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PREFÁCIO
Adolfo Braga Neto – Presidente do IMAB – Instituto de Mediação e
Arbitragem do Brasil
A mediação de conflitos proporciona espaços de cooperação, integração,
participação e compromisso, onde se resgatam vínculos desfeitos, sejam eles
decorrentes de relações afetivas, sociais, profissionais, informais ou duradouras.
Permite que as divergências sejam resolvidas de forma mais adequada à realidade de cada um, propiciando um ambiente acolhedor e pacífico que incentiva
a cultura da paz. Empreende a solidariedade pelas dificuldades pessoais do indivíduo, embasada em valores éticos, de defesa de sua cidadania plena, consciente
de suas responsabilidades e comprometida com sua própria realidade.
A mediação de conflitos contribui para a criação de espaços em que as
pessoas redesenham de maneira participativa, dinâmica e pacífica seus respectivos papéis na comunidade. Permite estabelecer canais facilitadores da articulação política, institucional e social. Ao mesmo tempo, convida a todos para
uma reflexão responsável sobre a diversidade das temáticas da realidade atual,
proporcionando, também, um momento de criatividade pessoal e social.
Hoje no Brasil cada vez mais se amplia o uso da mediação de conflitos.
Multiplicou-se o número de pessoas interessadas no tema. Estudiosos têm procurado mais informações e tentado acompanhar sua evolução. Profissionais de
diversas áreas, como advogados, médicos, psicólogos, engenheiros, têm buscado
sua capacitação a fim de conhecer e iniciar sua trajetória profissional na área.
Magistrados de primeira, segunda e terceira instâncias cada vez mais
vêm sendo auxiliados por mediadores e instituições especializadas. Inúmeros
são os exemplos de programas em que a mediação de conflitos é incorporada
às atividades rotineiras dos trâmites processuais judiciais. Essa tendência se
observa em distintas áreas como direito de família, consumidor, cível e mais
recentemente, no âmbito penal para os crimes de menor potencial ofensivo,
sob a égide dos Juizados Especiais Penais.
Amplia-se também o número de cidades que incluíram em suas políticas públicas projetos ou programas em que a mediação de conflitos é levada às comunidades, em especial às de alta vulnerabilidade social. Cidades
como Porto Alegre, Joinville, Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo
são exemplos, nos quais suas administrações perceberam as vantagens da
adoção da atividade em suas ações voltadas para as suas populações. E vêm

colhendo bons resultados de suas iniciativas.
Enfim, assiste-se hoje a um verdadeiro despertar de interesses múltiplos
sobre o tema, que adentrou no Brasil na década de 1990, sendo impulsionado
pela ação de pioneiros que conheceram a ferramenta no exterior ou foram
lá buscar sua capacitação, bem como a de outros que foram capacitados por
estrangeiros residentes no país. Todos estes creram na viabilidade de seu
emprego na realidade brasileira, passando a divulgá-la e desenvolvê-la de
maneira incansável e persistente. Esses pioneiros são os mesmos que promoveram o despertar do interesse do Poder Judiciário e posteriormente do
Poder Executivo em seus três níveis, Federal, Estadual e Municipal. Em
resumo, em sua breve trajetória, a mediação de conflitos no Brasil deu seus
primeiros passos pela mão da iniciativa privada que por sua vez a levou aos
Poderes Judiciário e Executivo.
A presente obra ora prefaciada apresenta de maneira apropriada um
dos melhores, senão o melhor exemplo de como o Poder Executivo deve
adotar e incorporar a mediação de conflitos no contexto comunitário como
uma política pública em prol do cidadão, sobretudo aquele menos favorecido
residente em local de maior vulnerabilidade social. Trata-se do Programa de
Mediação de Conflitos da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas
Gerais, iniciado em outubro de 2005. Esse programa, que hoje quase completa seu quarto aniversário, é fruto da evolução da atividade no país, que
cada vez mais vem sendo difundida e utilizada em distintas áreas, mesmo
não existindo no ordenamento jurídico pátrio qualquer previsão legal que a
defina ou estabeleça seus parâmetros. A inexistência de norma legal para a
atividade oferece mais holofotes ainda para o referido Programa, pois promove uma ampla flexibilidade, que é facilmente constatada pelo leitor ao
percorrer as páginas dos artigos que compõem a presente obra.
Importante ressaltar que todas as iniciativas do Programa convergem
em priorizar o diálogo entre o saber e a bagagem de experiências vivenciadas
no dia-a-dia das comunidades. Privilegiam o reconhecimento das diferenças
de graus de instrução múltiplos e fatores interculturais diversos. Ao mesmo tempo, promove a resolução, transformação ou atingimento de soluções
para os conflitos sem a necessidade, na maioria dos casos, de judicialização,
consagrando a prioridade na sua prevenção, que resulta na diminuição da
violência em níveis consideráveis na regiões onde o Programa atua. Esta
característica chamou a atenção da Policia Civil daquele estado, que também
se interessou em implementar em suas atividades a mediação de conflitos.
Assim nasceu em 2007 o Projeto Mediar que introduziu em uma delegacia

localizada na antiga Seccional Leste de Belo Horizonte um projeto piloto,
cujo resultado foi coroado de tanto sucesso que se ampliou para 05 (cinco)
delegacias de polícia atualmente, com perspectiva de futuras ampliações.
Cabe enfatizar que o Programa Mediação de Conflitos desenvolvido no
Estado de Minas Gerais, além de despontar pelo seu pioneirismo, deve ser
igualmente marcado pelo seu ineditismo em sua forma estruturada desde
seu início e pela sua continuidade até o momento pela mesma linha téorico/
prática. Da mesma forma, é digno de nota e louvor a característica de continuidade, impulsionada pelo objetivo principal: garantia dos direitos humanos e enfrentamento à violência a partir da utilização da mediação em
seus 4 (quatro) eixos estruturantes: Mediação Atendimento, Mediação
Comunitária, Projetos Temáticos e Projetos Institucionais, além da parceria deste Programa Mediação de Conflitos com a Polícia Civil, por meio
do Projeto Mediar, a fim de resolver e prevenir conflitos individuais e coletivos. Tal fato deve ser enaltecido pela crença na eficácia do método, como
está demonstrado neste livro pelos dados estatísticos nele apresentados. Muito
embora, se faz fundamental enfatizar que as estatísticas não se constituam na
mais adequada maneira de se mensurar os efeitos da implementação deste tipo
de política pública, já que a mediação de conflitos trabalha para as pessoas e na
maioria dos casos, torna-se difícil avaliar matematicamente seus resultados.
Outro aspecto fundamental que deve ser enaltecido neste Programa
é o entusiasmo contagiante de todos os seus colaboradores. A juventude de
todos os seus membros é patente; e todos, sem exceção, transbordam dedicação profissional entusiástica, em razão justamente na crença de que estão
desenvolvendo algo inovador voltado para a pacificação das pessoas. Em
outras palavras, estão conscientes de que com seu trabalho estão rompendo
paradigmas e construindo um futuro melhor para as comunidades em que
atuam. Cabe cumprimentos efusivos a todos pela permanente demonstração
de humildade, respeito, acolhimento e competência de todos os seus integrantes. E, também, a permanente abertura em buscar conhecimentos teóricos a partir da prática por eles vivenciada. Tal fato demonstra que a equipe
como um todo incorporou a filosofia da mediação de conflitos, elemento
fundamental para desenvolver com sucesso a atividade.
Por outro lado, fundamental se faz agradecer pela honra do convite de
prefaciar a presente obra, bem como de participar do Comitê Científico da
mesma. Com muita satisfação foi aceito o convite, não somente por fazer parte
desta obra, mas sobretudo por haver colaborado e continuar a colaborar com o
Programa de Mediação de Conflitos em treinamentos específicos ou consultas

pontuais e visitas monitoradas. Todos estes momentos proporcionaram ricas
trocas de experiências inesquecíveis, sobretudo para um profissional que há
muito vem disseminando o uso maior da mediação de conflitos no País. Nesse
sentido, a presente obra se constitui num verdadeiro marco no caminho em
prol da implementação da cultura da paz pela mão da mediação de conflitos
no Brasil, e o Programa de Mediação de Conflitos verdadeiro baluarte em
termos de experiências com mediação comunitária, bem como na qualidade de
política pública coerente com seus princípios e norteadores desde sua criação
até o presente momento em prol da prevenção e combate à violência.
Ao mesmo tempo, imprescindível se faz dizer que participar deste livro
significa ser testemunha de todo um processo evolutivo por que passaram
todos profissionais que integraram e integram o Programa. Profissionais
estes sabedores de que estão a trabalhar por um presente e futuro mais
pacífico para seu estado. Sabedores também da necessidade de abertura
para conhecer melhor os fundamentos teóricos que embasam o Programa.
E sabedores ainda dos desafios que os esperam, mas aos quais estão preparados pois conhecem os resultados da inovação em que estão integrados.
Conhecem muito bem a satisfação dos integrantes das comunidades onde
estão instalados os núcleos ao verem seus conflitos alcançarem soluções
criativas. Cabe aqui dar parabéns ao Programa Mediação de Conflitos, à
Secretaria de Estado de Defesa Social, ao Governo do Estado de Minas
Gerais e sobretudo a todos os ex-colaboradores e colaboradores direta ou
indiretamente do Programa.
Ao finalizar, convém registrar que múltiplas definições relativas às políticas públicas levam a entendê-las como políticas sujeitas, possivelmente, a
interpretações político-partidárias. Dessa maneira, corre-se o risco de se submeterem às alterações cíclicas de mudanças de governo, ou até mesmo perderem sua continuidade. Nesse sentido, ao se constatar o êxito das experiências
do Programa de Mediação de Conflitos, há que se fazer um apelo no sentido de que não fique sujeito às intempéries destas mudanças. Há que se estar
atento, pois o risco de descontinuidade e desconexão é natural, muito embora
o caminho até agora percorrido demonstre a impossibilidade de retorno, já
que a mediação de conflitos já está instalada no seio das comunidades onde o
Programa atua. Assim é que este alerta vale, sobretudo, para as necessidades
das comunidades, que vêm respondendo de maneira muito positiva e dinâmica a todas as ações que envolvam a mediação naqueles contextos, as quais
deverão ser mantidas sob pena de se perder no tempo uma excelente iniciativa
que em muito tem beneficiado a disseminação de uma cultura de paz.
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Apresentação

APRESENTAÇÃO

A prática da Mediação de Conflitos é uma técnica de pacificação social
que tem na restauração do diálogo a sua base de sustentação. Por ser um
instrumento que resgata valores como a intercompreensão e a implicação
dos sujeitos na construção das soluções possíveis, tem sido implementada
em diversos contextos institucionais e sociais.
É por esse motivo que o Governo do Estado de Minas Gerais opta pela
técnica da Mediação de Conflitos, articulada com suas políticas de prevenção
social e situacional da violência, criminalidade e processos de criminalização,
como uma das formas de intervenção em áreas de grande vulnerabilidade
social e altos índices de criminalidade violenta.
A Superintendência de Prevenção à Criminalidade, da Secretaria de Estado
de Defesa Social, é o órgão que responde pelo planejamento, coordenação e execução da política de prevenção social à violência e criminalidade, atuando por
meio de quatro programas: Programa de Acompanhamento e Monitoramento
de Penas Alternativas – CEAPA –, Programa de Reintegração Social do Egresso
do Sistema Prisional, Programa de Controle de Homicídios – Fica Vivo! – e o
Programa Mediação de Conflitos. As ações e projetos desempenhados por esses
programas são desenvolvidos em equipamentos públicos denominados Núcleos
de Prevenção à Criminalidade, preferencialmente instalados no ambiente da
própria comunidade destinatária.
A Mediação de Conflitos é muito mais que um instrumento político, é
uma forma de acesso a direitos e exercício da cidadania. É neste sentido que
apresento o livro do Programa Mediação de Conflitos, onde se encontra delineada a sua metodologia de trabalho e os conceitos teóricos que a embasam,
bem como uma agradável seqüência de relatos da experiência cotidiana da
atuação do programa nos Núcleos de Prevenção à Criminalidade.

Maurício de Oliveira Campos Júnior
Secretário de Estado de Defesa Social
Governo do Estado de Minas Gerais
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INTRODUÇÃO

Construir uma política de prevenção social à criminalidade que propõe a
ampliar a visão repressiva e inserir novos paradigmas sobre o papel das políticas públicas na redução da criminalidade e no enfrentamento do fenômeno
social da violência é o propósito máximo da Superintendência de Prevenção
à Criminalidade instituída junto à Secretaria de Estado de Defesa Social de
Minas Gerais.
A inserção desses novos paradigmas passa, necessariamente, por um
novo olhar acerca da atuação do Estado e do papel da sociedade na execução das políticas de segurança pública. Um novo olhar demanda a compreensão de um contexto, a desmistificação de dogmas e a construção de
novos caminhos.
A partir do final dos anos 1980, uma série de reformas começa a ser
realizada, de forma intensa nos países da América Latina, no sentido de
buscar a redução da atividade estatal às tarefas essenciais de promoção do
crescimento econômico e manutenção da ordem. Infelizmente, a promessa de
que o crescimento econômico geraria riquezas capazes de beneficiar toda a
sociedade nunca saiu do papel ou dos discursos eleitorais.
A concentração de renda e o crescimento econômico desigual são fatores
históricos, agravados nas últimas décadas, que deixam cicatrizes profundas
no tecido social. Cada vez mais, parcela significativa da população brasileira
vê-se distante das promessas da modernidade, do mercado de consumo e do
acesso a direitos básicos fundamentais.
À medida que os direitos fundamentais distanciam-se e a marginalização social aumenta, a necessidade de garantir a ordem torna-se prioridade. A
segurança pública é colocada como a principal demanda da opinião pública,
amplificada pela atuação dos meios de comunicação de massa. Respostas
estatais são insistentemente cobradas e o direito penal aparece no centro dos
debates políticos. O Estado faz-se presente, cada vez mais, através de seu
poder de punir.
Os clamores da opinião pública potencializados pela sensação de insegurança e sensacionalismo midiático tornam o sistema de justiça criminal alvo de constantes propostas de mudanças. Novos delitos são criados, direitos e garantias fundamentais são flexibilizados, o processo de
15
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criminalização de conflitos sociais é expandido, leis penais tornam-se mais
severas, prisões preventivas são aplicadas abusivamente e as taxas de encarceramento sobem consideravelmente.
A hipertrofia do direito penal é evidente. As normas penais invadem
campos da vida social anteriormente não regulados por sanções penais.
A intervenção penal é utilizada pelas instâncias de poder político como
resposta para quase todos os tipos de conflitos e problemas sociais. Ou
seja, o Estado contemporâneo reduz a intervenção em matéria social e
endurece a legislação penal. Transforma o direito penal na forma de intervenção subsidiária em principal forma de combate aos problemas e
conflitos sociais.
Entretanto, esse contexto de expansão do controle penal diante da complexidade do contexto social em que operam os mecanismos de controle e as
limitações de gerenciamento do próprio aparato punitivo reforça as características de seletividade do sistema de justiça criminal. O processo de criminalização é seletivo, não alcança todas as pessoas que realizam condutas
tipificadas como crimes.
É justamente nas áreas de maior ausência de políticas sociais e distanciamento dos direitos e garantias fundamentais que o controle social penal
faz-se presente de forma mais intensa. Essa política criminal tem levado
à propagação de uma cultura de insegurança, que permite legitimar como
única solução viável para a efetivação da cidadania a segregação de parcelas cada vez maiores da população. A segregação alimenta um processo de
estigmatização que recai, preponderantemente, em territórios urbanos reconhecidos como favelas, morros e aglomerados.
A visão maniqueísta do bem e do mal é propagada. O discurso
ideológico retrata uma sociedade dividida entre dois lados. O primeiro
composto pelos “cidadãos de bem”, moradores dos espaços urbanizados,
pessoas incapazes de cometer qualquer tipo de ato criminoso. Do outro
lado, criminosos e bandidos, residentes em áreas de alta periculosidade,
predispostos ao cometimento de delitos e uma constante ameaça à segurança dos “cidadãos de bem”.
A proposta hegemônica é declarar oficialmente uma verdadeira guerra
civil contra os pobres e desviantes (em alguns estados inclusive com a
participação do exército brasileiro). Para preservar os direitos de uma parte
dos cidadãos, para permitir que eles não tenham mais medo e não permaneçam confinados em suas residências, a solução é segregar efetivamente
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aqueles que representam ameaça, que não são mais percebidos como cidadãos brasileiros e podem impedir o pleno exercício da cidadania dos “bons
cidadãos”.
Como contraponto ao discurso acima exposto, uma versão social da política criminal entrou em cena. Essa versão propõe substituir a disputa contra
os criminosos pela luta contra a pobreza e a exclusão. A única solução possível seria a plena justiça social: educação, saúde, moradia, trabalho e lazer
para todos, de forma igualitária.
A Prof. Ana Lucia Sabadell sintetiza esse quadro da seguinte forma:
“os partidários da repressão penal tentam justificar sua existência alegando a
necessidade de combater a criminalidade e de estabelecer uma reação oficial
à manifestação de desvios “causados” por fatores biológicos, psicológicos ou
sociais”. Já aqueles que reconhecem a preponderância dos fatores sociais da
criminalidade propõem estratégias voltadas para a melhoria da situação social
das classes subalternas e não centradas no combate dos próprios criminosos”.
(ANDRADE, Vera Regina Pereira de.2003)

Apesar da versão social ser mais progressista e mais humana que a
da repressão penal, ainda permanece refém das estruturas discursivas do
senso comum. Aguardar uma revolução social plena afasta do cenário
das políticas de segurança pública as propostas de prevenção social à
criminalidade.
Para Luiz Eduardo Soares, enquanto o Brasil atravessava a estrada sinuosa da ditadura para a democracia, propostas alternativas para a segurança
pública foram esquecidas.
“os conservadores convenceram-se de que não havia necessidade de mudar,
porque o modelo tradicional manteria as polícias como instrumento de segurança do Estado, bem ao estilo autoritário que marcou nossa história. Os progressistas nem queriam ouvir falar de polícia, depois de anos fugindo de suas
garras. Melhor seria deixá-lo de lado e tratar das causas, isto é, da economia,
da educação, do emprego e das desigualdades sociais”.
(SOARES, Luiz Eduardo. 2006)

Segundo o autor, a idéia de que o crime é sintoma, é consequência e,
portanto, secundário, foi outro equívoco da esquerda que a imobilizou e a
tornou cega frente à problemática da segurança. “Claro que relações existem, mas a fórmula causa-consequência é simplista e falaciosa. Aplicá-la
pode ser desastroso.” (2006)
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Violência e criminalidade são problemas complexos demais para serem
enfrentados somente como exclusividade das forças policiais, ainda que reconheçamos o papel central que estas exercem nas políticas de segurança
pública. A escassez de propostas inovadoras para a política de segurança
pública somente fortaleceu a receita repressiva.
Para setores da população brasileira que vivenciam diretamente esse
processo, a transição democrática não se cumpriu. Comunidades situadas
às margens das promessas da modernidade, afastadas das condições materiais que viabilizam o exercício da cidadania, desconhecem os direitos
e garantias constitucionais e tornam-se mais vulneráveis ao processo de
criminalização.
São muitas as formas de violência vivenciadas cotidianamente que ultrapassam os tipos penais codificados. Luis Eduardo ilustra o quadro:
“A violência começa em casa, atingindo mulheres e crianças; desdobrase na maternidade precoce e na paternidade demissionária. Famílias
traumatizadas pelo desemprego e as dificuldades econômicas crônicas;
pais que se perdem no alcoolismo, desorientados pela insegurança que
se generaliza em todas as esferas de sua vida; crianças privadas de
afeto, porque seus pais foram privados do amor-próprio; adolescentes
que não encontram na escola acolhimento, mas rejeição, que não se
encantam com o universo do conhecimento – ao contrário, sentem-se
hostilizados no ambiente da educação formal; professores desvalorizados, profissionalmente desmotivados, esforçando-se heroicamente em
condições precárias. A violência avança sobre as escolas, invadidas pelo
medo. Transborda para as ruas, esses labirintos desenhados pelo crescimento urbano desordenado, onde a sociabilidade pacífica e construtiva
da vizinhança é degradada pela segmentação das gangues. Culmina no
recrutamento dos jovens do sexo masculino pelo tráfico de armas e
drogas, que lhes oferece vantagens materiais e benefícios simbólicos e
afetivos.” (2006)

Impossível enfrentar esse novelo dramático somente pelo viés da repressão. A insegurança compreendida em sua complexidade demanda uma política pública capaz de lidar com a pluridimensionalidade da violência. Requer
um novo tipo de gestão e protagonistas políticos originais aptos a ampliar as
possibilidades de respostas ao fenômeno da criminalidade.
Essas respostas não serão encontradas em nenhuma receita ou manual
de segurança pública. Assim como os fatores de risco são múltiplos, as
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possibilidades de intervenções também são múltiplas em consonância com
as especificidades das distintas realidades. É preciso avançar para além das
receitas repressivas ou daquelas integralmente focadas na superação de
fatores sociais.
Nesse sentido, a política de prevenção social à criminalidade apresenta novas possibilidades de intervenções e de efetivação de uma política
de segurança pública pautada pelo exercício cotidiano da cidadania que
prima pela participação da sociedade enquanto protagonista de uma nova
perspectiva de justiça.
O Programa Mediação de Conflitos apresenta-se nesse cenário trazendo
novos conceitos, fundamentos teóricos, históricos, técnicos e metodológicos,
sobretudo, fomentando a efetiva participação da população na construção
dessa justiça social.
A publicação que aqui se apresenta constitui parte de uma política pública de segurança que dialoga com as dinâmicas e culturas locais dos distintos territórios na qual está inserida. A capacidade pedagógica e os efeitos
transformadores inerentes à prática da Mediação de Conflitos produzem
responsabilização individual e coletiva de forma a fomentar a mobilização
da comunidade para o enfrentamento dos inúmeros problemas vivenciados,
bem como propiciar o protagonismo social no exercício de uma política de
segurança cidadã.
A presente obra pretende desenvolver sua argumentação, de modo a
explicitar todos os pressupostos conceituais e práticos discorridos neste intróito textual. O leitor será convidado a conhecer parte do que é produzido
pelo programa e, além disso, será desafiado a aprofundar sua compreensão
acerca dos fatores individuais e sociais que atingem parcela significativa da
população mineira.
Teses centrais defendidas pelo Programa Mediação de Conflitos serão abordadas, a partir de seu marco teórico até seus desafios práticos,
explicitando as situações vivenciadas junto aos participantes que diretamente efetivam os princípios e consecuções filosóficos desta política
pública, quais sejam: o acesso aos direitos fundamentais e a garantia dos
direitos humanos.
Inicialmente, a obra é apresentada a partir do relato da parceria celebrada entre o Programa Mediação de Conflitos e o Centro de Defesa da
Cidadania. O relato retrata parte do percurso e desenvolvimento de um trabalho árduo, mas possível, entre esta Organização Não-Governamental e
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o aparato Estatal, salientando a aproximação de ambos na consecução de
objetivos em comum que primam pela garantia dos direitos humanos para
pessoas e grupos em contexto de exclusão.
Para melhor compreensão sistêmica de todos os contextos de atuação do
Programa Mediação de Conflitos, a obra dividiu-se em 02 (duas) partes:
A primeira delas, denominada Parte I, foi produzida pela Comissão
de Conceitos composta por técnicos sociais, mediadores, supervisores
metodológicos e coordenação imbuídos da missão de conceitualizar a
teoria e pratica do Programa Mediação de Conf litos por meio da produção textual.
Como fruto desse trabalho coletivo, é apresentado o texto: Concepção
teórica e prática do Programa Mediação de Conflitos no contexto das Políticas
Públicas de Prevenção à Criminalidade no Estado de Minas Gerais.
Este texto traz a contextualização da técnica da Mediação de Conflitos
no cenário nacional e suas diferentes configurações. Aborda sua configuração no contexto de políticas públicas, em especial, o arranjo institucional
que delineia e insere a Mediação de Conflitos no cenário das políticas de
prevenção social à criminalidade.
A abordagem passa pela dissertação de conceitos basilares e teóricos
estruturantes da metodologia do Programa Mediação de Conflitos, quais sejam: direitos humanos, cidadania, capital social, pesquisa-ação, comunidade,
mobilização social, comunicação, redes, autonomia, emancipação, empoderamento e responsabilização.
Apresenta ainda análise acerca dos estudos e abordagens próprias de
Mediação, Mediados e Acordos. Faz uma incursão pela metodologia e fluxos de trabalho desenvolvidos pelo Programa Mediação de Conflitos, destacando seus quatro eixos estruturantes: Mediação Atendimento, Mediação
Comunitária, Projetos Temáticos e Projetos Institucionais. Discorre sobre os
resultados alcançados no decorrer do período de implantação do Programa
como política pública de prevenção à criminalidade.
Por fim, é apresentado o Projeto Mediar, projeto piloto desenvolvido
pela Polícia Civil de Minas Gerais em parceria com o Programa Mediação
de Conflitos, pelo qual fomenta-se a disseminação da cultura de Mediação a
partir da extensão de um dos eixos estruturantes do Programa, a Mediação
Atendimento, para dentro de Delegacias de Polícia.
A parte final, denominada Parte II, apresenta os artigos desenvolvidos
pelas equipes de estagiários, técnicos e mediadores integrantes do Programa
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Mediação de Conflitos. Os artigos foram divididos e sistematizados em
consonância com os eixos estruturantes e metodológicos do Programa:
Mediação Atendimento, Mediação Comunitária, Projetos temáticos e Ações
e Projetos Institucionais.
No eixo da Mediação Atendimento, os artigos abordarão as seguintes
intervenções: o desenvolvimento da técnica da mediação e seus procedimentos a partir de um caso trabalhado pelos mediadores; a orientação qualificada como instrumento basilar de garantia dos direitos humanos daqueles que
convivem com a precariedade do acesso aos direitos fundamentais; estudo de
caso sobre o contexto social da Vila Senhor dos Passos e, finaliza o eixo com
reflexões importantes acerca da situação de violência contra as mulheres e
as prerrogativas da Lei Maria da Penha.
No tocante ao eixo Mediação Comunitária, foram desenvolvidos
quatro artigos. O primeiro discorre sobre a aplicação do procedimento
de mediação comunitária frente à demanda coletiva de enfrentamento
à precariedade de acesso a serviços de saúde no município de Ribeirão
das Neves, bairro Rosaneves, situado na Região Metropolitana de Belo
Horizonte. O segundo artigo parte de um estudo de caso ocorrido na
região do Ribeiro de Abreu, Belo Horizonte, local denominado de Beira
Linha, no qual o espaço urbano, a territorialidade e fatores de risco estarão em pauta. Já o terceiro artigo traz um relato acerca da superação
de conflitos e de acesso a direitos fundamentais através de práticas dialógicas pautadas em reflexões sobre relações de gênero e no fomento a
produção artesanal envolvendo mulheres, homens e jovens. Encerrando
o eixo da Mediação Comunitária, o quarto artigo disserta sobre os desafios da prática frente aos dilemas das relações de dominação e o alcance
dos processos de autonomia e co-responsabilidades sobre os modos de
vida sociais.
Os Projetos Temáticos compõem o terceiro eixo estruturante e também contam com quatro artigos. O primeiro propiciará uma análise do
espaço urbano e sua relação com os espaços de segurança. Será retratada
a intervenção inovadora ocorrida na região do Barreiro, Belo Horizonte,
na qual, a partir do protagonismo de seus moradores, implementou-se
uma série de modificações estéticas e afetivas nas residências e espaços
coletivos. O segundo artigo retratará a experiência de um grupo de mulheres organizado para colocar em debate a questão do enfrentamento
à violência de gênero. A organização grupal, a articulação do grupo,
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questões relacionadas aos papéis sociais, à organização social, à produção por meio da arte, reflexos de identidade e projetos de vida, estarão
em pauta. No terceiro artigo o foco recairá sobre os moradores de um
Conjunto Habitacional que, a partir de uma colcha de retalhos e do
debate acerca da identidade local, produziram um documentário com
importantes reflexões acerca de suas histórias de vida. Finalizando o
eixo dos Projetos Temáticos, o quarto artigo retoma a pauta da violência contra a mulher; as questões de gênero são debatidas e alternativas
de superação da violência e construção de uma cultura de paz serão
apresentadas.
O quarto e último eixo estruturante do Programa Mediação de
Conflitos, denominado ações e Projetos Institucionais, apresenta os últimos quatro artigos. O primeiro deles descreve os principais desafios
enfrentados no processo de implementação do Programa Mediação de
Conflitos nas áreas abrangidas pela política de prevenção, em especial,
a mobilização individual e coletiva das comunidades. O segundo artigo retrata alguns dilemas e peculiaridades do Programa Mediação de
Conflitos vivenciados no município de Ipatinga, interior do Estado de
Minas Gerais. Continuando no interior, o terceiro artigo apresenta uma
experiência de integração do Programa Mediação de Conflitos com o
GEPAR, grupamento especial da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais para patrulhamento comunitário em áreas de risco, ocorrida no
município de Governador Valadares. Por fim, o quarto artigo propicia
uma discussão sobre os conceitos adotados pela política de prevenção
e Programa Mediação de Conflitos enquanto instrumento de fomento
aos fatores de proteção para pessoas e grupos residentes em áreas de
exclusão social.
Desta forma, reiteramos o convite ao leitor a não somente conhecer as
diversificadas experiências retratadas nessa obra, mas para pactuar com a
participação da sociedade na implementação de práticas que, sobretudo, visam ao exercício da cidadania e a garantia dos direitos humanos de parcela
da sociedade mineira moradora de aglomerados, vilas, favelas e bairros da
periferia do Estado de Minas Gerais. Esse exercício da cidadania encontra
sustentação e ganha operacionalidade através dos princípios basilares da
mediação possibilitando a execução de uma autêntica política de segurança
cidadã. Entretanto, ao aceitar o desafio, o leitor deverá estar ciente que não
se tratou aqui de terminar uma tarefa a ser cumprida ou concluída, e sim,
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em descrevê-la a partir do vivido, concordando com Velho (1994) quando
este nos afirma: quase sempre, fica-se com a sensação e/ou sentimento de
que falta algo crucial.
Fabiana de Lima Leite
Superintendente de Prevenção à Criminalidade
Talles Andrade de Souza
Diretor de Articulação Comunitária
Ariane Gontijo Lopes Leandro
Coordenadora do Programa Mediação de Conflitos
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Programa Mediação de Conflitos
da Secretaria de Defesa Social
Viviane T. S. Mayrink

Diretora e fundadora do CDC; advogada; Mestre em Ciências Penais pela UFMG;
Palestrante e Professora Universitária em cursos de Graduação e Pós-Graduação;
Diretora da Unidade de Ensino de Direito do UNIFEMM; Coord. Curso de PósGraduação em Dir. Público do UNIFEMM; autora do projeto apresentado à SEDS
para parceria.

Luiz Alberto Miranda Jr.

Advogado; Especialista em Criminologia pela PUC-MG; Professor Universitário em
cursos de Graduação e Pós-Graduação; Gestor Social do projeto.

“Nem todo diálogo ocorre segundo uma relação dialógica.”
(SIMÃO, L. M. Alteridade no diálogo e construção de conhecimento. Em L.M. Simão
& A.M. Martinez (orgs.), O outro no desenvolvimento humano. Diálogos para a
pesquisa e a prática profissional em psicologia. São Paulo: Pioneira Thompson
Learning, 2004, p.31)

Fundado em junho de 2000, o Centro de Defesa da Cidadania (CDC) é
uma associação civil sem fins lucrativos, cuja missão é 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 de implementação de políticas voltadas para a
redução das desigualdades econômicas, sociais e culturais; promover 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; assegurar a participação democrática da população
mineira no processo de promoção da efetividade dos direitos fundamentais
a todo ser humano.
Desde sua fundação, o Centro de Defesa da Cidadania realizou aproximadamente 9.000 atendimentos, seja através de assistência jurídica, seja
através de atendimentos psicoterápicos e de serviço social. Seu trabalho
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pauta-se, sempre, na observância dos seguintes valores: Respeito às diversidades, igualdade entre os seres humanos, gestão democrática, autonomia do
Indivíduo, liberdade de autodeterminação, trabalho voluntário como forma
de crescimento e auto-realização e solidariedade na escuta.
Em outubro de 2007, o Centro de Defesa da Cidadania, firmou uma
parceria com o Programa Mediação de Conflitos com a finalidade de prestar
suporte técnico ao referido Programa.
Dentre os objetivos desta parceria podemos destacar a abordagem
de casos paradigmáticos surgidos no trabalho do Programa de Mediação
de Conflitos nos Núcleos de Prevenção à Criminaliade diretamente com
as comunidades, além da capacitação e qualificação do corpo técnico do
programa e das lideranças comunitárias. Neste sentido, foram promovidas ações de fomento ao associativismo, coletivizações de demandas,
além de atendimentos jurídicos, psicológicos e de assistência social, aos
cidadãos encaminhados pelo Programa.
Percebe-se, portanto, que a parceria entre o Centro de Defesa da
Cidadania e a Secretaria de Estado de Defesa Social representou na realidade, uma junção de valores e objetivos entre os dois entes, vez que ambos,
trabalham com as premissas da autonomia e emancipação do cidadão.
A sinergia criada pelo trabalho das duas instituições, por certo, rompe
com o conceito de programas sociais de ênfase clientelista e assistencial.
O Programa Mediação de Conflitos além de trabalhar pela comunidade
trabalha com a comunidade. Esta é a postura de Políticas Públicas comprometidas com munir as pessoas e as comunidades de instrumentos,
habilidades e competências que as tornem realmente usufrutuárias do
verdadeiro sentido da cidadania. Não obstante o Programa Mediação de
Conflitos, por meio da parceria com o Centro de Defesa da Cidadania,
oferecer aos cidadãos beneficiários a oportunidade de obter assistência
jurídica e psicoterápica gratuitas, não perde de vista a necessidade de
disseminar nas comunidades trabalhadas e em seu corpo técnico a importância de que seres humanos, individual e coletivamente, trabalhem pelo
bem comum da sua localidade e para seu próprio engrandecimento, de
forma pró-ativa e pacificadora.
Por certo que reforçar conceitos e práticas de pró-atividade, liderança,
empreendedorismo, protagonismo social, resolução extrajudicial de conflitos e
pacificação social possibilita-nos afirmar, com toda a segurança, que a parceria
selada entre o Centro de Defesa da Cidadania e a Secretaria de Defesa Social
possibilitou-nos aproximar-nos ainda mais da concretização de nossa missão.
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Além disso, foi por meio do contato direto com os Núcleos onde o Programa
de Mediação atua que o Centro de Defesa da Cidadania intensificou sua interface com regiões hipossuficientes do ponto de vista econômico e social. É nessas
regiões, com grande índice de violência e criminalidade, que se faz necessária e
urgente a intervenção de um trabalho voltado à promoção dos Direitos Humanos
e da Cidadania com o viés do Programa Mediação de Conflitos.
O desenvolvimento da capacidade de indivíduos e de comunidades,
no sentido de postular e argumentar, os torna capazes de desempenhar
papéis de centralidade no jogo democrático. O indivíduo alijado dos processos dialógicos, além de excluído no que tange à defesa de seus direitos
por si mesmo, é incapaz de se organizar no âmago da sociedade civil.
Nestas circunstâncias, é capaz de solucionar as discordâncias nas quais se
envolve apenas pelo uso da força bruta e da violência, já que não cogita
acionar o arcabouço de instrumentos democráticos que compõem o real
sentido de cidadania.
Em última análise, o crime e a agressão constituem uma forma de comunicação inadequada e ilícita, entre o indivíduo insatisfeito e detentor de
inúmeras e diferentes demandas não atendidas e o meio social no qual se
insere. O homicídio, o roubo, o tráfico, enfim, são maneiras encontradas pelo
ser humano de buscar satisfazer as demandas que detém tanto no campo
emocional como na esfera econômico-material. O ato de violência, muitas
vezes, é vislumbrado como solução pelo indivíduo, quando ele não é capaz
de tomar parte no processo de comunicação, em paridade com outros grupos
de interesse, para que suas necessidades, demandas e pontos de vista passem
a ser levados em consideração no processo de tomada de decisões, no âmago
dos diferentes poderes estatais.
Os resultados alcançados com o Programa Mediação de Conflitos são
louváveis. Para o Centro de Defesa da Cidadania, compor a rede de instituições que colaboram para a execução do programa, significa, além de nos
aproximarmos de nossa missão, atuar para a concretização do verdadeiro
Estado de Direito.
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PARTE I
Concepção Teórica e Prática do Programa
Mediação de Conflitos no contexto
das Políticas Públicas de Prevenção à
Criminalidade no Estado de Minas Gerais
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Introdução
O texto seguinte trata de desenvolver os conceitos teóricos e metodológicos utilizados pela experiência prática do Programa Mediação de Conflitos,
através da Superintendência de Prevenção à Criminalidade, por meio da
Secretaria de Estado de Defesa Social do Governo de Minas Gerais. O texto
foi produzido pela Comissão Técnica de Conceitos por meio de uma elaboração compartilhada de atores que compõem as estruturas de gestão deste
Programa, em todos os seus níveis.1O texto se dividirá em partes que compõem a visão integral do que venha a ser o Programa Mediação de Conflitos,
tanto do ponto de vista teórico quanto da prática.
Iniciaremos com a contextualização da técnica da Mediação de Conflitos
no Cenário Nacional, e suas diferentes abordagens. Abordaremos o contexto de políticas públicas, no qual o Programa está inserido, abordaremos
o arranjo institucional que delineia o Programa no contexto das políticas
de prevenção à criminalidade, seus objetivos e a maneira de conceber esta
estrutura. Abordaremos a conceituação basilar e teórica que fundamenta
a metodologia do Programa Mediação de Conflitos, discorrendo sobre os
conceitos: direitos humanos, cidadania, capital social, pesquisa-ação, comunidade, mobilização social, comunicação, redes, autonomia, emancipação,
empoderamento e responsabilização. A seguir, após calcar esta base conceitual, apresentaremos a análise acerca dos estudos e abordagens próprias
de Mediação, Mediados e Acordos. Em seguida desenvolveremos com base
nestes aspectos teóricos, a metodologia e os fluxos de trabalho desenvolvido
pelo Programa Mediação de Conflitos, através de seus quatro eixos estruturantes, Mediação Atendimento, Mediação Comunitária, Projetos Temáticos
e Projetos Institucionais. Apresentaremos uma análise dos resultados alcançados no decorrer do período de implantação do Programa como política
pública de prevenção à criminalidade. Por fim, abordaremos o processo de
disseminação da cultura de Mediação de um dos eixos estruturantes do
Programa Mediação de Conflitos, a Mediação Atendimento nas unidades
de delegacia de polícia, ação denominada atualmente como Projeto Mediar,
projeto piloto desenvolvido pela Polícia Civil de Minas Gerais em parceria
com o Programa Mediação de Conflitos.
1
A Comissão Técnica de Conceitos foi formada por uma equipe composta pela Coordenação,
Gerência, Supervisão, e pela equipe técnica e de mediadores que atuam diretamente no Programa
Mediação de Conflitos MG.
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A Mediação de Conflitos e o contexto brasileiro
Discorreremos brevemente sobre a aplicação da técnica de Mediação de
Conflitos no cenário nacional. O objetivo é apresentar a aplicação deste método e como o mesmo tem sido fomentado em diversos contextos que, com
propósitos e objetivos próprios e adequados a cada realidade institucional e
social, nos leva a concluir que a cultura de Mediação traz consigo propostas
semelhantes de pacificação social, visando uma cultura, sobretudo de paz.
Estas se apresentam através do fomento ao resgate de valores escassos na
atualidade como o diálogo, a intercompreensão e a implicação dos sujeitos
na construção de soluções pacíficas para os conflitos em que estão ou são
envolvidos. A Mediação de Conflitos em linhas gerais pode ser considerada
um instrumento pessoal e político capaz de proporcionar o engajamento de
sujeitos como protagonistas na construção de uma sociedade mais justa e
democrática.
A aplicação da técnica de Mediação de Conflitos no cenário nacional
tem-se mostrado bastante ampla e cada vez mais crescente. Vários são os
contextos e aplicações deste procedimento não adversarial de solução de
conflitos, que vai desde a oferta dos serviços de Mediação de Conflitos em
instituições de ensino, geralmente nos Núcleos de Práticas Jurídicas, ou práticas inovadoras nas instituições de ensino como o Projeto Extensionista
da Universidade Federal de Minas Gerais, através da Faculdade de Direito,
com o Programa Pólos de Cidadania, por meio dos Núcleos de Mediação
e Cidadania. Há também a utilização da técnica de Mediação de Conflitos
no âmbito do Poder Judiciário em Varas de Famílias e Juizados Especiais
Criminais, proporcionada pelas experiências de Projetos Pilotos desenvolvidas pelos Tribunais de Justiça. Também podemos citar as experiências de sua
utilização em Projetos desenvolvidos pela sociedade civil organizada - ONG
Viva Rio e ISER, através dos Balcões de Direito, no Rio de Janeiro, pela proposta do Tribunal de Justiça através do Projeto de Justiça Comunitária em
Brasília e pelo Ministério Público com as Casas de Mediação Comunitária
em Fortaleza no Estado do Ceará. Estas últimas são propostas que envolvem
o treinamento e a disseminação da Mediação com lideranças comunitárias
para que elas apliquem e multipliquem a técnica e os princípios da Mediação
em suas comunidades. Em São Paulo, o Instituto de Mediação e Arbitragem
(IMAB), apresenta várias abordagens, em especial como Instituto qualificado em capacitar pessoas, serviços, organizações públicas ou privadas através
da técnica de Mediação de Conflitos.
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Nos contextos das Políticas Públicas a cultura e o método da Mediação
de Conflitos têm sido aplicadas na Educação, que tem investido em projetos
e ações que visam implantar a Mediação nas escolas públicas para a abordagem dos conflitos que envolvem alunos, professores, pais e funcionários das
escolas. Na Segurança Pública existem investimentos em projetos previstos pela SENASP – Secretaria Nacional de Segurança Pública – através dos
projetos do PRONASCI (Programa Nacional de Segurança Pública Cidadã),
como o Projeto Pacificar desenvolvido pelo Ministério da Justiça, que também tem investido recursos e incentivado o desenvolvimento de Projetos
de treinamento para que os operadores do judiciário possam compreender
e aplicar a técnica de Mediação de Conflitos. Outra proposta inovadora que
tem sido desenvolvida pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em parceria com a Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais (SEDS),
por meio da Superintendência de Prevenção à Criminalidade (SPEC), através
do Programa Mediação de Conflitos, é o Projeto Mediar, que está ofertando
aos cidadãos e cidadãs que acessam as delegacias regionais do Estado de
Minas Gerais os serviços de Mediação de Conflitos para os casos em que se
faça possível tal abordagem.
Como vimos o grande universo em que a Mediação tem sido aplicada nos
aponta uma percepção de que é inovadora, recente e crescente a adoção desta
proposta em tantos e diversos cenários e contextos. Os investimentos e apostas
nos resultados exitosos que têm sido alcançados nos remontam às reflexões de
que há traços bastante comuns no que diz respeito aos objetivos e propósitos
de pacificação social almejados ao se utilizar a Mediação de Conflitos. Mas
também nos leva a perceber as diversas formas, roupagens e adaptações de
acordo com as necessidades e especificidades inerentes a cada contexto.
Neste sentido, o propósito deste texto é apresentar a experiência teórica e
prática desenvolvida pelo Programa Mediação de Conflitos, através da Secretaria
de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, por meio da Superintendência de
Prevenção à Criminalidade, de modo a cumprir sua função a partir dos princípios e características da Mediação de Conflitos diante do cenário da Política de
Prevenção à Violência e Criminalidade desenvolvida como um eixo estrutural
da Política Estadual de Segurança Pública Cidadã do Estado de Minas Gerais.
Neste sentido, esta proposta é aplicada em áreas e regiões consideradas com
maior grau de vulnerabilidades sociais e maiores índices de criminalidade violenta em todo o Estado. Para tanto, a aplicação desta metodologia, é necessariamente desenvolvida com base na garantia dos direitos humanos e fundamentais, de pessoas, comunidades e grupos excluídos sócio-historicamente. Neste
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sentido a premissa principal deste Programa, é fomentar e agregar valores ao
capital social preexistente nessas áreas, propiciando a disseminação bem como
a aplicação da técnica de Mediação, mas, sobretudo dos princípios basilares da
Mediação, em prol de uma cultura de paz.

