.
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Em foco no tema meio ambiente, o projeto pretende também, através da mostra
dos equipamentos atuantes na rede local, divulgar à comunidade informações sobre
as atividades que são realizadas pelos mesmos. Em relação à CEAPA, esta ainda visa à
sensibilização da comunidade sobre a relevância das medidas alternativas.
Espera-se também que o projeto de intervenção no bairro Granja de Freitas
venha possibilitar uma relação de confiança e solidariedade entre a comunidade
local e os equipamentos envolvidos na questão ambiental em prol de interesses
comuns. Com isso, anela-se atingir um dos objetivos principais do PMC, que é o
fomento ao Capital Social.
Conforme Gustin (1999):
Capital social pode ser compreendido pela existência de relações de solidariedade
entre grupos, inclusive a capacidade de mobilização e organização comunitárias,
traduzindo um senso de responsabilidade da própria população sobre seus rumos e
sobre a inserção de cada um no todo. (GUSTIN, 1999: 24)

Pretende-se, ainda, alcançar um reconhecimento da rede envolvida, promovendo uma relação horizontal nas tomadas de decisões, a partir de um consenso.
O que irá tornar a ação mais eficaz por conseguir mobilizar diversos atores em
torno de um objetivo comum.

Conclusão
A experiência de integração entre o Programa Mediação de Conflitos e a CEAPA, apesar de ainda não ter colhido frutos maduros, pode ser lida como exitosa. Esta
leitura se baseia primeiro no rompimento dos egoicos muros invisíveis que existem entre os programas que compõem a política de prevenção à criminalidade do estado de
Minas Gerais. Entendemos que seja de suma importância que os programas tenham
identidades fortes e, consequentemente, atuações marcantes, mas, paralelamente a isso,
é necessário que os programas não se vejam isolados, guardando em comum apenas a
teórica “prevenção à criminalidade”. A percepção sobre e entre os programas deve ser
a de complementariedade, sobretudo quando se voltam os olhares para o mais importante, o público em situação de vulnerabilidade social atendido pelos programas.
Também coopera para a percepção de êxito a movimentação da rede socioassistencial, sobretudo dos componentes que atuam diretamente com o meio ambiente,
presente na área de abrangência do CPC Taquaril. Fomentada à organização, esta rede
pôde ser articulada e se reconhecer enquanto conjunto de parceiros que atuam na
mesma localidade e com objetivos muito comuns, além da formação de um grupo de
meio ambiente que passou a estabelecer encontros sistemáticos, a fim de debater os
problemas e criar soluções através de ações realizadas em comunhão.
Salientamos, ainda, que, para melhor qualificação dos acompanhamentos e
monitoramentos das medidas alternativas, a rede deve ser constantemente trabalhada,
capacitada e sensibilizada para questões que envolvem a política de prevenção à criminalidade, mas para além de uma relação isolada de encaminhar e receber pessoas que
cometem delitos de menor potencial ofensivo. É fundamental para o desenvolvimento
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do programa a aproximação das questões comunitárias, em que, na maioria das vezes,
essas pessoas cumprem medidas alternativas.
Somamos ao êxito dessa ação o fato de trabalhar a prevenção de forma criativa e desafiadora, pois sensibilizar a comunidade sobre o cuidado com o espaço
onde vive é uma forma de evitar que locais degradados e abandonados, em que
lixo se acumula, sejam pontos férteis para que ocorra violência. Conforme Rubin
(2003), propriedades abandonadas são lugares em que não foram estabelecidos
laços ou vínculos, sejam eles comunitários ou familiares, havendo maior probabilidade de desordem e ascensão da criminalidade.
Acreditamos que o passo dado de forma conjunta pelos dois programas em
questão é apenas um dentre diversos outros que podem e devem ser dados por todos
os programas da política de prevenção à criminalidade. É importante que os programas utilizem a autonomia de criação que lhes é permitida para inovar e surpreender
ao atender os anseios de suas comunidades de forma que a prevenção se apresente
sempre de maneira qualificada e eficaz. Espera-se que este relato possa encorajar mais
equipes de programas distintos a se unirem para, de maneira criativa, encontrar soluções para as diversas questões de suas comunidades.