Políticas Públicas: O Modelo de Gestão Pública e a inserção
do Programa Mediação de Conflitos
Para contextualizar o cenário em que está inserido o Programa Mediação
de Conflitos faz-se necessário um alinhamento conceitual que demonstre o
modelo de Gestão Pública adotado pelo Governo Estadual de Minas Gerais.
Antes, sobretudo, de demonstrar como se aplica este modelo, analisaremos
brevemente do que se tratam as políticas públicas. Como diz Souza citada
em Leandro (2008), não existe uma única, nem melhor, definição sobre o
que seja política pública. São diversos e variados os autores que fazem uma
leitura vasta e complexa sobre o assunto. Segundo Siman citada em Leandro
(2008), para a maioria dos estudiosos, políticas públicas referem-se à alocação imperativa de valores pelo Estado para a sociedade, ou seja, expressam
a capacidade do governo em realizar as preferências dos cidadãos. Monteiro
(1982) compreende as políticas públicas como um conjunto de ações interligadas que são desempenhadas por diferentes tomadores de decisão em
distintos estágios do processo decisório. De acordo com Zauli (2003), as políticas públicas são entendidas como os meios encontrados pelo Estado para
a realização de determinados fins, ou seja, tais políticas dizem respeito ao
Estado em ação. A denominação pública de determinada política está ligada
ao fato de o Estado ser o executor da mesma. Entende-se como política, a
linha orientadora de todo o processo e jogo que se desenvolve nas arenas de
discussão, negociação e tomadas de decisões, e se define também a partir do
plano programático de execução de um determinado governo durante o seu
mandato. É importante salientar que todas as políticas públicas são elaboradas dentro de seus respectivos contextos sócio-históricos e políticos, sendo
relacionadas aos processos de tomada de decisões em vigor, e, ainda, com o
tipo de atuação planejada pelo governo em execução. Por isso, em contextos
distintos, quanto à orientação e conjuntura política, a instrumentalização e
os resultados esperados de determinadas políticas públicas para um mesmo
setor poderão ser diferentes. A Constituição Federal do Brasil de 1988 define
as fontes orçamentárias e aponta qual a competência do Estado em prover o
que é de direito do cidadão, definindo também as obrigações e competências
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entre as instâncias municipal, estadual e federal. Existem ocasiões onde as
esferas são compartilhadas, acontecendo neste caso a unificação das instâncias para prover os serviços públicos prestados.
As políticas públicas podem se caracterizar como um tipo de serviço público que se presta a uma coletividade. Existem as políticas públicas de caráter universal, que devem ser garantidas para todos os cidadãos, identificadas
pelo provimento dos serviços: de segurança, saneamento básico, habitação,
saúde, educação, dentre outros. Estes serviços são postos como obrigações
estabelecidas constitucionalmente aos governantes, de forma a garantir o
acesso aos direitos fundamentais por toda a população. Outros tipos de políticas públicas que não são universais, são elaboradas dentro do próprio governo, são aquelas capazes de conceber a promoção social de determinados
grupos sociais, características basilares do Programa Mediação de Conflitos
alocadas na pasta de segurança pública do Estado de Minas Gerais.
O modelo de Gestão Pública que caracteriza as políticas públicas de
Minas Gerais é conhecido como “Choque de Gestão”, ou seja, uma política de governo proposta pelo Governador do Estado de Minas Gerais Aécio
Neves (2003-2007, 2007-2010) durante os seus dois mandatos como governador, que visa, primariamente, a promoção do desenvolvimento mediante
a reversão dos quadros de déficits orçamentários, através, inicialmente, da
redução de despesas, da reorganização institucional, da modernização do
aparato institucional do Estado e da implementação de novos modelos de
gestão pública. No âmbito do “Choque de Gestão”, medidas emergenciais foram tomadas, fundamentalmente de caráter estruturador e operacional, que
visaram a redução imediata de custos e a efetivação de um novo desenho
institucional mais moderno e dinâmico. Um modelo de Gestão que alinhou
estratégicamente diversos órgãos do Estado, consubstanciado na formação
de uma base comum na estrutura meio, capaz de integrar o planejamento,
a gestão e finanças à mesma unidade administrativa. A médio e longo prazos, o projeto contempla a gestão para obtenção de resultados baseados na
qualidade e na produtividade, mediante critérios de incentivos que induzam
ao maior comprometimento dos atores responsáveis. Por outro lado, ele também prevê o investimento na capacitação do servidor público do Estado e a
adoção de novos modelos de parcerias público-privadas que possibilitem a
oferta de melhores serviços aos cidadãos mineiros.
A gestão pública por resultados coloca como foco o alcance dos resultados. Estes resultados são estabelecidos em ações estratégicas e definidos no
plano de governo para serem realizados em determinado tempo. Desta forma,
34

Concepção Teórica e Prática do Programa Mediação de Conflitos no contexto das Políticas Públicas
de Prevenção à Criminalidade no Estado de Minas Gerais

faz-se possível a gestão e avaliação das ações das instituições do Estado com
relação às políticas públicas definidas para atender às demandas da sociedade.
O modelo de gestão pública por resultados torna-se autossustentável a partir do momento em que os indicadores de resultados propostos possibilitem
o acompanhamento, monitoramento e a avaliação da gestão e, se estabeleça
mecanismos de incentivos para o bom desempenho, e sanção, para aqueles
que apresentaram desempenho insatisfatório. A Avaliação de Desempenho
Institucional é a medida adotada pelo Projeto “Choque de Gestão” para a implementação do modelo de gestão pública por resultados no âmbito do Poder
Executivo Estadual. A avaliação institucional, instituída pela Lei nº 14.694,
de 30 de julho de 2003, será realizada a partir da celebração do instrumento
denominado “Acordo de Resultados”. O Acordo de Resultados é definido como
instrumento de Pactuação de Resultados, mediante negociação entre dirigentes de órgãos, entidades e unidades administrativas do Poder Executivo e as
autoridades que sobre eles tenham poder hierárquico ou de supervisão.
A abordagem adotada pelo Projeto “Choque de Gestão”, preconiza a avaliação a partir de duas perspectivas: a horizontal (dos projetos estruturadores)
e a vertical (dos órgãos e entidades). A literatura vasta de gestão pública apresenta o “Desempenho Institucional”, como um dos conceitos desta abordagem
de gestão pública por resultados adotados pelo Governo de Minas Gerais, a
partir da perspectiva da cadeia de valor. A cadeia de valor é uma representação
esquemática do conjunto de ações que são desenvolvidas para seus públicos de
interesses beneficiários. Permite visualizar a organização institucional como
uma cadeia de insumos que são processados para gerar produtos que, por sua
vez, destinam-se a geração de impactos desejáveis no seu contexto de atuação. O Desempenho Institucional será definido de forma objetiva por meio de
indicadores para os quais serão estabelecidas metas a serem atingidas. Para
melhor entendimento de como é mensurado o Desempenho Institucional, fazse necessário entender os seguintes conceitos: (I) Áreas de Resultados: São os
principais focos de atuação de uma organização institucional, geradores dos
grupos de resultados a serem alcançados, (II) Indicadores: são medidas, ou
seja, informações mensuráveis que permitem verificar o alcance dos resultados. Para cada indicador deverá ser apresentado fórmulas, fontes, índices
de referência e outras informações que se façam necessárias para verificação
dos mesmos. Serão considerados três tipos de indicadores: de Eficiência, que
indicam a relação entre o que foi entregue e o que foi consumido de recursos,
usualmente sob a forma de custos ou produtividade na execução dos programas e ações, ou seja, quanto menor for o custo e ainda assim mantendo-se
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os objetivos e a qualidade proposta, mais eficiente esta será; de Eficácia, que
indicam a quantidade e qualidade de produtos e serviços entregues ao usuário, sendo eles os beneficiários diretos dos produtos e serviços da organização
institucional, são indicadores de produto, pois eles medem e quantificam a
realização de uma meta; de Efetividade, que indicam o impacto desejado dos
produtos sobre os seus usuários, ou seja, o grau se satisfação gerado ou ainda
o valor agregado, a transformação produzida no contexto em geral. Esta classe
de indicadores, mais difícil de ser mensurada dada a natureza dos dados e o caráter temporal estão relacionados com a missão da instituição. (III) Metas: Tem
correlação ao nível de desempenho almejado pela organização institucional,
assim, a especificação de valores a serem atingidos em determinado período
para cada indicador. A definição de um quadro de indicadores de Desempenho
Institucional implica na opção e escolha de um conjunto de indicadores relevantes de eficiência, eficácia e efetividade dos principais processos organizacionais do Estado.
A análise e definição de indicadores de Desempenho Institucional devem
ser abrangentes, envolvendo aspectos do desempenho relacionados à execução de processos, a sua eficiência, ou a relação entre insumos e produtos, à
qualidade ou conformidade, e a quantidade de seus produtos gerados, ou seja,
sua eficácia, e aos impactos gerados junto a segmentos específicos, ou seja, a
sua efetividade. Os indicadores devem ser quantificáveis, a partir de variáveis
observacionais quantitativas ou qualitativas, com uma unidade de medida
bem definida. São vários os indicadores utilizados pelo Acordo de Resultados,
vale ressaltar 02 (dois) deles, que na ocasião são incorporados pelo Programa
Mediação de Conflitos. São os Indicadores Simples e de Processos2; Indicadores
Simples: Representam um valor numérico, ou seja, uma unidade de medida
atribuível a uma variável. Normalmente, são utilizados para medir eficácia dos
processos, ou seja, a quantidade de determinado produto ou serviço entregue
ao beneficiário. Não expressa a relação entre duas ou mais variáveis. Indicador
de Processos: Capaz de mensurar a efetividade de uma ação articulada a sua
eficácia, ou seja, se o produto ofertado ao beneficiário é capaz de apresentar
resultados e êxito de processo. Estes dois Indicadores, utilizados como mecanismo de avaliação do Desempenho Institucional do Programa Mediação de
Conflitos, qualificam a execução deste enquanto política pública, pois aponta
2
Para o Programa Mediação de Conflitos a descrição do Indicador Simples refere-se ao “Número de
atendimentos extrajudiciais e jurídicos sociais em casos de orientação e mediação de conflitos interpessoais e comunitários”, a descrição do Indicador de Processo refere-se ao “Número de casos atendidos em mediação que chegaram à solução pacífica dos conflitos após a sua conclusão”.
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não somente o número de beneficiários que buscam e almejam o serviço ofertado, mas também mensura os processos e resultados oferecidos por este serviço a população beneficiária. Salientamos, portanto, que além destes mecanismos de avaliação, o Programa Mediação de Conflitos possui instrumentos
que variam em níveis de avaliação institucional, podemos citar a avaliação
de Pesquisa de Impacto3, com instituição externa que visou a mensuração do
impacto do Programa nas regiões de implementação da política. Além destas
pesquisas, existem instrumentos próprios de monitoramento e avaliação contínuos sobre os trabalhos desenvolvidos e seus resultados.

A política pública de prevenção à criminalidade e a inserção
do Programa Mediação de Conflitos
A proposta da Política Pública de Prevenção à Violência e Criminalidade
desenvolvida pela Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais –
SEDS MG configura-se a partir da leitura recente e inovadora do contexto das políticas de Segurança Pública desenvolvidas no cenário nacional.
Tal inovação deve-se ao fato de que o propósito da Política de Prevenção
à Criminalidade é o de “trabalhar com a devida importância as propostas
de prevenção social à violência urbana e implantar no campo das políticas
públicas este novo paradigma, de pensar a segurança pública como política
social que garanta em primeiro lugar a qualidade de vida de todos” (Lei
Delegada 56 – Resolução 5210 de 12 de dezembro de 2002).
O artigo 144 da Constituição Federal prevê a Segurança Pública como
um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, devendo ser exercida para a conservação da ordem pública e incolumidade das pessoas.
Configurando assim, a denominada Segurança Pública Cidadã, uma vez que
é dever do Estado, mas que além de ser um direito, é também responsabilidade de todos. Isto quer dizer que as questões de Segurança Pública devem ser
pensadas, apropriadas e consolidadas em conjunto com a sociedade civil.
A Superintendência de Prevenção à Criminalidade (SPEC) é o órgão
no Estado de Minas Gerais inserido na Secretaria de Estado de Defesa
Social (SEDS)4, criada em 2002, através da Lei Delegada 56, Resolução 5210
3
O Instituto NOOS realizou durante o ano de 2007, uma Pesquisa de Impacto do Programa Mediação
de Conflitos, conforme relatórios arquivados pela Coordenação do Programa da Secretaria de Estado de
Defesa Social de Minas Gerais.
4

Ver site: www.seds.mg.gov.br.
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de 12 de dezembro de 2002, tem como desiderato o planejamento, implantação e gestão de programas que promovam a redução das taxas de criminalidade através de ações preventivas em níveis primário, secundário e
terciário. Estrutura-se em 04 (quatro) Programas: Programa Mediação de
Conflitos, Programa de Controle de Homicídios – Fica Vivo!, Programa de
Reintegração Social do Egresso do Sistema Prisional – Presp, e Programa de
Acompanhamento e Monitoramento de Penas Alternativas – CEAPA. As
atuações dos 02 (dois) primeiros programas citados, dão-se em Núcleos de
Prevenção à Criminalidade de base local e os outros dois possuem atuações
em Núcleos de âmbito Municipal.
Os Núcleos de Prevenção à Criminalidade são equipamentos públicos
compostos por estrutura física, recursos materiais e humanos, que possibilitam
o desenvolvimento das metodologias dos Programas e das ações da Política
de Prevenção, seja em âmbito local ou municipal.5 São implantados a partir de
diagnósticos produzidos pelo Governo Estadual de Minas Gerais em parceiras
com Universidades e Centros de Estudo e Pesquisas sobre o fenômeno da criminalidade e violência no Estado de Minas Gerais. Estes diagnósticos quantitativos e qualitativos apontam os municípios e as regiões que apresentam
maiores índices de criminalidade violenta que, portanto, passam a ser áreas
designadas com recursos destinados da Política de Prevenção à Criminalidade
onde são implantados os Núcleos de Prevenção à Criminalidade e assim são
desenvolvidas as ações e metodologias dos Programas. O objetivo é com vistas
ao controle da criminalidade, envolvendo para isto, os mecanismos e instituições competentes, articulando também com a população local e municipal com
o intuito de garantir a segurança cidadã.
Segundo Leite (2007)
A prevenção está direcionada a espaços e indivíduos que sofreram, sofrem ou
poderão vir a sofrer processos de criminalização. Este delineamento é fundamental para qualificar o objeto de estudo e trabalho, diferenciando a política
de prevenção de quaisquer outras políticas – tanto aquelas que tratam o fenômeno meramente como criminalidade a ser apenada e combatida, tanto as que
tratam o fenômeno de exclusão que políticas de acesso (à saúde, à educação,
ao trabalho, à cultura, etc) bastariam para resolver. (Leite, 2007, pg. 11)

Sobre os processos de criminalização Zaffaroni (apud LEITE, 2007:11)
afirma que:
5
Atualmente a SEDS através da SPEC consolida para execução da política de prevenção uma parceria entre uma OSCIP, denominada Instituto ELO e o Estado, ver site: www.institutoelo.org.br.
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“a criminalização pode ter gerado hábitos que tornam o homem particularmente vulnerável à seletividade do sistema ou mesmo tais características podem apresentar-se antecipadamente ou terem sido geradas por outras formas
difusas de controle social. A criança desadaptada na escola, a que abandona os
estudos, a que é forçada ao trabalho nas ruas, à desocupação, ao abandono ou
à internação em instituições para menores, a que é tomada como bode expiatório dos conflitos familiares, a que sofre carências alimentares nos primeiros
meses de vida, são todas “pré-candidatas” à criminalização, particularmente
quando pertencem aos setores mais pobres.”

Ao direcionar a abordagem e o olhar para as características que influem
nos processos de criminalização dos indivíduos, o trabalho da política de
prevenção é o de justamente focalizar as ações para a reversão dos fatores de
risco, ou seja, fomento ao desenvolvimento de fatores de proteção, visando à
diminuição dos chamados processos de criminalização.
Inserido nesta abordagem da política de prevenção, o Programa
Mediação de Conflitos aplica sua metodologia de atuação proporcionando às
comunidades instrumentos e alternativas de acessos pessoais e sociais, possibilitando construções de soluções pacíficas que façam prevalecer os direitos
humanos e fundamentais dos cidadãos e cidadãs.
A metodologia aplicada pelo Programa Mediação de Conflitos, tópico que
será detalhadamente exposto nas apresentações que se seguem, constitui-se de
uma diversidade de serviços organizados em eixos de atuação próprios. Além
de disponibilizar a técnica de mediação para conflitos individuais e comunitários, o programa desenvolve mecanismos que se utilizam de ferramentas como
o diálogo, fomento à organização social e ao protagonismo de atores e grupos
locais para a resolução dos problemas vivenciados por eles mesmos. A inclusão
produtiva é um eixo da política de prevenção com uma previsão e abordagem
complementar a metodologia do Programa Mediação de Conflitos6. Além disso,
trabalha-se o acesso às informações, aos bens e serviços públicos, a atuação em
redes de proteção social, locais e municipais, a abordagem de fatores de risco e o
desenvolvimento de fatores de proteção social através de projetos que prevêem
6
Atualmente a Política de Prevenção atua no desenvolvimento de fatores de proteção relacionados
à inclusão produtiva através de parceria com uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(Oscip – APRECIA), que, dentre outras atividades com este foco, desenvolve as unidades produtivas. Estas
são os grupos que se articulam em torno de empreendimento econômico coletivo capaz de gerar auto-sustentabilidade e renda aos seus participantes, bem como propiciar o fomento do capital social. O Programa
Mediação de Conflitos além de acompanhar a indicação e inclusão de grupos como unidade produtiva,
também acompanha estes processos realizando ações específicas previstas em sua metodologia quando
tal se faz necessário. As unidades produtivas são compostas por beneficiários da política de prevenção à
criminalidade, em especial beneficiários diretos que participam do Programa Mediação de Conflitos.
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recursos públicos específicos para tais. O Programa Mediação de Conflitos se
propõe a instrumentalizar pessoas, grupos e comunidades, através de mecanismos de conscientização sobre os direitos humanos e fundamentais, no intuito
de provocar reflexões para a desnaturalização das práticas de violências vivenciadas e/ou praticadas por estas comunidades.
Todas as ações elencadas de forma suscinta acima são norteadas e aplicadas em cada região em que o Programa Mediação de Conflitos está implantado. Para tanto, orienta-se pelas diretrizes gerenciais da política, mas,
sobretudo a partir dos contextos específicos de cada área abrangida, segundo
as dinâmicas sociais, culturais, organizacionais e de violências e criminalidades de cada localidade.
Dessa forma, o Programa, enquanto parte desta política pública, cumpre
um papel específico no contexto da prevenção social às violências e criminalidades. Ao identificar e problematizar os fatores de risco vivenciados pelas
comunidades, problematizá-las, constrói propostas de ações transversais e
participativas, já que abarcam vários temas. As ações são participativas uma
vez em que, em todos os mecanismos utilizados para o desenvolvimento
das mesmas, há a previsão e a participação dos indivíduos e dos grupos das
comunidades atendidas no intuito de reverter tais fatores de risco em fatores
de proteção, diminuindo assim os processos de criminalização e propiciando
uma cultura calcada nos princípios da Mediação.

O Programa Mediação de Conflitos no Estado de Minas Gerais
O Programa Mediação de Conflitos originou-se através da Universidade
Federal de Minas Gerais, por meio da Faculdade de Direito, através do Projeto
de Extensão denominado Programa Pólos de Cidadania. O Programa Pólos
construiu, através de sua prática extensionista, um Projeto de Mediação e
Cidadania que viabilizava e consolidava a visão do direito diante de uma
perspectiva ampla. Assim a metodologia que se consolidou e tornou o que era
Projeto de Mediação e Cidadania em Programa Mediação de Conflitos, como
política pública, com recursos públicos e amplitude contigencial no nível de
Estado. Neste sentido, o Programa Pólos foi um parceiro fundamental que
possibilitou o incremento da proposta de Mediação desde 2005 na estrutura
do Governo de Minas Gerais, tornando o Programa Mediação de Conflitos
na atualidade referência não somente por desenvolver a técnica da Mediação
de Conflitos, mas, sobretudo pela proposta de acesso e garantia dos direitos
humanos e fundamentais para grupos em situação de exclusão social.
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O Programa Mediação de Conflitos inserido na política Estadual de
Prevenção à Criminalidade objetiva empreender métodos e ações efetivas
que se norteiem a partir dos princípios basilares da filosofia de Mediação,
do fomento a constituição de capital social e garantia dos direitos humanos
e fundamentais. Para alcançar os objetivos propostos neste Programa, são
realizadas ações de cunho pedagógico e emancipatório, através da técnica
de mediação de conflitos, das orientações sócio-jurídicas, de articulação e
fomento à organização comunitária e institucional, a partir de pessoas, famílias, grupos, comunidades e entidades comunitárias. Seu foco é prevenir
fatores de riscos e conflitos potenciais e/ou concretos, evitando que estes
sejam propulsores de ações violentas e delituosas entre as partes e 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.
Este Programa pauta suas ações através da identificação de situações de
violações de direitos, na perspectiva de impedir novas violações. Trata-se da
prestação de serviços que viabilizem o acesso à justiça na sua melhor forma, isto
é, na interlocução entre as partes envolvidas para que as mesmas construam as
soluções para seus conflitos de forma democrática, colaborativa e dialógica.
A idealização da “Mediação de Conflitos” partiu da constatação de que
se faz necessária uma revisão das formas de atuação do Estado em relação
às questões da exclusão social, da violência e do exercício da cidadania em
comunidades marcadas pelo acesso precário aos serviços sociais básicos e
por violações recorrentes aos direitos fundamentais. Daí a proposta de utilização do processo extrajudicial de solução de conflitos através da técnica
de “mediação de conflitos”, entendida como um procedimento que visa à
tomada de consciência e o engajamento das pessoas e organizações na busca
de soluções criativas e plausíveis para os seus problemas.
A metodologia do Programa sustenta-se na assunção de uma nova cultura de paz – da democracia cotidiana pela qual o sujeito de direito qualifica-se
como cidadão – funda-se na problematização da questão do acesso à justiça
e às políticas públicas.
O Programa Mediação de Conflitos fundamenta a sua atuação em níveis
individuais-interpessoais, coletivos-intercoletivos e comunitários-intercomunitários. Abordaremos os marcos teóricos que sustentam as ações nestes níveis e que compreendem os quatro eixos orgânicos ou frentes de atuação do programa, assim denominados: Mediação Atendimento, Mediação
Comunitária, Projetos Temáticos e Projetos Institucionais. Esses eixos são
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capazes de orientar as demandas apresentadas pelas populações moradoras
dos aglomerados urbanos, bairros, vilas e favelas, no que diz respeito às questões que se relacionam direta ou indiretamente com o exercício da cidadania
bem como na garantia dos direitos humanos destes segmentos sociais.

Marco Teórico
O Programa Mediação de Conflitos funda-se a partir da metodologia
aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, por meio da extensão
universitária, através do Programa Pólos de Cidadania. Esta metodologia
adotada pelo Programa Mediação de Conflitos deu origem a explanação a
seguir, de modo qualificado, com vistas aos processos teóricos e práticos que
foram aplicados durante o período de implementação deste Programa como
política pública.
As bases e o marco teórico do Programa Mediação de Conflitos concebem conceitos cujo objetivo central é a garantia dos direitos humanos
para pessoas, famílias, grupos e comunidades excluídas, no gozo do exercício da cidadania plena, dos bens públicos e materiais, garantidos no Estado
Democrático de Direitos.

Direitos Humanos e Cidadania
A vastidão e a transformação dos direitos fundamentais dos seres humanos na história das sociedades e seus processos de formação dificultam
a concepção deste conceito de forma homogênea, dada as complexidades
oriundas dos processos de transformações sofridas pelas sociedades de modo
geral. No dizer de Afonso da Silva (1996:177), “Direitos fundamentais do
homem” constituem a expressão mais adequada a este estudo. No nível do
direito positivo, segundo o constitucionalista, quer significar:
Aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma
convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. No qualificativo fundamentais acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas sem as quais
a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive;
fundamentais do homem no sentido de que todos, por igual, devem ser, não
apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados.
Do homem, não como macho da espécie, mas no sentido de pessoa humana.

No ordenamento jurídico brasileiro, estes direitos estão protegidos pela
Constituição Federal de 1988, especialmente no seu Capítulo II, podendo ser
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divididos em (a) direitos individuais (artigo 5º), que são aqueles que reconhecem autonomia aos particulares, garantindo iniciativa e independência aos
indivíduos diante dos demais membros da sociedade e do próprio estado; (b)
direitos coletivos (artigo 5º), que são as liberdades de expressão coletiva dos
indivíduos no estado; (c) direitos sociais (artigo 6º), que constituem dos direitos
assegurados ao homem em suas relações sociais e culturais; (d) direitos à nacionalidade (artigo 12), que são os que têm por conteúdo e objeto a definição da
nacionalidade e suas faculdades; (e) direitos políticos, que protegem os direitos
democráticos de participação do homem na vida do Estado; (f) direitos econômicos (artigos 170 a 192), que não integram o capítulo dos direitos fundamentais, mas estão previstos na Carta, no título da ordem econômica e financeira.
A declaração da garantia desses direitos no ordenamento jurídico dos
Estados, no entanto, não diz necessariamente da sua efetividade. Segundo
Bobbio, (1991:355):
Luta-se ainda por estes direitos, porque após as grandes transformações sociais não se chegou a uma situação garantida definitivamente, como sonhou
o otimismo iluminista. As ameaças podem vir do Estado, como no passado,
mas podem vir também da sociedade de massa, com seus conformismos, ou da
sociedade industrial, com sua desumanização.

Na América Latina, podemos falar da mitigação dos direitos humanos
pelos elevados índices de desigualdades sociais e do processo de globalização, que, nas palavras de Gustin (1999:01):
(...) (a globalização) não deve ser compreendida apenas como um processo
econômico e financeiro ou comunicacional, (...) mas como uma sucessão de
mudanças que geraram exclusões diversas, desde grandes regiões geográficas e
das nações, até grandes aglomerados urbanos e grupos sociais diferenciados.

O desafio do Estado Democrático de Direito, especialmente na América
Latina, é, pois, trabalhar pela efetivação dos direitos básicos, mesmo nas condições mais adversas. Políticas públicas, modelo no qual se enquadra o Programa
Mediação de Conflitos, podem contribuir para a concretização dos direitos fundamentais, uma vez que sua metodologia promove a orientação sócio-jurídica
para a população residente em áreas consideradas vulneráveis social e economicamente e com diagnósticos de taxas elevadas de criminalidade violenta, além
de promover a mobilização social de grupos e indivíduos para atuarem na efetivação de seus direitos, num modelo de democracia participativa.
Esta concepção que trata dos direitos fundamentais e humanos remete
à noção de cidadania, termo que, em sua acepção comum, é o direito a ter
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direitos. Numa definição sociológica, Svarlien (1986:177) a define como:
O estatuto oriundo do relacionamento existente entre uma pessoa natural e
uma sociedade política conhecida como o Estado, pelo qual a pessoa deve a
este obediência e a sociedade lhe deve proteção. Esse estatuto, nascido de um
relacionamento entre o indivíduo e o Estado, é determinado pela lei do país e
reconhecido pelo direito internacional.

A cidadania, portanto, só é plena na medida em que os direitos fundamentais são assegurados pelo Estado e pela sociedade. Portanto, a cidadania
não é somente uma garantia declarada por lei no ordenamento jurídico do
Estado, mas, nas palavras de Alves, (2005:1):
(...) Compreendemos cidadania como processo histórico de conquista popular,
através do qual a sociedade adquire, progressivamente, condições de tornarse sujeito histórico consciente e organizado, com capacidade de conceber e
efetivar projeto próprio.

Diante desta necessidade, a cidadania pode ser classificada em civil, política e social. Para Marshall, (apud Roberts, 1997, 2):
A cidadania civil é constituída pelos direitos necessários ao exercício da liberdade individual, como liberdade de ir e vir e liberdade de contratar, ou
pelo direito de possuir propriedades, e é garantida pelo sistema legal. A cidadania política é o direito de participar do poder político tanto diretamente,
pelo governo, quanto indiretamente, pelo voto. Faz parte das instituições representativas dos governos local e nacional. A cidadania social é o conjunto
de direitos e obrigações que possibilita a participação igualitária de todos os
membros de uma comunidade nos seus padrões básicos de vida.

Uma das abordagens do conceito de cidadania que pode ser compreendida pelo Programa Mediação de Conflitos, é também através do entendimento da noção de cidadania social. Segundo Marshall, (apud ROBERTS,
1997, 2) a cidadania social é aquela capaz de reduzir as disparidades causadas pelas economias de mercado alinhadas a necessidade de efetivar os direitos fundamentais. O autor argumenta que as cidadanias, civil e política,
ao disporem somente do voto para a realização de transformações sociais,
esbarram na carência de direitos de populações residentes em áreas como
as regiões de implementação do Programa Mediação de Conflitos. Segundo
o autor, citado por (apud ROBERTS, 1997,2), “O exercício efetivo dos direitos civis e políticos dos membros de uma comunidade exige que eles
estejam livres da insegurança e da dependência impostas pela miséria”.
Para Marshall, (apud ROBERTS, 1997,3), “a cidadania social constitui um
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poderoso e indispensável meio de alcançar a integração social diante das
desigualdades criadas pela economia de mercado”, pois segundo o autor,
esta noção de cidadania social almeja e constitui condições necessárias
para alinhar níveis de “igualdade de oportunidades e reduz as profundas
e permanentes diferenças de qualidade de vida entre os membros da sociedade, a cidadania social os estimula a aperfeiçoar os seus talentos e a
empregar os seus melhores esforços, mesmo diante das disparidades de
renda”.
Neste sentido, é possível compreender a dimensão da cidadania social
aplicada ao Programa Mediação de Conflitos como instrumento político garantidor da efetivação dos direitos, mesmo que a cidadania civil e política se
constituam como direitos individuais. A perspectiva da coletividade aplicada
à noção de cidadania social e sua efetividade através do Programa, se traduz
pela participação da comunidade dos espaços institucionais proporcionados
pela política ora exposta. Segundo Roberts (1997:6), “os direitos sociais são,
em larga medida, direitos de receber ajuda dos outros, e as responsabilidades sociais se referem a dar ajuda aos outros”.
Para tanto, Roberts defende que:
A cidadania social depende então, da disponibilidade de relações sociais e
de um certo sentimento de identidade e obrigação comuns. Não é possível
agir sozinho para obter serviços que são basicamente coletivos, tais como
condições adequadas de habitação, atendimento médico ou auxílio em situações de grande urgência. Esses serviços são prestados pelo Estado ou então
podem ser obtido pela associação de pessoas que tenham as mesmas necessidades. Mesmo quando é o Estado que presta o atendimento, o indivíduo
tem melhores condições de manter uma certa autonomia perante a gestão
que procede de cima pra baixo se cooperar com outros na organização de um
lobby administrativo..

A cidadania alinhada pelo Programa Mediação de Conflitos é, portanto, uma cidadania ativa, em que o exercício dos sujeitos sociais na busca
pela organização pessoal, comunitária e política viabilize o pleito pela efetividade de seus direitos, usando, para isso, de associações e laços de confiança entre eles, a sociedade civil organizada e órgãos do poder público.
Uma vez compreendido o fato de que o Estado não é capaz, sozinho,
de garantir a todos a efetividade dos direitos fundamentais, um novo modo
de ver o espaço público tornou-se necessário. Nesse sentido, surgiu a oportunidade de se pensar numa democracia participativa, ou seja, um regime
político em que os atores sociais, articulados, constroem conjuntamente com
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outros atores o acesso a direitos, bens e serviços através de uma arena pública de debates e tomadas de decisões. Segundo Mafra (2.006:23):
(...) Não se trata de negar o papel do Estado, mas buscar entender as possibilidades da construção de determinadas arenas públicas entre Estado e
Sociedade. Por meio desse prisma, os direitos não se constituem como doação
do Estado; ao contrário, o Estado, norteado por princípios democráticos, garantiria os direitos por meio de decisões e deliberações públicas, em que tais
cidadãos tenham oportunidade de debaterem coletivamente as regras responsáveis por conduzir a vida em sociedade.”

Capital Social
Para analisar o conceito de capital social é de suma importância apresentar os precursores desta ideia, e para referenciar uma fonte literária
sobre esta abordagem, vale destacar suas nuances e prerrogativas a partir
das abordagens clássicas, culturalistas e neo-institucionais. A maioria das
abordagens sobre capital social toma como base referencial obras de autores
como Bourdieu (1984), Coleman (1990), Putnam (1996), dentre os mais recentes como Fukuyama (2000). Mesmo autores anteriores a estes, experimentaram o conceito de capital social e ousaram captar e expressá-los de maneiras
distintas. Podemos nos referir a Hanifan (1920), quando a autora utiliza a
concepção do termo pela primeira vez em 1916 para descrever os centros comunitários de escolas consideradas rurais. Já na década de 60, Jacobs (1961)
utiliza a expressão em uma de suas obras para analisar as redes que existiam
nas áreas urbanas e que constituíam uma forma de capital social que, por
assim dizer, encorajava a segurança pública. Entretanto, mesmo com a ampliação da discussão do conceito de capital social e sua vasta expressão em
contexto contemporâneo, Fukuyama (2000) vai dizer que “Talvez o maior
teórico do capital social tenha sido alguém que nunca usou a expressão, mas
compreendia sua importância com muita clareza: o aristocrata e viajante Aléxis de Toqueville.” (FUKUYAMA apud STEIN, 2003: 173). Toqueville
(1998) em meados de 1830 à 1840 debruçou em sua obra clássica denominada Democracia na América, e observou que, contrastando fortemente
com a França, a América possuía uma rica e fortalecida arte de associação.
Fukuyama (2000) vai destacar que: Suspeitamos que Toqueville concordaria
com a proposição de que sem capital social não poderia haver sociedade
civil e que, sem sociedade civil, não poderia haver uma democracia bemsucedida. (FUKUYAMA, 2000: 31-2).
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Para Franco citado em Leandro (2008) 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.
Bourdieu (1984) apresenta que diante de uma linguagem comum, o conceito de capital social é denominado como capital social de relações, relações
estas que se estabelecem e que se mantém nos fatos sociais mais importantes
e relevantes. Para o autor, é nas instituições, sejam elas associações, clubes ou
mesmo família, que se mantêm, transmite e acumula o estoque de capital social. Bourdieu (1985) debruçou sobre capital social e analisou o conceito como
o agregado de recursos reais ou potenciais ligados a posição de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de reconhecimento mútuo.
Gustin (1999) 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”. Segundo a autora, as ações devem
ocorrer de forma organizada e permanente no cotidiano das comunidades,
mediante a revisão de práticas sociais, no sentido de favorecer a mobilização
e a organização popular, consolidando a cidadania.
O Programa Mediação de Conflitos enquanto política pública nos permite
analisar e ressaltar que o Poder Público pode assumir importante papel de arena
de convergência das demandas sociais, enquanto ativo mobilizador de capital
social, defende Galgani (2007). Segundo o autor, o poder público pode contribuir
no fortalecimento de relações baseadas em confiança e reciprocidade (capital
social) estimulando a participação de indivíduos e a articulação dos mesmos na
superação de problemas compartilhados e na defesa do interesse coletivo.
Uma das obras mais conhecidas que trata do conceito de capital social,
sem dúvida é a de Robert Putnam, de 1993, denominada Making democracy
work: civic traditions in modern Italy, traduzida no Brasil em 1996, intitulado: Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Putnam
(1996) tratou de analisar o resultado de um trabalho de pesquisa empírica
durante 20 anos, iniciada em 1970, e que teve como referência as regiões da
Itália entre o norte e sul, e que representam a ampla diversidade existente na
península, visando, portanto, realizar uma investigação referente ao desempenho das instituições e as adaptações destas ao seu meio-contexto social.
Para tanto, foi realizado um acompanhamento das mudanças administrativas
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da Itália ocasionadas pela reforma política no início da década de 70, com
base em uma análise comparativa sobre os processos de decisões adotados
politicamente em cada uma das regiões pesquisadas pelo autor, onde constatou-se importantes diferenças entre estas regiões.
Para Putnam (1997), 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. Capital social
em Putnam (1996) 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: 177)

Já para Coleman (1990) capital social é gerado como um corolário do envolvimento dos indivíduos em atividades que exigem sociabilidade. (Boeira
e Borba, 2007). A criação de mecanismos que viabilizam a comunicação e
o acesso à informação também é observada enquanto forma de fomento ao
Capital Social.
O Programa Mediação de Conflitos implementado nas áreas próximas às
comunidades favorece a aproximação da proposta de trabalho metodológica
com a população local, e vice-versa. Entretanto, em cada localidade onde
existe a atuação do Programa, a participação comunitária se dá de maneira
singular, o que caracteriza a forma de organização do capital social, ou seja,
o capital social preexistente deverá ser compreendido através da concepção
específica de sua formação em cada realidade. São várias as fontes de verificação da constituição de capital social, desde ações que circunscrevem
um âmbito mais individual até as ações em massas. Em alguns casos, as
associações de moradores e lideranças comunitárias representam um grande
número de moradores e tais lideranças se queixam do excesso de reuniões e
ações que participam, ao contrário de outra parcela de representantes destas
comunidades que tem se associado pouco às iniciativas de constituição de
capital social. Diversas ações desenvolvidas no Programa visam ao fomento
do Capital Social. A partir de uma pesquisa diagnóstica sobre os grupos
representativos em determinada região identifica-se o capital social preexistente. O Programa Mediação de Conflitos visa atuar no sentido de favorecer
a mobilização e o fortalecimento desses grupos através dos quatro eixos de
atuação do Programa. Tal realidade tem provocado reflexões sobre a relação
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da intervenção proposta pelo Programa Mediação de Conflitos, e se estas
podem ser mais eficazes no sentido de estimular a participação comunitária,
e romper com os dilemas da ação coletiva.
Sobre os dilemas da ação coletiva, Putnam (1996) comenta que em todas
as sociedades estes dilemas obstam as tentativas de cooperação mútua, tanto
no meio político quanto econômico. Para o autor, as regras de reciprocidade
generalizada e os sistemas de participação cívica estimulariam a cooperação
mútua e a confiança, pois assim, poderiam reduzir os incentivos e riscos à
transgressão, diminuiria a incerteza e apresentariam modelos para cooperação futura, tendendo a reproduzir e acumular, o que ao contrário dessas
características, ou seja, em comunidades não-cívicas, isso também tenderia a
acumular-se e auto-reforçar-se. Nas palavras de Putnam (1996),
Os círculos virtuosos redundam em equilíbrios sociais com elevados níveis
de cooperação, confiança, reciprocidade, civismo e bem-estar coletivo. Eis as
características que definem comunidade cívica. Por outro lado, a inexistência
dessas características na comunidade não-cívica também é algo que tende
a auto-reforçar-se. A deserção, a desconfiança, a omissão, a exploração, o
isolamento, a desordem e a estagnação intensificam-se reciprocamente num
miasma sufocante de círculos viciosos. Tal argumentação sugere que deve
haver pelo o menos dois equilíbrios gerais para os quais todas as sociedades
que enfrentam os problemas da ação coletiva tendem a evoluir e que, uma vez
atingidos, tendem a auto-reforçar-se. (PUTNAM, 1996: 186-87)

É importante destacar que o tempo de existência do Programa Mediação
de Conflitos nessas áreas e regiões é recente. O entendimento por parte da
população sobre a importância de seu envolvimento 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 frustrações e ausências de bens públicos e materiais
em relação ao papel do Estado. Há muito a ser desenvolvido, mas já existem
evidências significativas atribuídas ao incremento e preexistência de capital social verificado através do acompanhamento da equipe de trabalho que
compõe o Programa Mediação de Conflitos.

Pesquisa-ação e comunidades
Segundo Thiollent (2002), a pesquisa-ação é realizada em um espaço
de interlocução onde os atores implicados participam na resolução dos problemas, com conhecimentos diferenciados, propondo soluções e aprendendo
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na ação. Os pesquisadores exercem um papel articulador e facilitador em
contato com os interessados.
Para o Programa Mediação de Conflitos, a metodologia de pesquisaação é adotada 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 à
ampliação das capacidades de transformação dos contextos ou de condutas.
Gustin et al (2004) explica a amplitude que a pesquisa pode alcançar na
transformação da realidade:
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 à ampliação das capacidades de transformação dos contextos ou de condutas. (p.4).

Para a melhor compreensão da metodologia de pesquisa-ação aplicada
ao Programa Mediação de Conflitos faz-se necessário uma análise acerca do
que é entendido pelo Programa, sobre comunidade.
Washington dos Santos(1995) define comunidade como um grupo de
indivíduos, interdependentes do ponto de vista biológico e econômico, ocupando um espaço geográfico delimitado. Entretanto, o autor ressalta que os
indivíduos precisam se perceber enquanto membros de uma mesma comunidade, portanto, sendo possuidores de um sentimento comunitário.
Alguns autores da Sociologia (Tonnies,1993) também afirmam que a ideia
de comunidade inclui um sentimento muito forte de pertencimento e compromisso mútuo baseado em uma cultura homogênea, experiência em comum e
acentuada interdependência. Ressaltam a complexidade do termo comunidade, entendendo-o como uma relação social que engloba sentimentos e atitudes
heterogêneas, muitas vezes envolvendo conflitos e até mesmo violência.
Uma confusão surge da combinação de comunidade como unidade
ou coletividade social com comunidade como um tipo de relacionamento
social. Para alguns sociólogos, como Ferdinand Tönnies (1993), a ideia de
comunidade inclui um sentimento muito forte de pertencimento e compromisso mútuo baseado em uma cultura homogênea, experiência em comum
e acentuada interdependência.
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 	 Tönnies (1993), entende que o conceito comunidade se opõe à sociedade, como se houvessem somente dois tipos de situação em que os homens
pudessem estabelecer suas relações. À sociedade (Gesellschaft), fundada na
estrita individualidade de interesses, que evoca a concepção do choque de
egoísmos, simbolizando os laços impessoais, anônimos, contratuais e amorais característicos da sociedade industrial moderna, opõe-se a comunidade
(Gemeinschaft), representada pela comunidade integrada, pré-industrial, em
pequena escala, baseada em parentesco, amizade e vizinhança, em que as
relações sociais são íntimas, duradouras e multi-integradas, além de estabelecida na identidade substancial de vontades, assinaladas umas às outras
pela mesma origem e destino.
 	 A comunidade não constitui uma relação social simples e primitiva.
Ela é ao mesmo tempo complexa, uma vez que associam, de maneira muito frágil, sentimentos e atitudes heterogêneas, e aprendidas, uma vez que
somente de acordo com um processo de sociabilidade, que, a rigor, está em
constante evidência, aprendemos a participar de comunidades solidárias. Ela
jamais é pura, já que vínculos comunitários estão associados a situações de
cálculo, conflito ou mesmo violência.
Fernandes (2000) traz algumas referências da literatura e visão da
psicologia comunitária. Para Francescato (1988), a comunidade é aquele tipo de ambiente, de campo psicológico e social no interno do qual
somos capazes de desenvolver um sentido de pertença, uma vivência
de mútua partilha, uma possibilidade de relação com outras pessoas. Já
para Aldelson (1986) o termo comunidade compreende cinco aspectos ou
definições inter-relacionadas: 1) A comunidade como grupo em que há
uma intensa e íntima partilha de ideias e de sentimentos; 2) A comunidade como um lugar no tempo e no espaço; 3) A comunidade como
pertença cultural e destino partilhado; 4) A comunidade como sistema
de sistemas; 5) A comunidade como civitas, com os respectivos direitos
e deveres dos cidadãos.
Um dos instrumentos fundantes do Programa Mediação de Conflitos que
estrutura a metodologia de pesquisa-ação a partir do conceito e princípios de
comunidade (s) explorada acima é denominado “Diagnóstico Organizacional
Comunitário”, instrumento utilizado pelo Programa e realizado quando se
inicia o processo de implementação da política nas áreas indicadas7. Busca-se
conhecer as várias comunidades dentro de cada região, Aglomerado, Periferia
7
As áreas indicadas para atuação do Programa Mediação de Conflitos são determinadas através de
análise das maiores taxas e índices de Criminalidade Violenta do Estado de Minas Gerais.
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e outro, e ao mesmo tempo se tornar conhecido e re-conhecido pelos atores
locais residentes e atuantes nessas áreas. Os atores (as) representantes desta
(s) comunidade (s) são compreendidos como participantes e sujeitos ativos
da política e não objeto de intervenção. É necessário que se estimule espaços
de participação para que as comunidades expressem suas necessidades. O diálogo entre o Programa Mediação de Conflitos e estas comunidades, também
pode tornar-se um instrumento de construção de parcerias e relação entre o
poder público e a sociedade civil.
Não basta que o Programa Mediação de Conflitos tenha uma análise
pré-concebida sobre o que são problemas e prioridades para determinado
grupo de pessoas e comunidades. Muitas vezes, o que são problemas préconcebidos pelo Programa não será para as comunidades. A pesquisa-ação,
então, destina-se à descrição e análise de situações concretas que demandem
ações ou intervenções no sentido de explicitar problemas, necessidades e demandas, de forma a possibilitar sua discussão. São ações problematizantes e
problematizadoras que, para sua realização, exigem investigações concretas
nas áreas delimitadas para realização da ação. Os pesquisadores têm papéis
múltiplos, ou seja, são sujeitos que devem estar dispostos a “conhecer” e
“dialogar”, utilizando-se de procedimentos comunicativos e interativos próprios das atividades de pesquisa-ação.

Mobilização social e comunicação
Uma vez que entendemos que o Estado, sozinho, não pode ser o
garantidor dos direitos sociais, passa a ser essencial que os sujeitos busquem
uma 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” .