Livro Mediacao 2.indb 262

27/11/2011 14:06:02

PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS: UMA EXPERIÊNCIA DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

263

MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA:
DISCUSSÃO SOBRE UM CASO COLETIVO
ANA CLÁUDIA ALVES LOPES
CAROLINE FREIRE FAUSTINO
CLEUBA ALVES RIBEIRO
DEIVISON LUIS VIEIRA
GUILHERME VARGAS CÉSAR
HENRIQUE MENDONÇA RODRIGUES
LOARLEY JOSÉ DOS SANTOS
MIRIAN PEREIRA DE OLIVEIRA

Resumo
O presente artigo discute a organização da comunidade, a partir da descrição de
um caso coletivo atendido no Programa Mediação de Conflitos, do Centro de Prevenção à Criminalidade Via Colégio, em Santa Luzia. Isso, a propósito, além de uma
reflexão sobre os desdobramentos e contribuições do mesmo.
Palavras-chave: caso coletivo; comunidade; lideranças; poder público; capital social.

1. Introdução
O Programa Mediação de Conflitos (PMC) da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais (SEDS) atua em contextos sociais marcados pelo acesso precário a
direitos fundamentais. Para tanto, os eixos de atuação do PMC são pensados de forma a
construir com as comunidades atendidas saídas dialógicas e participativas às dificuldades
vivenciadas cotidianamente e que influem nos índices de violência e criminalidade.
As demandas que surgem como urgentes nesses contextos em sua maioria denunciam a ineficiência do poder público em prover as condições básicas à vida, que
são: saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura, entre outras. O presente artigo propõe-se a discutir a importância de envolver os atores locais afetados por esses
problemas, o capital social, a participação e as dificuldades em mobilizá-los, dado o
contexto assistencialista em que estão inseridos.
O PMC desenvolve ações em várias realidades sociais no Estado de Minas Gerais, e cada uma delas demanda intervenções e construções comunitárias singulares.
É sabido que cada comunidade se organiza de uma forma para resolver seus problemas, e por isso é importante, quando se almeja intervir em um determinado contexto,
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estudá-lo e entende-lo. E, para entender um contexto, não basta apenas teorizar à
luz de outros modelos, isso porque cada realidade traz suas peculiaridades. Quando
um antropólogo almeja entender um determinado grupo pouco estudado, ele convive
com esse grupo por um tempo, no intuito de compreender a organização social do
mesmo, seus hábitos, valores e leis. O PMC tem como premissas básicas fomentar
a conscientização acerca dos problemas locais, a organização comunitária, o capital
social, entre outros. Esses objetivos serão alcançados quando se entender como as
pessoas que moram na localidade, se organizam, pois, assim, é possível pensar ações
com esses cidadãos. Uma das formas práticas de fazer isso é mapear as associações comunitárias, conselhos comunitários e fomentar discussões sobre os problemas locais,
o que favorece o conhecimento do trabalho desenvolvido pelo Programa e possibilita
maior compreensão sobre os problemas comunitários.
O trabalho com comunidades envolve aspectos subjetivos não compreensíveis
num primeiro momento, e esses, para serem compreendidos e apreendidos, demandam tempo e ida a campo. Isso respeita o tempo que as pessoas necessitam para
conhecer o método e para que possam revelar direta ou indiretamente sua forma de
organização. Nesse sentido, é compreensivo o porquê de o Eixo Comunitário demandar mais tempo para apresentar resultados.
Esse texto almeja traçar reflexões acerca da realidade vivenciada pelos técnicos do
PMC do Centro de Prevenção à Criminalidade (CPC) do Via Colégio/São Bendito, que
atende moradores dos bairros São Benedito, São Cosme e Alto São Cosme, no município de Santa Luzia, Minas Gerais. Esse equipamento iniciou suas atividades em novembro de 2008 e os atendimentos do PMC começaram em janeiro do ano seguinte.
Nas visitas a campo e nos relatos dos moradores, é notória a precariedade
de estruturas básicas, tais como espaços de lazer, ruas e saúde. Entretanto, as associações e conselhos existentes não contam com uma participação efetiva e atuante da
comunidade. Portanto, o capital social é ponto a ser trabalhado para a superação dos
problemas existentes, como ressalta Putnam (2006):
A superação dos dilemas da ação coletiva e do oportunismo contraproducente daí
resultante depende do contexto social mais amplo em que determinado jogo é disputado. A cooperação voluntária é mais fácil numa comunidade que tenha herdado
um bom estoque de capital social sob a forma de regras de reciprocidade e sistemas
de participação cívica. (PUTNAM, 2006: 177)

No trecho acima, o capital social se refere a características de organização social que facilitem a confiança e reciprocidade entre as pessoas, possibilitando que ações
coordenadas possam ser executadas em beneficio da coletividade. Portanto, a participação das pessoas em ações que beneficiem um número cada vez maior demanda que
esses moradores sejam estimulados a ações de reciprocidade que, por consequência,
gerem resultados práticos na vida de todos. Putnam (2006), analisando a experiência
Italiana, concluiu que a região norte, a mais desenvolvida, se caracterizava pelo capital
social e pela participação das pessoas nas organizações sociais existentes. Por outro
lado, o sul Italiano, mais pobre, caracteriza-se pelo assistencialismo e pela baixa participação nas organizações comunitárias. Nos contextos em que atuamos, verificamos
baixa organização e mobilização da comunidade, e, a partir disso, surgem algumas
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indagações: Como fomentar a apresentação de demandas comunitárias? O que fazer
para trabalhar o assistencialismo nesses locais?
No geral, espera-se que os casos coletivos surjam após ações previstas na metodologia do programa, como o Diagnóstico Organizacional Comunitário e as visitas
institucionais para divulgação, formação ou reconhecimento da rede social. Os primeiros casos coletivos que surgiram no PMC Via Colégio se deram no início de 2010. Na
prática, caso coletivo é a nomenclatura utilizada em um procedimento de mediação
ou orientação direcionado a um grupo, no qual várias pessoas apresentam a mesma
demanda e se disponibilizam a trabalhá-la em conjunto, tendo como base as técnicas e
princípios utilizados pelo programa.
Apresenta-se a seguir um caso que exemplifica essa discussão e que envolve uma
demanda de transporte coletivo.