Ora, tomando-se por base a definição de democracia participativa, percebemos que ela necessita, para ser concreta, de alguns pressupostos, que por
ora iremos enumerar. O primeiro deles é que os sujeitos estejam mobilizados em torno de um objetivo comum; segundo, que eles consigam deliberar
acerca deste objetivo com outros indivíduos; e terceiro, que esta deliberação se dê através do diálogo entre as partes, num espaço público. Devemos
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entender este “como um espaço para debate e de discussão que os sujeitos
privados realizam reunidos em público”, numa definição de Habermas (apud
Mafra:2006).
O PMC, em um dos seus objetivos ao promover o acesso aos direitos fundamentais para os indivíduos em áreas de exclusão social, tem forte compromisso com o fomento da democracia participativa nestes locais. Daí a necessidade do Programa promover juntamente com o eixo Atendimento – em
que os indivíduos têm acesso a informações que garantam os seus direitos
individualmente – o eixo da Mobilização Comunitária, que tem por objetivo
fomentar a organização social da comunidade, a fim de que esta se torne cada
vez mais ativa no debate público, para a garantia dos seus direitos.
A complexidade das comunidades em que estão instaladas os Núcleos
de Prevenção, tornam esta ação, a mobilização de indivíduos, também complexa. É que se poderia imaginar que nestes territórios, com base relativamente pequena, se compararmos ao tamanho da uma cidade, encontraríamos uma comunidade no sentido clássico, ou seja, um grupo de indivíduos
que compartilham das mesmas visões de mundo e que estão agrupados para
promover ajuda mútua, partilhando de objetivos comuns.
No entanto, o que vemos nestes locais é um agrupamento de pessoas
das quais ressoam uma multiplicidade de vozes. As comunidades refletem
o espaço urbano, pois convivem no mesmo local, indivíduos com histórias
de vida diferentes, necessidades das mais variadas, visão de mundo multifacetada, com interesses políticos e econômicos que podem ser antagônicos.
Muitas vezes o único ponto de convergência destes sujeitos é a falta de uma
estrutura social local, tais como a precariedade da prestação de serviços de
saúde, escolas de boa qualidade, espaços culturais, serviços de orientação
social e/ou jurídica, entre outros, capaz de promover-lhes o acesso a direitos
e uma cidadania efetiva.
Daí a necessidade da mobilização social destes indivíduos, sendo entendida esta, segundo Henriques (2005) 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”.
Mas, como conciliar interesses, conhecimentos, formas de vida, de possibilidades de ação nestes pequenos espaços? É preciso para tanto, o que
Henriques (2006) irá denominar de um “amplo processo mobilizador”. Pois,
assim como os interesses são múltiplos, as formas de se chegar aos indivíduos
também devem ser. A mobilização, portanto, pode vir de grupos religiosos,
associações de moradores, grupos de jovens, empresas, partidos políticos,
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movimentos sociais e de políticas públicas – na qual se insere o PMC – que
fomentem a participação social.
Neste momento, ao falar de participação social, um debate acerca da importância da comunicação entre estes diversos atores, torna-se fundamental.
Para Henriques (2006), um “projeto mobilizador” precisa produzir grande volume de informação qualificada, de modo que os indivíduos estejam cientes de
suas possibilidades, e possibilite uma comunicação relacional, para que aqueles possam compartilhar dos seus diferentes saberes, traçando estratégias para
levarem suas pretensões ao espaço público. Segundo Henriques (2006):
“Consideramos informação qualificada aquela que informa e orienta de modo
prático, que permite aos sujeitos saber fazer e como se posicionarem dentro
do movimento/projeto. Ao contrário do que se possa pensar, a informação
qualificada não é informação de caráter técnico tout court. Na verdade, a informação gerada pelos especialistas nem sempre ela mesma é informação qualificada, pois, muitas vezes, carece de uma tradução que permita a qualquer
sujeito que não possua o mesmo domínio técnico e do jargão do especialista
compreender a problematização referida àquela causa social e a metodologia
de ação proposta. Encontra-se aí, sem dúvida, uma das principais barreiras
à coletivização de inúmeras causas que, com frequência, escapam à compreensão dos não-especialistas”.

No entanto, apesar da riqueza da informação qualificada, ela, sozinha,
não basta para uma mobilização que se quer efetivar. A comunicação vital
para o processo de mobilização é aquela que pretende criar vínculo entre os indivíduos. Neste sentido, a visão de Habermas (apud Mafra:2006), nos diz que:
“para a resolução de problemas que afetam a todos, tais sujeitos, mesmo possuindo papéis, competências cognitivas e saberes diferenciados, devem entrar
em cooperação comunicativa para coordenar suas ações, e buscar a solução
para as questões que lhes afligem”.

Para tanto, Habermas constrói o conceito de razão comunicativa, sendo
entendida esta como, nas palavras de Mafra (2006), como “a capacidade do
sujeito de construir o discurso a partir de um procedimento argumentativo
racional e justificá-lo através do diálogo”.
Esta comunicação é a que chamamos relacional, ou seja, aquela que se
dá através da troca de argumentos nos discursos e compartilhamento de sentidos entre os indivíduos. Este tipo de comunicação difere-se do anterior porque ela não pretende apenas informar, mas tem como escopo criar acordos e
consensos entre indivíduos. Isto não significa que a comunicação dialógica
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irá levar os indivíduos a concordarem entre si em todos os argumentos, mas
ela possibilita que estes possam respeitar as diferenças de posições do outro
e ainda assim, criar estratégias para a sua atuação no espaço público.
Nesse sentido, a comunicação relacional é capaz de criar vínculos de
cooperação entre os indivíduos, uma vez que ela não pretende, pelo discurso, exercer dominação sobre outros argumentos. Pelo contrário, é a partir
da troca de significados e saberes dos comunicantes que o saber vai sendo
construído. No dizer de Habermas (apud Henriques: 2005), “este tipo de coordenação de ações difere daquele orientado para o sucesso, onde os atores
tentam alcançar seus objetivos e metas influindo externamente sobre o outro: trata-se, ao contrário, de razão dialógica ou comunicativa”.
Aqui destacamos outro fator importante: o da publicidade, ou seja, os indivíduos devem ganhar visibilidade com as suas pretensões, a fim de que estas ganhem adeptos no espaço público. É que segundo Habermas (apud Mafra:2006),
“em sociedades complexas, a esfera pública forma uma estrutura intermediária
que faz a intermediação entre o sistema político de um lado, e os setores privados do mundo da vida e sistema de ações especializados de outro”.
Uma vez constituído os espaços de debates nas comunidades, é necessário que estes sejam levados para um lugar mais amplo, o espaço público.
É neste que os indivíduos irão dar publicidade de suas demandas frente à
opinião pública, e lutar para a concretização de suas demandas na esfera
política. Para ilustrar o que dizemos, basta pensarmos nas ações promovidas
pelas minorias, tais como os grupos de negros, mulheres e homossexuais,
que promovendo ações e debates junto à opinião pública, vêm assistindo a
implementação cada vez mais real de seus direitos.
Assim, Habermas (apud Mafra:2006) defende que nem sempre um grupo
deve usar da arena pública para debates de cunho somente argumentativos. Para ele, estes espaços são “mais ou menos racionais”, querendo dizer
que nos espaços públicos há espaço para espetáculos, apelos, festividades
e propagandas que possam tocar os formadores de opinião de uma forma
emocional, em torno de um debate que se quer político.
Concluímos portanto, que a mobilização social é fator preponderante
para a construção de uma democracia no modelo participativo. Para isto,
vimos a importância da comunicação relacional e das informações qualificadas, capazes de criar vínculos, capacidade crítica e ambientes de cooperação
entre os indivíduos.
O PMC, diante das razões expostas, tem como principal ferramenta de
trabalho uma técnica que promove o diálogo entre indivíduos nos âmbitos
55

Programa Mediação de Conflitos – Parte I

individual e comunitário, bem como dispõe de profissionais qualificados
capazes de orientar os atendidos através de uma informação qualificada.
Acreditamos que estas sejam as principais ferramentas de trabalho no tipo
de democracia que pretendemos fomentar.

Redes
A rede pode ser definida, dado o seu aspecto formal, como um conjunto de pontos interligados, se tomarmos a definição de Martinho (2003:3).
Portanto, podemos falar de redes de computadores, trabalho em rede, rede
social, entre outros.
Atualmente, a figura da rede é a figura mais usada para designar ou qualificar sistemas, estruturas ou desenhos organizacionais caracterizados por
uma grande quantidade de elementos – pessoas, pontos de venda, entidades ou equipamentos, dispersos no espaço, mas com alguma ligação entre si.
(MARTINHO, 2003:1)

No entanto, não se pode chamar rede qualquer trabalho que se faça em
grupo ou através de uma estrutura organizacional. A rede tem um atributo
fundamental: ela se dá através de uma dinâmica de relacionamento horizontal. Isto quer dizer que as decisões em uma rede não são tomadas de forma
hierárquica, em que alguns que detêm o poder de mando, cabendo aos outros
a obediência. Na dinâmica de relacionamento horizontal e não hierárquico,
as decisões são tomadas pelos participantes da rede a partir de um consenso
entre si. Para tanto, a rede apresenta características tais como: exigir que os
participantes estejam ligados em torno de um objetivo comum; que esteja
aberta sempre a novas relações com outros indivíduos e participantes de
outros grupos; que seja descentralizada, no sentido de que as decisões são
tomadas de forma participativa entre os envolvidos; e que ela tenha uma
auto-organização, ou seja, a ausência de hierarquia não significa que a rede
aja sem obediência às regras e princípios estabelecidos pelo grupo.
A rede tem, ainda, como pré-requisito, que os seus participantes trabalhem de forma voluntária, ou seja, pessoas participam de uma rede porque
querem e decidem participar do projeto coletivo porque acreditam nele. Ela,
pois, baseia-se na autonomia e na liberdade dos indivíduos que devem estar
lá porque precisam e querem colaborar para uma ação em conjunto. Ora, em
um sistema em que não se vê a hierarquia, o poder deve ser compartilhado
entre os indivíduos e não há qualquer obrigatoriedade para que os indivíduos ali permaneçam se eles não acreditarem no seu modo de funcionamento.
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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.
Os projetos de mobilização, apesar de muitas vezes terem origem em iniciativas isoladas, quase nunca têm seus objetivos alcançados sem uma articulação com outros atores políticos, entendendo estes como o próprio Estado,
outros grupos da sociedade civil organizada ou a iniciativa privada. Para que a
mobilização de um grupo seja realmente efetiva, ele precisa atuar em rede.
Para que isto ocorra, é preciso a divulgação de informação técnica quanto
a causa defendida por este grupo, divulgação de suas propostas e mobilização
de pessoas para que elas possam aderir a determinado objetivo. Para tanto, é
preciso à divulgação de informação técnica quanto a causa defendida por este
grupo, divulgação de suas propostas e mobilização de pessoas para que elas
possam aderir a determinado objetivo. Mas, pressupõe, além disso, a comunicação relacional entre todos os envolvidos. Nesta, a comunicação se dá através
de espaços onde os atores promovem uma relação de troca entre si. Neste
sentido, Henriques irá introduzir a noção de “ganho epistêmico”
Pressupõe-se que estes movimentos não se restringem ao ativismo, mas, por
meio de sua própria ação, configuram “redes de aprendizagem”, sendo capazes
de, ao assimilar novos conhecimentos advindos de sua experiência, adaptar-se
continuamente à velocidade das transformações e à dinâmica das lutas sociais”

Autonomia
Etimologicamente, autonomia quer significar (autos: a si; nomos: regra ou
lei) e foi usada primeiramente para designar as cidades-estados gregas que se
pretendiam autônomas, ou seja, eram governadas por suas próprias leis e não
estavam submetidas ao jugo de outras cidades: eram 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 autonomia, pois apesar de também ser regido por impulsos irracionais, ele é capaz de deliberar sobre suas ações
e pautar-se diferentemente pelas condições externas ou mesmo desejos internos,
de acordo com sua racionalidade. Nesse sentido, o homem é um ser de liberdade,
pois é livre das leis da causalidade da natureza e capaz de auto-governo.
Considera-se o ser autônomo, na contemporaneidade, segundo Gustin
(1999:31), como sendo “aquele capaz de fazer escolhas próprias de formular objetivos pessoais respaldados em convicções e de definir estratégias mais adequadas
57

Programa Mediação de Conflitos – Parte I

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.”.
Ser autônomo, no entanto, não quer dizer perseguir interesses egoisticamente, pois esta seria uma leitura superficial do significado de autonomia.
Um homem autônomo é capaz de reconhecer que os outros também o são,
e que esta é uma necessidade primordial de todos os indivíduos. Isto porque
ser autônomo envolve uma dimensão social. Os seres humanos vivem em
sociedades, grupos, famílias, e, reconhecer-se como autônomo pressupõe o
reconhecimento do outro como um ser autônomo também.
Sobre a autonomia, segundo Gustin, por ser de natureza social, o indivíduo só pode aprendê-la na sua interação com os demais. Seguindo um
raciocínio de Habermas, a teórica (1999:32) defende que “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”. É pois, a autonomia 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 a sua liberdade como ser humano e vice-versa. Segundo ela,
citando Habermas e Taylor, (1999:32), “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”.
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. A orientação sócio-jurídica e a
mobilização comunitária são pautadas pelo mesmo princípio: ora, somente um ser
com capacidade crítica e conhecimento de seus direitos é capaz de demandá-los ao
poder público.

Emancipação
Gustin (1999) define emancipação como:
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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. (p.22)

Podemos perceber algumas semelhanças entre o conceito de empoderamento de Baquero(2007) e o conceito de emancipação de Gustin(1999)
entendido como a capacidade da comunidade 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, p.22)
Santos apud Gontijo(2004) afirma que para se considerar um sujeito ou
um grupo de indivíduos emancipado é necessária a realização de três condições: a autonomia crítica efetiva, a interação pelo diálogo e a intercompreensão e por fim, a argumentação e o convencimento.
No desenvolvimento das atividades do Programa Mediação, busca-se
estimular a comunidade a participar de espaços de discussão dos seus problemas principais tendo o diálogo como princípio fundamental.
Dentro da perspectiva da Segurança Pública enquanto dever do Estado
e responsabilidade de todos, o Programa Mediação de Conflitos tem como
um de seus desafios trabalhar a relação população/ poder público. Isso representa discutir o que significa ser cidadão, o que é papel do Estado e o
que é papel da sociedade, como interferir nas decisões políticas e muitas
outras questões relacionadas ao exercício da cidadania. Historicamente,
essas relações foram construídas na contramão de um fortalecimento da
emancipação social, haja vista a visão assistencialista e a postura passiva
ou de descrença da população em relação ao Estado.
Dessa forma, a promoção da cidadania e emancipação é um processo a
ser desenvolvido a médio e longo prazos, pois envolve mudanças comportamentais, culturais e sociais de indivíduos e coletividades.
A metodologia do Programa busca abarcar a promoção da reflexão sobre
a realidade vivida, estimulando a tomada de decisões, incentivando a vivência da democracia, entre outras ações.
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,
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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.

Empoderamento
Sobre o Empoderamento, Lawson (2001)apud Baquero(2007) define-o
como um processo por meio do qual pessoas, organizações e comunidades
adquirem controle sobre questões de seu interesse.
ROMANO (2002) apud Barreto relaciona o conceito à conquista plena dos
direitos de cidadania, ou seja, à capacidade de indivíduos usarem seus recursos
econômicos, sociais e culturais para atuarem com responsabilidade no espaço
público na defesa de seus direitos, influenciando as ações do Estado na distribuição dos serviços e recursos. Tal autor entende que uma comunidade pode
ser considerada emancipada quando tem controle sobre seus próprios assuntos
e tem consciência de sua competência para resolvê-los.
O conceito pode ser relacionado ao que já foi explicitado sobre capital
social, uma vez que uma coletividade tende a se tornar emancipada à medida
que fortalece laços de coesão entre seus membros, capacita-se e habilita-se
para promover seu autodesenvolvimento.
Dentro das diferentes dimensões que o conceito abarca, para o Programa
Mediação destacaremos a dimensão individual e a dimensão comunitária.
No eixo Mediação Atendimento, trabalha-se com os indivíduos no sentido
de se sentirem mais capazes para tomarem suas próprias decisões. No eixo
Mediação Comunitária, a intervenção se dá numa perspectiva de fortalecimento de grupos que se aproxima muito da seguinte definição de Baquero:
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.
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Desse modo, não se trata de uma mera participação, reduzida a uma presença
física em assembleias, para atingir metas previamente estabelecidas. (p.141)

Em se tratando da Política de Prevenção à Criminalidade, a participação da sociedade é incentivada ainda na implantação dos equipamentos de
base local, denominados Núcleos de Prevenção à Criminalidade, quando é
realizado o “Curso de Gestores”, evento na qual a comunidade é convidada a
levantar e discutir os seus principais problemas relacionados com a dinâmica
da violência. A capacitação de lideranças comunitárias sobre temáticas relacionadas à Segurança Pública favorece à análise das principais demandas
locais e à construção de estratégias prioritárias para sua resolução, quando
então é montado um plano local de prevenção. A partir daí, constitui-se um
grupo gestor que terá como atribuição coordenar ações em parceria com o
NPC a fim de intervir na realidade.
Em relação ao Programa Mediação de Conflitos, esse contempla ações
diversas no sentido de favorecer a reflexão sobre a importância da participação popular na decisão sobre os destinos da própria comunidade. As orientações sobre os direitos e deveres realizadas por uma equipe interdisciplinar
não passam somente pela transmissão de informações, mas pelo trabalho
com as pessoas de forma que elas possam se apropriar daquela informação,
de forma a agir de maneira autônoma e responsável.
Na construção dos Projetos Temáticos, a comunidade é convidada a participar de todas as etapas do processo, desde a elaboração, planejamento até
a execução e avaliação. A mobilização exige uma análise de problemáticas
recorrentes em cada região e a verificação dos interesses dos atores em se
envolver com determinado tema. Caso contrário, o projeto se torna algo imposto, sem sentido para aqueles para os quais é direcionado não havendo,
portanto, o empoderamento da comunidade.
No desenvolvimento do processo de mediação dos casos atendidos pelo
Programa, é criado um espaço onde todos os envolvidos podem se expressar
livremente, respeitando a alteridade dos demais. O mediador tem como função
trabalhar o equilíbrio do poder entre os envolvidos, já que geralmente no início
do processo uma das partes se encontra em desvantagem em relação à outra.
A experiência proporcionada pela mediação pode gerar mudança de comportamentos e consequentemente favorecerem o empoderamento, pois as pessoas têm oportunidade de vivenciar novas formas de resolução de seus conflitos.
Nessa perspectiva, conforme Baquero (no prelo), o empoderamento, como
processo e resultado, pode ser concebido como emergindo de um processo de
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ação social, no qual os indivíduos tomam posse de suas próprias vidas pela
interação com outros indivíduos, gerando pensamento crítico em relação à
realidade, favorecendo a construção da capacidade pessoal e social e possibilitando a transformação de relações sociais de poder.
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. P.142

Responsabilização
O termo responsabilidade refere-se a deveres e obrigações ligados a
uma ação. Ora, tomando uma ideia da teoria jurídica, responsabiliza-se
aquele que é capaz de deliberação, pois, ao realizar uma conduta, ele
deve ser capaz de assumir os resultados dela. Só falamos portanto, em
responsabilidade para indivíduos que têm a plena capacidade de assumir
as consequências de suas ações. Aqueles, os quais, o Código Penal, por
exemplo, designa como inimputáveis, por não estarem na sua plena capacidade de deliberação, não podem ser responsabilizados por seus atos.
As sanções que estes indivíduos irão sofrer, se cometerem um crime,
serão diferentes daquelas sanções que serão sofridas pelos indivíduos
que tinham plena capacidade.
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. Para Gustin (1999:31), esse
limite definiria a capacidade indispensável e mínima para a atribuição de
responsabilidade às pessoas.
Tomando esta 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 vertical, percebemos que a esfera da responsabilidade alarga-se ainda mais. Ora, se os direitos devam ser objeto de deliberação entre grupos e indivíduos, é mister que estes deverão responsabilizar-se não somente pelo debate no espaço público. Mas é responsabilidade
destes mesmos sujeitos conscientizarem-se de si, da realidade que os cerca,
dos meios de ação que eles possuem numa sociedade democrática, bem
como da tarefa que eles têm de mobilizarem outros atores, e cobrar pela
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efetividade destes direitos, caso eles optem por uma postura autônoma e
ativa politicamente.
O PMC ao fomentar a autonomia dos indivíduos durante os atendimentos, consequentemente, os responsabiliza pelas buscas de seus direitos na
arena pública.

Mediação, Mediador, Acordo e Mediandos
A proposta deste tópico é desenvolver uma discussão sobre o conceito
de mediação, objetivando a elaboração do conceito conectado à expressão
mais apropriada à práxis do Programa Mediação de Conflitos. Antes, todavia, se faz mister a compreensão de algumas particularidades, visto que, se
trata de uma mediação aplicada a uma política de prevenção à violência e
à criminalidade, com o foco em comunidades de alta vulnerabilidade social,
e não uma mediação empresarial, judiciária, ou de conflitos internacionais,
por exemplo.
O Programa Mediação de Conflitos se insere em um contexto sociocultural que apresenta alto grau de complexidade. No lócus de intervenção fica
perceptível a discrepância da noção de Direitos Humanos, os quais, muitas
vezes, “vivem no céu dos conceitos”, conforme afirma Vitor Baiges (1996), o
que oferta à violência e à criminalidade um território fértil para suas atuações. Diante desta realidade, uma conceituação mais adequada da mediação,
apropriada à prática do Programa, norteará com maior precisão as ações
desenvolvidas nas comunidades, a fim de atuar com maior eficácia e efetividade nos trabalhos prestados a estas comunidades.
É importante destacar que se fala aqui da mediação de conflitos, e não
de outras modalidades de mediação possíveis, sendo importante a compreensão do conceito de conflito. O conflito traduz-se na “ruptura da harmonia
existente num relacionamento, a expressão de uma subversão dos papéis
estabelecidos no relacionamento em forma contratual, tácita ou explícita.”
(VEZZULLA, p. 100, 2001). Decorre desse conceito a presença de uma mudança na relação ou nos papéis esperados pelos envolvidos, na mesma que
gera impasses e dificuldades. O conflito é algo esperado nas relações, pois
diante de uma mudança, o outro tende a buscar um novo equilíbrio de posições, saindo de uma posição desconfortável. Esse conflito manifesta-se sob a
forma de posições, mas, por detrás delas, estão os interesses e as emoções de
cada mediando. O foco da mediação será de buscar a compreensão dos interesses subjacentes ao conflito, para que se possa chegar a soluções pacíficas
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para o mesmo, partindo da possibilidade do diálogo na presença de um mediador. (VEZZULLA, 2001; NETO & SAMPAIO, 2007)
A prática da mediação tem se delineado ao longo da história da civilização, perpassando por quase todas as culturas orientais e ocidentais, como um
meio de intervenção nas disputas. Contudo, foi somente ao final do século
XX que a prática da mediação tornou-se formalmente institucionalizada.
(Neto & Sampaio, 2007; Moore, 1998). Para Christopher Moore (1998) , o
crescente interesse pela prática da mediação nos últimos anos está ligado
ao desenvolvimento dos direitos humanos; à noção de uma sociedade mais
democrática, com a participação efetiva dos cidadãos nas esferas sociais e
políticas; como também, pela crescente insatisfação com os processos autoritários de tomada de decisão (perde-ganha), que não expressam os reais
interesses das partes envolvidas em um conflito.
Diversos autores no mundo têm trabalhado acerca da prática da mediação. Entretanto, neste trabalho o olhar estará voltado para algumas referências, que poderão ser basilares na estruturação da prática do Programa
Mediação de Conflitos.
A atuação da mediação na perspectiva da prevenção à violência e à
criminalidade deve ofertar à comunidade a possibilidade de uma cultura de
paz, permeada pelo diálogo como instrumento de pacificação social. “A mediação de conflitos é um procedimento que traz em si a potencialidade de um
novo compromisso político capaz de reduzir a desigualdade e a violência.”
(MUSZKAT, p. 9, 2005) Dentre os eixos de atuação: mediação atendimento,
mediação comunitária, projetos temáticos e institucionais, pode-se entender
a redução da desigualdade como a possibilidade de ofertar o diálogo diante
dos conflitos vivenciados nas comunidades antes que formas de comunicação violentas possam vir a se instalar nas relações.
Para VEZZULLA (2001), a mediação define-se como
“uma técnica não contenciosa de resolução de conflitos que, sem imposição
de sentenças ou decisões arbitrais e através de um profissional devidamente formado, auxilia as partes a buscarem os seus verdadeiros interesses e a
preservarem-nos num acordo criativo, em que ambas ganhem.” (VEZZULLA,
p. 20, 2001)

Compreendendo essa técnica, o Programa Mediação de Conflitos fundamenta sua prática visando à construção de soluções autônomas e legítimas para
os conflitos, que emergem nas relações entre os membros das comunidades onde
atua. No contexto onde o Programa desenvolve suas atividades, a noção de um
acordo criativo ganha contornos significativos: o mediador precisa despir-se de
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preconceitos e possibilitar que se construam soluções adequadas à realidade sociocultural dos participantes, mesmo que sejam pouco ortodoxas, por não corresponderem ao formalismo jurídico, mas sempre fundamentadas em critérios de
justiça, ética, legalidade e sobretudo princípios de direito.
As pessoas que participam do processo de mediação podem elas próprias
gerar alternativas para os seus conflitos. Alternativas estas que sejam relevantes e equilibradas para ambas as partes em discordância. Para Serpa (1999), “o
objeto da mediação é conduzir a disputa à criação de uma estrutura própria
mediante a construção de normas relevantes para as partes, e não apenas adequar à disputa em uma estrutura legal preestabelecida” (SERPA, 1999, p. 145).
A perspectiva trazida pela autora é fundamental na prática do Programa, pois
as pessoas são potencializadas pelo mediador a buscarem caminhos relevantes
para elas. No entanto, cabe ressaltar que nenhuma norma criada pelos participantes do processo de mediação pode sobrepujar a estrutura legal do sistema
judiciário e, ao mediador, cabe estar atento à coerência destes acordos.
Nesse momento é importante tratar de um ator fundamental na prática
da mediação: o mediador. Moore (1998) apresenta o mediador como uma
terceira parte, a qual está envolvida no conflito de uma forma indireta. Este
se apresenta como um elemento externo ao conflito e, por estar neste papel,
pode ter uma visão diferenciada acerca do mesmo. Para o autor, a intervenção do mediador consiste na perspectiva de um terceiro que está fora deste
sistema de conflitos. Por estar externo ao conflito “será capaz de alterar o
poder e a dinâmica social do relacionamento conflitado, influenciando as
crenças ou os comportamentos das partes individuais, proporcionando conhecimento ou informação.” (MOORE, p.29, 1998). Brow (1975) aponta que
somente a presença de uma parte independente dos “disputantes” pode servir como um fator considerável na resolução de um conflito.
Com uma visão mais política do papel do mediador, Muszkat (2005)
apresenta este como um “agente político de transformação social”. Para a
referida autora o mediador é
[...] alguém que se apresenta como “instrumento” capaz de propiciar às partes
a oportunidade de adquirir uma nova cultura de solução de conflitos. Como?
Promovendo a abertura para a aceitação do conflito e para novas maneiras de
abordá-lo, em clima de cooperação. (MUSZKAT, p.92, 2005)

Contudo, ainda fica uma pergunta: que atribuições e papéis o mediador
deve possuir na condução de um determinado conflito?
Essa é uma questão que tem uma vasta resposta na literatura. No entanto, neste trabalho será elencado um conjunto de atribuições deste ator (o
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mediador), retirado de concepções de vários autores (Neto & Sampaio, 2007;
Moore, 1998; Muszkat, 2005; Sales, 2007; Six, 2001; Leandro & Cruz, 2007;
Vezzulla, 2001) Nestas diversas abordagens é possível encontrar o mediador
como:
•
•
•
•
•
•
•

terceiro multiparcial;
terceiro imparcial;
facilitador do diálogo, quando é capaz de identificar interesses e
igualar os níveis de poder entre as partes;
instaurador da confiança entre as partes envolvidas e motivador
da participação ativa de todos;
alguém que deve ser criativo para catalisar as possibilidades de
mudança de postura;
alguém capaz de focalizar interesses convergentes entre as partes,
estando consciente da bipolaridade do conflito;
responsável por avaliar se o acordo final é justo, equitativo e durável.

No primeiro item supracitado, apresentou-se o mediador como terceiro
multiparcial. Embora na literatura exista uma maior referência ao termo
‘imparcial’, o Programa Mediação de Conflitos (Leandro & Cruz, 2007) tem
concebido como mais adequada a noção de multiparcialidade, se referindo
ao mediador enquanto possuidor da habilidade de reconhecer as diversas
motivações, razões e versões de cada um dos participantes.
Pensando nas atribuições do mediador, se torna emergente a necessidade de um conceito mais apropriado para aqueles que são os protagonistas
do procedimento de mediação: as pessoas envolvidas nos conflitos. Portanto,
se faz necessária a apropriação de um conceito mais adequado, já que o
Programa Mediação de Conflitos se insere dentro de uma perspectiva de
política pública e isso faz com que se tome a referência do cidadão como um
sujeito participante e ativo.
É grande o número de autores advindos do campo de saber do direito,
talvez por esse motivo, muitas vezes as pessoas participantes da mediação
são chamadas de “partes” (Neto & Sampaio, 2007; Moore, 1998; Muszkat,
2005; Sales, 2007). A ideia de haver duas ou mais partes em um litígio está
ligada à concepção de que há diversas visões sobre o conflito e que estas
visões fazem com que exista uma divisão entre os participantes (divisão de
posições, por exemplo). Partindo de uma outra concepção, Six (2001) apresenta em uma nota de rodapé a noção de “mediando”, se referindo àqueles
que participam do procedimento de mediação:
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Propomos “mediando”, neologismo, que exprime uma desinência ativa (engenheiro, ator, etc.) para falar daqueles que, livremente, se dirigem a um mediador e
entendem fazer dessa mediação uma dinâmica, sua questão, a pesquisa, para sua
liberdade, de uma saída de seus problemas por si mesmos. (SIX, p.210, 2001).

Essa visão demonstra-se bastante coerente se aplicada à prática do
Programa Mediação de Conflitos, já que na metodologia de trabalho do
Programa necessita da participação ativa e voluntária dos cidadãos.
Dando continuidade ao trabalho, falta chegar a um ponto fundamental.
Qual é o objetivo da mediação?
É bastante comum o entendimento de que uma mediação objetiva deva
chegar a um acordo. Malvina Muszkat (2005), aponta que a finalidade da
mediação de conflitos é “buscar acordos entre as pessoas em litígios por meio
da transformação da dinâmica adversarial, comum no tratamento de conflitos para uma dinâmica cooperativa, improvável neste contexto.”(MUSZKAT,
p. 13, 2005) Contudo, na Prática do Programa Mediação de Conflitos, fica
visível que a chegada a um acordo ou a até mesmo a formalização deste,
não garante efetivamente a transformação e/ou término do conflitos entre
os mediandos.
Em uma outra perspectiva, Sales (2007) destaca que:
O acordo configura-se como uma consequência da mediação e não como seu
objetivo. A mediação objetiva a facilitação do diálogo, solucionando e prevenindo conflitos, pacificando e incluindo. O acordo pode vir ou não, desde que
o diálogo tenha efetivamente ocorrido. O fato de confundir o acordo com o
objetivo da mediação pode comprometer todo o andamento do processo.

Quando uma pessoa, por exemplo uma mulher, acessa o Programa
Mediação de Conflitos expondo o conflito que vive com o ex-companheiro,
traduzido na ausência de pagamento de pensão de alimentos para o filho, o
que garante que o pagamento da pensão seja factível não é um acordo estabelecido ou assinatura de um documento, mas sim, o compromisso, o respeito e o
diálogo entre os mediandos. Quando o pai compreende a responsabilidade que
tem enquanto provedor da criança, quando desconstrói alguns pré-conceitos,
como, por exemplo, de que o dinheiro será usado pela ex-mulher com outro
homem e que esta ficará sem trabalhar, dentre outros fantasmas que permeiam
a relação se torna possível a compreensão de um bem comum, que no caso é
a criança envolvida no conflito. Nesse caso, a solução do conflito, para além
de um acordo, passa pela responsabilização de ambos nos papéis de pai e mãe,
tendo em vista que a relação entre eles será mantida e carecerá de pacificação
para um convívio saudável entre todos os atores.
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Concluindo este breve trabalho, é fundamental a compreensão de que
a mediação de conflitos não é para tudo e nem para todos. Cada caso, cada
conflito tem uma natureza singular. É por esse motivo que existem diversos
outros instrumentos de resolução de conflitos que podem ser escolhidos ou
não – que é o caso do poder judiciário, por exemplo – pelas pessoas que se
encontram em conflitos.

Metodologia do Programa Mediação de Conflitos
O Programa Mediação de Conflitos - PMC objetiva empreender métodos e ações efetivas que se norteiem a partir dos princípios basilares da filosofia de Mediação, do fomento a constituição de capital social e garantia dos
direitos humanos e fundamentais. Para alcançar os objetivos propostos neste
Programa, são realizadas ações de cunho pedagógico e emancipatório, através da técnica de mediação de conflitos, das orientações sócio-jurídicas, de
articulação e fomento à organização comunitária e institucional, a partir de
pessoas, famílias, grupos, comunidades e entidades comunitárias. Seu foco é
prevenir fatores de riscos e conflitos potenciais e/ou concretos, evitando que
estes sejam propulsores de ações violentas e delituosas entre as partes e 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. Para tanto, estruturou-se
em quatro eixos de ação: Mediação Atendimento, Mediação Comunitária,
Projetos Temáticos e Projetos Institucionais.
Vale ressaltar que essas divisões foram designadas de acordo com o alcance da ação, pois todos os eixos baseiam-se nas mesmas diretrizes e pressupostos metodológicos, sendo, portanto, integrados. Todos são etapas de um
mesmo processo em que as questões individuais e comunitárias são trabalhadas em conjunto com a participação ativa do indivíduo e da comunidade
segundo a metodologia de Pesquisa-Ação.
Os elementos conceituais são, portanto, comuns a todos os eixos de atuação, quais sejam: direitos humanos e cidadania, pesquisa-ação, mobilização e
comunicação, autonomia, empoderamento, emancipação e responsabilização.
O primeiro desafio das equipes técnicas locais é apresentar a proposta
do PMC de forma que as pessoas atendidas compreendam e, principalmente,
aceitem uma metodologia inovadora que prevê como fundamental a participação efetiva do indivíduo na busca de soluções para as questões individuais
e coletivas a partir de um trabalho de responsabilização e emancipação.
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Esta proposta do PMC significa uma quebra de paradigmas ao romper
com estruturas assistencialistas e fomentar a mobilização e participação individual e comunitária no tratamento dos problemas levantados.

EIXO: Mediação Atendimento
Mediação Atendimento: características gerais

O eixo Mediação Atendimento pode ser considerado como uma das portas de entrada iniciais da população que acessa o Programa Mediação de
Conflitos. Considerando que os Núcleos de Prevenção à Criminalidade estão
instalados em comunidades caracterizadas como áreas de risco social, este
eixo recebe demandas variadas de pessoas que esperam por uma resolução
efetiva do seu problema por parte do Estado.
A proposta deste tópico é apresentar o fluxo dos atendimentos realizados
neste eixo pelas equipes de base local, a fim de sistematizar a rotina de trabalho.
Antes, porém, é necessário mencionar que as demandas recebidas no eixo atendimento são trabalhadas através de três possibilidades: orientação qualificada,
orientação pontual e mediação, entendendo que cada uma destas possibilidades
é capaz de gerar pacificação. Ademais, deve-se ressaltar que o trabalho desenvolvido pelos profissionais do PMC é o de mediador e de técnico social.
Na metodologia basilar do PMC percebeu-se a necessidade de ir além
da mediação propriamente dita, abrindo espaço para a orientação qualificada, bem como para ações de intervenção através de projetos locais e institucionais. Integrada com a metodologia da mediação está uma política pública
de prevenção à criminalidade e à violência partindo de um modelo ecológico,
compreendendo fatores de risco e de proteção sociais, que influenciam na
dinâmica criminal local.
Para além de mediadores, os atores que atuam na condução desse
Programa são técnicos sociais com uma visão sistêmica da realidade social
das comunidades, em que trabalham possuindo, portanto, um compromisso
de sempre procurar ir além das demandas interpessoais, entendendo como
cada caso trazido extrapola a esfera do individual, e dizem de uma questão
estrutural, em que cada um dos atendidos são percebidos enquanto indivíduos inseridos em uma realidade social específica, cujos elementos principais
são a vulnerabilidade e a exclusão social.
Dessa forma, a importância das orientações está no objetivo proposto
de ampliar as possibilidades de garantias e efetividade de direitos através de
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informações e acesso a serviços, bem como, o de promover uma mudança de
postura do atendido, a fim de que o momento do atendimento seja o de um
efetivo exercício de autonomia, responsabilidade e emancipação.
Neste sentido, um dos grandes desafios das equipes técnicas ao atender é
o de, muito mais do que fornecer as orientações requeridas, trabalhar com a
pessoa enquanto cidadã e sujeito importante de todo um contexto histórico,
socioeconômico e cultural e que suas ações, omissões e escolhas repercutem
positiva ou negativamente nesta realidade.
Ao se realizar um atendimento de qualidade, garante-se, além de informações qualificadas e acesso a determinados serviços, uma nova forma
de se lidar com os conflitos – diferente da violência, da apatia ou da passividade – e de se posicionar diante de suas questões pessoais e comunitárias,
interferindo-se não apenas na vida de um indivíduo, mas na realidade social
da qual faz parte.
Eixo Mediação Atendimento: Fluxos

O PMC trabalha com agendamento e grande parte da população acessa o
Programa de forma espontânea, a partir do encaminhamento da rede parceira,
divulgação institucional ou mais comumente, pela indicação de outro atendido.
No momento em que o demandante chega ao núcleo buscando atendimento, é realizado o acolhimento por uma dupla interdisciplinar formada
de profissionais e estagiários do Direito e da Psicologia. Este acolhimento
tem como objetivo criar um espaço propício e agradável para que o atendido
possa expor suas questões, a fim de que este se sinta respeitado enquanto
cidadão, independente da gravidade ou da emergência da demanda trazida.
Durante o acolhimento, a equipe técnica pergunta o nome da pessoa e se
esta já conhecia o PMC. O demandante normalmente chega ao núcleo bastante ansioso para relatar seu problema, para que este seja resolvido. Dessa
forma, permite-se que a demanda seja exposta livremente diminuindo-se
o nível de ansiedade, a fim de que seja possível à equipe de atendimento explicar ao demandante o trabalho realizado pelo Programa em seus diversos
eixos e o que vem a ser a técnica da mediação.
Vale ressaltar que os tipos mais comuns de demandas referem-se à área
de família – pensão, investigação de paternidade, separação e divórcio e
conflitos intrafamiliares. No entanto, há outros tipos de demandas bastante recorrentes, como questões previdenciárias e penais. O tipo de demanda
predominante dependerá da realidade local – grau de acesso a direitos e
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serviços, de organização e mobilização comunitária – onde cada núcleo estiver instalado.
No primeiro atendimento a dupla evita trazer respostas ou realizar qualquer tipo de encaminhamento. Menciona-se que todos os casos atendidos
são discutidos semanalmente pela equipe local – técnicos e estagiários - que
conjuntamente discutirão as futuras intervenções na demanda.
Também é no primeiro encontro que se preenche a Ficha de Atendimento,
instrumento padrão utilizado por todas as equipes técnicas de base local do
PMC. Nesta são coletados os dados pessoais do demandante e as respostas
deste a um questionário socioeconômico, cujo objetivo é o de conhecer melhor o atendido e seu grau de inserção na dinâmica local.
A Orientação pontual no eixo Mediação Atendimento do Programa Mediação
de Conflitos

A orientação pontual, assim denominada por caracterizar-se por orientações de menor complexidade e que envolvem até dois atendimentos, ocorre com menos frequência e se dá quando a demanda apresentada é muito
específica, comum em casos de pessoas que já vêm sendo acompanhadas
pelo Programa, seja em outros casos do atendimento, seja em projetos ou
ações comunitárias.
Há ainda casos em que a orientação se dá de forma pontual, em virtude
da pouca abertura do demandante que “impõe” limites à atuação do técnico,
que sempre busca, em todos os casos, um olhar sobre o contexto em que a
pessoa está inserida.
A Orientação qualificada no eixo Mediação Atendimento do Programa Mediação
de Conflitos

Os casos recebidos pelo Programa refletem a situação de exclusão das
comunidades atendidas, e a proposta de uma orientação qualificada surge
pela noção de que a mediação não é aplicável a todos os casos e situações.
Ademais, pretende-se ampliar as possibilidades de garantias e efetividade
dos direitos dos cidadãos que buscam o atendimento, através de informações
e acesso a serviços, bem como, de participação na resolução das questões
individuais e coletivas.
Considerando ainda que o programa integra-se a uma política pública
de prevenção à criminalidade, os técnicos sociais sempre procuram ir além
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das demandas individuais, buscando direcionar o olhar de acordo com o
contexto social do qual o demandante faz parte.
Acredita-se que o atendimento deve garantir informações qualificadas,
promovendo, nos indivíduos, uma nova forma de lidar com os conflitos individuais, familiares e de sua comunidade. Esta mudança que interfere na
vida de um indivíduo, em seu modo de se relacionar, refletirá igualmente na
realidade social, na comunidade da qual faz parte.
Em síntese, a orientação qualificada:
1) Baseia-se nos princípios e finalidades da mediação tais como voluntariedade, cooperação, exercício da autonomia e da responsabilidade;
2) Busca-se envolver o demandante na construção da solução do problema, bem como levá-lo a refletir sobre seus direitos e deveres;
3) Caracteriza-se pela natureza da demanda ou ainda, quando não
obstante, o caso for passível de mediação, não haverá a vontade do
demandante, do outro envolvido ou de ambos em submeterem ao
procedimento de mediação;
4) Realizam-se, normalmente, três ou mais atendimentos em que se
trabalha a construção da demanda, possibilitando acessos, exercícios e garantias dos direitos e deveres.
A Mediação de Conflitos no eixo Mediação Atendimento do Programa Mediação
de Conflitos

Neste tópico, serão abordadas questões gerais a respeito do procedimento da mediação, no contexto do PMC. A mediação pode se dar quando,
após o primeiro atendimento a equipe visualiza a possibilidade da mediação ser o instrumento adequado ao tratamento da questão. Neste caso,
inicia-se um processo de sensibilização do demandante, a fim de que este
compreenda minimamente o que vem a ser a mediação, bem como suas
vantagens e limitações.
Destaca-se que a questão da limitação é de suma importância, pois a
pessoa atendida deve ter consciência de que este procedimento só poderá ser
bem sucedido com a real participação dos interessados. Todos os envolvidos
são responsáveis pela construção de alternativas pacíficas e satisfatórias na
solução de um conflito.
A solução satisfatória é fundamental para se evitar a perpetuação de
respostas negativas aos conflitos. Tal satisfação somente pode ser alcançada
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quando os interessados têm voz e, portanto, se envolvem ativamente na busca por alternativas na solução de uma demanda.
Após essa fase de sensibilização, e tendo o demandante aceitado participar da mediação, explica-se a necessidade de convidar-se o outro envolvido,
para que este também seja ouvido quanto ao seu desejo de participar do
procedimento. Mais uma vez, destacamos que a voluntariedade é requisito
fundamental para iniciarmos o procedimento de mediação.
A forma como será feito este convite deve ser discutida em conjunto
com o interessado. Normalmente envia-se uma carta-convite explicando ao
outro envolvido, que o demandante acessou o Programa para a resolução de
uma determinada questão – de forma bastante genérica – e que gostaríamos
de ouví-lo. Marca-se data e hora, ressaltando-se que o referido demandante
não estará presente na ocasião.
O atendimento ao outro envolvido inicia-se com o acolhimento, momento em que este tem a oportunidade de se apresentar e expor quais foram
suas expectativas ao receber o convite para comparecer ao PMC.
Posteriormente, explicam-se os objetivos do Programa, bem como o papel desempenhado pela equipe técnica que o compõe. Acredita-se que este
primeiro contato seja fundamental para a aceitação ou rejeição ao procedimento da mediação. É necessário esclarecer que o papel do mediador é o de
um facilitador do diálogo e não o de um defensor de determinados interesses
de um ou de outro atendido.
O conflito trazido pelo demandante é apresentado de forma genérica ao
outro interessado, a fim de que os mediadores não exponham um ponto de vista
pessoal, prejudicando a construção de uma relação de confiança e legitimidade.
Após se escutar as colocações do outro envolvido, a mediação é proposta, podendo existir duas possibilidades:
1) O outro envolvido não aceita. Neste caso explica-se que encaminharemos e/ou orientaremos o demandante e nos colocamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas a respeito do caso. Entrase em contato com o demandante, explica-se a situação, e se for o
caso, realiza-se o encaminhamento.
2) O outro envolvido aceita. Neste caso marca-se data e hora para a
primeira sessão de mediação.
Há situações em que o outro envolvido não comparece. Neste caso também se procede ao encaminhamento e/ou orientação do demandante.
É necessário pontuar ainda as seguintes observações: todos estes atendimentos feitos até este ponto – primeiro atendimento ao demandante e
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atendimento com o outro envolvido – é chamado de pré-mediação. A prémediação é o momento em que os mediadores recebem a demanda e iniciam,
com os interessados, um processo de sensibilização com relação à possibilidade de realização do procedimento.
Há casos que requerem que este período de pré-mediação seja maior, isto
é, observa-se a necessidade de que cada um dos envolvidos seja atendido mais
de uma vez separadamente. Isto pode acontecer, especialmente, quando se
observa a necessidade de um trabalho mais minucioso de sensibilização e/ou
compreensão da(s) demanda(s) de cada um.
Neste ponto, faz-se necessário uma reflexão acerca da necessidade de
que a mediação seja constantemente disseminada, discutida, debatida nos
grupos sociais locais, a fim de que esta prática se torne parte da cultura das
comunidades. As pessoas ao acessarem o PMC buscam, em muitos casos, a
ajuda do Estado para a solução dos seus problemas e não o procedimento
da mediação, já que o desconhecem enquanto um dos instrumentos para
promoção de pacificação social.
Ademais, considerando a realidade dos locais em que o PMC se insere –
marcados pela violência, criminalidade, violação de direitos e garantias fundamentais – as equipes técnicas, enquanto representantes do Estado não
poderão se omitir frente às questões trazidas pela população. Muitas vezes,
antes de se iniciar um procedimento de mediação, será necessário orientar
e encaminhar o demandante para que questões paralelas, porém fundamentais, sejam solucionadas – comumente um mesmo demandante relata ainda
no primeiro atendimento diversos casos, cada qual com uma complexidade
diferente e, portanto, necessitando de intervenções específicas. Neste sentido
é que mais uma vez se ressalta a importância da integração de todos os
eixos de atuação do PMC, a fim de que o trabalho de prevenção, ao qual o
Programa se propõe seja, de fato, efetivo.
Após a primeira sessão de mediação, os mediadores podem verificar a
necessidade de realização de entrevistas individuais (caucus) com cada um
dos envolvidos. Neste caso, o caucus é proposto e somente será realizado
caso haja a aceitação de todos os interessados.
A necessidade destas entrevistas individuais pode se dar por diversos motivos, entre eles, pela percepção dos mediadores de que há entre os envolvidos
um desequilíbrio, causado por exemplo, por relações de poder que inibem a
participação de um dos envolvidos. A mediação acredita nas pessoas e na sua
capacidade de encontrarem alternativas para a solução dos próprios conflitos,
mas para que isso seja efetivo é fundamental o equilíbrio entre as partes.
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Não se pode confundir o caucus – uma das etapas de um procedimento
de mediação – com a situação em que um dos envolvidos, ou todos eles
necessitam receber algum tipo de orientação jurídica antes de continuarem o
procedimento. Neste caso, os mediadores do PMC interrompem a mediação
para que cada um dos envolvidos possa receber as orientações adequadas.
A sessão de Mediação de Conflitos no eixo Mediação Atendimento do Programa
Mediação de Conflitos

O procedimento é iniciado com a apresentação dos objetivos da mediação, bem como dos papéis dos mediadores e dos envolvidos: esclarece-se que
é fundamental o respeito ao outro e que não são toleradas ofensas pessoais;
ressalta-se que cada uma das partes terá um momento para expor seu ponto
de vista, o que deverá ser respeitado pelo outro, e que a mediação poderá
ocorrer em mais de uma sessão.
Este momento inicial é de suma importância, pois nele se estabelecem
as regras para o procedimento. Ademais, o mediador deve considerar que
os mediados não estão acostumados com a dinâmica da mediação e principalmente com o papel que o mediador deve desempenhar. Disso decorre
que sempre haverá a possibilidade de uma das partes, senão ambas, tentar
“ganhar” o mediador como aliado. Há também o fato de que no início pode
não haver qualquer possibilidade de abertura ao diálogo, não obstante os
envolvidos terem concordado com o procedimento.
Os mediadores devem criar espaços para que não apenas o conflito pessoal seja debatido, mas também a visão de mundo dos envolvidos. Nesse último
caso, busca-se uma forma de levar os envolvidos a compreenderem que o conflito não se restringe ao que é apresentado inicialmente, mas que há muitos
sentimentos envolvidos. Mais ainda: levá-los a perceber que o outro é um ser
diferente, em todos os sentidos, e que, portanto possui uma outra visão do
mundo, reagindo de maneira diferente diante de uma mesma situação.
Para que a mediação alcance seus objetivos, os mediadores devem buscar
conduzir o procedimento no sentido de uma transformação das posições que
cada envolvido ocupa, sem que isso signifique impor ou sugerir alternativas, e
sim, incentivar a reflexão acerca de seus reais interesses, estimular o exercício de
se colocar no lugar do outro e a criatividade na busca de novas alternativas.
Durante o procedimento o mediador – enquanto facilitador – deve administrar o tempo para que cada um tenha a oportunidade de expor seus pontos de vista
e necessidades, pois isto interfere na manutenção do equilíbrio entre as partes.
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O mediador deve estar atento aos pequenos acordos que podem ser estabelecidos entre os envolvidos ao longo do processo – estes devem ser pontuados
e valorizados, a fim de que se sintam motivados a buscarem novos avanços.
A mediação não visa o acordo, seu foco concentra-se nas relações, no
aprendizado de respostas diferentes da violência ou da omissão para os conflitos que são inerentes à condição humana e à vida em sociedade.
A fim de sistematizar as informações, o Programa Mediação de Conflitos
adota a seguinte classificação do resultado obtido com o procedimento de
mediação:
1) Desistência: pode ocorrer a qualquer momento após a primeira sessão de mediação. Pode se dar por iniciativa de um dos envolvidos
ou por todos;
2) Solução Pacífica de Conflitos – Formal/Escrita: os envolvidos estabelecem por escrito as questões que foram pactuadas entre eles;
3) Solução Pacífica de Conflitos - Verbal: os envolvidos conseguem alcançar um acordo, mas não sentem a necessidade de que este seja
registrado por escrito;
4)

Solução Pacífica de Conflitos – Periférica: ocorre quando o trabalho
com os envolvidos gera efeitos na dinâmica relacional destes, contribuindo para uma mudança de postura, facilitando o convívio ao minimizar respostas negativas e consequentemente trazendo novas possibilidades para o tratamento da questão inicialmente apresentada.