2. Apresentação do Caso
O caso coletivo que nos propomos a apresentar neste artigo surgiu através de
uma reunião com a comunidade para discutir outros casos coletivos envolvendo infraestrutura. Na ocasião, os técnicos foram convidados pela secretária de uma associação
de moradores do bairro para ir a campo e conhecer a realidade dos moradores da
região do bairro São Cosme em Santa Luzia, os quais reivindicavam investimentos
públicos na localidade. Vários moradores manifestaram suas insatisfações a respeito
do transporte coletivo e relataram a dificuldade de acesso aos ônibus. Participaram
desse primeiro encontro cerca de dez moradores que se dispuseram a trabalhar conjuntamente o caso coletivo intitulado: Solicitação de mudança no itinerário do ônibus.
Aconteceram dois outros encontros sediados na associação do bairro São Cosme, nos
quais foi possível discutir com os moradores as demandas apresentadas.
Sobre o caso coletivo em questão, os moradores solicitavam que determinadas
linhas de ônibus que atendem a região tivessem algumas ruas do bairro Alto São
Cosme incluídas nos itinerários. Tratava-se de ruas que dão acesso à parte alta do
bairro e que atenderiam milhares de moradores que precisavam se deslocar até a
parte baixa para acessar o ponto final dos ônibus. Diante da necessidade de acessar
o transporte coletivo, alguns moradores preferiam se arriscar, atravessando lotes baldios, cheios de mato e deslocar-se para acessar outras linhas de transporte coletivo
que transitam na rodovia próxima ao bairro. Nas reuniões os moradores reclamavam
do longo trajeto a ser percorrido tarde da noite em função da distância do desembarque final do ônibus, além das dificuldades em períodos de chuva, do acesso de
idosos, pessoas com deficiência e crianças.
Eles relataram que, em 1999, a Associação de moradores endereçou a primeira solicitação ao Departamento de Trânsito responsável pela circulação dos ônibus na
região, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais), e à empresa
responsável pelo transporte na região metropolitana, Grupo Rodap. Naquela época,
receberam um comunicado dos responsáveis, dizendo que não seria possível a passagem nas ruas solicitadas devido à falta de condições físicas das mesmas.
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Nos anos seguintes, candidatos e ocupantes de cargos públicos participaram das
discussões com a comunidade, mas nada foi feito. O presidente da associação do bairro
relatou que houve um abaixo-assinado entregue a um integrante do Poder Legislativo
municipal, que se comprometeu a discutir as questões com o poder público local e trazer
à comunidade respostas sobre as possibilidades, entretanto esta última foi comunicada
informalmente que a demanda não poderia ser atendida. Uma cópia do abaixo-assinado
foi solicitada, mas não foi possível acessá-la por não ter sido encontrada.
Diante de tal situação, O PMC optou por realizar uma reunião com a comunidade na rua onde eles desejavam que fosse o ponto final do ônibus, ou seja, na região alta
do bairro, e foi solicitado pelo programa que outros moradores também atingidos por
essa questão fossem convidados para uma discussão pública. Essa reunião aconteceu e
dela participaram quinze moradores, os quais puderam manifestar suas tentativas frustradas quanto à resolução do problema; alguns até se queixavam da ação da Associação
de bairro, por culparem-na pelo insucesso. Nesse dia uma moradora demonstrou desconfiança quando se pontuou que o PMC se propunha a fomentar espaços de diálogo
entre a comunidade e os órgãos públicos para discutir a questão. Ela disse: “eles não
vão receber a gente”. Nesse momento, o PMC pontuou a necessidade da organização
dos interessados, já que ser escutado pelos governantes é um direito que precisa ser
exercido de forma organizada. No mesmo dia, decidiu-se eleger uma comissão para
discutir as ações. O Programa desloca os moradores do lugar de observadores e pedintes à condição de cidadãos de direitos e deveres, entre os quais se incluem os direitos
de ter ruas pavimentadas e transportes públicos dignos. Em contrapartida, eles não
poderiam ficar observando, sendo necessária a participação nas reuniões e o posicionamento de todos nas discussões.
Na ocasião foi possível visitar o ponto final do ônibus, acompanhados por três
moradores eleitos para formar a comissão. Além disso, percorreram-se as ruas do itinerário desse ônibus e o trajeto com as alterações solicitadas pela comunidade. A partir
desse percurso, elaboramos um mapa onde traçamos a rota atual do ônibus e o trajeto
desejado pelos moradores.
A equipe do PMC discutiu a questão internamente e decidiu-se que uma das
possibilidades seria recorrer ao DER. A partir disso, convidou-se a comunidade a
comparecer no CPC, local em que se decidiu redigir um documento.
Em outro momento, reunidos com a comissão dos moradores, discutimos o
ofício que seria enviado ao DER.
Após dois encontros com a comissão para discutir o ofício, o mesmo foi enviado
ao Departamento de Estradas de Rodagem, mas, devido a algumas exigências internas,
por se tratar de um ofício entre secretarias (Secretaria de Estado de Defesa Social, na
qual estamos inseridos, e Secretaria de Transportes e Obras Públicas, à qual o DER
está vinculado), demorou aproximadamente dois meses para que o ofício fosse entregue e respondido. Assim que o órgão responsável recebeu o documento, enviou técnicos à região para que os mesmos pudessem conhecer as ruas nas quais se solicitava a
alteração do itinerário do ônibus e, assim, emitir um parecer técnico.
Os representantes do DER se encontraram com os técnicos do PMC e transitaram juntos nas ruas solicitadas. O parecer desse órgão demonstrou a necessidade da
adequação das ruas e limpeza dos passeios para passagem do ônibus, sendo tomadas
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as devidas providências pelos órgãos municipais e comunidade, a fim de melhorarem
as condições das ruas. Cumprido isso, o parecer seria positivo quanto à inclusão dessas localidades no itinerário, em horários específicos. O PMC convidou os técnicos
do DER para uma reunião com a comunidade, a fim de uma aproximação entre a
comunidade e esse órgão. No entanto, os técnicos se mostraram resistentes, relatando
experiências anteriores negativas.
A partir disso, a equipe do PMC agendou uma reunião no local com a comunidade e contou com a participação de trinta pessoas. Nessa reunião, foram trabalhados
os avanços do caso e a responsabilidade da comunidade nas ações que deveriam ser
implementadas no local.
A equipe do programa, com o intuito de envolver a prefeitura no caso, reuniuse com o responsável pelo Setor de Mobilização Comunitária da Prefeitura de Santa
Luzia, pessoa que o PMC mantinha um diálogo em torno de outras demandas comunitárias. No caso em questão, foi sugerido que se agendasse uma reunião com
o departamento de Transporte no município, ficando esse representante municipal
responsável por agendar o encontro entre a comunidade, o PMC e a prefeitura. Na
reunião, dois representantes da comunidade, os quais compunham a comissão do caso,
acompanharam a equipe do PMC. No encontro, os nomeados pela comunidade puderam mencionar a solicitação encaminhada ao DER e a resposta deste, solicitando
melhorias na via que não apresentava condições para o trânsito de ônibus coletivos.
Manifestaram, ainda, a insatisfação dos mesmos com algumas tentativas frustradas
para resolver o problema. O responsável municipal por esse departamento solicitou
que o ofício de resposta do DER fosse encaminhado para seu conhecimento. Nesse
mesmo dia, a prefeitura de Santa Luzia encaminhou à rua técnicos que foram com os
moradores verificar as condições da via.
Paralelamente, a associação de bairro levou ao PMC o ofício do DER no qual o
órgão apresentava a necessidade de melhoria na via para que o ônibus pudesse atender
a demanda da comunidade. Nessa reunião, decidiu-se aguardar que a prefeitura fizesse
as obras na rua para, então, discutir os próximos passos para o caso.
A prefeitura de Santa Luzia pavimentou a via em conformidade com a demanda
do DER. Feito isso, comunicamos a fato informalmente ao órgão, que pediu que fosse encaminhado oficio formal sobre o que foi feito na rua e que fosse informado os
horários em que a comunidade necessitava do ônibus. A partir disso, solicitou-se que a
associação reunisse os moradores e colhesse as informações sobre esses horários.
Em virtude da dificuldade da comunidade em entender o que o DER requereu,
uma liderança procurou o PMC demandando auxílio. Solicitou-se que os moradores
fizessem uma pesquisa e colhessem os horários junto aos usuários do ônibus, e, com
os dados, seria elaborada uma planilha. Nesse mesmo dia, discutiu-se sobre a elaboração do ofício, decidindo que ele seria enviado em nome da associação do bairro e que
um dos membros da comissão entregaria o mesmo ao DER.
Na reunião seguinte, debateram-se os horários que a comunidade trouxe e o ofício
que havíamos redigido, mas que carecia de apontamentos da comissão. Essa metodologia fomentou o maior envolvimento da comunidade na demanda e possibilitou que fosse
trabalhada a escrita de ofícios, além de trabalhar a autonomia dos indivíduos.
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Outros encontros com a comunidade foram realizados no intuito de informá-los
acerca do andamento do caso, que depende de visita técnica do DER para aprovação
da via. Esses encontros objetivavam informar e envolver os moradores no andamento
do caso, incentivando-os a cobrar retornos dos órgãos responsáveis.
Paralelamente a isso, outros moradores da região entraram em contato com o PMC
e solicitaram notícias do caso, demonstrando interesse e envolvimento dos mesmos.
Esse caso continua sendo acompanhado pelo PMC Via Colégio/São Benedito.

3. Impasses Do Caso
Alguns acontecimentos no andamento do caso merecem ser discutidos. Esses se
apresentaram como obstáculos na resolução do mesmo e outros foram facilitadores.
O primeiro impasse foi a dificuldade de mobilização desses moradores. Segundo Toro e Werneck (1996), “mobilizar é convocar vontades para atuar na busca de
um propósito comum, sob uma interpretação e um sentido também compartilhados”
(TORO; WERNECK, 1996: 05). O caso coletivo se iniciou por meio de algumas
lideranças que trouxeram a demanda ao PMC, mas era necessário envolver outros
usuários do transporte coletivo. Percebe-se que alguns moradores convidados a participar das reuniões no meio da rua atenderam ao chamado, tendo voz nas discussões e
manifestando suas frustrações. Eles só se reuniram por compartilharem de um mesmo
propósito e concordarem que era direito de todos, bem como deduziram que sairiam
beneficiados. Mas é evidente que, diante do número de pessoas que seriam beneficiadas com as mudanças, o número de participantes ainda era pequeno.
Durante algumas reuniões, era perceptível o descrédito e a insegurança de alguns,
justificável pelas várias promessas do poder público não cumpridas. Por isso, a todo
momento era necessário ressaltar que não era o PMC que conseguiria algo por eles,
nem promessas estavam sendo feitas, mas uma tentativa conjunta e direcionada, acompanhada pelo programa, sendo os próprios moradores os personagens que representariam a solicitação da comunidade; o PMC seria apenas mais um parceiro.
A insegurança de alguns moradores ao se sentirem responsáveis por alguma ação é
historicamente compreendida pela maneira como se deu a noção de direitos no Brasil.
Não aceitar a responsabilidade pela realidade em que vivemos é, ao mesmo tempo,
nos desobrigarmos da tarefa de transformá-la, colocando na mão do outro a possibilidade de agir. É não assumirmos o nosso destino, não nos sentimos responsáveis
por ele, porque não nos sentimos capazes de alterá-lo. A atitude decorrente dessas
visões é sempre de fatalismo ou de subserviência, nunca uma atitude transformadora. (TORO e WERNECK, 1996: 08).