Em todos estes casos a equipe monitora os envolvidos por um período a
fim de que seja possível acompanhar a efetividade da mediação, ou no caso
de não ocorrer o procedimento, o resultado do encaminhamento realizado.
Eixo Mediação Atendimento e os casos de violência: Limites e possibilidades

Os Núcleos de Prevenção à Criminalidade estão localizados em áreas
caracterizadas pelo alto índice de criminalidade e exclusão social. Portanto,
são muito comuns por parte das pessoas que buscam o atendimento do PMC,
relatos de casos de violências de todo o tipo.
Considerando-se que grande parte das demandas do eixo atendimento
dizem respeito a questões da área de família e que o público que acessa este
serviço é predominantemente feminino, o que se observa é a crescente incidência de relatos de violência doméstica e de gênero, em sua maioria não como
demanda principal, mas inseridos no contexto da questão relatada.
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Os casos atendidos pelas equipes são, em sua maioria, bastante complexos, requerendo, das equipes técnicas, capacitações constantes, a fim de
que durante os atendimentos estas sejam capazes de identificar a violência,
qualificando o atendimento.
Em todos os casos recebidos, quando há qualquer tipo de violência –
seja explícita (demanda principal) ou apareça ao longo do relato do caso –
esta não é mediada. Porém, a intervenção acontece, considerando que nestes
casos a função de técnico social prevalece sobre a de mediador, cabendo às
equipes procederem a uma orientação qualificada, isto é, atuando no sentido
de “desnaturalizar” a violência, refletindo com o atendido acerca de direitos,
leis, e serviços relacionados ao tema e realizando os encaminhamentos necessários aos órgãos competentes.
Consciente de que as respostas devem ser únicas e construídas para
cada caso, o Programa propõe um fluxo nos casos que envolva violência:
1) As equipes devem acionar a coordenação do Programa Mediação,
prioritariamente na figura da supervisão metodológica, e a gestão
do NPC, a fim de se buscar respostas institucionais;
2) A identidade do técnico como mediador deve prevalecer somente
em casos passíveis de mediação. Nos demais, o Programa oferece
outras técnicas e respostas, condizentes com a função de técnico
social de uma política pública de Prevenção à Criminalidade;
3) O Programa Mediação de Conflitos constrói suas respostas de acordo com os parâmetros legais;
4) O Núcleo de Prevenção à Criminalidade é um representante do
Estado na comunidade, existindo alternativas legais e institucionais
para os casos de violência, sobre as quais as equipes estão capacitadas a orientar e encaminhar;
5) A proximidade com a rede parceira possibilita acionar os órgãos e
serviços para os quais os encaminhamentos devem acontecer, assim
como levar casos para serem discutidos neste espaço. Vale ressaltar
que neste caso o demandante estará ciente desta possibilidade;
6) No caso de encaminhamento à rede parceira, cabe aos técnicos
acompanharem como se dará o enfrentamento da questão pela instituição, a fim de qualificar este encaminhamento.
Mesmo quando há o encaminhamento é possível, de forma paralela, atender a pessoa em outras carências as quais esta se encontra exposta, como a
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necessidade de geração de renda, de acesso à rede local, de participação em grupos de reflexão e de convivência, da participação em projetos temáticos e institucionais e também nos demais programas que compõem a política de prevenção.
Para tanto, as equipes devem estar atentas ao fato de que o demandante, em muitos casos, já recebeu algum tipo de atendimento da rede local
(posto de saúde, escola, conselho tutelar, entre outros) e esta deve ser chamada a discutir o caso conjuntamente com o Programa e em muitos casos
com o próprio atendido, trabalhando-se assim a co-responsabilidade, além
do fortalecimento das redes sociais locais.
Por fim, especialmente a violência doméstica e de gênero, precisa ser
trabalhada não apenas no âmbito individual e familiar, mas deve envolver
toda a comunidade para que ocorra um efetivo processo de “desnaturalização”, deste tipo de violência, considerando que as tradições, os costumes
locais e principalmente, a forma como as relações de poder são construídas
em determinada contexto, podem influenciar a perpetuação e o combate a
esta forma de violência.

EIXO: Mediação comunitária
Histórico e trajetória

Este eixo está previsto na metodologia do Programa desde a sua origem,
no Programa Pólos de Cidadania, da UFMG. Inicialmente ele era executado
por uma equipe de estagiários, coordenados pelo Orientador de Campo. Seu
objetivo era atender às demandas coletivas – aquelas que ultrapassavam os
limites da relação interpessoal – visando à organização da comunidade e a
constituição de capital social.
Quando o Programa Mediação de Conflitos foi incorporado à SEDS, através
da SPEC, o eixo Mediação Comunitária continuou previsto na metodologia,
mas passou a ser executado diretamente por dois estagiários, já que os técnicos,
em geral, dedicavam mais tempo ao eixo Mediação Atendimento. Isto aconteceu
em virtude dos atendimentos individuais terem se constituído como a porta de
entrada do Programa na comunidade. Ademais, o número de atendimentos se
tornou o indicador de resultados do Programa, inicialmente, demandando maior
envolvimento dos técnicos em sua execução, a fim de que fossem supridas as
demandas da comunidade, bem como as metas estabelecidas.
Ao mesmo tempo, a supervisão do programa se dividia de acordo com
os eixos, ou seja, havia uma supervisora de referência para a mediação
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comunitária. Através de capacitações, discussões e muitas reuniões com os
estagiários responsáveis, foram-se delimitando os objetivos e métodos referentes à Mediação Comunitária e que definem o trabalho até hoje.
Em 2008, com o crescimento da política e do número de núcleos e ações
desenvolvidas nestes, foi estabelecida uma nova organização da supervisão metodológica, estruturada em torno de núcleos e não mais por eixos. Assim, a supervisão específica do eixo comunitário deixou de existir, e a supervisão do núcleo ficou responsável por acompanhar todos os eixos do Programa, sejam eles,
Mediação Atendimento, Mediação Comunitária, Projetos Temáticos e Projetos
Institucionais. Paralelamente, ocorreu a contratação de novos técnicos a partir
da criação da função de “técnico de referência da Mediação Comunitária”, com
o objetivo de qualificar as ações e mediações comunitárias, que, geralmente, demandam ações externas ao NPC e um contato mais próximo com a comunidade.
Mesmo que se faça necessária, a Mediação Comunitária não necessariamente
é executada pela comunidade, e sim pela equipe técnica de trabalho, que tem
como um dos princípios incentivar que a própria comunidade seja formadora e
disseminadora das ações de mobilização a partir dos princípios norteadores da
Mediação, prevalecendo a dinâmica local e as regras locais de convivência.
Outra mudança significativa se deu com a adequação da contabilização
dos atendimentos comunitários. Assim, o aumento de atendimentos realizados
neste eixo passou a ser um dos indicadores de resultados na contagem da meta
para o Projeto Estruturador8, legitimando e dando visibilidade às ações desenvolvidas. Para que tal contagem pudesse se realizar com competência, os instrumentos de registro das ações, as terminologias e os conceitos do PMC foram
discutidos com as equipes e reformulados. Em 2008, todas as equipes passaram
a contar com três técnicos, sendo um de referência da Mediação Comunitária,
dois da Mediação Atendimento, além de quatro estagiários, dois exclusivos do
eixo comunitário e dois do eixo atendimento. Todos da equipe se subdividem
entre os outros dois eixos do Programa. Em alguns Núcleos onde ocorreu o
processo de expansão da política, embora não ocorresse à abertura de um novo
núcleo, houve aumento da equipe técnica local que passou a ser composta de
quatro técnicos sociais, aumentando a área de abrangência do NPC.9
Não obstante todos esses avanços, a Mediação Comunitária ainda necessita de discussões e especialmente de algumas delimitações, principalmente
no que diz respeito aos tipos de ações que efetivamente a compõem, já que as
8

Como já fora exposto anteriormente.

9
O processo de expansão da política de prevenção aconteceu em 2007, nos Núcleos do Palmital em Santa
Luzia, Ribeiro De Abreu, Pedreira Prado Lopes e Taquaril – Alto Vera Cruz, todos os três em Belo Horizonte.
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demandas da política e principalmente da comunidade são inúmeras. Também
se faz necessário delimitar de forma mais precisa a relação do eixo da Mediação
Comunitária com os demais eixos do Programa, para que suas respostas não
sejam “isoladas ou pontuais”, mas, ao contrário, que possam efetivamente servir como instrumento para o envolvimento da comunidade em suas questões
(tanto as individuais que surgem no eixo da Mediação Atendimento, quanto
as comunitárias que surgem da Mediação Comunitária).
Como já citado anteriormente, em 2008 esse processo tornou-se mais
efetivo com a adequação da contabilização dos atendimentos comunitários.
Para tanto, foi necessário uma revisão metodológica e conceitual para se
definir com clareza e uniformidade o que as equipes consideravam como
atendimento comunitário. Essa definição foi muito importante no sentido
de qualificar as ações executadas, mostrando qual o diferencial do PMC na
abordagem das demandas que surgiam. E também como forma de reconhecimento de um trabalho feito desde o início – as ações comunitárias – e que
eram “desconsideradas” enquanto indicadores. Neste sentido, esse processo
de priorização da Mediação Comunitária decorreu mais pela demanda apresentada in loco do que o inverso.
Assim, organizada uma comissão de conceitos composta por técnicos,
supervisores e a coordenação do Programa, através de vários encontros, questionários aplicados e discussões, todas as ações que os núcleos executavam,
com exceção dos atendimentos individuais, estes realizados pelo eixo atendimento, foram analisadas. Esta comissão percebeu que muitas atividades não
apareciam “formalmente” como ações do Programa, mas não obstante, exigem
tempo e dedicação das equipes e serem condizentes com os objetivos propostos
metodologicamente. Pode-se citar com exemplos: orientações coletivas, apoio
à formalização de associações e sua sustentabilidade, elaboração de projetos,
disseminação da cultura de mediação através de cursos para a formação de
mediadores locais e lideranças.
O critério utilizado para que uma ação seja considerada um atendimento comunitário diz respeito à natureza da atuação das equipes, sendo que
este tipo de atuação deve ser uma especialidade do técnico e mediador do
Programa Mediação de Conflitos. São, portanto, ações comunitárias aquelas
que acontecem de acordo com a metodologia de um atendimento, ou seja, traz
elementos e princípios da mediação, possui natureza coletiva. Assim, ainda
que dentro dos demais eixos – Projetos Temáticos e Projetos Institucionais –
ou inserido dentro das ações que não específicas do Programa, mas propostas
pelo Núcleo de Prevenção, podem ocorrer atendimentos comunitários. Para
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citar algumas possibilidades: a equipe ministra uma palestra sobre previdência,
convidando as pessoas atendidas que trouxeram esta demanda e outros interessados, ministrando orientações qualificadas sobre o tema, e tais palestras ocorrem,
geralmente, no espaços dos fóruns comunitários realizados pelo NPC e não apenas
pelo programa. Outro exemplo ocorre quando as equipes propõem alguns encontros para organizar e trabalhar as relações de um grupo indicado como unidade
produtiva e que esteja apresentando conflitos. Nestes casos, as ações do fórum ou
unidade produtiva não são consideradas ou contabilizadas como ações do PMC,
mas as atividades específicas – formação do grupo e orientação coletiva qualificada – são consideradas atendimento comunitário, na medida em que condizem com
a metodologia e princípios do PMC, alcançando os objetivos deste.
Essa perspectiva contribuiu para uma maior aproximação dos eixos,
pois as formas de classificar as demandas e de coletar os dados dos atendidos foram alinhadas de acordo com os parâmetros do eixo atendimento.
Dessa forma, a classificação inicial é a mesma: mediação ou orientação, assim como o resultado: Mediação com solução pacífica de conflito – formal,
verbal, periférico; orientação pontual ou qualificada; desistência do processo.
Também o quadro observacional de violências é o mesmo. A diferença é
que a Mediação Comunitária possui uma classificação a mais que se refere
ao tipo de atividade desenvolvida de acordo com sua natureza. Os tipos de
atividades são: caso coletivo, coletivização de demandas e projetos.
Por caso coletivo, entende-se como as demandas de Mediação
Comunitária 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 os seus princípios.
As coletivizações de demandas são respostas propostas pelo Programa
ao fazer a leitura dos instrumentos e dos atendimentos individuais e comunitários, podendo variar o formato, de acordo com a demanda que a origina.
Estes dois pilares serão mais bem explicados ao longo do texto.
O terceiro tipo de atividade, segundo o qual classificam-se os atendimentos, são projetos. Este último refere-se aos atendimentos comunitários
que acontecem dentro do eixo Projetos Temáticos ou apoio, suporte orientações e mediações a projetos já existentes na comunidade.
Assim, a classificação do tipo de atividade da qual decorrem os atendimentos, acontece de acordo com o surgimento da demanda: se vier da comunidade, é um caso coletivo; se for uma intervenção pensada pelo Programa,
é uma coletivização; se for dentro de uma estrutura formal de projeto, é um
atendimento em projeto.
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Essa forma de classificação pode ser considerada um ganho metodológico,
embora se reconheçam várias diferenças entre os atendimentos oferecidos nos
diferentes eixos. No eixo Comunitário, as mediações coletivas geralmente vêm
acompanhadas de orientações e alguns dados dizem respeito a pessoas jurídicas
(associações, grupos ou entidades) e não a pessoas físicas. Entretanto, conceitualmente, todos os eixos seguem os mesmos princípios metodológicos, o que permite
afinar os instrumentos de registro utilizados em cada um e contabilizar as ações
seguindo um mesmo critério.
Da mesma forma que o eixo atendimento se utiliza da Ficha de Atendimento
Individual, o eixo da Mediação Comunitária possui a Ficha de Atendimento
Comunitário. O Relatório Quantitativo é o instrumento em que os dados dos atendimentos individuais e comunitários, bem como ações do NPC são arquivados
mensalmente. Existe também o Relatório Quadrimestral, em que todas as ações do
PMC são descritas de forma qualitativa, permitindo um registro do histórico das
ações e acompanhamento mais detalhados.
Mediação Comunitária: Procedimentos e Ações

A importância de qualificar o eixo das ações comunitárias, inclusive com a
presença de mais um técnico, se dá porque a Mediação Comunitária é o principal
instrumento do Programa para se inserir na comunidade, já que abrange as ações
com alcance coletivo e que geralmente acontecem nos espaços da comunidade,
fora do espaço físico do Núcleo de Prevenção.
Ademais as ações comunitárias auxiliam na sustentação e articulação da política de prevenção, além de propor uma discussão conforme os princípios de organização comunitária e Capital Social nos espaços comunitários e na rede. Assim,
os objetivos da Mediação Comunitária – cujo alcance é ampliado para lideranças
comunitárias, grupos, coletividades e organizações – com abrangência territorial,
passam pela criação de espaços de diálogo e consequentemente do exercício da
cidadania, de acordo com as demandas apresentadas pela comunidade. Partindo
dessas demandas e das necessidades coletivas, o Programa propõe sua metodologia de resolução pacífica, através da organização comunitária, perpassando pelo
entendimento de seus direitos, compreendendo o diálogo como ferramenta principal deste processo, em que as regras formais possam se articular às regras locais de
convivência de cada comunidade. Assim, de acordo com Cruz & Leandro (2006), a
Mediação Comunitária se caracteriza pelos seguintes objetivos:
(a) Mapear a organização comunitária, (b) Identificar as demandas apresentadas

82

Concepção Teórica e Prática do Programa Mediação de Conflitos no contexto das Políticas Públicas
de Prevenção à Criminalidade no Estado de Minas Gerais

pelos atores locais, (c) Agregar valores às organizações comunitárias e potencializar os processos de emancipação dos mesmos, (d) Fomentar a animação e constituição de redes sociais mistas, e trabalhar fundamentalmente a noção de rede
articulada às(composto pelas) ações do Núcleo de Prevenção à Criminalidade
(NPC), (e) Cumprir a função de expansão comunitária do Programa Mediação
de Conflitos bem como da Política de Prevenção à Criminalidade através do
NPC, (f) Cumprir a função de mediação de problemas comunitários e também
na resolução de problemas coletivos e assim (g) Contribuir para o processo de
coletivização de demandas”. (Entremeios, Cruz & Leandro, 2006, pg. 52).

Para a execução destes objetivos e classificação dos processos conforme suas
ações foram definidos três pilares, interconectados entre si: organização comunitária, demandas coletivas e coletivização de demandas. Em todos podemos encontrar
atendimentos comunitários, a serem classificados segundo os critérios já explicados. Todas as intervenções propostas seguem os princípios da mediação, ainda que
a execução não se relacione com a sua técnica. Aliados a essa concepção, conforme
colocam Cruz & Leandro (2006), existem outros conceitos embasadores, tais como:
“pesquisa-ação, capital social, mobilização social, emancipação, redes, comunidades
e, em especial, direitos humanos e fundamentais (...) para compor o desenvolvimento
deste eixo de atuação comunitário (Entremeios, Cruz & Leandro, 2006, pg. 51)
Organização comunitária

A organização comunitária se refere ao trabalho que visa estimular a organização participativa da comunidade, principalmente com lideranças e associações de bairro, reconhecendo que estes são os principais representantes
dos moradores, capazes de perceberem a importância da responsabilização,
do engajamento político e do trabalho em prol da comunidade.
Quando o NPC é instalado, conta com um diagnóstico, feito por órgãos
especializados, que mostra o levantamento de dados sobre violência, dinâmica
criminal local e como o Estado está (de certa forma) inserido na região, através
do levantamento das instituições e serviços públicos oferecidos.
Especificamente para o Programa Mediação de Conflitos, é importante
conhecer o nível de organização local e como esta acontece, ou seja, compreender como a comunidade lida e reage diante de um panorama de exclusão
e carência de direitos, ou ainda, qual o grau de protagonismo e solidariedade
local (capital social).
Para isso, o PMC formulou o Diagnóstico Organizacional Comunitário, baseado na metodologia de pesquisa-ação proposto por Thiollent citado em Neves
(2006). Ele se constitui como uma importante ferramenta de divulgação do
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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.
As perguntas formuladas no Diagnóstico dizem respeito à visão que os
entrevistados possuem dos principais problemas enfrentados tanto pela comunidade quanto pela entidade que representam, das potencialidades locais,
frequência das reuniões e parcerias. No caso das associações e enteidades
locais, pergunta-se os objetivos e o público-alvo da instituição entrevistada.
Dessa forma, o PMC faz uma primeira aproximação com os moradores e entidades locais, assim como legitima suas ações através de demandas
que realmente expressem as necessidades locais e de intervenções que potencializem o que já surgiu espontaneamente. Após as visitas de coleta de
dados, estes são analisados e categorizados pelas equipes e transformados
em uma apresentação participativa para os entrevistados. Este momento é
muito importante para que os atores se reconheçam no que foi diagnosticado, percebam demandas e problemas comuns, e como vêm lidando com estas
questões. Também é um espaço para que os participantes conheçam outras
pessoas que muitas vezes têm preocupações ou realizam ações semelhantes.
Dessa maneira, a principal finalidade da apresentação dos resultados do
diagnóstico é a constituição e fortalecimento de uma rede social mista, organizada dentro daquele determinado território, onde a interface entre os atores, nas questões discutidas, possa ser estimulada. A Mediação Comunitária
sugere para fomentar esses encontros conjuntos de debates e reflexões, reuniões periódicas e ações em parceria.
Alguns núcleos conseguiram bons resultados com a aplicação do
Diagnóstico Organizacional Comunitário, formando grupos de lideranças
que se encontram periodicamente. Em outros, a ferramenta serve principalmente como levantamento de demandas e análise da realidade local. O
importante é perceber que, devido ao dinamismo das comunidades, esse
instrumento também precisa ser constantemente reavaliado e atualizado.
Dessa forma, em muitos Núcleos, após dois ou três anos de sua aplicação, o
Diagnóstico serviu como base para uma nova pesquisa, gerando nova aproximação com a rede de atores locais e levantamento de novas informações.
O Diagnóstico Organizacional Comunitário é o primeiro passo ante a
implantação do núcleo. Mas o trabalho de organização comunitária ocorre de forma sistemática e contínua já que este se relaciona diretamente ao
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conceito de capital social, uma das bases metodológicas do Programa, que
constantemente busca estratégias de fomento e incremento das relações de
solidariedade e trabalho conjunto, tanto dos moradores quanto dos atores e
redes sociais. Assim, as equipes participam, ajudam a organizar e por vezes
até coordenar reuniões, incentivando as ações comunitárias.
Neste pilar, os atendimentos de mediação geralmente acontecem quando há conflitos entre os membros das associações ou entre lideranças na
formação dos grupos. Já os atendimentos relacionados a orientações são
mais frequentes, e muitas vezes visam empoderar e qualificar o trabalho dos
representantes da comunidade, principalmente frente aos órgãos públicos,
quando as demandas assim exigirem. Por esse motivo, instrumentos como
coletivizações de demandas e projetos temáticos oferecem capacitações de
forma a criar espaços de informação, troca e formação de sujeitos conscientes de seu papel social, direitos e deveres, em um verdadeiro processo de
mobilização social, em que as pessoas são chamadas à participação e à articulação comunitária.
A mobilização tem-se mostrado como o grande desafio do Programa, principalmente por convocar a população a formas tão diferenciadas de participação.
Mas, ao mesmo tempo, é fundamental para se pensar uma cultura de Mediação
em espaços e contextos dos mais diversos. A mobilização acontece através de
ações coordenadas que não possuem um fim em si mesmo e de estratégias que
permitem que a articulação comunitária aconteça de fato.
Este sub-eixo da Organização Comunitária mostra-se fundamental ao se
pensar na sustentabilidade e continuidade das ações, pois a política pública
é transitória, mas as lideranças e associações são os legítimos representantes
da comunidade, inclusive para atender às demandas que atualmente os núcleos de prevenção acabam respondendo, como orientações e acesso a bens
e serviços, etc.
Coletivização de Demandas

Este pilar foi se estruturando de acordo com o amadurecimento metodológico do Programa, e hoje se tornou uma das estratégias principais utilizadas pelas equipes. Foi nomeado e estruturado em Cruz & Leandro (2006) que
apresentam os meios através dos quais a coletivização pode acontecer:
Quando a demanda chega para a Mediação Atendimento, inicialmente como
demanda individual e, após analisada debatida com a pessoa que procura o
programa, são percebidas como demandas de cunho comunitário. Esta será
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abordada de modo a ser coletivizada. 2) Outro meio de se coletivizar demandas diz respeito à recorrência de casos individuais advindos de atores diferentes que são trabalhadas pela Mediação Atendimento (p. 54)

Nas duas situações, o que diferencia este pilar é o fato de que as ações se
caracterizam como respostas propostas pelo Programa ao fazer a leitura dos
instrumentos aplicados, como diagnósticos e atendimentos. Ou seja, as coletivizações não são propostas pela comunidade, mas sim, surgem da percepção das equipes de determinadas necessidades e a sua dimensão coletiva.
A primeira forma acontece com frequência na medida em que o eixo
Atendimento se configura geralmente como a porta de entrada do PMC, ou
seja, sempre que alguém pensa em acessá-lo, costuma marcar um atendimento
para conversar com a equipe. Este atendimento inicial é o responsável pelo
movimento de “classificar” a demanda e “separá-la” por eixos. Nesse sentido,
demandas muito comuns que chegam aos núcleos e nas quais são propostas
coletivizações dizem respeito a conflitos de vizinhança, reivindicações de serviços, orientações por acesso a bens, direitos e serviços. Geralmente esses casos
se tornam casos comunitários, acompanhados de acordo com a metodologia
do pilar “demandas coletivas”. Para que esse processo aconteça, é preciso que
as equipes tenham uma escuta atenta, aliada a um bom conhecimento sobre o
que está acontecendo na comunidade. Por exemplo, saber que o Poder Público
Municipal está abrindo novas ruas ou desapropriando casas, geralmente significa que os moradores terão muitas dúvidas, ou mesmo conflitos dos mais
diversos, de forma que, ao invés de focar em respostas pontuais para aqueles
que chegam ao núcleo, pode ser interessante ir à área e conversar diretamente
com os envolvidos, organizando grupos e coletivizando as respostas através de
orientações ou mesmo com uma mediação com o órgão responsável.
Já a segunda forma de coletivização também se apresenta como uma
resposta coletiva proposta pela equipe através da análise de suas ações e
atendimentos. Assim, quando uma temática chega com frequência ou quando demandas individuais são muito parecidas, o programa propõe um acompanhamento coletivo para os casos, ou outras formas de intervenção para
responder a elas: orientações em grupo com profissionais especializados,
grupos reflexivos, capacitações e cursos.
A coletivização é fundamental na medida em que trabalha o envolvimento de várias pessoas em uma demanda que inicialmente parecia pertencer
à esfera do individual. Como já descrito anteriormente, é muito importante
perceber o atendido enquanto um sujeito social, inserido em uma dada realidade. A coletivização é fruto deste olhar do técnico social, entendendo que
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“vários atores envolvidos (que) pactuam da via coletiva para transformar
dada circunstância, compartilhando saberes e almejando o acesso aos direitos garantidos a todos, fomentando o exercício da cidadania”. (Entremeios,
Cruz & Leandro, 2006, pg. 53)
Nesse processo, a principal tarefa da equipe é pensar estratégias para a
transformação da responsabilidade individual em responsabilidade com o
social, ou seja, mobilizar vontades de instituições, organizações locais e da
comunidade em torno de uma questão única, indo além dos interesses pessoais. Ao contrário, percebendo que seu problema é também social, diz respeito
também ao outro e, consequentemente, a luta pelo seu direito é também a
luta pelo direito do outro.
A coletivização é desta forma, o próprio fomento ao capital social, às
relações de solidariedade, ao trabalho em conjunto, ao surgimento de novos
atores sociais ou ao fortalecimento dos já existentes, onde as pessoas se reconhecem no outro, sabendo que, ao fazer pelo outro, ele também o fará por
você. E que a luta conjunta – já que o direito é o mesmo – pode trazer mais
benefícios que a luta individual.
As respostas construídas são as mais diversas, de acordo com a localidade,
as demandas e as pessoas envolvidas. O ideal é que, ainda que a proposta de coletivização parta da equipe, ela seja construída com os participantes. Geralmente,
de acordo com a natureza diversa da ação, que pode inclusive extrapolar o conhecimento das equipes técnicas, e também pensando em qualificar o trabalho,
as ações acontecem com parcerias que vão além dos parceiros locais, através de
institutos e profissionais especializados e órgãos públicos competentes.
Casos coletivos

Os casos coletivos são os que mais se assemelham aos atendimentos individuais que ocorrem no eixo Mediação Atendimento, e são tratados segundo a mesma
metodologia, embora adaptados ao contexto coletivo, que imprime diversas peculiaridades à metodologia. Mas os conceitos que baseiam a ação são os mesmos que
norteiam a prática no Eixo Atendimento, acrescidos de alguns específicos, como
comunidade, mobilização e rede, por exemplo, já esclarecidos anteriormente.
Neste 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 a criatividade das equipes é constantemente exigida, como bem
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coloca Cruz & Leandro (2006): “é pressuposto fundamental perceber que, cada
demanda é única e se organiza de modos diferentes.” (p. 55)
A diferença entre os casos coletivos e a coletivização de demandas está na
forma de entrada da demanda. As principais formas de acesso da população a
Mediação Comunitária dar-se-ão, inicialmente, por um atendimento individual, e quando tratada e discutida com os mediadores, é percebido o seu cunho
coletivo e/ou comunitário. Percebe-se que as práticas do assistencialismo ainda são recorrentes às estruturas políticas e culturais da realidade brasileira.
Neste sentido, a proposta de Mediação Comunitária, que é ainda difícil de ser
compreendida, por seu caráter inovador e emancipador, aliada a uma “visão
preponderante” de que os problemas situam-se na esfera individual e desse
modo “eu não me envolvo no problema do outro, a não ser que ele me afete
diretamente”, apresenta-se como desafio para o eixo de atuação Comunitária.
Por esse motivo é tão importante se trabalhar a organização comunitária. É
necessário agir somente conhecendo e se fazendo conhecido, estabelecendo uma
relação em que a comunidade compreende o trabalho e também a forma que
a Mediação Comunitária propõe lidar com as demandas, sem assumir o lugar
de quem apresenta soluções, mas buscando o envolvimento das pessoas, trabalhando para que estas exerçam a sua cidadania. Essa relação com a comunidade
acontece e vai se fortalecendo em todos os eixos, por isso estes são considerados
orgânicos. A apresentação do PMC, a cultura de resolução pacífica de conflitos, o
trabalho pela emancipação e cidadania devem permear as ações desenvolvidas.
Especificamente nos casos coletivos, o alcance desses objetivos se dá
através das estratégias de orientação e mediação de conflitos, apesar de geralmente acontecerem concomitantemente. Os casos que envolvem somente
orientações são mais raros, geralmente a técnica de mediação também se faz
necessária, mas podem surgir na forma de orientações para uma associação
de bairro, por exemplo, em que o grupo já se encontra formado e demanda
da Mediação Comunitária somente informações.
Já os casos em que é necessário convocar e envolver mais pessoas, onde
a informação é trazida por outros órgãos, e essa articulação entre todos os
envolvidos se dá com a participação ativa do PMC, por meio da Mediação
Comunitária, são classificados como casos de mediação.
Mediação Comunitária: compreendendo o procedimento

Alguns elementos são comuns e devem ser observados para que o procedimento de Mediação Comunitária aconteça, tais como: 1. Reconhecer e
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mobilizar os participantes; 2. Trabalhar a demanda, clarificá-la e organizá-la
em prioridades; 3. Estabelecer o diálogo entre os envolvidos; 4. Deixar claro o
papel do mediador; 5. Atentar para o fator tempo.
(Re)Conhecimento de quem são os participantes

Essa é a primeira peculiaridade da Mediação Comunitária, pois os
participantes são geralmente grupos, lideranças, associações, instituições
públicas e privadas, dentre outras organizações. Essa etapa é contínua,
acontece em vários momentos ao longo do processo e é muito importante e necessária na medida em que, geralmente, a demanda é apresentada à
Mediação Comunitária, através de uma única pessoa ou um pequeno grupo,
ainda que seus efeitos sejam sentidos por muitas outras. Assim, a Mediação
Comunitária procura acolher os demandantes iniciais e discutir com eles
quem mais poderia ser considerado como interessado em resolver tal situação, aquelas pessoas que são tocadas ou atingidas pela demanda.
Assim, é preciso que ocorra o processo de mobilização, onde mais pessoas são sensibilizadas a participar deste processo. As estratégias utilizadas
para isso serão construídas de acordo com a demanda e juntamente com os
demandantes, que já experimentam a participação ativa no procedimento.
Podem ser visitas da equipe ao local, convites por escrito ou pessoalmente
de casa em casa, cartazes convidando para um primeiro encontro e principalmente através dos primeiros demandantes, que se encarregam de explicar o
programa, a técnica a ser utilizada e convidando os vizinhos e conhecidos.
O importante é tentar sensibilizar as pessoas para que aquela necessidade e/ou problema que elas consideravam inicialmente individuais, podem
interferir também na vida de outras, e por isso elas podem se unir para fortalecer a reivindicação e buscar uma solução coletiva, incrementando os laços
e a ideia de participação e cidadania. Todos então se reúnem e:
“o programa tem um viés e um conhecimento próprio do trabalho com grupos,
como meio suposto para se trabalhar as relações e papéis de vários atores diante
de um objeto comum. Mesmo quando estes não se veem enquanto grupo, são
utilizadas as ferramentas próprias da mediação para trabalhar a administração
de conflitos quando necessário.” (Entremeios, Cruz & Leandro, 2006, p. 55)

Ao longo do caso, outros participantes também devem ser estabelecidos,
tanto aqueles que virão a somar na representação do grupo, como associações
de bairro, lideranças comunitárias, entidades locais, assim como aqueles
com os quais o grupo precisa estabelecer um diálogo na busca de saídas, a
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“segunda parte” de um atendimento individual: instituições públicas e privadas, atores externos, outros vizinhos, dependendo da demanda. O PMC, por
ser caráter institucional tem um papel muito importante para alcançar esses
atores, mas o faz sempre junto do grupo que demanda.
(Re)Conhecimento [(des)construção e (re)construção] da demanda

Quando se consegue identificar e reunir todos os “demandantes”, se
inicia o processo de escuta, onde cada um coloca como é atingido pela demanda, como pensa a melhor forma de resolvê-la, quem deve ser ouvido ou
procurado, como a demanda influencia em sua vida, o que está disposto a
fazer, etc. Não obstante, apresenta-se ao PMC uma infinidade de discursos e
versões, graus diferentes de informação referente ao caso e diversas possibilidades de caminhos a serem seguidos. Além disso, uma demanda comunitária usualmente está associada a várias outras, que vão sendo listadas nesses
encontros: o número reduzido de linhas de ônibus se relaciona com a falta
de asfalto em várias ruas da comunidade; a falta de asfalto se relaciona com
o fato do esgoto ser a céu aberto, etc.
O papel da orientação neste ponto é muito importante, para nivelar o grau
de informação dos participantes sobre quais são os seus direitos e deveres, o
que pode acarretar determinada ação – por exemplo: conseguir regularizar terrenos e casas pode significar o início do pagamento de impostos – quais órgãos
são responsáveis por tais serviços e como esses estão organizados e são disponibilizados, dentre outras. Entretanto, levantados todos os fatores, é preciso
organizá-los em termos de prioridade e possibilidade de ação, o que acontece
conjuntamente com o grupo. É ele que decide o que será feito primeiro, qual
aspecto é possível de ser trabalhado e qual será o próximo passo.
É isso o que se chama de desconstruir e reconstruir a demanda: considerar seus aspectos particulares para cada participante, buscando aquilo que
é relevante e consensual, para conseguir estruturá-la em uma nova versão,
agora coletiva, “que se caracterizará pelo sentimento de pertencimento por
todos envolvidos, respeitando as individualidades e pactuando uma identidade coletiva.” (Entremeios, Cruz & Leandro, 2006, p. 56)
Diálogo entre os envolvidos

Assim como em demandas individuais, o diálogo é a principal ferramenta
que o mediador possui. Ele perpassa todas as etapas do processo, permitindo
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que os participantes se conheçam e se re-conheçam compartilhando anseios
e necessidades e buscando um mesmo objetivo. Ele também é apresentado
como o principal instrumento para a resolução das questões por estar diretamente relacionado ao exercício da cidadania, à horizontalidade das relações
e à emancipação e autonomia.
Seu estabelecimento é um desafio ao mediador pelo número e diversidade dos participantes envolvidos, que estabelecem entre si relações
desiguais de poder, e na maioria das vezes querem falar e preencher as
suas necessidades, mas apresentam grandes dificuldades para ouvir e
construir conjuntamente algo que atenda interesses comuns, ainda que
não o favoreça totalmente.
O diálogo se faz presente na mobilização social, na organização do grupo, no contato com a outra parte, na construção das saídas criativas, proporcionando aos participantes “alcançar os anseios de justiça e solução de
problemas, (...) abrem-se oportunidades para que as pessoas se apropriem
dos discursos enunciados e a partir deles pactuem resoluções bem como
proposições de ideias criativas para suas demandas” (Entremeios, Cruz &
Leandro, 2006, p. 56)
Papel do Mediador

A teoria referente ao papel do mediador já foi anteriormente apresentada no tópico que diz respeito às bases conceituais do Programa Mediação de
Conflitos. Também esta se configura na prática de um atendimento individual, cuja base metodológica é a mesma para um atendimento comunitário.
Assim, é importante dizer aqui quais as especificidades de sua função diante
de um contexto coletivo, um pouco do que já vem sendo apresentado nestes
cinco elementos.
A importância desse tópico se faz na medida em que o papel de co-protagonista do mediador deve ficar bem claro para a comunidade. Em muitos
casos, esta entende que, ao levar seu problema ao Programa, as equipes serão
as encarregadas de resolvê-lo. E a proposta metodológica da mediação é, tão
somente, de fornecer as bases de organização, informação e ferramentas de
resolução de conflitos para que através delas as pessoas possam conhecer e se
apropriar de uma nova alternativa para lidar com seus problemas.
Um processo de mediação comunitária, segundo Cruz & Leandro (2006),
exige do mediador múltiplas habilidades e o constante exercício dos princípios da criatividade em todas as suas tarefas, tais como:
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•
•
•

•
•
•

Mobilização de vontades e convocação para a responsabilidade
conjunta diante de problemas comuns;
Estabelecimento do diálogo, considerando e minimizando as adversidades nos discursos de cada ator envolvido, através do levantamento de interesses, opiniões e expectativas comuns;
Possibilidade de estabelecer relações horizontais, considerando os
desníveis de poder existentes e intervindo sobre eles, principalmente diante da complexidade e especificidades da relação com atores
institucionais;
Fomento de capital social, contribuindo na organização e emancipação de grupos, visando à construção de uma identidade coletiva;
Proporcionar a reflexão contínua dos participantes, de seu papel, a
importância de sua participação e do exercício da cidadania;
Elo de acesso aos bens públicos e serviços essenciais.

Fator tempo

Esse fator exige um tópico na medida em que o mediador lida constantemente com as pressões referentes ao tempo dos diferentes atores envolvidos na
questão. Os demandantes trazem as demandas como urgentes e cobram respostas rápidas a elas. Os órgãos envolvidos geralmente apresentam processos longos
e burocráticos para a resolução, pedindo sempre mais tempo à comunidade.
A própria técnica de mediação pede um tempo para ser aplicada: tempo
para mobilizar, organizar o grupo, trabalhar a responsabilização, contatar a
outra parte, horizontalizar o diálogo e construir as saídas. E, em cada etapa, é
preciso respeitar o tempo de cada pessoa para entender e aderir ao processo.
O tempo da mediação, principalmente comunitária, não pode ser ditado pelo
mediador, que deve respeitar o determinante do coletivo.
Vale lembrar que, apesar de todas as etapas e elementos levantados dizerem
respeito a uma demanda enquanto necessidade ou reivindicação a ser resolvida,
o principal objetivo de um processo de mediação comunitária é trabalhar as pessoas, cuidar das relações e apresentar uma alternativa de resolução dos conflitos
baseada no diálogo, na participação e no exercício da cidadania.
O mais importante é as pessoas se perceberem como sujeitos de direitos, e que podem contar com outras pessoas para tratar de suas violações,
organizando uma participação que seja mais efetiva. Em um dos casos
atendidos, por exemplo, a demanda nem havia sido concretamente resolvida, mas o grupo se apropriou tanto do processo que decidiu formalizar
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a organização e montou uma associação comunitária. Ou seja, o PMC foi
efetivo em seus princípios de responsabilização, de exercício da cidadania
e fomento ao capital social.
Além disso, a mediação comunitária é fundamental para aproximar o
Estado das necessidades vivenciadas pelos moradores das comunidades e
suas implicações no dia-a-dia das mesmas, do que realmente significa viver
em um contexto de violações. Dessa forma, contribuirá para o acesso a direitos fundamentais, proporcionando “a constituição dos direitos humanos,
incrementando noções de cidadania e viabilizando ações de participação
ético-político-social.” (Entremeios, Cruz & Leandro, 2006, p. 57)
“Neste sentido, os recursos e métodos que viabilizam cada ação e sistemática do
Programa estão sempre interligados aos processos de mediação propriamente
ditos. É com base neste modelo de intervenção que se pretende garantir a efetivação dos direitos humanos, a constituição de capital social e a emancipação
de grupos sociais específicos. Assim, quanto mais se estimula o potencial local
comunitário para fins associativos, políticos e para composição de confiança
mútua, mais se contribui no engajamento, emancipação e efetivação dos seus
direitos, constituindo relações sociais capazes de gerar sentimento de pertença, o que por sua vez servirá de contribuição para a diminuição de situações
de violência e violação, propiciando o acesso às alternativas de administração
de conflitos pela via pacífica e fomentando a constituição e o incremento de
capital social”. (Cruz & Leandro, 2006, p. 54)

EIXO: Projetos Temáticos
Quando os eixos de ação do PMC foram organizados, pensou-se em uma
classificação que organizasse as demandas atendidas de acordo com o seu
alcance. Assim, uma demanda individual ou interpessoal refere-se ao Eixo
Atendimento, mas quando se mostra coletiva, referente ao um grupo específico é trabalhada pelo Eixo Mediação Comunitária. Neste sentido, o Eixo
Projetos Temáticos alcança uma abrangência ainda maior em suas intervenções, respondendo às demandas que dizem da comunidade como um todo.
Este eixo foi pensado e inserido na metodologia do PMC baseado em
duas concepções teóricas principais. A primeira refere-se à premissa colocada no Plano de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais (2003), de que
a prevenção social deve ter como foco a comunidade, através da compreensão do modelo ecológico de prevenção, destacando que
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“raramente o crime é o único problema da comunidade e que o mesmo está
relacionado a outras formas de desvantagens sociais, principalmente nas comunidades com altas taxas de crime. Logo, medidas para reduzir a violência
devem ser dirigidas a essas outras desvantagens. O modelo vê o crime como
resultado de uma variedade de fatores e condições que se interconectam e se
corporificam na teoria da etiologia múltipla e aponta ainda possíveis direções
para ações de pesquisa e intervenção no combate à violência. As ações de
intervenção devem estar alicerçadas em conhecimentos sólidos, dos fatores
que geram e influenciam a violência na região onde vão ser implementadas
[fatores de risco].”

A segunda se baseia na ideia de que conflitos não dizem respeito somente a brigas e confrontos interpessoais e coletivos, mas também se relacionam
com desvantagens sociais, falta de acesso aos serviços públicos, carência de
direitos básicos fundamentais, dentro de uma visão ampliada de justiça social. Segundo Santos (2006), “a compreensão individual, coletiva e comunitária de conflitos com diversidade de causas e consequências adjacentes, como
carências em educação, saúde, emprego e renda, moradia, esporte, lazer, cultura, meio ambiente, dentre outras.” (Entremeios, Santos, 2006, p. 26)
Nem sempre as intervenções tratam das demandas explícitas, mas dos
fatores geradores ou agravantes daquelas situações, relacionados aos temas
listados por Santos (2006) e citados acima, como desemprego, desestruturação familiar, violência escolar, ociosidade dos jovens etc., com o objetivo
de através da utilização e formação de recursos emocionais e mentais, e
valorização de saberes, minimizar riscos, de forma a propiciar maiores condições para o exercício da cidadania. Trata-se de propiciar uma consciência
do papel social de cada participante, na direção do tornar-se sujeito capaz de
transformar sua realidade. Ou seja, apesar de nem sempre possibilitarem a
aplicação da técnica de mediação em sua forma “pura”, devem trazer os seus
princípios, como empoderamento, emancipação, acesso à informação, etc.
Por exigir uma leitura cuidadosa da realidade na qual os Núcleos de
Prevenção à Criminalidade estão inseridos, este eixo foi amadurecendo e
seu número de intervenções crescendo junto com a legitimidade do PMC
nas comunidades atendidas. Quanto mais tempo e maior proximidade com
os moradores e atores locais, maior a possibilidade da equipe técnica perceber as reais carências e necessidades e propor ações efetivas.
Ao mesmo tempo, a metodologia do Programa também se adaptou, prevendo dotação orçamentária anual para os projetos e disponibilizando um
cargo de supervisão específico para melhor estruturar este eixo, em 2008.
Assim, foram criadas diretrizes e orientações acerca da formatação das ações,
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da liberação e controle do recurso, as quais basearam este tópico e são consideradas como oficiais ainda hoje. Neste ano também, os projetos temáticos
tornaram-se meta do PMC no projeto estruturador, legitimando ainda mais
sua importância enquanto respostas efetivas à comunidade.
Segundo a ONU, citada por Rizério (2005), Projeto “é o empreendimento
planejado que consiste num conjunto de atividades inter-relacionadas e coordenadas, com o fim de alcançar objetivos específicos dentro dos limites de
tempo e orçamento estabelecidos”.
Segundo Armani (2000), projetos não existem isolados. Só fazem sentido
por se inserirem em programas ou políticas mais amplos. Os projetos se situam no nível da ação concreta, sendo uma ação social planejada, estruturada
em objetivos, resultados e atividades baseados em uma quantidade limitada de recursos (humanos, materiais e financeiros) e de tempo. Sua grande
utilidade está em colocar em prática as políticas e programas na forma de
unidades de intervenção concreta. É a melhor solução para organizar ações
sociais, uma vez que eles capturam a realidade complexa em pequenas partes, tornando-as mais compreensíveis, planejáveis e manejáveis.
Os projetos são desenvolvidos dentro de um “ciclo de vida”, que se
inicia com a identificação do problema ou fatores de risco (diagnóstico), a
elaboração do projeto, a aprovação, a implementação (incluindo o monitoramento e avaliação), a avaliação e o replanejamento (que pode ocorrer a
cada monitoramento e avaliação).
Os projetos devem partir de um diagnóstico da dinâmica da comunidade e
dos fatores de risco10 enfrentados pela mesma em relação à violência e à criminalidade. Essa iniciativa objetiva gerar um impacto na comunidade, trazendo
fatores protetores que possam influenciar na dinâmica da violência local.
Esse diagnóstico deve partir dos instrumentos do Programa Mediação de
Conflitos e do Núcleo de Prevenção à Criminalidade, visando construir uma
leitura do cenário da comunidade, especialmente no que diz respeito aos fatores de risco que demandariam uma possível intervenção para a prevenção
da violência e criminalidade locais. Esses instrumentos são, entre outros:
10 Fator de risco: Fator que aumenta a probabilidade de incidência ou os efeitos negativos de crimes
ou violências, mas não determina a incidência ou os efeitos negativos 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 crime e violências.
Fator de Proteção: Fator 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.
(Senasp 2005).
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• Diagnóstico Organizacional Comunitário
• Análise das Fichas de Atendimento individual
• Análise dos Casos Comunitários,
• Plano Local de Prevenção à Criminalidade
• Fóruns Comunitários
• Gestores, Lideranças e Associações Locais;
Essa leitura parte tanto de demandas concretas apresentadas geralmente
por lideranças e outros atores locais, assim como pelo olhar da equipe para
uma determinada situação. Como exemplo, grande parte dos projetos desenvolvidos traz como público as mulheres – principais atendidas no Eixo
Atendimento Individual – e as associações - foco principal do Eixo Mediação
Comunitária. Assim como as questões ligadas à família – principais classificações dos casos – e geração de renda – de acordo com o que se observa no
questionário socioeconômico aplicado nos atendidos.
Idealmente as ações devem ser elaboradas junto com as lideranças e
atendidos, dividindo funções e tarefas e deixando claros o objetivo e o papel
do PMC dentro dela. Também devem contar com o apoio de uma entidade
local, representativa da comunidade, que assume algumas contrapartidas e
se responsabiliza pela ação tanto quanto o Programa. Assim, pode-se pensar
em um método que efetivamente promova a responsabilização, autonomia
e participação ativa da comunidade. Esses mesmos elementos devem ser observados para aqueles que irão participar e se beneficiar diretamente.
Também aqui não é o objetivo principal a resolução do conflito em si,
mas o foco permanece nas pessoas, no sentido de proporcionar um espaço de
exercício da cidadania, uma experiência de fortalecimento e aprendizagem
visando à emancipação dos sujeitos. Desse modo, um projeto de inclusão
produtiva, por exemplo, abrange mulheres em situações familiares delicadas
e que não possuem fonte de renda. Além da aprendizagem de um ofício,
o projeto também prevê momentos de discussões acerca do tema violência
doméstica. Os objetivos perpassam a geração de renda visando à independência e empoderamento das mulheres, mas, além disso, quer proporcionar a
identificação e troca de experiências semelhantes, possibilitando a formação
de novas relações de apoio, as orientações qualificadas, que podem trazer
o reconhecimento da violência nas situações vividas cotidianamente e as
possibilidades de órgãos e serviços especializados que possam atendê-las.
Similarmente às coletivizações de demandas, os Projetos Temáticos possuem formatos variados, o que permite uma liberdade maior de ação e podem
contar com parcerias institucionais para sua execução, como profissionais e
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institutos especializados. A grande diferença se dá na amplitude da intervenção
proposta, já que apesar da execução direta acontecer por um grupo específico,
seus efeitos costumam movimentar e abranger toda a comunidade. O tempo
previsto também é maior, com a duração de vários meses e geralmente contam
em sua metodologia com produtos concretos: eventos, cartilhas, vídeos, etc.
Como já colocado anteriormente, a ação Projeto Temático atua como
meta para o PMC, mas também podem ocorrer atendimentos comunitários
inseridos em suas atividades. Neste caso, eles serão classificados dentro do
tópico “projetos”, na ficha de atendimento comunitário. Estes acontecem segundo a lógica da natureza da ação, quando esta for uma “especialidade” do
PMC, e estar coerente com seus princípios e objetivos.
Nesses casos, a ação Projeto Temático não é contabilizada, mas algumas
atividades específicas são consideradas como atendimentos comunitários,
abrindo-se inclusive, uma nova ficha de atendimento comunitário. Para ficar
mais claro, muitos projetos contam com trabalho em grupo, onde os conflitos
aparecem no processo de formação do mesmo. São comuns, então, os atendimentos em mediação aplicados para a resolução destes conflitos. Assim como
em projetos de associativismo, o PMC pode contribuir com atendimentos de
orientações sobre a regularização da associação, por exemplo. Geralmente
os atendimentos comunitários surgem na etapa de monitoramento, já que as
equipes são as responsáveis diretas por tal, e costumam promover encontros
de avaliação, discussão, mediação dos conflitos e orientações gerais para nortear a continuidade das ações.
Desse cenário, percebe-se que os Projetos Temáticos, ainda que direcionados a determinadas carências e violações da comunidade, atuando em fatores
de risco individuais, coletivos e comunitários, permitem o desenvolvimento de
situações de prevenção da violência e criminalidade, ao resgatar e fomentar
novas práticas participativas, dialógicas, democráticas e pedagógicas em que a
própria comunidade aprende a lidar e compor os conflitos ora gerados.

EIXO: Projetos Institucionais
O PMC insere-se na política de prevenção à criminalidade enquanto um
programa de base local, como coloca Galgani (2006) que “tem intervenção direta
em localidades com altos índices de criminalidade violenta”, inclusive através
de sua estrutura física dentro dos Núcleos de Prevenção à Criminalidade. Esta
“estrutura descentralizada favorece a aproximação de beneficiários e parceiros
da política de prevenção”. (Entremeios, Galgani, 2006, ps. 14 e 17)
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Além disso, por sua localização em comunidades diagnosticadas por
uma realidade de exclusão social, urbanização precária e desordenada, carências generalizadas e reduzido acesso a direitos humanos e fundamentais,
os Núcleos de Prevenção tornam-se um braço do Estado no local.
Assim, com essa percepção, a comunidade passa a buscar respostas para
todas as demandas que possui, algumas que nem sempre a política de prevenção consegue ou se propõe a responder. Ao mesmo tempo, a prevenção
social da violência leva em consideração uma visão ecológica da violência e
a atuação no sentido de promover cidadania através do acesso aos direitos
humanos fundamentais, no sentido de diminuir a vulnerabilidade social dessas comunidades. Embora isso signifique atentar para uma realidade ampla e
complexa de fatores relacionados à vulnerabilidade, já citados anteriormente, “desconsiderar os problemas sociais e pautar a política de segurança pública apenas pelo viés repressivo por meio de respostas desarticuladas (...) é
ineficiente, porque incapaz de romper com o ciclo da violência.” (Entremeios,
Leite, 2006, p.13)
No âmbito do Programa Mediação de Conflitos, os seus eixos de atuação
estão configurados de uma forma integrada diferenciando-se apenas pelo alcance das ações desenvolvidas. Desse modo, o Programa tenta abarcar todas
as esferas relacionadas às comunidades atendidas, propondo uma metodologia de intervenção integral. O objetivo é considerar sempre o contexto social
mais amplo e suas influências sobre os sujeitos, os grupos e os atores locais,
com ofertas de intervenções em todos esses níveis.
Através de suas ações e instrumentos que permitem a leitura da dinâmica da comunidade, é possível visualizar as principais carências e perceber
que algumas demandas apresentadas, apesar de não estarem diretamente
ligadas aos seus eixos de atuação, interferem no alcance de seus objetivos
e na execução da metodologia. Além disso, o Programa constatou que essas
demandas não eram específicas de alguns locais, mas dizia da realidade social atual, como geração de renda, acesso a alguns serviços, relação com a
polícia, violência doméstica e de gênero, etc.
Seguindo esta lógica, o Eixo Projetos Institucionais atua nessas questões que se mostram estruturais, ou seja, relacionadas com a perpetuação de situações de violência e vulnerabilidade social. Essas ações são,
na maioria das vezes, implantadas em todas as comunidades atendidas,
geralmente através de parcerias institucionais, já que as realidades enfrentadas apresentam-se de forma semelhante a todas as comunidades onde a
política de prevenção se encontra.
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Para tal, as ações executadas neste eixo constituem-se de relações institucionais constantes que são celebradas através de instrumentos jurídicos
disponibilizados pela SEDS como convênios, contratos e termos de cooperação técnica, etc. Existem três possibilidades principais onde tais parcerias
são firmadas:
1) Com o objetivo de responder a demandas comuns a todas as comunidades, já que estas se relacionam com uma dada realidade de
vulnerabilidade e exclusão social;
2) No intuito de difundir a cultura de mediação, enquanto uma especialidade do Programa, principalmente nas comunidades atendidas,
mas também em outros espaços institucionais, principalmente no
Sistema Estadual de Defesa Social;
3) Visando maior integração entre os atores que compõem o Sistema
Estadual de Defesa Social.
Para se estruturar um Projeto Institucional, seguem-se passos semelhantes àqueles referentes à criação dos projetos temáticos. O conhecimento da
dinâmica local, as informações coletadas nos atendimentos e ações executadas, somados às demandas trazidas pelos parceiros locais constituem as bases diagnósticas. Após o levantamento de temáticas, inicia-se uma busca por
instituições parceiras especializadas para a construção da proposta de ação.
Geralmente as equipes de ambas as instituições são capacitadas no tema e a
ação é executada pelo parceiro, sempre com o acompanhamento da equipe
do PMC, que facilita a mobilização comunitária, a divulgação e a indicação
de atendidos que acessaram o programa com a demanda relacionada. Desse
modo já aconteceram parcerias institucionais relacionadas à violência de
gênero, acesso ao judiciário e a atendimentos psicológicos.
Com relação ao Sistema de Defesa Social, Santos (2006), na Revista
Entremeios, colocou que os Projetos Institucionais “são atividades realizadas
(...) na perspectiva intersetorial, ou seja, de necessária parceria com os órgãos,
instituições e serviços que compõem o Sistema Estadual de Defesa Social”.
Nestes casos, o PMC muitas vezes é chamado para difundir e capacitar sobre
a técnica e a cultura de mediação para os demais atores que o compõem. As
primeiras ações desta natureza diziam respeito à relação entre as organizações
policiais e as comunidades atendidas. (Entremeios, Santos, 2006, p.28)
Atualmente, o mais consolidado Projeto Institucional em execução
chama-se Projeto Mediar, em parceria com a Polícia Civil, para viabilizar
atendimentos de mediação nas delegacias Regionais de Belo Horizonte. Este
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projeto será apresentado no decorrer do texto. Além dele, há várias ações
em conjunto com o Sistema de Defesa Social, como seminários, cursos, capacitações e sensibilizações sobre mediação de conflitos para todos os atores
que compõem o sistema de defesa social, tais como: polícia civil e militar,
bombeiro militar, sistema prisional, sistema socioeducativo, prevenção à criminalidade, e defensoria pública. E também a premiação de “Boas-práticas”,
onde todas as categorias e órgãos da defesa social podem concorrer com
projetos desenvolvidos dentro de temáticas da Segurança Pública, como direitos humanos e prevenção social, através da superintendência de avaliação
e qualidade do sistema de defesa social.
Mais uma vez, é importante ressaltar que em todas as atividades buscase primar pelos princípios da Mediação, sendo que o foco continua nas pessoas e suas relações, e por conseguinte seus conflitos. Ainda que, em grandes
ações, o objetivo trata de potencializar sujeitos históricos e comunitários.
Neste caminho de intervenções em todos os níveis possíveis: individual, coletivo, comunitário e institucional, o grande desafio do Programa Mediação de
Conflitos é agir na direção de uma transformação social e, ao mesmo tempo,
acolher cada pessoa na singularidade e dinamicidade de suas experiências.

Resultados produzidos e obtidos pelo Programa Mediação
de Conflitos
Apresentaremos a seguir alguns resultados produzidos e obtidos pelo
Programa Mediação de Conflitos desde sua implantação como política pública em outubro de 2005, em parte do Estado de Minas Gerais. Mesmo que,
com experiência recente como política pública, a política de prevenção à criminalidade apresente caráter inovador, podemos salientar que esta condição
também é uma prerrogativa atribuída ao Programa Mediação de Conflitos.
Neste processo, já conseguimos identificar avanços, no que tange à identidade do Programa enquanto um arcabouço metodológico que cumpre sua
função na prevenção de Violências, quanto às evoluções da própria metodologia e dos indicadores de resultados. Os indicadores de resultados, através
de metas estipuladas, indicam a medição da eficácia, da efetividade e da
eficiência do Programa segundo as premissas e resultados que devem ser
alcançados por todo escopo da política de prevenção à criminalidade.
Demonstraremos alguns resultados produzidos e obtidos, tais como: os
indicadores, as metas, as sistematizações metodológicas e conceituais, no intuito de salientar a proximidade com a mudança provocada pelo Programa
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Mediação de Conflitos em conjunto com a pessoa, família e/ou grupo, entidade e/ou instituições, que de alguma forma participou(aram) de alguma ação
fomentada pelo Programa no decorrer de todos estes anos. Sabemos que esta
apresentação jamais conseguirá alcançar parte de todo o trabalho desempenhado e feito, sabemos que existem transformações que foram provocadas que
jamais serão mensuradas pela política do Programa Mediação de Conflitos em
Minas Gerais, mas que serão eternamente lembradas por todos e todas que de
alguma forma se sentiram contemplados pela sua própria transformação.
Durante os primeiros 04 (quatro) anos (2005, 2006, 2007 e 2008) de implementação do Programa Mediação de Conflitos, os indicadores de resultados
que caracterizavam o Programa, eram indicadores que mensuravam a entrada e o acesso da população aos serviços prestados; eram e ainda são caracterizados como indicadores dos números de atendimentos que são realizados
mensalmente e anualmente. O Programa compreende como atendimentos,
todos os serviços prestados à população, sejam de maneira individual, familiar, comunitária e/ou em grupos, nos quais são aplicados os procedimentos
que compõem todos os atendimentos dentro de sua especificidade conforme
tratada em tópicos anteriores referentes ao Marco Teórico e à Metodologia do
Programa. Assim, durante este período apresentamos para efeitos de resultados do Programa os seguintes números (Gráfico 1):
GRÁFICO 1
Realização de 56.659 atendimentos em casos de orientação e mediação de conflitos individuais e comunitários. Período: 2005, 2006, 2007 e 2008.
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Fonte: Coordenação do Programa Mediação de Conflitos. Governo de Minas Gerais.
Site: www.seds.mg.gov.br ou www.seplag.mg.gov.br

A partir do ano de 2008, além dos resultados compostos pelos números de
atendimentos prestados às comunidades, o Programa passou também a mensurar
o que chamamos de processo de mediação de conflitos, ou seja, nos casos onde
foi aplicado o procedimento de mediação de conflitos e que, em seus encerramentos pudessem ser identificadas a solução pacífica dos conflitos apresentados.
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A meta a ser atingida pelo Programa era 60%11 (sessenta por cento) dos casos em
que tenha sido utilizada a técnica de mediação de conflitos e que poderiam ser finalizados com soluções pacíficas do conflito. O gráfico abaixo ilustra o universo
de casos em que foi utilizado o procedimento de mediação e a forma como foram
finalizados. O resultado que alcançamos foi de 69%.
GRÁFICO 2
Classificações finais dos casos de “mediação de conflitos”. Período Agosto a Novembro de 2008
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Desde o ano de 2006, o Programa desenvolve projetos que trabalham
fatores de risco e proposta de fatores de proteção, porém, somente em 2008
passou-se a mensurar como meta a realização destes projetos. No Gráfico 3
apresentaremos os números dos Projetos desenvolvidos.
Gráfico 3
Projetos Temáticos desenvolvidos.
Período: 2006,2007 e 2008
Fonte: Coordenação do Programa Mediação
de Conflitos. Governo de Minas Gerais.
Site: www.seds.mg.gov.br
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A seguir estão as especificações dos Projetos Temáticos mais recentes desenvolvidos no decorrer de 2008. Ressaltamos que a menção e análise referente aos Projetos
Temáticos dos períodos de 2006 e 2007 podem ser vistos na Revista Entremeios12.
22 Projetos temáticos – 2008 – Programa Mediação de Conflitos
Projeto

Região

Objeto

Programa Mediação de Conflitos – Belo Horizonte
Periferia Colorida

Barreiro

Realização de intervenções sociais urbanísticas e
reflexão sobre segurança pública

11 Este valor refere-se ao percentual de “Casos que após a sua conclusão chegaram à solução pacífica dos
conflitos”. Este valor de referência da meta de 60% foi alcançado, pois foi atingido um percentual de 69%.
12

Revista ENTREMEIOS. Acesso Coordenação do PMC/SPEC/SEDS. site: www.seds.mg.gov.br
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Mediação em cena

Cabana

Envolver a comunidade na discussão da segurança pública,
através da construção de um grupo de teatro comunitário.

Tecendo Vidas

Felicidade

Espaço de reflexão e troca de experiências sobre as
relações familiares, sociais e culturais, especialmente,
relações de gênero e violência.

Mulheres Saudáveis e
Felizes

Morro das
Pedras

Espaço de discussão de problemas e desafios enfrentados
no cotidiano das mulheres. Questões atinentes à violência
de gênero foram debatidas durante a confecção de bolsas.

Mobilização

PPL

Formação de multiplicadores das ações de mediação
comunitária, mobilização comunitária, contribuindo
para a construção de uma identidade do jovem e
promover a legitimidade política destes na comunidade.

Mais Sabor para a Vida

Ribeiro de
Abreu

Reflexão e busca de novas formas de lidar com seus
conflitos através da troca de experiências em grupo a fim
de fortalecer as relações familiares e sociais.

Taquaril

Resgate das vivências da comunidade Granja de Freitas,
através da confecção de uma colcha de retalhos,
fomentando o sentimento de pertencimento e de
identidade, através da memória, pesquisas e analogias,
gerando uma mobilização social que possa minimizar
alguns problemas sociais, econômicos e culturais.

Costurando o Passado
e Construindo o
Futuro: resgate
histórico do bairro
Granja de Freitas

(Re)vivendo:
resgatando a história
do Granja de Freitas sob Granja de
Freitas
o olhar da juventude
Projeto em Parceria
Com O Fica Vivo

Resgate das vivências da comunidade Granja de
Freitas, envolvendo seus atores sociais, através de uma
produção de um vídeo documentário produzido por
jovens moradores da comunidade. Com isso, fomentar o
sentimento de pertencimento e de identidade, através
da memória, pesquisas e analogias.

Programa Mediação de Conflitos – Região Metropolitana de Belo Horizonte
Capacitação de moradores e/ou lideranças para
atuarem na mobilização comunitária e na multiplicação
das temáticas discutidas e trabalhadas pelo grupo.

Comunidade
Participativa

Betim

Movimento

Utilizar da técnica da dança para abordar temas
relativos à afetividade e relações humanas, com vistas
Nova Contagem à redução da violência de gênero, além de promover
um espaço informativo e de discussão de temas
relacionados à prevenção à criminalidade.

Se essa rua fosse
minha

Rosaneves

Identificar e resgatar as potencialidades do bairro através
de oficinas e do mapeamento cultural da comunidade,
propiciando assim, um novo olhar acerca do local
onde vivem, fortalecendo a identidade comunitária e
facilitando a comunicação e acesso às ruas.
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Projeto de Vida

Sabará

Trabalhar com grupos de discussão, reflexão e sensibilização,
visando à redução do índice de conflitos intrafamiliares.

Multiplicadores
Locais da Cultura da
Mediação

Palmital

Fomento a multiplicadores da cultura da mediação
na comunidade, apresentando como gerir conflitos,
interpessoais, coletivos e sociais.

Veneza

Criação do Espaço Cultural que seja de fácil acesso para
todos os moradores. Nesse centro serão desenvolvidas
atividades de cultura, esporte, lazer, grupos produtivos
e espaços de discussão sobre os mais variados temas.

Vespasiano

Desenvolvimento, através de oficinas de grupo, de um
trabalho com 30 famílias nas quais foram identificados
fatores de risco, bem como fortalecer a rede parceira na
tentativa de minimizar esses fatores.

Vespasiano

Capacitar a população acerca de noções de informática,
mercado de trabalho e cultura de mediação, através
do oferecimento do curso completo de informática e
oficinas temáticas.

Construindo Diálogos

Escola de Pais

Inclusão Digital

Programa Mediação de Conflitos – Interior de Minas Gerais
Rede escrevendo a Paz

Governador
Valadares

Fortalecimento do capital social existente no Turmalina
através de capacitação das instituições locais.

Caminhos que Levam
à Paz

Governador
Valadares

Desenvolver os pilares do Manifesto 2000 por uma cultura de
paz e não-violência na comunidade escolar visando reduzir a
incidência e os efeitos negativos de crimes e violências

Ipatinga

Elaboração de catálogo das instituições e respectivos
serviços oferecidos na região atendida pelo NPC, através
da divulgação dos trabalhos e serviços prestados aos
moradores da comunidade.

Viva Bem

Montes Claros

Oferecer às pessoas atendidas um espaço de escuta,
reflexão e problematização das questões que norteiam
sua vida, buscando desenvolver estratégias positivas
para solução dos conflitos e minimizar o problema da
violência e criminalidade.

Cozinha Comunitária

Montes Claros

Promover a inclusão produtiva, com sustentabilidade
econômica e social, de jovens de periferia urbana e da
agricultura familiar, na perspectiva da economia solidária.

Rede Ativa

Apresentamos nos gráficos a seguir os temas (em porcentagens) dos casos atendidos dos eixos atendimento e comunitária no ano de 2008. Os temas
são classificados nas fichas de atendimentos individuais e comunitários que
são preenchidas pelas equipes técnicas.
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Temáticas dos casos individuais em 2008, em porcentagens
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Temáticas dos casos comunitários em 2008, em porcentagens
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O Projeto Mediar e a Cultura da Mediação de Conflitos: a
parceria entre o Programa Mediação de Conflitos e a Polícia
Civil do Estado de Minas Gerais
A idealização do Projeto Mediar nasce da análise de um delegado de polícia13
sobre o objeto de seu trabalho e sobre a efetividade dos procedimentos considerados padrão na solução dos conflitos. Ao lançar um olhar crítico sobre o cotidiano
13 Dr. Anderson Alcântara Silva Melo, delegado da Delegacia Regional Leste de Belo Horizonte, a
quem saudamos pela sensibilidade e dedicação ao trabalho tanto a em relação a representatividade
institucional quanto no trato diário com o público atendido;
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de suas atividades, o delegado, percebe o quanto os procedimentos legais para os
crimes de menor potencial ofensivo14 têm se mostrado ineficazes. Da sua reflexão
aferiu que fatos considerados atípicos15 onde, a princípio, não caberia nenhuma
providência policial, retornavam a delegacia, desta vez como fatos típicos16, pois
apesar do êxito da polícia civil de Minas Gerais nas ações repressivas e dissuasórias, inicialmente não era dado, no caso dos fatos atípicos, a devida atenção à
situação e ao sujeito. A incidência regular deste processo nos procedimentos da
polícia civil de Minas Gerais alimentava a certeza da ineficácia ou da ausência de
ações preventivas. Outro agravante deste quadro foi a constatação de constantes
transmutações de fato Atípico em típico e, além disso, percebeu-se que um único
fato registrado gerava inúmeras outras ocorrências policiais sobre o mesmo caso,
contribuindo para a insatisfação do seu cliente e do próprio corpo policial. Para
a população, que delega poderes à polícia e espera que esta os exerça nos exatos
limites da delegação, o simples registro da ocorrência não gerava nenhuma providência diversa da lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência, comumente
conhecido por TCO. A lavratura do TCO culminaria na realização de audiência
preliminar, momento em que se esclarece sobre a possibilidade da composição civil
dos danos e a proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade,
conforme prevê o artigo 72 da lei 9.099/95. No entanto, o lapso temporal entre o
registro da ocorrência e a audiência preliminar pode ser demasiadamente longo
para quem sofre injusta agressão. Por outro lado, o próprio policial que registra a
ocorrência tem percebido que o simples registro do TCO não possui condão pacificador, pois o mundo dos fatos não corre na mesma velocidade que o mundo das
ideias ou o mundo das leis. Diante disso, não é raro o registro de várias ocorrências
sobre o mesmo fato, apenas alternando os pólos da demanda entre autores, réus
e vítimas, causando uma incômoda sensação de retrabalho para o corpo policial
e reforçando a sensação de impunidade para o cidadão que acessa o Estado pela
porta da delegacia de polícia.
É fato que com o fim do período da vingança privada o Estado tomou para
si o “jus puniendi” e este fato, juntamente com a noção do estado paternalista
de Getúlio, tem contribuído, ao longo dos anos, para a afirmação da cultura
14 Segundo artigo 61 da Lei 9099/ 95 “Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo,
para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não
superior a 2 (dois) anos, cumulado ou não com multa;
15 Fatos atípicos são aquele não são definidos como crime ou contravenção no nosso ordenamento jurídico;
16 Fatos típicos por sua vez, são aqueles que possuem tipificação legal, ou seja, existe lei que prevê
que aquele fato que descreve ação ou omissão, é crime ou contravenção penal;
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da irresponsabilidade dos sujeitos, ou seja, o cidadão não precisa encontrar
respostas para os seus atos, mas sim o Estado a quem compete punir. A visão
punitivista globalizada reforça o aspecto adversarial dos conflitos, acirrando a
disputa e bipolarizando as soluções entre ganhadores e perdedores.
Ciente de que o trabalho policial não é o da tutela permanente dos indivíduos, o delegado em questão, compreendendo e incomodado com a limitação da visão punitivista do Estado, enxerga na mediação o procedimento mais adequado
para o cidadão retomar a responsabilidade por seus atos e se implicar na resolução dos conflitos, nasce neste momento o esboço do Projeto Mediar. Neste sentido, a Polícia Civil de Minas Gerais fortalece a parceria com a Superintendência
de Prevenção à Criminalidade e busca a experiência do Programa Mediação de
Conflitos para possibilitar a implementação deste projeto.

Parceria entre a Polícia Civil e o Programa Mediação de Conflitos
A parceria com o Programa Mediação de Conflitos17 consiste na celebração
de convênio que viabilize a capacitação continuada dos agentes de polícia para
atuarem como mediadores, a contratação de técnicos e estagiários das áreas de
Direto e Psicologia para a realização de atendimento conjunto e interdisciplinar
juntamente com os policiais mediadores, na supervisão permanente dos atendimentos realizados e no fornecimento de materiais básicos tais como estações de
trabalho contendo armários, computadores, impressoras, dentre outros.
O sistema de parceria fortaleceu o projeto Mediar possibilitando a viabilidade de sua execução, pois de outro modo, a Polícia Civil não teria como disponibilizar os recursos humanos e materiais necessários à manutenção do mesmo.
Além disso, a cultura institucional é demasiadamente resistente a mudanças de
paradigmas, o que, não fosse o esforço conjunto das instituições poderia gerar a
personificação do projeto na figura de seu idealizador, causando constrangimentos institucionais que poderiam dificultar a execução do mesmo.
A parceria encontra-se em perfeita consonância com o trabalho da
Superintendência de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Estado de
Defesa Social de Minas Gerais, onde se desenvolve o Programa Mediação de
Conflitos, pois, a experiência de realizar mediação em 22 áreas com altos índices
de criminalidade violenta, reforça a identidade de objeto das duas instituições,
possibilitando, para além da realização dos atendimentos de mediação, a produção e a análise de estatísticas que possibilitem um maior aprofundamento da
17 O Programa Mediação de Conflitos é desenvolvido pela Superintendência de Prevenção à
Criminalidade da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais desde 2005;
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dinâmica criminal local e a construção de alternativas diferenciadas inclusive
colocando em prática a metodologia de policiamento orientado ao problema e
a filosofia de polícia comunitária, uma vez que o artigo 144 da nossa constituição federal, também responsabiliza a comunidade pela segurança pública.
Os princípios da autonomia e da emancipação, que fazem parte da teoria
geral da mediação, tratam do envolvimento dos atores dos conflitos na solução dos mesmos, e por isso, traz um alto grau de efetividade no cumprimento
das soluções propostas, promovendo assim, pacificação social.
O projeto Mediar, na sua concepção embrionária, trabalha ainda o conceito de integração das polícias, pois conta com um policial militar entre seu
corpo de mediadores, com a peculiaridade de não exercer o ofício fardado, de
modo a preservar a voluntariedade do participante da mediação. Para além
desta construção, temos promovido em parceria com outras instituições18 e
superintendências19, várias sensibilizações no sentido de demonstrar a importância da polícia militar atuar como pré-mediadora.
O projeto Mediar encontra-se formalizado por meio do convênio 004/
2008 e foi recentemente expandido para seis delegacias que, tecnicamente,
abrangem todo o território de Belo Horizonte e estuda-se a possibilidade de
novas expansões com a renovação do mesmo para 2009.
A princípio poderia se pensar que a polícia estaria, para além de suas infindáveis atribuições, arrumando trabalho extra, mas a prática tem possibilitado
percepções bastante diversas do que ora se pensava. Quebrar paradigmas é mesmo muito complicado, principalmente quando a rotina que se impõe já é dominada pelos seus executores. A mediação chega como uma ameaça, uma proposta
um tanto quanto progressista, desafiando os policiais ao aprendizado de uma
nova doutrina e cultura, mas quando se permite a tentativa, os resultados são
gratificantes e facilitadores do exercício de sua função precípua: a investigação.

Casos indicados para o Projeto Mediar
Os casos mais indicados para serem tratados pelo Projeto Mediar são aqueles que envolvem relações pessoais ou profissionais que tendem a perdurar no
tempo. Questões que possuem como panos de fundo relações familiares, de
18 Destacamos aqui a importância que a Polícia Militar tem dado ao tema, seja na promoção e participação
de cursos e capacitações, seja no incentivo a criação de modelos institucionalizados de mediação de conflitos;
19 Agradecemos a todas as instituições e órgãos parceiros, em nome da Superintendência de Avaliação
da Qualidade do Sistema de Defesa Social da Secretaria de Estado de Defesa Social, em especial a dedicação
e o profissionalismo na construção conjunta de ações de capacitação e qualificação destes profissionais;
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vizinhança ou profissionais são as mais recorrentes e indicadas para a mediação.
A possível causa dos conflitos, nestes casos, tende a permanecer, pois o parente não vai deixar de ser parente, o vizinho provavelmente não deixará de ser
vizinho por um bom tempo e o colega de trabalho será colega, pelo menos até
encontrar um outro emprego. A mediação, por ser técnica e metodológica, vai
muito além do bom senso que os policiais desenvolvem ao longo de sua carreira,
e permite ler além das entrelinhas. O conflito se revela numa narrativa carregada de simbolismos e interconexões. A interpretação desta composição textual
permite avançar e compreender alem daquilo que o participante declara querer,
terminando por revelar o real interesse – não declarado num primeiro momento.
A mediação permite a transformação dos sujeitos que têm neste procedimento
a oportunidade de perceber o lado positivo do conflito20 e de administrá-lo de
maneira pacífica, uma vez que, as circunstâncias estáticas não se modificarão.
Quantas vezes pessoas comparecem a delegacia querendo que o policial
dê um “susto”, uma “prensa”, um “conselho” ou um “corretivo” no outro.
Chegam até mesmo a explicitar que não desejam que o outro tome conhecimento de que estiveram na delegacia, dando a entender que na verdade
não desejam o processo judicial como solução daquela questão. Estas frases,
velhas conhecidas dos policiais, também são indicativos de relações continuadas cujo procedimento da mediação pode ser o mais indicado.

Do procedimento
O atendimento da mediação começa com o acolhimento do indivíduo
pelo policial que trabalha na portaria. A pessoa quando procura uma delegacia de polícia, na maioria das vezes, encontra-se fragilizada, violada em
seu direito e tem na instituição policial a esperança da resolução do conflito.
Ocorre que este profissional, tão qualificado no trato do conflito, geralmente
não possui a mesma qualificação no trato com as pessoas, afinal tem o foco
de sua qualificação voltado para o trabalho com os infratores. Não é raro o
atendimento inicial se resumir ao registro da ocorrência policial, reduzindo
a termo as informações prestadas e despedindo o indivíduo até a tomada de
outras providências. Este tratamento, para quem está sofrendo uma agressão,
agrava-lhe o sofrimento, afinal espera-se uma resolução rápida e a que se
apresenta demora a chegar e muitas das vezes, quando chega, não é eficaz.
Por isso, o atendimento precisa ser qualificado, ou seja, acolhimento. Acolher
é muito mais que atender, é demonstrar empatia, é dar a devida atenção quando
20

Conflito em mandarim é escrito por dois ideogramas: um significa crise e o outro significa sorte;
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a pessoa fala, é olhar nos olhos, é se importar. Nesse momento do acolhimento é
fundamental que o policial que se encontra na portaria perceba se o caso narrado
é um caso de mediação para encaminhar para a equipe de mediadores.
Estando a equipe de mediadores no seu horário de trabalho, o primeiro
atendimento é prontamente realizado. Cabe ressaltar que, por ser um procedimento voluntário, em nenhum momento é retirada do cidadão a possibilidade
de registrar a ocorrência policial dando início ao procedimento legal de rotina. A mediação pode ser prévia, concomitante ou incidental ao procedimento
judicial. A opção metodológica do Projeto Mediar é a realização do primeiro
atendimento em caucus, ou sessões privadas, pois não é costumeiro autor e
vítima chegarem juntos para o registro da ocorrência, caso autor e vítima cheguem juntos, é possível e recomendável a realização do atendimento conjunto,
de modo a preservar a multiparcialidade do mediador, que se esforça para que
ambos os participantes saiam ganhando ao final do procedimento, tendo por
premissa uma perspectiva de futuro em não de passado, uma vez que não se
está em busca das verdades e nem dos possíveis culpados.
Neste momento a pessoa narra o fato e os mediadores fazem as intervenções
necessárias, promovendo o desarme psicológico, dando conotações positivas ao
discurso e preparando o participante para um diálogo respeitoso com o outro. É
muito importante que o mediador ouça antes de propor a mediação, que, repetindo, é voluntária, pois, a angústia e a ansiedade da situação sofrida não devem
influir na opção pelo procedimento, além disso, ouvir antes de propor, permite
ao mediador perceber se por detrás da infração de menor potencial ofensivo não
há outra de maior gravidade que impeça a própria mediação.
Após ouvir atentamente, o policial explica o que é a mediação, como se dá
o seu procedimento e principalmente que ela não é excludente do processo legal,
pois, em se tratando de crimes de ação penal pública condicionada a representação21, o atendido poderá, a qualquer tempo, dentro do prazo decadencial de seis
meses, registrar a ocorrência, inclusive concomitantemente ao procedimento de
mediação. Conhecer o procedimento antes de optar por ele é garantia de que não
haverá qualquer violação ao direito subjetivo do indivíduo.
Aderindo ao procedimento, o primeiro passo é já implicar o participante
na construção da solução do conflito. É feita uma carta convite ao outro participante, note-se que não se trata de intimação ou citação quando se diz respeito
21 Crimes de ação penal pública condicionada a representação do ofendido, são aqueles crimes
que, muito embora o processamento da ação seja de competência do Estado, o mesmo só está autorizado a faze-lo através da representação do ofendido. A representação do ofendido é condição de
procedibilidade da ação penal pública condicionada a representação;
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a mediação, nesta carta consta que uma pessoa procurou o setor de mediação
para tratar de assunto do interesse do convidado, que esta pessoa não estará
presente e que, caso ele opte por conversar com a equipe de mediadores, ele
deve comparecer ao endereço indicado, na data e horários previamente agendados e que, caso não possa comparecer naquele dia, há um telefone de contato
para que ele possa agendar nova data e horário que seja mais conveniente.
Como não se trata de intimação, falamos aqui tantos dos fatos atípicos
como dos típicos onde ainda não houve um registro oficial, não é possível
disponibilizar um policial para realizar a entrega dos convites, até porque
esta ação faz parte do processo de resgate da autonomia e emancipação do
indivíduo, indispensáveis à construção da solução. O próprio participante indica o melhor meio da outra parte tomar conhecimento, seja levando pessoalmente o convite, seja colocando na caixa do correio, seja pedindo a alguém
para entregar, seja postando a correspondência. Este pequeno gesto promove
grande diferença, pois ao contrário do processo legal, é o próprio participante
que dá o primeiro passo para a solução do conflito e não a polícia.
Aceitando o convite, o segundo participante, será também atendido em
caucus, afinal o mediador trabalha amparado pelo princípio da multiparcialidade, ou seja, aquele que prima pelo benefício de ambos os participantes, e
para isso, precisa dar tratamento equânime aos mesmos. Após ouvir a outra
versão do conflito, o mediador explica o procedimento da mediação e enfatiza
o princípio da voluntariedade, tal como ocorreu com o primeiro participante.
Todo o conteúdo da mediação deverá ser sigiloso, ou seja não se presta como prova constituída, afinal não é termo colhido com esta finalidade.
Muitas das informações só serão prestadas ao mediador em razão da função
que ele ocupa, e nesse sentido, quaisquer esclarecimentos às autoridades deverão ser prestados diretamente pelos participantes e não pelo mediador.
Ouvidos os participantes e já tendo o medidor preparado os mesmos
para o diálogo marcam-se a sessão de mediação. A sessão de mediação é o
momento ápice do procedimento, pois é neste instante que a presença do mediador se torna algo quase secundário, pois, havendo restaurado o diálogo,
os participantes assumem a direção da conversa rumo a solução do conflito.
Então qual seria o papel do mediador na sessão de mediação? O mediador
é aquele que ressalta os pontos positivos do diálogo, que resume as propostas apresentadas, que garante um diálogo respeitoso e que reduz a termo o
que os participantes decidirem. O mediador não decide, não sugere e não
intervém tendo com base valores de sua vivência. O acordo deve ser construído com ampla liberdade, tendo como limitação material a possibilidade
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de violação de direitos humanos indisponíveis. O momento final desta fase é
a celebração e assinatura do acordo.
Pela peculiaridade da mediação no Projeto Mediar se dar no âmbito
de delegacias de polícia, o acordo celebrado será necessariamente escrito.
Havendo registro de TCO para os crimes de menor potencial ofensivo, colhese também o termo de desinteresse que serão encaminhados ao Juizado especial Criminal, por despacho fundamentado da autoridade policial sugerindo
o arquivamento do processo por terem as partes envolvidas no incidente
criminal de menor potencial ofensivo transacionado acerca do mesmo.