A atitude de permitir que os moradores participassem ativamente na resolução
dos casos coletivos é valorizar os princípios da mediação: autonomia, emancipação,
responsabilização, dentre outros. Esse caráter evita que os moradores se tornem
dependentes de iniciativas do Programa e permite que eles tenham seus próprios
empreendimentos.
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Outro impasse vivenciado pelo caso está na utilização da benfeitoria nas vias por
políticos locais e o chamado feito pela comunidade para que o PMC reivindicasse o
mérito. Nisso pontuamos que o papel do programa é organizar e mobilizar os moradores, e que as consequências advindas disso deveriam ser discutidas e resolvidas pela
comunidade. A exigência de que a rua fosse asfaltada e recebesse melhorias de âmbito
estrutural foi atendida. Alguns moradores demonstraram indignação ao perceberem
que seus esforços para conseguir a melhoria na rua estavam sendo desmerecidos.
Outro ponto a salientar é que a Associação de Moradores também elaborou um
documento por iniciativa própria e solicitou que esse fosse anexado ao documento
elaborado em conjunto. A equipe do PMC vivenciou um afortunado desafio. Como
questionar o texto com seus autores sem ofendê-los? Como valorizar a iniciativa dessas pessoas sem menosprezar sua forma de expressão e sobrepor o conhecimento
padrão à forma de saber construída no cotidiano dessas pessoas?