Dos resultados
O Projeto Mediar piloto, que se desenvolveu na delegacia regional leste
de Belo Horizonte, gerou surpreendentemente uma diminuição 47% de registros de ocorrência e em consequência, também de lavratura de TCO em
comparação ao ano anterior.22
No ano de 2008 ocorreram 224 casos de mediação que geraram 726 atendimentos – uma vez que um caso demanda mais de um atendimento – destes 113
resultaram em acordos. Como consequência a redução de registros de ocorrência
foi da ordem de 506 registros a menos em comparação com o período anterior.
Esses dados se referem apenas ao contexto da delegacia regional leste, uma vez
que as outras delegacias regionais acabaram de iniciar seus atendimentos.
Como dito anteriormente, ainda há certa resistência no meio policial, em
detrimento da cultura institucional herdada de um período que não mais existe e
nem se justifica. A própria encampação do Projeto Mediar pela instituição Polícia
Civil de Minas Gerais sinaliza que a mesma se preocupa com o cidadão, cliente do
seu serviço. A instituição também percebe que a sua imagem não pode mais ser
maculada pela resistência de alguns poucos, pois os tempos são outros e a Polícia
Civil de Minas Gerais vem tentando se adequar a esta nova ordem, modificando
hábitos de um passado já superado e os efeitos desta mudança, tomando por base
o Projeto Mediar, já são sentidos pela população, que, inclusive, é quem tem acionado a mídia para divulgá-lo. Os benefícios trazidos pelo Projeto Mediar ainda
são tímidos, mas não deixa de ser uma pequena semente para a construção da
polícia que queremos e da tão sonhada segurança que tanto almejamos.
Para compreender a essência do Projeto Mediar, ante a velha cultura
institucional, termino trazendo a memória o autor Nilton Bonder (1992)23
22

Dados do ano de 2007 em comparação ao ano de 2006;

23 BONDER, Nilton. O Crime descompensa – Um ensaio místico contra a impunidade. São Paulo. IMAGO,
1992,p.77.
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que conta a história de um homem que se colocou
“na estrada de Sodoma, denunciando a injustiça e a impunidade que reinavam na cidade. Um indivíduo passou por este homem e comentou: ‘Por anos
você tem ficado aí tentando persuadir as pessoas a mudarem de atitude e
com nenhuma delas obteve sucesso. Por que você continua?’ Este respondeu:
‘Quando inicialmente vim para cá eu protestava, pois tinha a esperança de
modificar as pessoas. Agora, continuo a gritar e denunciar, pois, se não o faço,
eles é que terão me modificado”.
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ENDEREÇOS DOS NÚCLEOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE
NÚCLEO

ENDEREÇO

TELEFONE

INAUGURADO

Pedreira Prado Lopes

R. Araribá, 235, S. Cristóvão
CEP 31210-700

3422-5693 e 3422-5567 (fax)

09/2004

Morro das Pedras

R. Gama Cerqueira, 1.117, Jd.
América - CEP 30460-360

3377-8626 e 3377-8657 (fax)

05/2004

Ribeiro de Abreu

R. Feira de Santana,12, Rib.
Abreu - CEP 31872-040

3434-2540 e 3435-9583 (fax)

10/2004

Taquaril

R. Antão Gonçalves, 360,
Taquaril - CEP 30280-130

3483-2366 e 3483-2364

07/2005

Cabana Pai Tomás

R. São Geraldo, 110, Paróquia
Cristo Luz dos Povos
CEP 30512-240

3321-3447 e 3386-1227 (fax)

10/2004

Conj. Jardim
Felicidade

Rua 60, nº 27 – Casa Recriar
Jd. Felicidade

3435-3569 e 3435-1381

11/2005

Barreiro

R. A, 10 Conj. Vila Esperança,
V. Cemig - CEP 30624-000

3381-5557 e 3381- 5712

06/2006

Boréu

R. José do Carmo Oliveira,
135, Minas Caixa
CEP 31610-390

3451-7329 e 3451-3568

10/2008

Santa Luzia

R. Estefânia Sales Sotero, 155,
Palmital - CEP 33180-140

3635-7050 e 3635-6831 (fax)

09/2005

Santa Luzia

R. Bahia, 782, Via Colégio
São Benedito - CEP 33125-400

3637-3570 e 3636-8725

10/2008

Contagem

R. VL 06, 1880, Nova
Contagem - CEP 32050-360

3392-8091 e 3392-8039

09/2005

Betim

R. Araçá, 31, Jd. Teresópolis,
Betim - CEP 32680-140

3591-6940 e 3591-7422

09/2005

Betim

R. Rio Jaspes, 104, Jardim
Santa Cruz - CEP 32530-210

3592-9419 e 3592-9508

09/2008
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NÚCLEO

ENDEREÇO

TELEFONE

INAUGURADO

Vespasiano

Av. Existente, 1447, Morro
Alto - CEP 33200-000

3621-1191 e 3621-2516

10/2005

Ribeirão das Neves

R. Dália, 62, Rosaneves
CEP 33840-200

3625-8928 e 3625-9317

11/2005

Ribeirão das Neves

Av. Dionizio Gomes, 200 e
202, Veneza - CEP 33820-170

3626-3078 e 3626-3176

07/2006

Sabará

R. Minas Novas, 235A,
Nossa Senhora Fátima
Sabará - CEP 34600-650

3672-2221 e 3672-2600

06/2007

Montes Claros

Av. João, XXIII, 2015, Santos
Reis - CEP 39401-262

(38) 3212-7622 e 3212-8116

11/2005

Montes Claros

Rua Jequitinhonha, 107, Alto
São João - CEP 39400-302

(38) 3215-1897 e 3224-3009

07/2008

Governador Valadares

Av. Coqueiral, 176,
B. Turmalina
CEP 35052-812

(33) 3221-9250 e 3272-9838

04/2008

Ipatinga

Av. Gerasa, 3251, B.Betânia
CEP 35164-056

Uberaba

Rua Caetés, 74, Abadia
CEP 38036-130
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Restaurando as Relações:
O procedimento de Mediação
Ludmila Maia Ramos
Paolla Aguiar Clementino
Neste tópico será apresentado um caso acompanhado pela equipe técnica
do eixo atendimento do Programa Mediação de Conflitos – PMC. O objetivo
deste relato é descrever o procedimento da mediação, bem como demonstrar
na prática alguns princípios que permeiam a técnica, considerando o contexto
das demandas e das pessoas envolvidas. É importante ressaltar que os nomes
utilizados foram alterados, a fim de preservar a identidade das atendidas.
Maria procurou o PMC em busca de orientação acerca de uma “intimação que recebeu da justiça e que não tinha entendido nada”. Na ocasião, ela
estava acompanhada da filha Joana. Durante o acolhimento a equipe técnica
verificou que a referida “intimação” se tratava de uma sentença judicial em
que Maria fora condenada. Tal condenação referia-se ao pagamento de determinada quantia à autora da ação – Estela, filha de Judith, uma amiga da
demandante. Com o propósito de compreender a demanda trazida e amenizar o estado de ansiedade foi feita a leitura da sentença e explicado o que o
resultado significava em termos práticos. Durante a leitura, Maria começa,
então, a explicar o por quê da ação e a história envolvida no caso.
Segundo Maria, alguns anos atrás, ela e Judith, ambas frequentadoras de
uma igreja evangélica local, firmaram um contrato de aluguel de um “barraco”
pertencente à Judith. Durante o período em que permaneceu no imóvel, Maria
não efetuou os pagamentos da conta de luz, pois segundo relatou, Judith teria
dito a ela que não deveria se preocupar, pois as contas não chegavam ao local.
Os técnicos perceberam a importância de se fazer uma escuta ativa e sem
julgamentos, buscando-se a compreensão de que cada envolvido apresenta a
situação conflituosa de acordo com sua percepção pessoal, parcial e pontual.
Coube aos mediadores demonstrar que compreenderam (não significa que deveriam aprovar o discurso, apenas respeitá-lo) a postura e os sentimentos da
demandante, sem com isso posicionar-se a favor ou contra.
Ocorre que Estela, filha de Judith, pediu o imóvel para alugá-lo a outra
pessoa. Maria então saiu da casa. Segundo a demandante, algum tempo depois
de não mais morar naquele local, recebeu uma intimação para comparecer
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em juízo: a referida ação de cobrança, pelo pagamento não só das contas de
luz, mas também das contas de água. Na audiência de conciliação não houve
acordo entre Maria e Estela e a primeira foi condenada.
Sempre que se referia à Estela, percebia-se que Maria se expressava de
forma mais impaciente, demonstrando um certo desconforto. Esse desconforto foi observado pela mudança da entonação da voz e por sua postura
corporal mais tensa. Os mediadores identificaram este momento do relato
como o adequado para uma intervenção, a fim de conhecer como era a relação de Maria e Estela antes do conflito que chegou a culminar em uma ação
judicial. Assim, questionou-se a demandante a respeito de seus sentimentos
ao ter que deixar o “barraco”. Maria explicou que entendeu o ocorrido como
uma interferência da filha de Judith, mas preferia não se intrometer em assuntos familiares e não fez comentários mais detalhados sobre sua relação
com Estela. Mencionou ainda, que desde o momento em que ela deixou o
imóvel, Judith passou a ignorá-la. Diante desta afirmação, os mediadores
perguntaram qual atitude de Judith teria levado Maria a se sentir ignorada.
Vale ressaltar que a investigação objetiva esclarecer a dualidade existente entre o conflito manifesto e o latente, isto é, compreender qual será o
objeto da mediação, a demanda real que tem perpetuado as relações conflituosas, impedindo a comunicação.
Após o acolhimento e a escuta1 explicou-se à demandante o funcionamento da mediação e deu-se a ela a possibilidade de escolha pelo procedimento.
Sugeriu-se, como primeira alternativa, a mediação entre Maria e Estela.
A demandante negou essa possibilidade, ressaltando que estaria disposta a
conversar apenas com Judith, com quem havia acordado o negócio do aluguel. Somente após este momento, Maria conseguiu verbalizar o que de fato
a incomodava (a demanda real). O problema não era a ação judicial em si,
mas quem ajuizou - para a demandante quem teria direito a reclamar não
era Estela e sim Judith, pessoa com quem tinha combinado sobre o aluguel
do barracão e a não necessidade de pagamento das contas. Percebeu-se a
partir de então, que o que menos preocupava Maria era a condenação, mas
sim a interferência de Estela em assuntos que do seu ponto de vista diziam
respeito apenas a ela e Judith.
Joana, filha de Maria, presente neste primeiro atendimento, teve papel
importante ao incentivar a mãe a participar da mediação. Afirmou que “seria
1
Cada caso requer um tempo diferente para este momento inicial de acolhimento. Para a situação
descrita neste artigo foi necessário um tempo maior para que ela expusesse a demanda, antes de apresentar o programa.

121

Programa Mediação de Conflitos – Parte II

importante que vocês duas conversassem para esclarecer os fatos”. Levantou
a hipótese de que talvez Judith tenha ficado sabendo somente depois que
sua filha havia ajuizado uma ação de cobrança contra Maria. Argumentou
ainda, que elas não podiam saber se Judith, de fato, autorizou Estela a entrar
na justiça.
Maria concordou com a mediação dessa forma, e então foi esclarecido que Judith seria convidada a comparecer ao núcleo para decidir sobre sua
participação no diálogo, pois o procedimento depende da vontade de todos
os envolvidos (voluntariedade). Maria se dispôs a deixar a carta convite na
caixa de correios de Judith, a fim de antecipar o tempo que perderia com a
entrega dos correios.
Na data agendada Judith compareceu ao núcleo. Os técnicos do PMC
explicaram, primeiramente, o trabalho do Programa. Ficou claro que era importante ouvi-la, assim como Maria também o foi. Judith relatou a história de
seu ponto de vista e os mediadores, não obstante perceberem diferenças no
relato dos fatos, não as expuseram. Ademais, percebeu-se que Judith estava
em uma posição de afastamento/omissão com relação ao conflito, ao afirmar
que a dívida de Maria era com as empresas de fornecimento de água e luz e
não com ela ou Estela. Os mediadores iniciaram então, um processo de sensibilização a fim de que Judith reconhecesse sua participação e importância
na demanda e assim, aceitasse submeter-se ao procedimento de mediação.
Este momento de acolhimento, de escuta e de sensibilização do outro
envolvido é de extrema importância, pois o mediador deve cuidar para que a
confiança seja estabelecida com todos os envolvidos e seja possível iniciar-se
um processo de responsabilização para a solução da demanda.
Na data agendada para a primeira sessão de mediação, Maria, sua filha
Joana e Judith compareceram ao núcleo. Com o consentimento de todos foi
acordado que apenas Judith e Maria participariam da sessão. Primeiramente,
as regras do procedimento de mediação foram esclarecidas e antes do início,
Judith propôs que fosse feita uma oração, obtendo o consentimento imediato
de Maria. Todos se colocaram de pé e, de mãos dadas, acompanharam a
oração feita por Judith. É importante ressaltar a abertura do mediador e a
flexibilidade de se despojar dos próprios conceitos e valores, para dar espaço
à diversidade do ser humano que encontra em cada atendimento.
Inicialmente, as envolvidas não se olhavam e falavam apenas com os
mediadores. Estavam fechadas, presas em suas posições. O conflito, quando não trabalhado de forma adequada, provoca a ruptura na comunicação.
Neste sentido os mediadores trabalharam com o intuito de restabelecer o
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espaço de diálogos, investigando como era o relacionamento entre elas antes
mesmo do combinado do aluguel. Elas se sentiram mais a vontade e começaram a relatar situações do seu cotidiano. No momento em que, Judith expôs
sua dificuldade de se relacionar com a filha Estela, Maria conseguiu dizer
diretamente a Judith o que realmente a havia incomodado - a interferência
de Estela. Judith não tentou justificar o comportamento da filha. Apenas
demonstrou compreender os sentimentos de Maria.
A partir deste momento, elas começaram a conversar entre elas,
como se os mediadores não estivessem mais presentes (mediador biodegradável). Compartilharam as conquistas e dificuldades da vida de cada uma
no trabalho, igreja, filhos, netos, juventude, casamento, entre outros assuntos. O que importava para ambas era restaurar os laços de afetividade que
existiam entre elas. Afirmaram, então, não ser necessário novos encontros,
considerando que as duas poderiam resolver por elas próprias as eventuais
dificuldades que surgissem.
Considera-se este caso apresentado como o de uma mediação bem sucedida, pois a partir de uma demanda aparente (compreender a “intimação”),
os mediadores puderam intervir no sentido de se restaurar o diálogo e o
respeito para a solução de eventuais conflitos.
Ressalta-se que em nenhum momento os técnicos pretenderam que o objeto da mediação fosse a questão já discutida e resolvida no âmbito do poder
judiciário. Com relação a esta questão, esclareceu-se à demandante sobre as
consequências da sentença, os meios legais para questioná-la e de sua responsabilidade. Ou seja, foi dada uma orientação ao mesmo tempo em que
considerou-se a função do Judiciário. Maria e Judith trabalharam os “maus entendidos”, o rompimento da comunicação e da amizade, questões determinadas pelas próprias envolvidas que orientaram o procedimento da Mediação.
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O papel da Orientação no
Programa Mediação de Conflitos 2
Flávia Resende
Bacharel em Direito e Filosofia. Jornalista. Mediadora. Formação em “Mediação de
Conflitos”. Técnica Social do Programa Mediação de Conflitos do Governo Estadual de
Minas Gerais.

No ano de 2008, o Programa Mediação de Conflitos (PMC) do Núcleo de
Prevenção à Criminalidade (NPC) da Pedreira Prado Lopes (PPL), em Belo
Horizonte, realizou 1.221 atendimentos individuais, incluindo casos novos
e retornos, sendo que destes, 52,8%, ou seja, 645 casos, foram de orientação sócio-jurídica. Diante da quantidade de atendimentos em orientação
nos atendimentos individuais, num Programa que emprega precipuamente
a técnica de mediação de conflitos, cumpre-nos elucidar a importância dos
atendimentos de orientação nos Núcleos de Prevenção e de como este tipo de
atendimento tem papel fundamental nos objetivos principais da política, que
é a promoção de acesso a direitos, bens e serviços e a prevenção à criminalidade. Para tanto, usaremos do relato de um caso de orientação qualificada,
acontecido no núcleo da PPL, a fim de ilustrarmos a forma como se dá este
eixo de atuação do Programa.
Conforme já foi explicitado no capítulo em que se tratou da metodologia
empregada pelo PMC, sabemos que este oferece, no eixo atendimento, além
do emprego da técnica de mediação propriamente dita, os atendimentos em
orientação. Segundo Paolla Aguiar (2009:xx) a orientação pode se dar de duas
maneiras: a orientação pontual, “assim denominada por caracterizar-se por
orientações de menor complexidade e que envolvem até dois atendimentos” e
a qualificada, sendo aquela que promove nos indivíduos “uma nova forma de
lidar com os conflitos individuais, familiares e de sua comunidade. Esta mudança que interfere na vida de um indivíduo, em seu modo de se relacionar, se
refletirá igualmente na realidade social, na comunidade da qual faz parte”.
Cumpre nos ressaltar que a maioria das experiências relatadas na literatura especializada no tema Mediação, não existem registros do uso da orientação sócio-jurídica como parte integrante da metodologia de um processo
2
Colaborou na discussão, estruturação e revisão do artigo Eunice Rezende, psicóloga, graduanda
em Direito, Mediadora. Formação em “Mediação de Conflitos”. Técnica Social do Programa Mediação de
Conflitos do Governo Estadual de Minas Gerais.
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de mediação. Esta prática tornou-se necessária a partir de uma especificidade
das primeiras experiências de mediação no Estado de Minas Gerais: a localização dos NPCs, que são instalados em comunidades com altos índice
de violência, escasso acesso a direitos, informação e serviços, baixa renda e
menores índices de escolaridade.
A orientação passou a ser, nestas comunidades, condição sem a qual
este serviço não poderia se desenvolver, uma vez que, o PMC tem como
princípios de atuação o acesso a direitos humanos, promoção da cidadania,
emancipação, autonomia, empoderamento, responsabilização, bem como o
fomento de capital social nestes locais, como já foi amplamente explicado
na definição destes conceitos. Decorreu-se daí a necessidade de uma informação qualificada, que capacitasse as pessoas a comunicarem-se, tendo
conhecimento de seus direitos, do modo de como efetivá-los, além de uma
capacidade crítica de perceberem as condições políticas, sociais e econômicas nas quais elas estão inseridas, sob pena de que estes princípios ficassem
todos esquecidos no papel.
Além do que, a prática nos mostrou que a orientação serviu e ainda serve
de porta de entrada de um grande número de demandas para o Programa. É
preciso reconhecer que nestas comunidades, a compreensão inicial do que seja
a resolução de conflitos através da mediação é muito incipiente, pois a mediação é uma técnica inovadora, que ainda não caiu no rol de saberes populares,
estando ainda restrita aos profissionais especializados e meios jurídicos.

Os princípios norteadores da mediação aplicados à orientação
Antes de passarmos a análise do caso, achamos de suma importância
traçar as especificidades da orientação no PMC, que se diferencia de outros serviços de informação oferecidos pela rede social, uma vez que nestes
atendimentos os profissionais baseiam-se nos princípios e a metodologia da
mediação. Assim, ao buscar informações no Programa, o atendido contará
com um atendimento com um viés pedagógico, ou seja, todos os seus direitos
são explicados de modo a incentivar uma postura crítica e não passiva na
apreensão daquelas informações, em que as perguntas lhe são estimuladas.
É fomentada no indivíduo a sua autonomia, bem como a sua capacidade de
buscar informações e direitos em quaisquer órgãos. A orientação é construída de forma cooperativa pelos mediadores com o atendido, de modo que
este deve se responsabilizar na resolução de seus problemas, mas contando
sempre com uma rede de apoio, caso ele possa vir a ter novas dúvidas.
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Assim, o atendimento de orientação acompanha os passos do atendimento em mediação de conflitos, ou seja, o demandante é atendido por dois
mediadores, com formação nas áreas de psicologia e direito cada um, através
de uma escuta ativa da sua demanda. 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 nem mesmo se dá conta, cabendo
aos mediadores juntamente com o atendido fazer um trabalho de desconstrução e reconstrução do que a pessoa traz ao núcleo.
Um exemplo que ilustra o que foi dito pode ser visto no caso da sra. D.R.,
que compareceu ao núcleo na data de 26/01/09, requerendo encaminhamento para emprego para a sua filha, que segundo seu relato, havia há pouco
mudado para a sua casa, após a separação do seu companheiro, vinda da
região metropolitana de Belo Horizonte. Apesar de este não ser um serviço
oferecido pelo PMC, ou seja, ajuda na busca de um emprego, devendo o caso
ser encaminhado para o equipamento próprio, as mediadoras continuaram
a conversa com a atendida. Esta reclamava da falta de vontade da filha em
procurar um emprego, dizia que a filha estava “muito agressiva”, que andava
na rua e achava que todo mundo estava “contra ela”. Ao perquirir as razões
pelas quais a mãe achava que a filha estava se comportando assim, a atendida relatou um caso grave de violência doméstica sofrida pela sua filha.
Segundo a sra. D.R., sua filha vivia com o ex-companheiro e duas crianças de dois e um ano de idade. No entanto, ela relatou que após a sua filha
dizer para o companheiro que gostaria de separar-se dele, este a agrediu
dentro de casa, espancando-a muito. A atendida alegou ainda que o ex-companheiro da filha “arrancou os cabelos” da moça, “queimou o corpo dela”,
“deu-lhe facadas”, e “bateu tanto na sua cabeça que a moça ficou com dificuldades de ouvir por meses”. Ela disse que a filha “foi estuprada pelo marido
e que desacordada, este tentou animá-la com banhos no chuveiro”. Segundo
a atendida, a filha ficou desmaiada em casa por dois dias junto das duas
crianças e apenas quando a professora da creche das crianças sentiu a sua
falta é que um vizinho foi a sua casa e lá chegando a encontrou “toda coberta
de sangue, com a criança de um ano amamentando no seu peito”, quando foi
acionado o Corpo de Bombeiros.
Diante do relato da atendida, a equipe de mediadoras interviu no caso
questionando a atendida se ela achava que a necessidade da filha era mesmo
a busca de um emprego e problematizou a violência sofrida pela moça. A
atendida relatou que ela não tinha ciência de nenhuma providência tomada
pela justiça e mostrou-se extremamente desanimada quanto a uma punição
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para o agressor. As mediadoras, diante dos fatos narrados pela atendida a
orientaram acerca da existência da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que
protege a mulher contra a violência, mas aquela não tinha sequer ciência da
existência da lei. Após a conversa, ficou decidido entre as mediadoras e a
atendida que esta convidaria sua filha para vir ao Programa, a fim de conversar sobre um atendimento psicológico para a moça e buscar informações
processuais acerca da punição do agressor, mas a moça não compareceu no
dia de atendimento marcado.
Devida à gravidade do fato, a equipe de mediação achou por bem convocar
novamente a atendida e esta foi ao núcleo relatando o medo que tem passado, pois sua filha demonstrava interesse de encontrar novamente com seu excompanheiro. Segundo ela, a família do ex-companheiro da moça a pressionava
muito, alegando ter direito de visita sobre as crianças. Perguntada se ela teve
conhecimento sobre a punição do agressor, a atendida disse que não, além de
alegar que “ele havia estuprado uma outra moça naquela mesma noite do crime”
e ela temia que a filha pudesse ser agredida novamente nesses encontros.
A equipe do PMC então, entrou em contato com a Promotoria de Defesa
da Mulher requerendo informações acerca do processo em nome do agressor,
uma vez que nada constava registros em nome deste no site de consulta processual do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). A promotoria, diante
do relato, dispôs-se a enviar um ofício para Betim, comarca vizinha a de Belo
Horizonte, a fim de verificar o por que na demora na punição do crime, que
se verificou estar sendo objeto de inquérito. O Programa, diante dos fatos,
comprometeu-se a construir uma solução para o caso junto com a atendida,
pois esta foi encaminhada à Promotoria de Defesa da Mulher para buscar
uma medida cautelar para a prisão do agressor, enquanto a equipe ficaria a
disposição nos casos em que ela tivesse dúvidas nos procedimentos.
A narrativa do caso e de sua gravidade, não é, infelizmente, um fato
isolado nos atendimentos do Programa Mediação. Ele quer portanto, significar a importância do papel da orientação sócio-jurídica nos Núcleos de
Prevenção e o quanto um cidadão pode sofrer lesões nos seus direitos fundamentais, na sua dignidade de pessoa humana por falta de uma simples
informação, que no caso e tela, é a existência de uma lei promulgada há dois
anos, a Lei Maria da Penha, amplamente divulgada pela mídia, mas que por
algum motivo, aquela cidadã não sabia de seu funcionamento.
Ressaltamos mais uma vez que a busca de informação de emprego por
uma mãe para a sua filha, que ela relatava simplesmente estar fora do mercado de trabalho, poderia ter sido encaminhada rapidamente para um órgão
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próprio, se não houvesse a proposta de uma escuta ativa em qualquer ação
dos profissionais do Programa. Foi a partir daí, de uma estranheza no relato
da requerente, ao dizer que sua filha sentia que “as pessoas estavam todas
contra ela”, que as mediadoras acharam por bem perquirir o que poderia
estar por detrás daquela demanda. Assim, sob a aparência de um simples
encaminhamento para emprego, as mediadoras descobriram a séria lesão de
direito que aquela família estava sofrendo sem qualquer resposta, até então,
do poder estatal quanto à punição do agressor.
Outro ponto que devemos ressaltar ao relatar este caso, era a naturalização com a qual a atendida via a não punição do agressor de sua filha,
apesar de todo o sofrimento da família, inclusive das crianças menores
que presenciaram toda a cena do crime. Para este fato, o atendimento psicológico oferecido pela rede de parceiros do núcleo foi acionado, aguardando a disponibilidade da família, a fim de que levasse as crianças para
uma consulta, uma vez que, segundo a atendida, a menina de dois anos
estaria muito agressiva, chegando a “bater na cara de suas bonecas”, o
que ela via como um fato corriqueiro. A pontuação das mediadoras neste
caso parece ter sido fundamental para que a atendida pudesse ver uma
relação da conduta da menina com as agressões sofridas pela sua mãe,
passando a responsabilizar-se numa tomada de atitude para este caso,
contando mais uma vez com o apoio do núcleo e da rede de serviços para
a resolução da questão.

Orientação como forma de acesso à cidadania
Concluímos portanto, que a orientação no PMC pode ser uma via de
acesso de promoção de cidadania em áreas com grandes índices de exclusão
social, nas quais os núcleos estão instalados. Como foi dito no capítulo em
que se tratou do marco teórico desta política, entendemos que apesar das
garantias na Constituição Federal, o Estado não é capaz, sozinho, de promover a efetividade dos direitos fundamentais, urgindo a necessidade da construção de uma democracia cada vez mais participativa, em que os cidadãos
sejam hábeis de pleitear pela concretude de seus direitos.
No entanto, sabemos que nem sempre os indivíduos têm acesso e
nem sequer ciência da existência de seus direitos, sendo impossível que
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eles cheguem a ter uma prestação jurisdicional justa em casos de lesões,
como aconteceu no caso narrado. Sendo assim, a escassez de informação
pode levar a uma democracia frágil, a direitos que nunca saem do papel
e na descrença do cidadão como pertencente a um estado democrático
de direito, podendo assim, abrir espaço para as mais sérias violências e
crescimento da criminalidade.
O pensador político John Locke (1632-1704)3, definiria uma situação
como esta – a falta de um poder estatal efetivo - bem próxima ao estado de
natureza, pois neste caso, os homens encontrar-se-iam sujeitos ao estado de
guerra, “sem um superior comum na Terra a quem apelar por socorro”, tendo
somente “o céu para o qual apelar”, o que é o contrário da sociedade civil e
do Estado nos moldes da nossa Constituição.
Pensamos assim, a partir dos argumentos expostos acima, sobre a
importância de uma informação qualificada, como se busca no PMC,
uma vez que, apesar de vivermos numa era em que chamamos de “Era
da Informação”, nem sempre esta chega ao indivíduo de modo a transformar o seu modo de vida. Os meios de comunicação a que indivíduos,
geralmente, têm acesso em áreas de exclusão são as da televisão aberta,
que pela natureza do veículo, costumam ser pouco explicativas e passadas de forma unilateral, sem a participação do sujeito. No entanto, acreditamos que a informação, para ser efetiva, envolve troca de saberes,
deve ser construída entre os comunicantes através do diálogo e se dá de
forma ativa, com a participação do sujeito, que deve ser respeitado nas
suas especificidades.

3
LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo. In: Carta acerca da tolerância; Segundo tratado sobre o governo; Ensaio acerca do entendimento humano. Coleção Os pensadores. São Paulo: Abril
Cultural, 1973.
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MOSAICOS DE UMA URBANIZAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO
DA VILA SENHOR DOS PASSOS
Corinne Julie Ribeiro Lopes
Eliana Costa Prates
Programa Mediação de Conflitos - Núcleo Pedreira Prado Lopes

“Isso aqui é uma putaria danada.
Tudo de ruim que você imagina tem aqui dentro!”
“Aqui o que vale é a lei do mais forte. Quem pode é quem manda.”
Fala de dois moradores de uma das unidades habitacionais
da Vila Senhor dos Passos

Introdução
O Programa Mediação de Conflitos, parte integrante do Núcleo de
Prevenção à Criminalidade, coordenado pela Superintendência de Prevenção
à Criminalidade, órgão subordinado à Secretaria do Estado de Defesa Social de
Minas Gerais, encontra-se na comunidade Pedreira Prado Lopes desde o ano
de 2005. Durante este período, tem desenvolvido suas ações norteadas pela
busca da prevenção à violência e à criminalidade, através da minimização de
riscos sociais, criação e/ou potencialização de fatores de proteção, o fomento
ao capital social articulado à proposta da metodologia da técnica de mediação
de conflitos, como forma de resolução pacífica de conflitos, além de contribuir
para o acesso a direitos básicos da comunidade e exercício da cidadania.
No segundo semestre do ano de 2007, teve início o processo de implementação da expansão do Núcleo de Prevenção à Criminalidade da Pedreira Prado
Lopes (NPC – PPL), tendo em vista os resultados positivos já alcançados pela
atuação dos Programas de base local (Fica Vivo! e Mediação de Conflitos) junto à comunidade e, por outro lado, dada a restrita abrangência das ações do
NPC no território vizinho, somado à territorialização da criminalidade, bem
como ao alto índice de violência e à alta densidade demográfica da região.
Especificamente no caso do Programa Mediação de Conflitos, tratava-se
da expansão de todos os seus eixos de trabalho, com o objetivo de fomentar
e oferecer maior qualificação e alcance das ações já realizadas pelo Núcleo,
além de possibilitar a abrangência do território vizinho - Vila Senhor dos
Passos - também conhecida como “Buraco Quente”. Há alguns anos, a região
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era considerada pertencente à Pedreira, mas por uma série de motivos que
até hoje marcam a relação extremamente conflituosa entre as duas comunidades, ambas foram divididas por uma única rua, chamada Pedro Lessa.
Neste cenário, inscreve-se o começo do trabalho da expansão do
Programa Mediação de Conflitos - PMC (Outubro de 2007) no que tange ao
território da Vila Senhor dos Passos, através do mapeamento do território
e da construção de um diagnóstico, paralelo às ações de apresentação e divulgação do Programa. Apesar de tratar-se da expansão de todas as frentes
realizadas pelo Programa, tinha-se como diretriz básica da supervisão metodológica a focalização nas ações da Mediação Comunitária. Contudo, no
caso da Vila Senhor dos Passos, a partir de discussões e da avaliação de uma
forte demanda apresentada pelos moradores, foi estabelecido um dia da semana fixo para atendimento dos casos individuais, o que tem sido realizado
desde Janeiro de 2008, numa sala cedida por um equipamento local (Casa do
Brincar – Associação Espírita “O Consolador”).
A partir dessas considerações iniciais e das leituras que foram feitas desses
atendimentos, o presente artigo pretende realizar um estudo de caso dos moradores de um dos condomínios que apresentaram demandas relativas ao trabalho
realizado pelo Programa, o qual será nomeado aqui “Condomínio Mosaico”.
Propõe-se apresentar interlocuções possíveis a partir do trabalho realizado pela
expansão do PMC, uma breve leitura do histórico do Projeto responsável pela regularização fundiária na Vila Senhor dos Passos e de algumas condicionantes que
perpassam pelo campo do processo de urbanização em vilas e favelas, especificamente neste caso circunscrito por um alto índice de violência. Nesta perspectiva,
busca-se traçar reflexões sobre a possibilidade de construção de intervenções
fundamentadas pela metodologia do Programa Mediação de Conflitos.

O Programa Mediação de Conflitos na Vila Senhor dos Passos
Desde o início dos atendimentos, pôde-se perceber que grande parte
dos atendimentos realizados refletia o processo de urbanização vivenciado pela comunidade no momento da chegada do Programa. Desta forma,
deparava-se com diferentes conflitos de vizinhança (comumente marcados
pela ausência de diálogo e diferentes formas de coação e violência “velada”),
relacionados desde à ausência de um regimento interno nas unidades habitacionais, ou ausência de legitimidade deste regimento diante dos moradores,
conflitos relacionados à precária infraestrutura das unidades, à existência de
uma única conta da COPASA para o prédio, dentre outros.
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Destaca-se, dentre estes últimos, um caso em que alguns moradores se
recusavam a dividir o pagamento da água com uma senhora, que exercia a
atividade de lavadeira em seu apartamento (atividade que já exercia antes da
desapropriação e que se constituía como única fonte de renda da família). Em
outro caso a atendida relatava a preocupação com o corte de água do prédio
devido a contas da COPASA dos últimos vinte meses em atraso originadas,
principalmente, pela ausência de pagamento de moradores de dois dos seis
apartamentos que compunham o condomínio em que ela habitava. Segundo
esta atendida, um dos apartamentos aos quais se referia era ocupado por dois
irmãos que exerciam atividades relacionadas ao tráfico de drogas e não se
mostravam dispostos a conversar sobre tal dívida, e no outro apartamento
morava uma família que alegava não ter condições de dividir a conta; esta
era composta pelo genitor, que não exercia nenhuma atividade laboral (era
usuário de álcool e outras drogas), pela filha caçula de quatorze anos, que
possuía uma renda irrisória gerada por bicos esporádicos que realizava, por
um filho que se encontrava detido há anos, e pela filha mais velha que era
dependente de crack e estava desaparecida há alguns meses. Enfim, conflitos que traziam a todo o momento, por trás de um motivo aparentemente
simples como uma conta de água, a ausência de diálogo, a violência velada,
escancarada ou, prestes a eclodir, e os parcos recursos (simbólicos e/ou materiais) dos moradores para lidar com a situação.
Nesse ínterim, o Programa começou a receber casos de um mesmo prédio
(quatro atendidos de diferentes famílias, num total de oito apartamentos) que
apresentavam em contextos e níveis diferentes, a mesma demanda insistente
e premente referente à obtenção da titulação do imóvel no qual residiam. Nos
discursos dessas pessoas apareciam relatos semelhantes associados a conflitos
entre os vizinhos, permeados por agressões verbais e ameaças, referências a
um regimento interno (“Feito pela Prefeitura”, segundo um dos moradores)
totalmente ilegítimo, a ausência de privacidade (pois corredores do prédio vizinho, e janelas de outros moradores ficam de frente à janela do quarto de outro
apartamento), dentre outros. Ressalta-se, ainda neste caso, a existência de três
moradores de uma mesma família que residiam em apartamentos diferentes
do mesmo bloco, e eram mencionados em diferentes falas dos atendidos como
motivo de coação, de ameaças e da ausência de voz dos outros moradores.
Além disso, segundo os atendidos, o possível envolvimento de uma das famílias com a criminalidade, a imposição de vontades e nenhuma abertura para o
diálogo, acabavam, ainda, por tornar insuportável uma convivência que sempre beirava a intolerância e o silêncio.
132

Produção Teórica e Prática de Artigos Escritos pelas Equipes de Técnicos e Mediadores do Programa Mediação de Conflitos

Como a demanda era reincidente e preocupante por implicar numa situação de violência emergente entre os vizinhos, esses casos exigiram diversas
discussões nos momentos de estudos de casos da equipe, o que a levou a
questionar sobre a possibilidade de intervir através do instrumento de coletivização de tais demandas4, a partir de um trabalho realizado no viés da
mediação comunitária.

Histórico e Algumas Interrogações sobre o Processo de
Regularização Fundiária na Vila Senhor dos Passos
Em meados de 2000 chega à Vila Senhor dos Passos o “Projeto Integrado
da Vila Senhor dos Passos” de regularização fundiária, com previsão de
conclusão para três anos, tendo como entidade proponente a Companhia
Urbanizadora de Belo Horizonte, e como diretriz, um plano global específico5
elaborado pela URBEL. Cabe salientar que a Vila Senhor dos Passos foi a primeira Vila de Belo Horizonte submetida a tal processo. Segundo informações
obtidas dentro da própria Regional Noroeste (unidade administrativa da
Prefeitura de Belo Horizonte), o responsável pela administração e execução
do projeto seria o Programa Habitar Brasil, quem tem respondido por ele até
o presente momento.
O que deveria ser considerado como o “primeiro exemplo na cidade
de reestruturação urbana, com consequências diretas no resgate da cidadania de seus moradores, bem como na reinserção física, social e jurídica da Vila no contexto da cidade formal” (PGE – Vila Senhor dos Passos),
tem se transformado para os moradores do Condomínio Mosaico, uma
das unidades habitacionais construídas pelo projeto, uma experiência de
violação e desrespeito aos Direitos Humanos, fonte latente de conflitos
interpessoais e subjetivos, e de (con)vivência contínua com a violência
em suas diversas facetas.
Além da proposta de inclusão social, um trabalho de pré e pós- moradia, o
projeto previa, dentro de suas ações de regularização fundiária, a titulação das
famílias ocupantes, em caso de terreno público e o assessoramento à comunidade,
4

Instrumento delineado a partir do viés da mediação comunitária.

5
A Vila Senhor dos Passos pode ser considerada de real significância para a política de Intervenções
Estrutural em assentamentos informais. Trata-se da primeira Vila de Belo Horizonte com um Plano
Global Específico – PGE elaborado pela URBEL, sendo este o instrumento de planejamento que vem possibilitar a consecução das diretrizes e objetivos da Intervenção Estrutural, dentro de uma abordagem
integrada e articulada da realidade.
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visando possibilitar o ajuizamento de ações de usucapião, através de procedimentos autogestionários, em caso de terreno particular.6
É aí que tudo começa. Uma história que se arrasta há quase cinco anos,
marcada pela luta, indignação de alguns, imposição, medo, desinformação e
revolta de outros. Promessas. Pedaços de vida cruzados. Passagem marcada
pela troca de um barracão, de casebres superpostos, muitas vezes sem nenhuma ou com condições extremamente precárias de habitação, insalubridade do
ambiente e da arquitetura do local, com total desorganização física; ou melhor,
uma organização, uma lógica muito particular comumente encontrada nos
aglomerados, e contrários a toda lógica da cidade formal. Com o surgimento
deste projeto, até determinado ponto também fruto uma luta da comunidade,
abre-se uma porta para alguns, para outros uma esperança, ou um desalento... No momento da desapropriação, as famílias tinham a opção de aceitar
uma indenização pela construção do seu imóvel (um valor pequeno diante da
realidade do mercado imobiliário, com o qual seria possível, apenas, a aquisição de outro barracão em outro aglomerado, com a diferença provável de não
ser tão central e bem localizado como a Vila Senhor dos Passos, na região da
Lagoinha), ou um apartamento em uma das várias unidades habitacionais; o
que não parece muito atraente para as famílias maiores.
Apesar de prometido e de fazer parte de documentos públicos, o programa com previsão de término para o ano de 2003, até hoje não concluiu suas
intervenções, dentre as quais, a mais cobrada, a entrega das escrituras ou
propositura das ações de usucapião para a regularização das áreas particulares. É importante salientar que para os moradores deste prédio, parece não
ter ficado esclarecido que, caso o terreno onde suas moradias foram alocadas
fosse particular, a escritura só seria entregue mediante uma ação judicial.
Quando construído o Condomínio Mosaico, não se sabe ao certo qual o
critério de alocação das famílias que ali se encontram, apesar de ser afirmado
pela equipe responsável que teria sido fundamentada num estudo técnico
prévio de todos os moradores que seriam desapropriados. Assim, foram ali
estabelecidas dezesseis famílias, tendo três delas laços consanguíneos. Além
dessas famílias, pessoas de origens, hábitos e costumes diversos vieram para
compor o cenário.
6
O assessoramento à comunidade será concretizado através de assinatura de convênio com a
Associação de Moradores da Vila, com o objetivo de permitir a contratação de técnicos especializados
para assessoria às famílias e o custeio dos procedimentos necessários ao ajuizamento. (PGE, p.105). Ao
final dos trabalhos, o que se espera é a titulação de toda a área pública municipal e a propositura das
ações de usucapião para a regularização das áreas particulares. (PGE, p.106)
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Através dos atendimentos individuais e da mediação comunitária
neste caso, pôde-se perceber a fragilidade e/ou ausência de um sentimento de pertença, a dificuldade de perceber o problema além do nível
individual (como algo que também perpassa o coletivo), somada à ausência de confiança e de relações de solidariedade entre os moradores,
como fatores que acabam por tornar a situação ainda mais vulnerável.
As pessoas têm adoecido, cultivado e fomentado relações de convivência
permeadas por desgastes, agressividade, desmotivações e sentimentos de
descrença, num contexto particular inscrito pelo histórico e cenário de
alto índice de violência e criminalidade identificado neste território. Os
conflitos surgem nas falas dos moradores articulados a tais sentimentos,
de onde parece advir a intensa necessidade de se obter uma escritura, o
que significaria poder se mudar do local.
Contudo, independente do fator causador dessa necessidade, chama-se a
atenção para importância de tais projetos de urbanização na cidade de Belo
Horizonte, enquanto propagadores de cidadania e de inclusão social, terem
o dever de estar atentos a um princípio constitucional básico que, obrigatoriamente, deveria nortear suas ações: o princípio da liberdade de ir e vir.
Restringir esse direito básico, “obrigando” as pessoas a permanecerem nessas
moradias, é negar a cidadania em sua forma mais humana e fundamental, e
reproduzir mais uma forma de violência além das que já perpetuam entre si.
Diferentes moradores do referido condomínio relataram sentir-se “obrigados” a permanecer no imóvel pelo fato da Prefeitura não liberar a titulação,
o que, além de dificultar bastante a possibilidade de conseguir encontrar possíveis compradores interessados no negócio, não resguarda os proprietários
dos seus direitos básicos.
Durante as discussões com os atendidos sobre soluções possíveis para
o caso, estes não demonstraram sequer cogitar a possibilidade de deixar o
imóvel, referenciando-o como a “tudo” o que têm na vida.7 Escutam-se relatos semelhantes nesta comunidade, em diferentes situações, nas quais as
pessoas relatam possuir forte receio em deixar a casa sozinha, até mesmo
por curtos períodos de viagem, por medo de invasão; o que a equipe técnica
do Programa entende ocorrer, possivelmente, pelo fato da região ter sido
ocupada, em sua grande maioria, pela ausência de documentação adequada
ou outro mecanismo legal que pudesse lhe garantir seus direitos e oferecer
maior segurança. Como foi dito por alguns atendidos: “Aqui o que vale é
7
Tais relatos trazem à memória os casos de grave situação de risco de desabamentos, em que a
pessoa se recusa a deixar a casa e diz preferir arriscar a vida a arriscar perder o imóvel.
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a lei do mais forte”, a ausência de outras leis ou formas de regulação desta
convivência acaba por permitir espaço àquele que possui ou faz uso de algum envolvimento com a violência e a criminalidade.

Reflexões sobre uma Possível Intervenção
O Programa Mediação de Conflitos possui como fundamentos basilares
em sua metodologia a técnica da mediação como instrumento de resolução
pacífica de conflitos, articulada ao conceito de capital social, emancipação,
participação popular e acesso a direitos da comunidade. Por este viés, busca em seu objetivo mais amplo a prevenção à violência e à criminalidade,
através da disseminação de uma cultura de paz pautada pelo diálogo e pela
construção de relações mais harmoniosas.
Neste contexto, ao se deparar com a recorrência de tais demandas no
atendimento, o corpo técnico do programa tenta trabalhar os casos a partir
da mediação comunitária, com o grupo de moradores do referido condomínio. No entanto, após diversos atendimentos e alguns encontros realizados
com o grupo, mesmo encontrando alguns pontos positivos que surgiram nos
encontros, constatam-se os limites da proposta da mediação comunitária
neste caso. Principalmente, em função dos diferentes tipos de relação existente entre os moradores, permeadas pelo exercício do poder e da coação,
ameaças ditas e não-ditas, que impediam o estabelecimento de uma relação
dialógica eficaz em torno do conflito.
Depara-se, neste momento, com questionamentos em relação às possibilidades e limites de uma intervenção, a partir da técnica da mediação, que
vai de encontro ao princípio de liberdade dos demandantes, na medida em
que implica na liberdade de decisão sobre o procedimento, o desenrolar ou
o resultado do processo. Os limites e possibilidades, entendidos aqui como
sendo da técnica da mediação, foram ditados pelos próprios atores envolvidos no caso. O diálogo, o processo de transformação dos conflitos entre os
vizinhos e os resultados seriam alcançados conforme o que fosse permitido
e escolhido naquele momento. Outro ponto fundamental e decisório deste
caso, no sentido de delinear os limites de uma intervenção do Programa, foi
a presença de relações de poder e de violência já instaurada na convivência
dos moradores deste condomínio.
Após várias discussões nos estudos de caso com a equipe do PMC; tentativas pouco sucedidas de promoção de um diálogo, realmente transformador,
inclusive com a equipe responsável do Programa Habitar Brasil, começam a ser
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analisadas e questionadas outras formas possíveis de intervenção. Uma abordagem a nível coletivo, condizente com os objetivos e parâmetros da mediação,
mas com determinado deslocamento do foco, para o interesse comum apresentado pelos moradores relacionado à titulação, permitindo que ficasse para outro
plano o foco nas relações, o que emergia como o mais complexo do trabalho.
As relações interpessoais entre os moradores constituíam o fim prioritário do trabalho, assim, as ações do Programa MC foram reguladas e norteadas, sobretudo, por este objetivo. Contudo, apesar deste cálculo realizado
pela equipe, não havia garantia que se teria alcance a tais relações (mesmo
indiretamente), pois como em qualquer processo de mediação, o grupo iria
ditar os limites, percalços e possibilidades de todo o processo.
Nesta perspectiva, apostou-se numa forma de condução que abrisse para
a possibilidade de uma organização, talvez, até maior articulação deste grupo, ao considerar que, mobilizados em torno de um objetivo comum, poderiam viabilizar a emergência de um espaço para o diálogo entre as pessoas,
um olhar mais amplo sobre os conflitos, além da possibilidade de fomento ao
capital social, ao sentimento de pertencimento e da construção de relações
mais solidárias entre as pessoas.
Desta forma, foi construído o projeto de coletivização de demandas para
ser desenvolvido em parceria com o Centro de Defesa e Cidadania (CDC),
retomando-se, assim, os encontros com o grupo num outro viés. A proposta resumia-se basicamente em promover o encontro e o diálogo entre os
moradores sobre a demanda apresentada, referente à titulação dos imóveis,
para construírem ações e posicionamentos de interesse voltados para o bem
coletivo.
Algumas propostas já levantadas apontam para a discussão sobre a
possibilidade de simplesmente esperar a liberação da escritura, considerando o, muitas vezes longo, tempo de resposta da Justiça, e outras indicam
a certeza da decisão de entrar com uma ação judicial. Até o momento, o
encaminhamento definido foi a criação de uma comissão representativa
para trabalhar as exigências do grupo administrativamente, incluindo a
construção de um abaixo-assinado por todos os moradores, pleiteando as
escrituras de seus imóveis.

Conclusão
O caso “Condomínio Mosaico” ainda está em aberto no PMC, não houve,
até o momento, uma definição do grupo sobre qual será sua posição diante
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da assistência jurídica a que podem recorrer com a presença da equipe do
CDC para requisitar a titulação dos imóveis. Apesar de se avaliar que seria
necessário um tempo maior de desenvolvimento do caso, bem como dispor
de outro instrumento para mensurar o impacto deste processo nas relações
entre os moradores, há indícios significativos que apontam para a possibilidade de alguma mudança nas relações com os conflitos, consequentemente,
nas trocas de agressões e ausência de diálogo, a partir da organização deste
grupo. Conforme já mencionado, o que, aparentemente, foi “deixado para
segundo plano”, na verdade, não deixou de ser o objetivo mais relevante dos
encontros e discussões; do que a ação e/ou resposta em si que será encontrada pelos moradores referente à titulação dos imóveis.
Chama-se a atenção para um fator fundamental, muitas vezes questionado no decorrer deste trabalho, que faz referência aos limites de atuação
do PMC, principalmente no que tange à atuação da mediação comunitária.
Tal discussão perpassa pelo pressuposto de que os próprios demandantes
ditam os limites e possibilidades do processo, como ocorre em qualquer
caso de mediação atendimento. No entanto, nos casos de coletivização de
demandas, como o “Condomínio Mosaico”, no momento em que a mediação se deparou com esses limites, foi possível acionar parceiros para
fomentar a condução e o bom desenvolvimento do caso. Neste sentido,
ressalta-se a importância do PMC encontrar os seus limites e potencialidades junto aos demandantes envolvidos, no decorrer de cada ação, para
conseguir alcançar os resultados esperados e efetivar o que se propõe no
campo da política de prevenção à criminalidade.
Na construção deste trabalho e durante os atendimentos, o escutar de
cada história de vida e os motivos de cada morador para desejar a escritura
do imóvel a fim de se mudar da unidade habitacional, a todo o momento
impôs ao corpo técnico do Programa uma série de questionamentos relacionados ao processo de urbanização em vilas e favelas. Comunidades com
culturas e valores diversos, principalmente, nos casos de territórios que apresentam alto índice de violência e criminalidade, onde uma série de questões
urge por cuidados senão antes, ao menos, durante o processo de urbanização. Melhorias e benfeitorias arquitetônicas são indiscutíveis, mas o que
transborda e deixa escapar pelas construções urbanas faz referência a uma
história e à subjetividade de cada um, a uma forma de viver, de ser e de se
relacionar dessas pessoas. Impõe-se uma outra lógica diante de tantas faltas
(cidade x aglomerados), o que pode acabar por transgredir e romper com
noções básicas de respeito aos Direitos Humanos e garantias fundamentais
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de todo cidadão.
“A complexidade do processo de construção do urbano, sustentado pelas legislações locais que “teimam” em não se adequar às diretrizes do Estatuto da
Cidade, tem inviabilizado ao morador das cidades a continuidade do sentido
de pertencimento ao meio onde vive e sobrevive. Um processo de desterritorialização, de desenraizamento do cidadão de sua cidade, de distanciamento do
bem-estar urbano, que perverte à noção tradicional de cidadania e sustenta
as mais diversas violências: uma delas e talvez a maior, é o claro descumprimento dos princípios e diretrizes da Lei n. 10257, de 2001, conhecida por todos
como Estatuto da Cidade”. (GUSTIN, 2004)
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Resumo
Este artigo tem como objetivo refletir sobre o conceito de gênero e suas
relações com a violência doméstica e com a Lei Maria da Penha. Inicialmente,
faremos um breve histórico sobre o conceito de gênero e suas implicações históricas e culturais na sociedade. Na sequência, apresentaremos os tipos de violência e seus intertextos com a Lei nº 11.340 de 07 de agosto de 2006, conhecida,
também, por Lei Maria da Penha, cuja função é coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher. Tal lei promoveu mudanças que visam maior eficácia
da norma e garantem os direitos fundamentais às mulheres agredidas e, concomitantemente, ao agressor. Concluímos que são significativos os avanços
advindos da Lei Maria da Penha, tanto no cenário jurídico quanto na compreensão das diversas formas de violência. E o Programa Mediação de Conflitos
pode trazer muitas contribuições, visto que busca promover reflexões e ações
voltadas para a prevenção da violência doméstica e de gênero.
Palavras-chave: violência doméstica; relações de gênero, Lei Maria da Penha
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“Hoje não tem ensaio não
Na escola de samba
O morro está triste
E o pandeiro calado
Maria da Penha
A porta-bandeira
Ateou fogo às vestes
Por causa do namorado”
Mãe Solteira, Wilson Dias.
As relações de gênero dizem respeito à dominação e opressão relacional entre o feminino e o masculino. Soihet e Pedro (2007) propõem
caracterizar “gênero” a partir da assimetria hierárquica existente nas
relações entre homens e mulheres, incorporando as relações de poder.
Segundo Sarti (2004), a identidade de gênero é um princípio classificatório de todas as sociedades humanas, uma vez que introduz socialmente a
diferença entre os sexos.
Para compreendermos o conceito de gênero é interessante pensar que
as sociedades tecem construções culturais do feminino e do masculino. Tais
construções ultrapassam os limites genéticos (sexo feminino ou sexo masculino) e compõem nossas crenças, culturas e tipos de relações sociais que
exercemos no cotidiano.
Conforme Oliveira (2007), analisar articuladamente as relações de gênero que emergem a partir da nossa história escravista e patriarcal é fundamental para compreensão de estruturas que operam atualmente na produção
de desigualdades em termos de acesso e recursos de poder presentes nas
relações homem-mulher, dentre outras.
Na atualidade, as definições dos papéis de gênero estão cada vez mais
tênues. Desde os movimentos sociais feministas nas décadas de 1960 e 1970
muitas transformações aconteceram. A inserção das mulheres em espaços
públicos, antes legitimados apenas para homens, foi fundamental para inserir a pauta da desigualdade nas discussões políticas e sociais. Esses movimentos mobilizaram reflexões acerca da desnaturalização do ser mulher e
buscaram mecanismos para promover a emancipação feminina.
Percebemos que a herança colonial influenciou para que o espaço doméstico fosse o local de reconhecimento para o trabalho das mulheres. “O
trabalho doméstico, inviabilizado, desvalorizado e mal remunerado, continua sendo uma das ocupações das mulheres, embora os homens também
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já ocuparem este espaço” (Oliveira, 2007, p.4). Podemos dizer então que o
espaço doméstico constitui-se como micro-espaço, em que as desigualdades
de gênero também se reproduzem.
Portanto, entendemos a violência doméstica como um produto da desigualdade existente entre homens e mulheres, constituídos sócio-historicamente. Oliveira (2007) salienta que o comportamento rude e violento dos homens para com as mulheres não é mais reconhecido como natural na relação
conjugal. O que pode ser reconhecido como comportamento masculino, em
decorrência do patriarcado, vem sendo questionado. O que antes se designava por entrega amorosa da dona de casa aos cuidados com os seus, agora se
pode chamar, em algumas situações, de exploração doméstica.
Nesse sentido, o lar que, presumidamente, deveria ser um ambiente
seguro e acolhedor, tem-se transformado em um local de tensão e medo.
Diversas mulheres, crianças e idosos são violentados diariamente dentro de
suas próprias casas, muitas vezes, por parentes próximos que supostamente
deveriam protegê-los.
No presente artigo, tratamos especificamente da violência doméstica sofrida por mulheres dentro do âmbito familiar, cometida principalmente por seus
maridos e companheiros. Esse tipo de violência ainda é muito velada e poucas
pessoas têm coragem de admitir que são vítimas ou de expor seus agressores.
São diversos fatores que explicam tal condição, podemos citar como
exemplo o fato de muitas mulheres se sentirem envergonhadas e culpadas
por serem vítimas de seus companheiros e/ou não terem condições de criar os
filhos sozinhas ou, ainda, se sentirem emocionalmente ligadas ao agressor.
Além da violência física, há outros tipos de violência, não menos importantes e que também imprimem marcas na subjetividade dos agredidos. A violência doméstica pode surgir com pequenos gestos, como proibições e restrições
a saídas, tipos de roupas ou convívio com determinadas pessoas. Trataremos
um pouco de cada um dos tipos de violência doméstica e de gênero.
A Lei nº 11.340 de 07 de agosto de 2006, comumente denominada Maria
da Penha, tem a função de coibir a violência doméstica e familiar contra
a mulher e descreve cinco tipos de violência: física, sexual, psicológica,
patrimonial e moral.
De acordo com a cartilha “Tecendo a Vida: direito sim, violência não”, da
Secretaria Municipal Adjunta de Direitos de Cidadania da Prefeitura de Belo
Horizonte (2007), a violência física “é entendida como toda ação na qual
uma pessoa em situação de poder provoca ou tenta provocar danos, por meio
da força física, do uso de armas ou de outros objetos, podendo ou não causar
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alguma lesão” (Matos, 2007, p. 7). Alguns exemplos deste tipo de violência
são socos, estrangulamentos, queimaduras, arrastar ou amarrar a mulher.
Segundo a mesma cartilha, a violência sexual “é toda ação na qual uma
pessoa em situação de poder obriga outra a realizar práticas sexuais contra
a vontade, usando a força física, a influência psicológica, ou a indução com
uso de drogas”. Mesmo sendo casada, uma mulher não pode ser obrigada ou
coagida a fazer sexo, isso se caracteriza como um estupro. Além disso, outros
exemplos são carícias ou contato físico não consentido e o sexo entre adultos
e crianças menores de 14 anos. Mesmo com o consentimento, o sexo entre
um adulto e um menor de 14 anos se caracteriza como violência presumida,
isso porque se considera que, até essa idade, não há amadurecimento para
tomada de decisão sobre tal questão.
A violência psicológica, ainda de acordo com a cartilha da Secretaria
Municipal Adjunta de Direitos de Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte
(2007), “é toda ação ou omissão que tem como objetivo causar dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa” (Matos, 2007, p. 8).
Embora seja bem frequente, esse tipo de violência é sutil e, por esse motivo,
difícil de ser percebida e, recorrentemente, leva a mulher a crises de ansiedade e depressão. Alguns exemplos são cobranças exageradas, chantagens,
humilhações, proibições e ameaças.
A mesma cartilha citada acima afirma que a violência patrimonial
é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados
a satisfazer suas necessidades. (MATOS, 2007, p. 8).

A cartilha define ainda a violência moral como “toda conduta que configure calúnia, difamação ou injúria contra a mulher” (Matos, 2007, p. 8).
A Lei Maria da Penha trouxe mudanças que visam maior eficácia da
norma e, sobretudo, garantir os direitos fundamentais às agredidas e, concomitantemente, ao agressor. As inovações, analiticamente apreciadas, abrangeram três âmbitos, quais sejam: policial, judicial e geral.
No que tange à esfera policial a lei prevê um capítulo específico para o
atendimento pela autoridade policial para os casos de violência doméstica
contra a mulher, permitindo, inclusive, à autoridade policial prender o agressor em flagrante sempre que houver qualquer das formas de violência doméstica e possibilitando-a o registro do boletim de ocorrência e instauração
do inquérito policial (composto pelos depoimentos da vítima, do agressor,
das testemunhas e de provas documentais e periciais).
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No âmbito judicial destacam-se as medidas protetivas - instrumentos
de tutela urgenciais concedidos a vítima, no prazo de até 48 horas - para
cessar a violência (suspensão do porte de armas do agressor, afastamento
do agressor do lar, distanciamento da vítima, dentre outras), dependendo
da situação.
Novidade maior da lei, que se enquadra no âmbito geral, é a criação de Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
com competência cível e criminal para abranger as questões de família
decorrentes da violência contra a mulher (pensão, separação, guarda de
filhos, etc.).
Fato é que, não obstante, a lei dispor sobre a criação do Juizado, hoje, sob
a alegação de falta de estrutura e de recursos, os processos são encaminhados
à vara única do fórum, uniformizando o entendimento e indo de encontro
ao princípio do juiz natural, especificamente à prática de distribuição dos
processos nas comarcas com mais de um juiz competente, artigos 251 e 252
do Código de Processo Civil.

Considerações finais
São notáveis os avanços advindos da Lei Maria da Penha, tanto no cenário jurídico, quanto no entendimento das diversas formas de violência. A
importância e reconhecimento da mulher no espaço mundial são evidentes,
representando a lei mais uma conquista do movimento feminista nacional e
da sociedade como um todo.
Entretanto, ainda são necessários outros avanços. A legislação aparece como uma resposta social ao problema, mas não pode ser compreendida
como a única solução. Sabemos que existem várias lacunas que a sociedade
em geral precisa preencher.
Acreditamos que, além da mudança na legislação, uma transformação
de paradigmas da sociedade, com relação ao papel social da mulher e do homem se faz necessária, desnaturalizando a violência doméstica. Entendemos
que tais transformações, por se tratarem de construções históricas, culturais
e sociais, são paulatinas e processuais.
Contudo, é preciso que essas discussões se iniciem de alguma forma, ou seja, ganhem cada vez mais relevância na agenda política e nos
espaços de reflexão. O resultado desejado é a igualdade de direitos para
o exercício da cidadania, respeitando as diferenças e a diversidade em
todas as suas expressões.
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O Programa Mediação de Conflitos tem muito a contribuir. A metodologia utilizada embasa-se numa concepção de que os conflitos podem ser
resolvidos de forma pacífica, havendo diálogo entre os envolvidos e, paralelamente, emancipação dos mesmos, na medida em que estes implicam-se em
buscar formas de solucionar suas próprias questões.
Em casos de violência doméstica e de gênero, especificamente, não
trabalha-se com o método da mediação, uma vez que a violência pode ser
entendida como uma violação de direitos, configurada como crime, em
que há uma legislação que versa sobre tal. Nesse contexto, a equipe de
mediação trabalha em parceria com a rede social. Especificamente, com
o Benvinda – Centro de apoio à Mulher, com a Promotoria de Justiça de
Defesa dos Direitos da Mulher, dentre outros. Esses órgãos, juntamente
com as ações do programa, visam garantir medidas protetivas e espaços
de reflexão para as mulheres que sofrem os diversos tipos de violência que
aqui foram discutidos.
A partir dos atendimentos individuais e coletivos, projetos temáticos e
institucionais, o programa busca promover espaços e ações voltadas para a
prevenção da violência doméstica e de gênero e difundir na comunidade as
diferentes formas em que esta violência acontece.
Outro ponto que merece destaque no que tange às ações do Programa
Mediação de Conflitos para lidar com a violência doméstica e de gênero
são os vínculos que o programa procura estabelecer junto à comunidade.
O demandante passa por um processo de acolhimento e reflexão sobre sua
questão e recebe orientações e encaminhamentos para um posterior acompanhamento de sua demanda. Sendo assim, o programa funciona como um
articulador entre a Lei Maria da Penha e as mulheres da comunidade que
trazem como demanda a violência doméstica e de gênero.
O trabalho do mediador, diante de casos de violência doméstica e
de gênero, consiste em acolher a demanda por meio da mediação atendimento e/ ou mediação comunitária. Através da mediação atendimento,
o mediador tem como objetivo, além de acolher e escutar a demanda,
fazer do atendimento um espaço de reflexão e emancipação das mulheres que são atendidas, visando convidá-las não apenas a relatarem seu
caso, mas pensarem sobre o mesmo, suas escolhas e possibilidades. Feito
isso, os mediadores que atenderam o caso, juntamente com a equipe do
programa, discutem alternativas de encaminhamento para a rede. Tais
possibilidades e sugestões são discutidas com a demandante que decidirá
quais procedimentos irá tomar. Nesse ponto, também, entra o caráter de
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emancipação e autonomia, palavras que constituem a metodologia e os
objetivos do programa.
Salienta-se que o trabalho com as demandas de violência doméstica e de gênero está pautado em articulações com a rede. Na mediação
comunitária, a questão de violência doméstica e de gênero é trabalhada
através de ações coletivas e coletivização de demandas, atividades estas
que visam à prevenção da violência dentre outros. É importante lembrar
que as três dimensões: atendimento, comunidade e rede trabalham em
constante diálogo e parcerias.
Atualmente, também desenvolvemos no Núcleo Jardim Felicidade o
projeto temático “Tecendo vidas” que tem como objetivo proporcionar oficinas reflexivas com mulheres vítimas de violência doméstica e de gênero
e a produção de um documentário com tal temática. Por ter um caráter
informativo e educativo, esse documentário será exibido, posteriormente,
para toda a comunidade. Esperamos, assim, prevenir a prática da violência
doméstica, bem como disseminar informações sobre as possibilidades de
encaminhamentos para essa questão.
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A ATUAÇÃO E AS CONTRIBUIÇÕES DA MEDIAÇÃO
COMUNITÁRIA: UM RELATO DE CASO SOBRE A
COMISSÃO DE SAÚDE DO BAIRRO
ROSANEVES–RIBEIRÃO DAS NEVES/MG
Ana Carolina Perrella – NPC Rosaneves
Luciene Maria Araújo de Moura Cruz – NPC Rosaneves
Marilene Porto dos Santos – NPC Rosaneves
Walquer Mendes Azevedo Soares – NPC Rosaneves
Elisimara Inácio da Silva – NPC Rosaneves

Introdução
O Programa Mediação de Conflitos pertence à Superintendência de
Prevenção à Criminalidade que se encontra dentro da Secretaria de Defesa
Social de Minas Gerais. É um Programa de prevenção primária, isto é, atua
antes que o crime tenha ocorrido e o foco são os fatores de risco e proteção
da criminalidade. O Programa é de base local, atuando em uma comunidade
específica e lidando com aquela determinada realidade. Um dos locais de
atuação do Programa está situado no bairro Rosaneves, cidade de Ribeirão
das Neves, situada na região metropolitana de Minas Gerais.
Cabe salientar, que segundo dados do IBGE (2000), Ribeirão das Neves
é um dos municípios com menor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano)
do Brasil. O Bairro Rosaneves ilustra bem a estatística apresentada. A região
apresenta uma infraestrutura muito precária, marcada por ruas sem calçamento, ausência de saneamento básico, bem como precariedade dos serviços
de saúde e educação e assistência social.
O Programa conta com quatro eixos temáticos: Mediação Atendimento,
Mediação Comunitária, Projetos Temáticos e Projetos Institucionais. Focaremos
neste artigo o eixo Mediação Comunitária. Resumidamente, trata-se de mediar
conflitos de ordem coletiva, que dizem respeito a grupos. Esses conflitos podem ser intragrupo ou entre grupos, assim como podem ser observados, comumente, nos casos em que há dificuldades de acesso da população aos serviços
oferecidos pelo Poder Público.
Para Santos (2007), o conflito não se refere apenas a brigas, litígios e confrontos interpessoais, visto que concerne também a desvantagens sociais de
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determinada parcela da população que não consegue acessar os serviços públicos,
equipamentos e demais espaços para convivência humana em comunidade.
Dessa forma, a Mediação Comunitária procura solucionar os problemas coletivos através do fomento à participação ativa da sociedade, com a finalidade de
esta exigir maior comprometimento dos órgãos públicos para com os cidadãos.
O mediador atuará contribuindo para a organização de grupos comunitários.
O mediador 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 intercompreensão, dos envolvidos no conflito e motivando a criatividade na busca de soluções para a questão. (LEANDRO e CRUZ, 2007, p.46)

Em suma, a proposta da mediação comunitária é trabalhar a mobilização, a
participação popular e promover a cidadania, focando no processo de organização
grupal e não no resultado final dos objetivos destes. É papel do mediador, nesse
caso, mediar o grupo na sua relação com o poder público construindo projetos junto aos moradores, orientando ações e auxiliando nos conflitos internos do grupo.
É importante acentuar alguns conceitos que norteiam a metodologia do
Programa Mediação de Conflitos em seu eixo Mediação Comunitária, quais
sejam, capital social, empoderamento, mobilização social e promoção da cidadania, os quais serão elucidados no decorrer da apresentação do caso.

Relato de caso
Em dezembro de 2007 ocorreu o IV Fórum Comunitário do Bairro
Rosaneves promovido pelo NPC - Núcleo de Prevenção à Criminalidade,
pelos Gestores Locais de Prevenção à Criminalidade do bairro e em parceria
com a Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão das Neves. O Fórum é uma
metodologia do NPC e busca criar um espaço no qual a comunidade possa
discutir sobre temas diversos relativos à sua realidade, fazer reivindicações
e construir planos de melhorias para o bairro. Diante da percepção das acentuadas dificuldades em relação ao acesso à saúde no bairro, os gestores locais
estabeleceram a saúde como o tema em questão deste Fórum.
O serviço de saúde é uma das maiores preocupações existentes no bairro.
A população sofre com a demora na marcação de consultas com especialistas,
exames e retornos, equipes incompletas nos Programas de Saúde da Família
(PSF’s), e, principalmente, pela falta de médicos e a precariedade nos espaços de
atendimento. Devido à situação exposta, os moradores do município sentem-se
constrangidos ao procurarem atendimento médico na capital, Belo Horizonte,
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uma vez que são obrigados a retornarem para seu município, muitas vezes,
sem o esperado atendimento e tratamento. Esse quadro resultou em um comportamento inadequado por parte dos moradores, derivando em uma certa
hostilidade no tocante à relação da população com os funcionários dos PSF´s.
Uma grande dificuldade enfrentada pelos moradores diz respeito ao trabalho preventivo que os PSF’s do bairro oferecem. Ocorre que, tal trabalho,
na prática, deixa a desejar, pois a equipe de profissionais encontra-se incompleta, o que dificulta uma intervenção mais qualificada. Por consequência,
como a intervenção preventiva não tem sido eficaz, resta aos moradores procurarem tratamento quando o quadro de doenças já se vê instalado.
Dessa forma, a não efetividade do trabalho preventivo nos PSF’s, contribuiu para o agravamento da situação vivenciada pelos moradores e, assim,
os problemas relacionados aos serviços de saúde se complicaram ainda mais,
uma vez que, quando os mesmos vão procurar serviços de saúde de média e
alta complexidade no próprio município, não conseguem ser atendidos, pelo
fato de o município não estar preparado para atender a demanda solicitada.
O Sistema Único de Saúde (SUS) se propõe a garantir acesso integral,
universal e gratuito para toda a população do país, no entanto, apesar da
saúde ser um direito, não é a realidade brasileira.
Diante do quadro supracitado, a partir do IV Fórum foi formada a Comissão
de Saúde do Bairro Rosaneves. Os encontros da Comissão de Saúde iniciaramse a partir de março de 2008. Primeiramente, a Comissão era tida como uma
ação do Núcleo, uma vez que a mesma iniciou-se com a realização do Fórum.
Com o tempo, essa Comissão tornou-se um caso comunitário, acompanhado
pelo Programa Mediação de Conflitos. A Mediação Comunitária, então, se
propôs a mediar os encontros da Comissão.
Inicialmente, os agendamentos das reuniões, a elaboração das pautas e a
condução dos encontros eram realizados pela equipe de mediadores e técnicos sociais do Programa Mediação de Conflitos. Neste momento, a Comissão
ainda não se apropriava de forma autônoma em relação à organização do
grupo e suas iniciativas eram insuficientes para se reunirem e executarem as
ações propostas, construídas pelos moradores durante o Fórum.
Num primeiro momento, poucas pessoas compareciam às reuniões e a
maioria delas trazia relatos de dificuldades individuais e familiares com relação aos serviços de saúde. Constatou-se que não se tratava de um grupo
consolidado com objetivos comuns e sim, um agrupamento de pessoas, as
quais apresentavam desejos individuais e não coletivos.
Um dos motivos da pequena participação inicial na Comissão de Saúde
deve-se à baixa mobilização, quadro no qual, não somente se encontram os
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moradores do bairro, mas repercute em cenário brasileiro. Nesse sentido,
afirma Lino (2004), a iniciativa dos brasileiros diante dos graves problemas
do cenário do nosso país está adormecida, como se os mesmos não fossem
capazes de promover mudanças significativas na realidade.
Para Mafra, Henriques e Braga In Henriques et al (2004) não existe democracia sem participação. A mobilização social é um processo fundamental
para a vida em uma sociedade democrática e, com isso, para o exercício político e cívico. Nesse sentido, a mobilização é um processo que exige esforço,
aprendizagem coletiva e um propósito comum.
Como já dito acima, a questão da saúde sensibilizava muitos moradores.
O grupo dirigiu-se com uma proposta mais pedagógica visto que, o acesso à
informação pode ser compreendido como primordial na democratização das
relações. As informações a que desejavam ter acesso eram: entender porque
faltava médico nos PSF’s de Rosaneves, compreender como funcionava a
marcação de consultas especializadas no município, conhecer o funcionamento do PSF (Programa Saúde da Família) e outros dispositivos existentes
no âmbito da saúde, tais como, Unidade Básica de Referência, Policlínica,
Conselho Municipal de Saúde, entre outros.
A proposta da equipe do Programa Mediação de Conflitos era mobilizar
o grupo a fim de que eles mesmos buscassem construir estratégias de melhorias dos serviços de saúde no bairro Rosaneves. Várias instituições de saúde
foram chamadas para esclarecer as dúvidas e, com isso, o grupo foi conhecendo o funcionamento do sistema de saúde, criando relações de confiança
e responsabilidade entre si, vislumbrando melhorias para o bairro. Neste
momento, pôde-se perceber o fomento do capital social.
Capital social para Gustin In Mendes et al (2007), trata-se da constituição
de relações de confiabilidade e solidariedade entre pessoas e grupos, nas quais
estes se mobilizam e se organizam demonstrando um compromisso da própria
população com os seus rumos e sobre a inserção de cada um no todo.
Nesse movimento do grupo, a Comissão participou de reuniões do
Conselho Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde e outros órgãos dentro deste âmbito. Pôde-se perceber como o trabalho do Programa
Mediação de Conflitos fomentou o empoderamento e a cidadania do grupo,
orientando-o a buscar os locais corretos e as informações necessárias.
Para Lino (2004), empoderar implica em promover a iniciativa e a participação das pessoas, levando o poder de decisão para os espaços públicos, o que
possibilita o surgimento de novos atores sociais. Já, o conceito de cidadania para
Dallari In Yoshihara et al (2007), refere-se a um conjunto de direitos que permite
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às pessoas participarem das decisões governamentais, sendo que quem não exerce sua cidadania está excluído da vida social e da tomada de decisões.
A partir desse momento, o grupo apresentou um comprometimento
e envolvimento com os participantes e com a causa comum. Com isso, os
agendamentos e as pautas eram de responsabilidade do próprio grupo, bem
como a articulação com os parceiros. Outros sinais de desenvolvimento do
grupo foram verificados na criação das regras de convivência, na divisão de
tarefas entre si e no surgimento de novos membros.
Cabe ressaltar que, durante os encontros, os membros da Comissão elaboraram o Projeto “Qualidade de vida e melhoria da saúde no bairro Rosaneves”,
sendo que um dos objetivos do mesmo era reivindicar a vinda de médicos para
os PSF’s que atendem a região. A proposta era levar o Projeto, juntamente
com um abaixo-assinado, à Secretaria Municipal de Saúde e, posteriormente,
ao Prefeito da cidade. Caso não houvesse respostas, pretendiam levar a causa
até o Ministério Público, a fim de ajuizarem a ação competente.
Diante da elaboração do Projeto, percebemos que os membros, com suas
respectivas diferenças, conseguiram trabalhar em conjunto em torno de um
objetivo comum. Isso fortaleceu o grupo e fez com que seus membros conseguissem caminhar numa mesma direção. Pôde-se observar também que,
os membros tornaram-se os próprios mobilizadores do grupo, tarefa inicialmente executada pela equipe técnica.
Para Mafra, Henriques e Braga In Henriques et al (2004), o processo de
coletivização só se cumpre quando as percepções e ações se deslocam do
individual para o coletivo.
Através da articulação política do grupo o mesmo obteve uma conquista
notória: a vinda de dois médicos para o bairro. No entanto, essa conquista
não significou o término do grupo, uma vez que o mesmo tem como objetivo
a melhoria da qualidade de vida dos moradores do bairro.
É importante salientar, que no IV Fórum, outras comissões foram criadas
além da responsável pela saúde – como infraestrutura e transportes. A princípio, não existia uma mobilização dos moradores do bairro em relação ao
fomento de ações nestes outros âmbitos. A partir da efetividade e eficiência
das ações realizadas pela comissão da saúde, outros atores sociais surgiram
na comunidade, incentivando a mobilização em relação ao que poderia ser
feito sobre outros problemas vivenciados pela comunidade, como o da infraestrutura, que passaram a ser trabalhados através da comissão respectiva.
Nesse sentido, mobilizar é “mostrar o problema, compartilhá-lo, distribuí-lo, para que, assim, as pessoas sintam-se co-responsáveis por ele e
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passem a agir na tentativa de solucioná-lo”. (Mafra, Henriques e Braga In
Henriques et al, 2004, p. 31).
Atualmente, o grupo encontra-se quinzenalmente, e, uma das pautas discutidas nas últimas reuniões diz respeito à formalização jurídica da Comissão
da Saúde.

Considerações finais
Através dessa experiência, percebemos que os membros da Comissão
de Saúde estão cada vez mais mobilizados e engajados na causa e buscam
mobilizar os outros moradores. Pode-se dizer, também, que o grupo da saúde
fomentou o surgimento de uma outra comissão no bairro, a de infraestrutura, a qual tem como objetivo buscar melhorias nesse âmbito.
No decorrer do processo, percebemos que alguns moradores de Rosaneves
passaram a se sentir co-responsáveis pelos problemas da comunidade, tornando-se comprometidos na busca de soluções para tais situações.
Como já havíamos dito anteriormente, a comissão de saúde se aproximou de órgãos públicos, tais como, Secretaria de Saúde, Conselho Municipal
de Saúde, Câmara Municipal de Ribeirão das Neves e Comissão de Saúde do
Barreiro. Essa aproximação potencializou a formação de redes sociais, bem
como a participação cidadã de alguns moradores do bairro de Rosaneves,
que passaram a visualizar o sistema de saúde local como parceiro.
Dessa forma, de acordo com Leandro e Cruz (2007), a mediação propicia a colaboração e sustentação de redes sociais através de encontros conjuntos, debates e
reflexões diversificadas, contribuindo assim, para a ampliação de acesso a direitos
fundamentais dos grupos menos favorecidos. Nesse aspecto, pode-se concluir que
a metodologia da mediação torna-se um instrumento de pacificação social.
A partir disso, pode-se dizer que o objetivo do Programa Mediação de Conflitos
consiste em garantir o acesso aos direitos fundamentais, e através de técnicas de
mediação, propiciar a mobilização social e a constituição de capital social.
(...) é a partir do contexto das relações sociais e das redes sociais que um ou
vários atores se mobilizam em proveito próprio e ao mesmo tempo mútuo que
assim são extraídos o acúmulo e estoque de capital social, geradores de uma
sociedade mais democrática e igualitária, na qual os atores se reconhecem
enquanto sujeitos de direitos e protagonizam as ações dos espaços públicos
comunitários. (LEANDRO e CRUZ, 2007, p. 53)

Sob essa ótica, o Programa cumpriu com o que se propôs a trabalhar,
contudo, esse grupo incitou algumas reflexões na equipe do Programa
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Mediação de Conflitos. Uma delas diz respeito à preparação e a efetividade
do Estado para lidar com a participação popular. Resta saber se o Estado está
apto a responder aos questionamentos de uma comunidade emancipada e
consciente de seus direitos e deveres.
Vivemos em uma Estado Democrático de Direito destinado a assegurar
o exercício dos direitos socais e individuais, a liberdade, a segurança, o desenvolvimento, o bem-estar e a promoção da igualdade e da justiça. Nossa
Constituição garante poder à sociedade civil organizada de deliberar sobre
políticas públicas como saúde, educação, assistência social, a partir da participação em Conferências e Conselhos. Porém, o Estado está preparado para
legitimar as ações reivindicatórias desses moradores?
Em suma, para que haja uma sociedade mais democrática e igualitária
são necessários envolvimento, comprometimento e responsabilidade, por
parte dos diversos atores que compõem o cenário social brasileiro. Leandro e
Cruz (2007) ressaltam que para que os direitos e garantias sejam efetivados,
é preciso um conjunto de fatores, entre eles a atuação do poder público e de
políticas públicas pautadas pela igualdade de acesso a bens e serviços e a atuação da população através do reconhecimento de seus direitos, exercendo-os
e reivindicando-os sempre que preciso.
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A BEIRA LINHA DE UM CAMPO:
UM TRABALHO COMUNITÁRIO
Liz Hellen Oliveira Vitor
Tífanie Avellar Carvalho

Resumo
Este artigo tem como finalidade a discussão de alguns temas que permeiam o trabalho no Programa Mediação de Conflitos, os quais têm relação com a atividade exercida em Mediação Comunitária. Nesse contexto,
apresenta-se um trabalho comunitário desenvolvido junto aos sujeitos
em meio a situações de alta vulnerabilidade. Descreve-se a intervenção
realizada junto à comunidade na busca da autonomia, empoderamento
e emancipação. Além disso, discute-se a busca pela formação da rede
incluída nesse trabalho. Reflete-se sobre o impacto dessa ação, quanto a
minimização dos fatores de risco que contribuem para a criminalidade a
partir da articulação da própria comunidade na busca de mudanças, as
quais foram percebidas através de pequenas mudanças de postura dos
sujeitos implicados na ação.
Palavras chave: Mediação Comunitária. Autonomia. Empoderamento.
Emancipação. Formação de rede.

Introdução
O trabalho comunitário deve ser compreendido e analisado dentro de
um contexto em que se envolvam questões atinentes ao incentivo da participação comunitária dos sujeitos envolvidos, bem como da implicação da
rede no processo. Portanto, tais conceitos se tornam mais difíceis de serem
concretizados quando desenvolvidos em regiões de alta vulnerabilidade,
criminalidade e violência.
Assim, o Programa Mediação de Conflitos, inserido na Superintendência
de Prevenção à Criminalidade, trabalha com essa temática através da
Mediação Comunitária, a fim de auxiliar a comunidade a se articular para a
busca das soluções de seus problemas, efetivando a garantia de seus direitos,
155

Programa Mediação de Conflitos – Parte II

contribuindo assim para o crescimento do capital social, que afeta a atenuação dos conflitos, e por consequência a prevenção da criminalidade.
Nessa perspectiva, é apresentado o trabalho realizado junto a uma determinada população que pertence a uma comunidade localizada na área
de atuação do Programa Mediação de Conflitos. A fim de refletir sobre essa
ação, são apresentadas temáticas quanto a participação comunitária, o processo de emancipação, a formação de capital social, a autonomia, além do
trabalho realizado em rede. Esses fatores são fundamentais para o exercício
das atividades dentro da proposta do referido programa.
Dessa forma, a intervenção realizada exemplifica o trabalho em Mediação
Comunitária e permite a reflexão e discussão com os temas propostos.

A medição comunitária
Intervenções em locais sob alta vulnerabilidade, violência e criminalidade perpassam, por diversos ângulos, as questões sobre cidadania, democracia,
igualdade, direitos humanos, as quais tem como base a busca pela melhoria da qualidade de vida da população que ali reside. Tal alcance despende
um movimento dos sujeitos claramente envolvidos nas situações críticas de
marginalidade e de órgãos responsáveis pela questão. Dessa forma, cidadãos,
moradores das áreas urbanas aqui discutidas, precisam se mobilizar para a
busca pelos seus direitos. No entanto, também podem contar com agentes
ou instituições do Estado que ajudem a promover as iniciativas expostas e
a inserir a participação comunitária nas decisões que venham a intervir na
qualidade de vida da população.
Dentro desse cenário, o governo do Estado de Minas Gerais exercita algumas ações que buscam atingir os objetivos do tema discutido, tal como ocorre
no Programa Mediação de Conflitos, o qual tem como objetivo geral a prevenção à criminalidade. Nesses parâmetros, é inserido o trabalho em comunidades
com altos índices de criminalidade em que se busca efetivar a prevenção de
atos violentos disseminando a cultura de paz. Acredita-se que tal visão pode
ser alcançada pela compreensão de que o diálogo serve como uma ferramenta
para resolução de qualquer conflito, seja ele entre sujeitos diretamente envolvidos em uma questão, seja entre comunidades e órgãos públicos. Diversas
dessas questões podem ter um caráter coletivo, pois abrangem o interesse de
vários cidadãos. É nessa medida que uma das ações do Programa Mediação
de Conflitos se concretiza naquilo que é chamado de Mediação Comunitária.
Nesse trabalho é proposto ajudar a comunidade a se articular para a busca das
156

Produção Teórica e Prática de Artigos Escritos pelas Equipes de Técnicos e Mediadores do Programa Mediação de Conflitos

soluções de seus problemas efetivando a garantia de seus direitos. Assim, é
possível promover uma integração da comunidade, das entidades e das lideranças comunitárias através de uma rede social de apoio mútuo.
Para o alcance dos objetivos propostos, principalmente no que tange à prevenção à criminalidade, o trabalho da Mediação Comunitária procura incentivar
a participação comunitária, visando a autonomia e empoderamento dos sujeitos
que se localizam nas áreas de atuação do Programa. É necessário um olhar, como
descrito por Dammert (2003), de que a responsabilidade pelo crime não é mais
exclusiva da esfera governamental, mas é uma questão pública. A autora explicita essa modificação enfatizando a importância da participação da comunidade,
sendo vista como um processo que se liga a diminuição do crime, na medida em
que se forma um espaço social homogêneo e seguro. Além disso, vale salientar
a importância de parcerias estabelecidas entre a comunidade e órgãos públicos,
quando há interesse pela busca de melhorias da situação social.
É importante pensar na participação ativa dos sujeitos, principalmente
se esse processo ajuda no estabelecimento dos laços ou vínculos comunitários. Tal atividade pode proporcionar um incentivo, servir de dispositivo ou
até ser consequência da formação de capital social, que segundo Coleman
(apud BAQUERO, p. 137, 2007), refere-se a um “corolário do envolvimento
dos indivíduos em atividades que exigem sociabilidade”. Portanto, haver capital social indica o provável movimento dos sujeitos se relacionando sob
cooperação e confiança, na atitude de se tornarem responsáveis pela própria
situação, pois participam e atuam na busca dos benefícios para efetivar a
qualidade de vida. A ocorrência desse fator em altos níveis possibilita a redução e atenuação da intensidade de conflitos, de acordo com Baquero (2007).
A mobilização dos sujeitos para participação concreta na construção da
efetividade da cidadania precisa ser incentivada. Torna-se essencial o cultivo
ao empoderamento, que se descreve em um “processo em que uma coletividade adquire poder, à medida que fortalece laços de coesão, capacita-se e
habilita-se para promover seu autodesenvolvimento” (NASCIMENTO, apud
BARRETO, s/d, p.2). Empoderar os sujeitos que se encontram nas comunidades orienta a conquista da cidadania, pois ativa a capacidade de atuar
no espaço público, na defesa dos direitos, podendo até influenciar decisões
governamentais quanto à distribuição dos serviços e recursos.
As políticas e ações governamentais podem criar um ambiente favorável
ao processo de empoderamento, como também podem servir de barreiras a esse
movimento. Portanto, o empoderamento serve como um meio de transformação
das relações de poder entre Estado e os sujeitos em situação de marginalidade.
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No entanto, não basta empoderar os sujeitos moradores de uma comunidade e responsabilizá-los pelos problemas sociais. É importante a mobilização e a efetivação de uma rede que venha intervir no processo, a fim de
ocasionar a mudança. Podemos pensar, como Martinho (2003), no conceito
de rede emancipatória. Com o olhar voltado para a formação desse sistema,
definimos o conceito de rede sob um padrão organizativo. Isso a torna um
meio possível de ajuda aos atores sociais para obterem resultados e promoverem a transformação da realidade. Esse mesmo autor define as possibilidades de surgimento de uma rede, a qual se revela no momento em que um
grupo identifica uma capacidade de projeto comum.
O fato é que, na formação e no fomento de uma rede, encontramos
diversas dificuldades, pois é necessário o compartilhamento de princípios
importantes que compreendemos através da descrição de Mayorga (2004). A
autora relata três desses princípios: concepção de complementaridade, compreensão do mundo em sua complexidade e horizontalidade. A partir do
momento que entendemos a realidade como resultado de uma ampla rede de
relações de causalidade, é possível verificar que os fatos não são consequência da movimentação de um único ator. Assim, a responsabilidade pela solução dos problemas sociais pode ser de vários atores que se complementam
em suas ações. Para tanto, devemos conhecer o mundo buscando construir e
mapear a rede de ações, fatos, atores, relações, possibilitando a intervenção
social. Como o meio em que vivemos é construído por vários atores, os problemas vivenciados na sociedade são frutos dessa construção, o que legitima
a rede como forma de fomentar ações para intervir nesses problemas, devendo atuar na compreensão de um trabalho não hierarquizado.
A seguir, apresentaremos a experiência vivenciada no trabalho em mediação comunitária junto aos sujeitos em meio a situações de alta vulnerabilidade,
o que possibilita o enfoque prático sobre as temáticas de incentivo ao empoderamento, autonomia, formação de capital social e busca por fomento de rede.