4. Considerações Finais
Percebe-se, a partir da reflexão sobre esse caso, que a participação das pessoas
nas reuniões e o consequente empoderamento das mesmas em torno das necessidades
comunitárias constituem objetivos que se visa atingir rumo à constituição de capital
social nos territórios abrangidos pelos CPC. Entretanto, mudanças significativas não
acontecem em períodos curtos de intervenção, demandam tempo e trabalho de conscientização. Isso em parte se justifica porque, durante muito tempo, o país viveu sob
uma ditadura, a qual repelia movimentos sociais e reuniões.
Nas realidades analisadas, observa-se que não existe uma cultura democrática e
participativa arraigada entre as pessoas, ideologia esta que alguns governantes e lideranças comunitárias reforçam. Paralelamente, percebe-se a resistência das pessoas em
se expor para cobrar direitos. Portanto, nota-se que a cultura, o contexto histórico e
a constituição das comunidades são indicadores de sua capacidade de organização e
mobilização em torno de questões comunitárias.
Essa constatação, entretanto, não inviabiliza o trabalho nessas localidades, o que
se pode vislumbrar no relato do caso acima, isso porque o objetivo do PMC não é
que a comunidade tenha o ônibus onde ela demanda, e sim organizar e mobilizar os
moradores, reforçando o senso de participação e conscientização dos mesmos, possibilitando que eles se organizem e conversem sobre os problemas da comunidade. Essa
organização reforça subjetivamente a importância de cada pessoa na composição dos
grupos, trabalha a autoestima e o senso de responsabilização pelas melhorias.
Consequentemente, as pessoas se sentem partes e responsáveis pela rua,
bairro e cidade, e isso previne a incidência de violência e da criminalidade, ou seja,
fomenta-se o diálogo, a organização e a mobilização das pessoas, e elas transformam o meio e a si mesmas.
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Centros de Prevenção à Criminalidade
Programa Mediação de Conflitos
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Pedreira Prado Lopes
Morro das Pedras
Ribeiro de Abreu
Taquaril
Cabana Pai Tomás
Conj. Jardim Felicidade
Barreiro
Minas Caixa
Jardim Leblon
Sta Luzia – Palmital
Sta Luzia – Via
Colégio
Contagem – Nova
Contagem
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Teresópolis
Betim – PTB
Betim – Citrolândia
Vespasiano – Morro
Alto
Ribeirão das Neves –
Rosaneves
Ribeirão das Neves –
Veneza
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R. Marcazita, 238- S.Cristovão CEP:31230-730
R. Gama Cerqueira, 1.117- Jd.América –
CEP:30460-360
R. Feira de Santana,12-R. Abreu CEP: 31872-040
R. Francisco Xeres, 120- Taquaril CEP 30290-110
R. São Geraldo,110 – Paróquia Cristo Luz dos
Povos CEP: 30512-240
Rua Tenente João Ferreira,85-Jd Guanabara
CEP: 31765-330
R. A, 10 Conj. Vila Esperança – V. Cemig
CEP: 30624-000
R. José do Carmo Oliveira, 135 – Minas Caixa
– CEP:31610-390
R. Inglaterra, 226 – Jardim Leblon – CEP:
31540-360
R. Estefânia Sales Sotero,155 – Palmital
CEP:33180-140
R. Bahia, 782 – Via Colégio -São Benedito –
CEP:33125-400
R. VL 06, 1880 – Nova Contagem
CEP:32050-360
R. Araçá, 31 – Teresópolis- Betim
CEP:32680-140
R. Rio Jaspes, 104 – Jardim Santa Cruz–
CEP:32530-210
R.José Mariano, 743 – Citrolândia – Betim –
CEP: 32532-330
Av. Existente, 1447 – Morro Alto
CEP:33200-000
R. Dália, 62 – Rosaneves CEP:33840-200

Av. Dionizio Gomes, 200 e 202-Veneza CEP:
33820-170
R. Minas Novas, 235A – Nossa Senhora
Sabará
Fátima-Sabará – CEP: 34600-650
Montes Claros –
Av. João, XXIII, 2015- Santos Reis – Moc
Santos Reis
CEP: 39401-262
Montes Claros –
Rua Jequitinhonha, 107 – Alto São João – Moc
Cidade Cristo Rei
– CEP: 39400-302
Governador Valadares Av. Coqueiral, 176 -B. Turmalina- CEP:35052– Turmalina
812
Ipatinga – Betânia
Av. Gerasa, 3251 -B.Betânia
CEP: 35164-056
Uberaba – Abadia
Rua Caetés, 74 – Abadia – Uberaba CEP
38036-130
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3422-5693 e 3422-5567(fax)
3377-8626 e 3377-8657(fax)
3435-9583(fax) e 3434-2540
3483-2366 e 3483-2364
3321-3447 e 3386-1227(fax)
3435-3569
3435-1381
3381-5557 e 3381- 5712
3451-7329 e 3451-3568
3451-3596 e 3450-7963
3635-6831(fax) e 3635-7050
3637-3570 e 3636-8725
3392-8091 e 3392-8039
3591-6940 e 3591-7422
3592-9419 e 3592-9508(fax)
3531-1223 e 3531-2345
3621-1191 e 3621-2516
3625-8928 e 3625-9317
3626-3078 e 3626-3176
3672-2221 e 3672-2600
(38)3212-7622 e 3212-8116
(38)3215-1897 e 3224-3009
(33)3221-9250 e 3272-9838
(31)3827-3748 e 3827-3795
(34)3322-5276 e 3322-5800
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