O trabalho na comunidade
A experiência a ser descrita foi realizada pela equipe do Programa
Mediação de Conflitos inserida no Núcleo de Prevenção à Criminalidade do
bairro Ribeiro de Abreu, no qual também se encontra em atuação o Programa
Fica Vivo!. O trabalho realizado em Mediação Comunitária ocorreu na área
de abrangência desse Núcleo. Para melhor compreensão dessa atuação faz-se
necessário conhecer a dinâmica local.
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A região onde foi realizado o trabalho em questão é denominada Beira
Linha. É composta por moradias que se agrupam ao longo de uma linha
imaginária, antiga passagem ferroviária que atualmente é inexistente. A violência é iminente, dentre outros fatores, por certo isolamento criado pelos
próprios moradores que não permitem a circulação de determinados sujeitos
na região e nem a saída desses para certos locais.
Apesar de a aludida região estar inserida no campo de atuação do
Programa Mediação de Conflitos, sempre foi encontrada forte resistência
para atuar no local, por parte dos moradores da região, em razão da historicidade de conflitos existentes entre esses e sujeitos de regiões limítrofes,
criando um isolamento que não atinge somente as pessoas diretamente envolvidas nas desavenças existentes, mas também atores políticos e institucionais, que não encontram abertura para inserção no local. Essa dificuldade
foi sendo amenizada, com o decorrer do tempo, na medida em que a atuação dos programas de prevenção à criminalidade (Fica Vivo! e Mediação de
Conflitos) foi conquistando a confiança dos moradores locais.
Assim, através de um oficineiro do Programa Fica Vivo! foi iniciado o
trabalho do Programa Mediação de Conflitos na região, uma vez que, este
oficineiro trazia para o programa as dificuldades que visualizava naquele
local. Em razão dessa inacessibilidade apresentada pela região, as primeiras
entradas do programa no local foram intermediadas pelo referido oficineiro,
que marcava previamente a data em que iríamos ao local.
Inicialmente, a equipe do Programa Mediação de Conflitos realizou uma
visita para que pudesse obter um contato com a população, tendo ocorrido
uma reunião comunitária, na qual estavam presentes os representantes dos
Programas Mediação de Conflitos e Fica Vivo!, bem como cerca de 20 (vinte) moradores locais, dentre jovens e adultos. Essa ação teve o objetivo de
realizar a escuta dos moradores a fim de que pudessem ser identificadas as
variáveis existentes na região, que eram responsáveis pela potencialização
da violência e da criminalidade. Assim, foram apresentadas várias demandas
pelos moradores, tais como a ausência de Centros de Saúde, de escolas, de
transporte coletivo e de área de lazer, incluindo a reestruturação do campo
de futebol local, o qual correspondia à única área de lazer dos moradores e se
encontrava em péssimas condições, o que impossibilitava o uso adequado.
Assim, propusemos aos moradores que identificassem qual, dentre as
demandas apresentadas, era a mais urgente. Talvez pelo alto número de
jovens presentes, a questão escolhida tratou-se do campo de futebol existente no local. Em busca de atingir a proposta da Mediação Comunitária,
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começou-se a pensar no processo de mobilização do grupo comunitário
para a definição do problema e estratégias para resolvê-lo. Tendo em vista
que a mediação pressupõe a implicação dos sujeitos na resolução dos conflitos e vislumbra a emancipação e autonomia desses, além da formação
de capital social, era preciso garantir não somente a adesão à proposta da
mediação, mas principalmente o envolvimento dos próprios moradores na
busca de uma resolução para a demanda apresentada. Nessa perspectiva,
propusemos a escolha pelos próprios moradores de uma comissão que pudesse representar os interesses dos demais, tendo, portanto, três jovens se
disponibilizado a compô-la.
Começou-se a construir, com essa comissão, alternativas para solucionar
o problema, tendo a equipe do Programa Mediação de Conflitos se prestado
a fazer uma interlocução dos moradores com equipamentos públicos e instituições que pudessem de alguma forma contribuir ou amenizar a questão.
Assim, foram realizados alguns contatos e reuniões com entidades locais,
que auxiliaram na busca de apoio junto a Regional Nordeste da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte. Essa instituição pública realizou uma pequena
intervenção no local, melhorando minimamente as condições do campo e se
mostrou disposta a desenvolver um trabalho mais efetivo.
Contudo, a exigência dos jovens integrantes da comissão por uma intervenção rápida no campo, pautada pelo imediatismo, dificultou o trabalho
que estava sendo desenvolvido. Apesar da equipe do Programa Mediação de
Conflitos problematizar essas questões, principalmente no que diz respeito
à intervenção do poder público que demanda paciência e persistência pelos interessados, a aceitação dessa burocracia incomodava muito a comissão
representativa. Percebeu-se, assim, a descrença da comunidade quanto ao
poder público, o “Estado”, pois segundo os moradores, muitas vezes, através
de diversas pessoas e instituições foram prometidas intervenções na região,
mas não foram cumpridas.
Com o decorrer das ações, que muitas vezes não gerava o resultado imediato esperado pela comissão, a equipe do Programa Mediação de Conflitos
procurou identificar uma possibilidade de reanimar a motivação dos jovens
para lutarem em prol da demanda do campo de futebol. Surgiu então a ideia
de se desenvolver um Festival de esporte denominado “1º Festival de Esporte
e Lazer Beira Linha”. Assim, foi iniciada a tentativa de mobilização da rede
para aderirem a proposta e participarem da construção do evento, pois se
sabe que é fundamental a participação e colaboração da comunidade como
um todo nesse processo.
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A aderência efetiva da rede ao processo de construção do evento, inicialmente parecia caminhar bem, uma vez que escolas, creches, instituições
locais (com fins esportivos e culturais), entidades públicas municipais e
estaduais chegaram a participar do primeiro encontro realizado na própria
comunidade do Beira Linha para a construção inicial da proposta do evento.
No entanto, a participação da rede foi se tornando um dos dificultadores do
processo, uma vez que cada representante assumia responsabilidades pontuais para a realização do evento. O maior compromisso, que correspondia ao
contato direto e periódico com os moradores da região para a idealização da
construção do festival, não era assumido pela rede.
Essa questão tornou-se um problema, pois a proposta do evento não era
a festividade por si só, mas sim uma ação que pudesse buscar o olhar de todos para aquela localidade e demonstrar a necessidade de uma atuação conjunta e contínua de órgãos e equipamentos públicos ou privados. Essa ação
conjunta poderia instigar a motivação dos próprios moradores para a crença
em melhorias e mudanças na região, contribuindo, mesmo que minimamente com a diminuição de fatores sociais responsáveis pelo alto de índice de
criminalidade. Porém, apesar dos esforços da equipe do Programa Mediação
de Conflitos, a rede idealizada não tomou a proporção que se desejava, tendo
muitos integrantes comparecido a encontros e reuniões somente uma vez, e,
os poucos que acompanhavam com maior frequência não assumiam efetivamente as ações.
Segundo a proposta do Programa Mediação de Conflitos, que propõe a
emancipação, autonomia e formação de capital social da comunidade, esperava-se que a comissão representativa e a rede formada, assumissem grande
parte das responsabilidades atinentes ao evento e às demais ações que fossem ocorrendo no local. Entretanto, a realidade foi um pouco diferente, pois
os representantes da comunidade não se mostravam preparados para lidar
com questões que configuravam autonomia e emancipação sobre sua realidade social. E, ainda não assimilavam suficientemente o senso de cooperação
e confiança para fins da formação de capital social.
Outro fator a ser considerado é uma cultura assistencialista marcante,
posto que esses sujeitos sempre aguardavam que as decisões e iniciativas
fossem efetivadas por outros atores, que não eles. Nem mesmo a rede se
apropriava da causa, questão que muitas vezes era justificada pelas excessivas ações que ultrapassavam a responsabilidade da entidade. Foi assim que
a equipe do Programa Mediação de Conflitos assumiu diversas ações que
idealmente poderiam ser realizadas pelos atores mencionados.
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No entanto, durante cerca de dois meses ocorreram encontros periódicos
com os representantes da comunidade e a rede, com o objetivo de planejar e
construir a proposta do evento em conjunto. Todos esses atores contribuíram
de alguma forma para a realização do festival, mas a ação não se configurou
como era almejada. Apesar disso, esses encontros possibilitavam a ocorrência de algumas intervenções junto à comunidade, que incentivavam minimamente um movimento emancipatório, a fim de que esses sujeitos conseguissem compreender um pouco a sua realidade e desejassem mudá-la.
Após a ocorrência do festival, chegou ao conhecimento do Programa
Mediação de Conflitos que os moradores da região organizaram um campeonato de futebol entre jovens da própria região e de outras localidades, além
de um almoço beneficente. Esse fato possibilita compreender que, de alguma
forma, a proposta da Mediação Comunitária estava sendo desenvolvida, uma
vez que os moradores conseguiram se articular para outras ações buscando a
mudança da sua realidade, mesmo que de forma bem pontual.

Considerações finais
Através dos pontos apresentados, é possível compreender que pequenas mudanças puderam ser realizadas diante da intervenção do Programa
Mediação de Conflitos. A demanda da região é grande e envolve diversos
fatores, sendo a criminalidade o mais destacável. É clara a necessidade de
mudanças nesse local, no entanto, é preciso que haja a mobilização da comunidade e, principalmente, o interesse por parte da população.
O trabalho descrito buscou constantemente o incentivo, a autonomia e
emancipação dos moradores na defesa dos interesses próprios, assim como a
implementação de uma rede que pudesse auxiliar na articulação da comunidade, pois a ação do campo de futebol poderia ser o início de muitas outras
lutas para melhoria do local.
Entretanto, assim como apresentado, as dificuldades encontradas para
a atuação do Programa naquele espaço foram as mais variadas. Verificouse a dificuldade de os atores locais se implicarem na ação a partir do desenvolvimento de sua própria autonomia e emancipação, compreendendo-se
a ocorrência disso, em razão de não estarem preparados para lidar com
tais conceitos. Outro fator referiu-se à impossibilidade de mapeamento
de outros possíveis sujeitos com os quais pudesse ser trabalha a proposta
do Programa. Essa dificuldade estava relacionada com a enorme desmobilização e desmotivação presentes nos moradores, o que fazia com que
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o Programa polarizasse as atividades em determinadas pessoas. Barreiras
também se fizeram presentes quanto à formalização da rede, seja pela
ausência de preocupação dessa com a região, apesar de reconhecerem a
necessidade de ser construído um trabalho em conjunto, seja também em
razão da estigmatização de criminalidade do local, que de fato ocasiona
uma inacessibilidade ao mesmo, pelo histórico apresentado.
No entanto, percebe-se que mesmo havendo pequenas mudanças, há
um posicionamento queixoso dos moradores sobre sua situação precária e
a espera por parte deles de que um “outro” possa resolver e dar as soluções
para todos os problemas. É marcante a cobrança desses sujeitos sobre um
Estado que possa suprir as necessidades da região, bem como o pensamento
forte sobre a falta do olhar do poder público sobre o local.
Por isso, sabe-se que muito ainda há de ser feito para que ocorra maior
participação dos sujeitos interessados, bem como para a implicação da rede,
fatores estes que contribuirão para que a própria comunidade se sinta capaz
de se organizar pelos seus próprios ideais e mais do que nunca, acreditarem
que isso é possível.
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Resumo
O presente artigo busca apresentar uma coletivização de demandas inserida no Programa Mediação de Conflitos. O objetivo se descreve pela
discussão dessa experiência de trabalho como ilustração da intervenção da
política de prevenção à criminalidade. Essa ação foi desenvolvida no ano
de 2008 no bairro Nossa Senhora de Fátima, município de Sabará. A intervenção ocorreu através da oficina de artesanato com a palha da bananeira,
a qual serviu como ferramenta utilizada para trabalhar fatores de proteção
com a comunidade. Os resultados do trabalho puderam ser verificados de
forma qualitativa no decorrer e ao final do processo. A formação do grupo, as
dificuldades encontradas pelos participantes para desenvolver um trabalho
cooperativo foram alguns dos problemas averiguados no desenvolvimento
do projeto de coletivização de demandas. No entanto, verificou-se o estabelecimento de vínculos, o aprendizado da atividade proposta e a perspectiva
de utilizar o conteúdo vislumbrado como fator para geração de renda.
Palavras-chave: Prevenção. Criminalidade. Coletivização de Demandas.

Introdução
Este trabalho visa apresentar a experiência de um projeto de coletivização de demandas desenvolvido no bairro Nossa Senhora de Fátima, no
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município de Sabará. A proposta do projeto se deu após a equipe técnica
do Programa Mediação de Conflitos detectar nos Fóruns Comunitários, no
diagnóstico organizacional comunitário8 e nos atendimentos do Programa, a
necessidade de uma intervenção mais pontual em uma determinada região
do bairro, denominada Eucalipto.
A ferramenta utilizada para a intervenção se deu através de uma coletivização de demandas, com a proposta de desenvolver uma oficina de artesanato com palha da bananeira. A oficina contou com a participação de vinte
moradores da região do Eucalipto, com perfil e idade heterogêneas.
O texto se inicia com a análise do contexto de intervenção e posteriormente busca discutir a coletivização de demandas como ferramenta de prevenção à violência e à criminalidade. Em seguida, apresenta concretamente
a experiência de trabalho vivenciada, refletindo sobre a formação do grupo e
os resultados encontrados diante dessa intervenção.

Análise do contexto: dinâmica sócio-estrutural e criminal local
A região do Eucalipto é uma das três regiões que compõem o bairro
Nossa Senhora de Fátima e se caracteriza por ser a área de maior vulnerabilidade social. O local é afastado de quase todos os equipamentos públicos
existentes no bairro, havendo apenas uma escola que funciona em horário
integral. Além dessa questão, outro fator de vulnerabilidade se dá pela dificuldade que os moradores deste local têm quanto ao acesso aos bens públicos e vice-versa; a região possui uma topografia acidentada e a maioria das
ruas não é pavimentada, (cerca de 40% das ruas do bairro Nossa Senhora de
Fátima não possuem pavimentação, sendo a maioria na região do Eucalipto)
9, o que muitas das vezes impossibilita o acesso da polícia, ambulância e
outros equipamentos.
No que se refere à dinâmica criminal, é possível visualizar a atuação e
o desenvolvimento de diversas “bocas” de tráfico no local. Muitos bares servem de fachada para a venda e consumo de drogas ilícitas. Alguns postes de
luz estão com as lâmpadas quebradas e, segundo apontam algumas lideranças locais, isso serve para facilitar as ações de criminalidade e de violência
na região. Segundo os relatos de alguns moradores e lideranças, as mulheres
8
É um instrumento utilizado pelo Programa Mediação de Conflitos na perspectiva de mapear entidades, lideranças, grupos organizados, dentre outros atores da rede local.
9
CRISP. Diagnóstico Qualitativo das Condições Sócio Econômicas e Padrões de Criminalidade no
Bairro Nossa Senhora de Fátima - Sabará: UFMG, 2007.
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da região do Eucalipto têm que se recolher após as 20 horas, já que com o
escurecer, muitas delas têm medo de ser estupradas, fato já ocorrido diversas
vezes em uma área denominada Beira Linha.
No ano de 2007, o Núcleo de Prevenção à Criminalidade, lideranças e
gestores locais, realizou um fórum comunitário10 que tinha como objetivo trabalhar a relação entre polícia e comunidade no bairro de Fátima. Buscando
efetivar esse objetivo de forma mais eficaz, foram desenvolvidos três pré-fóruns comunitários na perspectiva de levar previamente à temática que seria
abordada no fórum para as três regiões do bairro (Eucalipto, Mangueiras e
Fátima). No pré-fórum realizado na região do Eucalipto, estiveram presentes
cerca de 25 pessoas que puderam discutir e colocar suas ideias. Embora a temática desenvolvida buscasse tratar da relação entre a polícia e a comunidade, os
moradores apresentaram diversas queixas com relação ao acesso, a dificuldade
de ligar para o disque denúncia, – já que não há nenhum orelhão nas proximidades – e, como queixa principal, verificamos a constante demanda de atividades que pudessem ofertar uma oportunidade de trabalho e uma saída do ócio
improdutivo (denominado pelos moradores como sendo a falta do que fazer,
principalmente porque os cursos e atividades aconteciam longe do Eucalipto).
As questões apontadas através dos fóruns comunitários, do diagnóstico
organizacional comunitário que pesquisou lideranças, grupos organizados
e equipamentos públicos, foram instrumentos embasadores do projeto de
coletivização de demandas, planejado para ser executado nessa região.

A coletivização de demandas na prevenção à violência e à
criminalidade
A práxis cotidiana da política de prevenção à criminalidade apresenta
grandes desafios, os quais demandam, da equipe técnica, uma análise apurada da dinâmica sócio-político-cultural do lócus de intervenção, para que
sejam propostas e/ou construídas conjuntamente com a comunidade formas
de proteção aos fatores de riscos detectados.
Conforme apresentado no tópico anterior, a região escolhida para a intervenção apresenta grande vulnerabilidade social, o que cobra ações mais
efetivas, seja pelo motivo do projeto estar gestando os recursos públicos,
mas também pela razão primordial do Programa Mediação de Conflitos estar
10 São espaços de discussão com a comunidade para retratar temas relacionados a Política de
Prevenção à Criminalidade.

166

Produção Teórica e Prática de Artigos Escritos pelas Equipes de Técnicos e Mediadores do Programa Mediação de Conflitos

alocado nestes espaços, a fim de prevenir à criminalidade. Para isso, um dos
eixos de atuação do Programa – mediação comunitária, por meio da coletivização de demandas – pode ser um dos instrumentos de intervenção da
política de prevenção na localidade, assim como tem sido a parceria com o
Instituto Albam, as oficinas do Programa Fica Vivo!11 os fóruns comunitários,
dentre outras ações desenvolvidas no local.
O processo de coletivização visa atuar em duas perspectivas: (a) na recorrência de uma determinada demanda que apresenta um mesmo fator de
risco; e (b) através da percepção técnica sobre uma demanda individual que
envolva ou possa envolver outros atores importantes, dando possibilidade
de tornar-se uma questão coletiva (MAGALHÃES, 2007). Portanto, é mister
fazer o apontamento de que a coletivização de demandas busca fomentar a
união de diversos atores na luta pelos direitos (civis, sociais e políticos), garantindo que a cidadania seja um direito exercido participativamente. Sendo
assim, pode-se compreender por coletivização:
(...) qualquer ação decorrente de questões que perpassam o envolvimento de
mais de um indivíduo no que diz respeito ao sentimento de pertença a determinada demanda. Estes vários atores envolvidos pactuam da via coletiva
para transformar dada circunstância, compartilhando saberes e almejando
acessos aos direitos garantidos a todos, fomentando o exercício da cidadania.
(LEANDRO E CRUZ, 2007, p.53)

Diante das questões coletadas nos fóruns comunitários e nas demandas
dos atendidos, a equipe do Programa Mediação de Conflitos detectou a possibilidade de desenvolver uma oficina artesanal com a palha da bananeira. A
escolha desta atividade se deu após reuniões entre as equipes do Programa
Mediação de Conflitos e do Programa Fica Vivo!
Teve-se como finalidade ofertar uma atividade laborativa grupal, possibilitando o aprendizado de um novo ofício e apresentando a importância do
trabalho cooperativo, além de reforçar questões relativas à autoestima e às
relações interpessoais. Assim, após o reconhecimento da demanda, a equipe
trabalhou no sentido de organizar a oficina.
Contudo, pode emergir uma questão ao leitor: o que este projeto de
coletivização tem a ver com a prevenção da violência e da criminalidade?
A resposta a esta questão está no Plano Estadual de Segurança Pública
de Minas Gerais, que propõe o modelo ecológico na atuação da prevenção à
11 Programa de Controle de Homicídios, implementado através da Superintendência de Prevenção à
Criminalidade (Seds), voltado para jovens de 12 a 24 anos em situação de risco social.
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criminalidade. Este modelo aponta uma visão ampliada para o problema da
criminalidade, destacando a importância que deve ser dada a outras formas
de desvantagens sociais existentes na comunidade. Assim, intervir nestes
fatores intrínsecos à criminalidade (desvantagens sociais), propiciará fatores
de proteção. Dessa forma:
O modelo vê o crime como resultado de uma variedade de fatores e condições
que se interconectam e se corporificam na teoria da etiologia múltipla e aponta ainda possíveis direções para ações de pesquisa e intervenção no combate à
violência. As ações de intervenção devem estar alicerçadas em conhecimentos
sólidos, dos fatores que geram e influenciam a violência na região onde vão
ser implementadas. (PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, 2003, p.41.)

Conforme supra citado, diversas desvantagens sociais foram detectadas.
Entretanto, a questão da ociosidade dos moradores apresentou-se como um
“território” produtivo para desenvolver ações que fossem convergentes com
a prática da política de prevenção.

Análise do processo grupal
Nesse tópico será enfatizado a escolha da metodologia utilizada, além
da elaboração, o desenvolvimento e a formação grupal. Serão abordados os
desafios encontrados durante a realização das tarefas propostas e os resultados de todo o processo.

Construção e formação do grupo
Inicialmente, a construção do grupo da oficina com a palha da bananeira
contou com a presença dos participantes do projeto “Convivendo Melhor”,
desenvolvido pelo Instituto Albam em parceira com o Programa Mediação
de Conflitos. Este projeto busca, através de grupos reflexivos, tratar, de
forma transversal, questões relativas à violência doméstica numa perspectiva de prevenção primária. No decorrer dos monitoramentos do Projeto
Convivendo Melhor, a equipe técnica do Programa Mediação constatou a
demanda dos participantes de elaborar um produto concreto, algo que extrapolasse as produções subjetivas e pudesse ser concretizado, algo material.
Durante a organização da oficina, outros interessados foram se integrando,
porém, como pré-requisito era necessário que os mesmos participassem do
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projeto “Convivendo Melhor”. Com isso, buscou-se potencializar e qualificar
as ações que já eram desenvolvidas na região.
O grupo foi composto de forma heterogênea. Sendo assim, havia participantes de todas as idades e sexo. Para a condução da oficina foi contratada
uma artesã, que tinha bastante experiência em transformar a palha da bananeira em objetos utilizáveis.
No primeiro momento, percebeu-se um estranhamento por parte dos
participantes do grupo em formação, devido à falta de entrosamento individual. Aos poucos, as relações foram se estreitando e a integração começou a
fazer parte da dinâmica do grupo, o que gerou o aparecimento das diferenças
e a necessidade de pensar em estratégias para a resolução dos conflitos, elaborando assim, soluções produtivas para os conflitos.

Aprender a aprender
A oficina com a palha da bananeira foi dividida em 20 encontros, os
quais aconteciam 2 vezes na semana, no período de 2 horas/aula. Os módulos apresentados pela professora-artesã se dividiriam em graus de dificuldade, começando dos objetos mais fáceis para os mais complexos de serem
confeccionados.
O primeiro desafio verificado foi a dificuldade de alguns participantes
diante do novo, do desconhecido. Ficava evidente na fala dos participantes:
“eu não sei” ou “eu não consigo”. Parecia algo impossível, pois para alguns
foi difícil visualizar a transformação da palha da bananeira – matéria prima descartável e de aparente inutilidade – em um belo produto artesanal.
Contudo, o aprendizado foi rápido e o resultado da produção ficava estampado no rosto pela satisfação diante da confecção da peça.
De todos os participantes uma pessoa chamou mais a atenção logo no
primeiro encontro. Dona Maria12, 72 anos, a qual tinha como colega de curso
uma de suas netas de 13 anos de idade. No primeiro dia do curso, Dona
Maria apresentava dificuldades para pegar a tesoura, deixando nítida a impressão de que a palha era mais dura para ela e que o corte não se efetuaria.
Vendo sua dificuldade a neta ofertou ajuda, dizendo que cortaria para ela.
Dona Maria se negou e continuou tentando até conseguir sozinha. Ao final,
embora tivesse demorado um pouco mais que os outros componentes do
grupo, conseguiu produzir a peça que foi proposta pela professora. Dona
12

No intuito de preservar a identidade dos participantes os nomes utilizados no artigo serão fictícios.
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Maria continuou a participar dos encontros e aos poucos se destacava pela
qualidade de suas peças. Porém, por motivos de saúde e pela dificuldade de
acessar o espaço onde aconteciam as oficinas, não participou da última etapa
do curso.
Os membros do grupo tiveram constantemente que aprender a aprender. Aprender a lidar com as questões de acesso, as dificuldades físicas (havia uma participante deficiente física) e acima de tudo: aprender que eram
capazes de aprender.

A dimensão do coletivo: o outro e eu
Nas chamadas sociedades complexas contemporâneas, cada vez mais
torna-se perceptível uma construção subjetiva individualizante. A vida
metropolitana destaca-se pela heterogeneidade cultural, com uma gama de
variedades de experiências, de costumes e padrões morais diferenciados.
(VELHO, 2004). Essa configuração favorece a fragmentação da cultura, e a
percepção do coletivo cada vez mais segmentada. Segundo Deise Mancebo,
tem-se, nos dias que correm, um homem movido pelo individualismo competitivo, pela intimização exacerbada, pela disciplina e docilidade imposta aos
corpos, ou por todas essas dinâmicas combinadas, mas submetido ao império
de uma micro-ética que o impede de formular e agir em prol de acontecimentos globais. (MANCEBO, p.10, 1999)

A escolha da abordagem metodológica que contemplasse o coletivo, fez
com que a equipe técnica optasse pelo grupo como uma ferramenta para
chegar aos objetivos planejados. Acreditou-se com isso, que ao encontrar
uma identificação no grupo, o sujeito passa a aumentar sua rede de relações
e de confiança o que pode possibilitar uma maior qualidade nas suas interrelações cotidianas, pois é no grupo que “os sujeitos humanos se reconhecem
como participantes de uma sociedade, inseridos em uma teia de relações
e papeis sociais, através das quais constroem suas vidas” (AFONSO, p.19,
2003). O grupo possui uma dimensão estruturante para o sujeito na medida
em que é um espaço de troca, de conflitos e de escolhas. Ao se formar o
grupo para um objetivo específico (oficina de artesanato com a palha da
bananeira), os participantes encontraram-se ali com amigos, vizinhos e até
mesmo com os familiares (mãe e filhos, avó e neta, marido e mulher). Sendo
assim, o espaço do grupo os levava a compartilhar um espaço em comum,
com objetivos semelhantes, onde eles teriam de aprender a compartilhar
regras e valores, compreender e trabalhar seus conflitos,desenvolver suas
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capacidades manuais e criativas, além da possibilidade de aprender o sentido da cooperação. É importante enfatizar o papel da facilitadora-artesã na
condução do grupo. Percebeu-se que, além de ensinar, ela exercia um papel
fundamental no estabelecimento das relações deste grupo.
Diversos episódios colocaram para o grupo a necessidade de elaboração
de ações conjuntas. Assim teve que acontecer quando os materiais foram
roubados; com a regulação do próprio grupo na entrada de um novo membro; ou até mesmo na organização para distribuir o lanche. Esses momentos
demonstraram como que de uma forma natural os integrantes saiam de suas
posições individuais – do eu, do meu – e passavam a compreender o outro
na dimensão do grupo.

Resultados
É necessário destacar que os processos de monitoramento e avaliação se
deram durante toda a execução do trabalho. As oficinas eram monitoradas quinzenalmente, com emissão de relatórios e reuniões periódicas de avaliação.
Dessa forma, foi possível verificar alguns resultados qualitativos da intervenção proposta: (a) o acesso ao trabalho com a geração de um produto
real, pode ofertar o sentimento de utilidade e autovalorização (aumento da
autoestima); (b) o trabalho com o grupo possibilitou o desenvolvimento de
vínculos, criando-se assim, uma identidade coletiva; (c) embora não estivesse
contida nos objetivos do projeto, a geração de renda foi um resultado indireto. Alguns participantes criaram suas peças e começaram a vender no comércio local do bairro, em Sabará e em Belo Horizonte. (d) visando qualificar o
projeto, a Diretoria de Articulação Comunitária (DAC), indicou a oficina de
artesanato com a palha da bananeira para se tornar uma Unidade Produtiva
no ano de 2009. As unidades produtivas são incubadoras de projetos acompanhados pela OSCIP Aprecia, através da parceria com a Superintendência
de Prevenção à Criminalidade (Spec). Com este acompanhamento mais sistemático e especializado os participantes do projeto poderão se capacitar em
empreendedorismo e gestão, o que poderá ofertar maior capacidade de auto
sustentabilidade ao projeto.

Considerações finais
O trabalho tem o poder de converter algo aparentemente sem importância, em grandes obras. Transformar a palha da bananeira que seria matéria
171

Programa Mediação de Conflitos – Parte II

orgânica para o solo em uma obra de artesanato, é sem dúvida, um belo
exemplo de como o homem dá novos sentidos à natureza, atuando como cocriador das coisas. Durante a oficina com a palha da bananeira ficou visível
que cada obra produzida era refletida no semblante dos participantes, sobre
os quais irradiava alegria ao vencerem mais um desafio. Os frutos do trabalho geravam uma possibilidade de retorno financeiro e de auto-valorização,
reforçada pela construção das belas peças artesanais.
Assim, verificou-se que a atividade proposta pelo Programa Mediação
de Conflitos proporcionou mais do que a ocupação do tempo ocioso, efetivou-se no espaço do grupo um momento de discussão e reflexão sobre novas
perspectivas de vida. Tal intervenção propiciou a prevenção à violência e à
criminalidade, na medida em que atuou sobre algumas desvantagens sociais
presentes no contexto descrito, construindo, junto à comunidade, fatores de
proteção aos fatores de risco detectados.
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RELAÇÕES DE DOMINAÇÃO: DESAFIO À AUTONOMIA E À
CORRESPONSABILIDADE
Breno Macedo Ferrari
Ludmila Maia Ramos
Paolla Aguiar Clementino

Introdução
As reflexões que moveram a construção do presente artigo começaram
a ser levantadas desde o final de 2005, quando a equipe local do Programa
Mediação de Conflitos buscou diagnosticar as relações comunitárias no
aglomerado Morro das Pedras em Belo Horizonte. A partir da consolidação das ações do Programa na região, através da Política Estadual de
Prevenção à Criminalidade, os mediadores observaram uma dificuldade da
comunidade em se organizar em torno das demandas locais. Diante disto
buscou-se compreender quais fatores poderiam dificultar esta participação, chegando-se à hipótese de que as relações de dominação muitas vezes
exercidas pelas lideranças acabavam por dificultar o desenvolvimento de
posturas autônomas e co-responsáveis; posturas estas fundamentais para
qualquer processo de mobilização.
Através das diversas ações comunitárias desenvolvidas pelo Programa
ao longo destes três anos e meio, buscou-se como prioridades identificar
as principais demandas que emergiam da própria comunidade, além de levantar as lideranças comunitárias apontadas como legítimas pela rede local.
Neste contexto, o foco da Mediação tem sido trabalhar em parceria com as
lideranças locais, construindo projetos e ações capazes de favorecer a organização comunitária e a criação de fatores de proteção dentro do modelo
ecológico de prevenção à criminalidade. Entretanto, o trabalho da equipe
esbarrou na dificuldade de construir, ao lado destas lideranças, um formato
de participação comunitária inclusivo e emancipatório, capaz de dar voz e
legitimidade a todos os envolvidos, ao invés de priorizar a centralidade de
alguns “líderes”.
O objetivo desse artigo é, portanto, dialogar sobre a interação das lideranças e dos moradores locais em projetos e ações comunitárias, buscando refletir sobre os movimentos que interferem no desenvolvimento da
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autonomia e da corresponsabilidade, a partir da experiência adquirida pela
equipe técnica no aglomerado Morro das Pedras. Dito isto, faz-se necessário
esclarecer que não se pretende esgotar todas as temáticas concernentes à
organização e à mobilização comunitária, mas sim provocar reflexões.

Participação Comunitária e Democracia
Atualmente, utiliza-se amplamente o termo comunidade para designar as regiões de vilas e favelamentos urbanos ou as populações habitantes em áreas de exclusão econômica e social. Ao que tudo indica, referir-se
a estes públicos através do termo comunidade parece ser um eufemismo,
uma forma de suavizar a vida em meio à pobreza, à marginalização e
à falta de acesso a diversos bens e serviços essenciais. Por outro lado,
o termo comunidade pode constituir uma idealização de certas características que muitas vezes são encontradas nestes contextos – a vivência
compartilhada do estigma e da exclusão tendem a criar um sentimento
de coletividade.
Embora não se pretenda através deste estudo estabelecer uma clareza
conceitual em torno da ideia de comunidade, faz-se importante tocar, ainda
que de maneira introdutória, em alguns pontos que permitirão desenvolver os conceitos basilares apresentados no objetivo do artigo: autonomia e
corresponsabilidade. Neste sentido, vale insistir que há uma tendência das
pessoas a estabelecerem certos laços de identificação quando elas se encontram em situações adversas ou de exclusão. No caso das vilas e favelas, as
adversidades impostas pela marginalização constituem, muitas vezes, formas claras de violência e fontes comuns de significação negativa no processo
de constituição das subjetividades. Mas o que se observa é que o vínculo
criado por situações adversas nem sempre é suficiente para convocar o grupo
a solucioná-las de forma coletiva.
Diversos autores contemporâneos, desde a sociologia e a psicologia
social ao direito, abordam a organização social em torno de comunidades como o modelo fundamental e, até mesmo ideal, da democracia – a
democracia participativa como forma de governo onde o Estado e o povo
somam forças para a construção de uma sociedade para todos. Mas, antes
disto, com o final da Ditadura Militar na década de 1980 no Brasil, criamse elevadas expectativas em torno da conquista do direito (e também do
dever) do voto e a possibilidade de o povo eleger seus representantes.
Entretanto, ignorou-se o hiato entre a existência formal de instituições e a
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incorporação da democracia às práticas cotidianas dos agentes políticos e,
principalmente, da sociedade de maneira geral.
Como aponta Lavalle (2003), a transição da Ditadura Militar no Brasil
deixou invisível alguns traços pouco democráticos da política como a altíssima continuidade dos interesses políticos dominantes e a desigualdade de
acesso ao poder. Ainda segundo este autor, na década de 1990 a situação começa a mudar quando as principais teorizações passam a deslocar o foco da
relação Estado/indivíduo, incorporando a sociedade civil como protagonista.
O alargamento do conceito de cidadania constitui, pelo menos teoricamente,
uma mudança significativa na sociabilidade ao enfatizar a importância da
participação e da organização da população na construção de uma sociedade
mais justa.
Guareschi (1996) argumenta a importância da constituição de comunidades no processo de efetivação da democracia. Para ele,
(...)somente quando existem verdadeiras comunidades, onde as pessoas ‘são
chamadas pelo nome’, isto é, são identificadas e podem participar, é que pode
existir democracia. Um país pode ter 150 milhões de habitantes. Mas esse país
somente será democrático se houver em sua base, uma rede de comunidades,
onde os cidadãos exercitam seus direitos de participação e são respeitados
como pessoas. GUARESCHI (1996, p. 96)

Na visão deste autor, para que haja uma comunidade de fato, cada pessoa deve ser capaz de manter sua singularidade, sem deixar de completar-se
na relação com o outro. Na comunidade as pessoas “tem voz e vez, podem
colocar em ação suas iniciativas, desenvolvem sua criatividade, mas seu ser
não se esgota nelas mesmas” (GUARESCHI, 1996, p. 96). De forma semelhante, Gustin (1999) aponta como necessidade humana fundamental a autonomia, não em um sentido de autossuficiência, mas desenvolvendo-se de
forma dialógica inserida em um determinado contexto social. Neste sentido,
“a autonomia deve ser compreendida, portanto, como de natureza social, e
o indivíduo só pode apreender o seu significado a partir da interação social
com os demais” (GUSTIN, 1999, p.32).
Para a constituição de comunidades caracterizadas por serem um espaço democrático e de participação efetiva da população, o desenvolvimento de
autonomia é peça fundamental. Sabe-se que a vivência comum em ambientes
marcados pela exclusão social e pela precariedade de condições de vida pode
ser uma ponte para a construção deste ideal de comunidades autônomas, mas
pode também abrir espaço para o estabelecimento de relações desiguais de
poder e dominação. O desafio que se coloca é o estabelecimento de estratégias
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capazes de catalisar a constituição de autonomia, passo inicial para que cada
indivíduo possa aprender a se expressar e trabalhar de maneira corresponsável
em ações de âmbito comunitário.
Levando em consideração as questões levantadas até este ponto, pretende-se a partir de agora articular teoria e prática, relacionando a vivência
junto à comunidade local com as reflexões propostas.

Relações Comunitárias no Morro das Pedras
A partir da experiência adquirida pela equipe do Programa Medição
de Conflitos no aglomerado Morro das Pedras junto aos grupos e lideranças locais, percebe-se que a grande dificuldade no processo de desenvolvimento de posturas autônomas e corresponsáveis, conceitos estes
em forte interação, é criar espaços abertos à participação de todos. Tal
participação ocorre através de vínculos que são “o conjunto de relações
que definem o envolvimento com as causas e com os projetos em si”
(HENRIQUES, BRAGA, MAFRA, 2002, p. 30) e nesse sentido a mobilização aconteceria através de uma convocação de vontades e interesses de
determinados agentes sociais em direção a situações problemáticas ocorridas no meio da comunidade. Ou seja, situações sociais que envolvem
as pessoas de tal forma que elas se sentem impulsionadas a participar de
ações em prol de sua resolução.
Tem-se observado uma dinâmica local semelhante ao longo do processo
de mobilização e constituição de lideranças. A partir de uma situação problema – que pode envolver questões de moradia e urbanização, conflitos locais
ou com o poder público, precariedade dos serviços de saúde e educação,
entre outras questões – começam a aparecer laços de solidariedade em torno
da adversidade comum. Discussões surgem de maneira dispersa, enquanto
algum morador imerso em meio ao problema começa a despontar como liderança local, interessada em contribuir para a solução da questão. Este líder
(pré-constituído ou em ascensão) passa a ser visto como referência em torno
do referido problema. Muitas vezes, a comunidade delega a esta liderança o
papel de representante dos seus interesses.
A questão da representatividade se torna problemática quando este
líder começa a agir de acordo com sua própria consciência, criando-se um
hiato entre as posturas adotadas por ele e o grupo que o legitimou. Isto
pode ocorrer em função do enfraquecimento dos espaços efetivos de discussão, já que, se cada indivíduo não tem condição de participar e de exercer
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sua autonomia, então pode ser que a voz do líder deixe de representar a voz
do grupo.
Capra (2002) define as relações de poder, sob o ponto de vista cultural,
como posições de autoridade estabelecidas por consenso de acordo com as
regras de conduta específicas da cultura em questão e distingue relação de
autoridade da relação de exploração.
A origem do poder, pois, está em posições de autoridade definidas pela cultura, posições essas nas quais a comunidade se apóia para a resolução de
conflitos e a tomada de decisões em vista de ações sábias e eficazes. Em outras
palavras, a verdadeira autoridade consiste em dar aos outros o poder de agir.
Porém, acontece com frequência de as insígnias que dão o poder de comando
serem passadas a alguém que não possui a verdadeira autoridade. Nesse caso,
a fonte de poder deixa de ser a sabedoria do verdadeiro líder e passa a ser a
pessoa que porta as insígnias; e nessa situação, é muito fácil que a função do
poder deixe de ser a de capacitar os outros e passe a concentrar-se na pura e
simples afirmação dos interesses de um indivíduo. É aí que o poder se liga à
exploração.“ CAPRA (2002, p.178)

Por sua vez, Guareschi (1996) faz uma diferenciação entre poder e
dominação. Para este autor, poder é uma capacidade de qualquer pessoa
que possui habilidade de responder por seus atos, executar uma ação no
grupo ou desempenhar qualquer atividade. Diante disso, numa comunidade e num grupo disposto a discutir uma questão comunitária, todos os
participantes têm algum poder, “na medida em que ‘podem’ fazer qualquer coisa” (GUARESCHI, 1996, p. 90). Já o processo de dominação se
distingue do poder, uma vez que se configura uma relação em que uma
das partes de um grupo se apropria do poder de outras. Ele explica que
“dominação é uma relação onde alguém,(...) se apropria de seus poderes (capacidades) e passa a tratá-lo de maneira desigual.” (GUARESCHI,
1996, p.90).
Seguindo este raciocínio, na prática, quando a relação de dominação
existe, o desequilíbrio na interação do grupo faz com que cada indivíduo
deixe de se sentir responsável pela construção da solução do problema
comunitário. Tal situação inviabiliza o desenvolvimento da corresponsabilidade, definida como um nível de envolvimento em que a pessoa “se
sente também responsável pelo sucesso do projeto, entendendo sua participação como parte essencial do todo. Esta é gerada, basicamente, através
do sentimento de solidariedade e compaixão”(HENRIQUES, BRAGA,
MAFRA, 2002, p. 39).
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Ao longo da execução de projetos e ações comunitárias, a equipe técnica tem observado grupos desmobilizados com grande dificuldade de se
organizar, dividir tarefas e participar. Essa dinâmica sugere a existência de
relações de dominação, num movimento dialético em que algumas lideranças apropriam-se do poder de participação do grupo, enquanto este abre mão
da construção dos destinos da sua comunidade.

Considerações Finais
A partir do exposto, o trabalho do mediador comunitário encontra como
desafio a tarefa de intervir de forma transformativa nas relações de dominação que são observadas na dinâmica comunitária da região. Tal intervenção
tem como objetivo:
(...) aprender estratégias que favoreçam a construção de comunidades que
façam uso de alternativas não violentas para a construção de conflitos e problemas, desenvolver relações intergrupais positivas, respeitar e celebrar a diversidade, preparando os indivíduos para as responsabilidades da cidadania.
(CRAWFORD E BODINE apud SOUZA, 2003, p, 95).

O questionamento que se coloca é como o mediador deve se posicionar a fim de cooperar para o equilíbrio de poder, mantendo a equidistância, favorecendo não só o protagonismo individual, mas sobretudo
sensibilizando as pessoas em relação às outras. Sua atuação deve questionar as relações de dominação que podem se constituir entre as lideranças e suas comunidades, favorecendo que cada indivíduo se desenvolva
como cidadão; capaz de transformar seu mundo de forma autônoma e
corresponsável.
Considerando que o foco da mediação são as pessoas e as relações estabelecidas entre si, considerando ainda que o trabalho comunitário também
é constituído de relações interpessoais, pode-se afirmar que os principais
objetivos da mediação podem ser ferramentas adequadas para se intervir
junto a grupos e comunidades.
A mediação tem como algumas de suas finalidades básicas a criação de
espaços de diálogo e de cooperação, o fomento ao envolvimento e à responsabilização das pessoas nas questões individuais e coletivas, bem como a
promoção do reconhecimento da alteridade e do respeito às diferenças.
Como já foi tratado, as relações de dominação constituem um entrave
ao estabelecimento da autonomia e corresponsabilidade, na medida em
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que perpetuam a emergência de líderes que, atuando de forma centralizadora, se constituem como os detentores do saber, conhecedores da verdade e responsáveis por solucionar os principais problemas e demandas
comunitários. Diante deste formato de liderança costuma-se estabelecer
relações de dependência, apatia e comodismo por parte daqueles que deveriam ser parceiros na busca por alternativas aos problemas que afetam
a vida da coletividade.
É exatamente sobre a dinâmica destas relações que a técnica da mediação pode ser utilizada. Durante as reuniões e encontros comunitários, o mediador deve atuar trazendo questionamentos que favoreçam mudanças nas
posturas pessoais. O mediador precisa ser catalisador nos processos grupais
e coletivos no sentido de dar voz aos envolvidos e devolver os problemas em
pauta para que, conjuntamente, pensem soluções criativas, permitindo que
todos se sintam ouvidos e reconhecidos.
Através da atuação ao lado da comunidade e das lideranças locais, o
mediador poderá também sensibilizar e capacitar estas lideranças a utilizar as ferramentas da mediação, multiplicando estratégias que favoreçam a
construção de comunidades participativas. Apenas pode haver participação
efetiva em um ambiente em que cada indivíduo se sente parte da solução
dos problemas que estão sendo discutidos. Neste sentido, percebe-se que a
metodologia da mediação tem sido frutífera – pois privilegia a autonomia
dos envolvidos – e pode ser aplicada às intervenções comunitárias em busca
da construção da corresponsabilidade.
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A sociedade atual é plural, multicultural, divergente, marcada pelas diferenças sociais, políticas e, principalmente, econômicas. A violência e a
criminalidade nas áreas de alto índice de vulnerabilidade social constituem
um dos maiores problemas de caráter público e social, passíveis de intervenções, por meio de programas baseados nas ações articuladas de diferentes
órgãos públicos e da sociedade civil. De acordo com Lopes (2006), a exclusão
social se apresenta através de fenômenos como: desemprego, desagregação identitária, fome, violência, e ainda falta de acesso a bens e serviços,
segurança, justiça e cidadania. Diante deste contexto, o Projeto Temático
Periferia Colorida, visa resgatar o conceito de cidadania e democracia nas
comunidades atendidas pelo Programa Mediação de Conflitos (PMC) da
Superintendência de Prevenção à Criminalidade da Secretaria Estadual de
Defesa Social de Minas Gerais.
Enquanto uma ação da Política de Prevenção à Criminalidade, o projeto
Periferia Colorida, em suas intervenções, discussões e bastidores apresenta
características de uma política de organização da sociedade civil, através do
prisma comunitário (na organização de interesses localizados) e pelo prisma
social (organização de interesses dispersos). O projeto recoloca, ademais, a
questão da democracia, tornada também componente fundamental do bemestar social. O projeto também se inclui em algo básico das políticas participativas: o compromisso emancipatório. “Emancipação social, é, em seu âmago, descobrir-se capaz de realizar o processo emancipatório por si mesmo,
182

Produção Teórica e Prática de Artigos Escritos pelas Equipes de Técnicos e Mediadores do Programa Mediação de Conflitos

dentro de circunstâncias dadas” (DEMO, 2001, p 41). O autor ainda enfatiza
dizendo que a participação é a alma da educação, envolta no processo de desenvolvimento de características criativas no sujeito social. E o que interessa
ao Programa Mediação de Conflitos e ao Periferia Colorida, fazendo uma
analogia à educação, é que educar de verdade é motivar o novo mestre, não
repetir discípulos.
A ideia de revitalizar as casas da comunidade surge como uma ação
de outro projeto do Programa Mediação de Conflitos, o Polícia e Comunicade
em novembro de 2007. O objetivo dessa ação era proporcionar espaços
de convivência e diálogo entre a polícia, especificamente o Grupamento
Especializado em Patrulhamento em Área de Risco (GEPAR) e os moradores das comunidades atendidas pelo Núcleo de Prevenção á Criminalidade
do Barreiro (NPC Barreiro). O início do Periferia Colorida (PC) foi muito
incipiente, com a organização de reuniões com um grupo de lideranças para
ajudá-los a pedir doações de tinta (não existia recurso financeiro), escolher
as casas a serem pintadas (privilegiou-se casas que tinham a localização de
destaque visual na comunidade) e o cronograma de intervenções.
Nessa fase inicial, não foi exigida nenhuma contrapartida dos moradores
em relação ao benefício da pintura. Em consequência disso, somente as lideranças da comunidade é que trabalhavam durante as intervenções, os próprios
moradores das casas não apareciam para a pintura. Então o grupo de lideranças
(agora chamados de coordenadores), decidiu que o PC deveria assumir outro
critério para incluir as casas a serem pintadas; os moradores delas deveriam
participar de reuniões e ser responsáveis pela pintura da casa um do outro, em
esquema de mutirão (como nos movimentos de casa própria).
Ao mesmo tempo em que os coordenadores do PC construíam esse novo
formato, esse projeto recebeu uma verba destinada pelo PMC, o que estimulou o grupo na realização das ações propostas, divulgação, inscrição e
organização das famílias abrangidas pelo PC. Além da tinta, o morador que
não tivesse a casa rebocada, receberia o material para que sua casa tivesse
condições de ser pintada. A promoção da Cidadania e a potencialização do
Capital Social se tornaram os novos objetivos desse projeto, cuja intenção é
criar vínculos de solidariedade que permitam que as pessoas se disponibilizem a trabalhar juntas em busca de melhorias para a comunidade. No grupo
de coordenadores, apenas dois dos seis iniciais permaneceram no projeto
enquanto participantes.
Inicialmente, foram inscritas 24 famílias, no final do projeto permaneceram 15, pois ao longo da execução, foram excluídas aquelas que não
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cumpriram com os critérios estabelecidos pelo próprio grupo: não faltar às
reuniões, participar das pinturas e, caso não fosse possível, justificar ou enviar outra pessoa da família no seu lugar. As reuniões foram denominadas de Encontro de Formação (EF) e as pinturas das casas de Intervenção
Urbanísticas (IU).
Os Encontros de Formação (EF) eram espaços reflexivos de discussão
sobre a identidade, representação social, cooperação, solidariedade, corresponsabilidade, fatores da violência e da criminalidade, conceitos de segurança pública, além de emancipação e de cidadania. As temáticas foram
trabalhadas através de situações trazidas pelos participantes do grupo, de
forma espontânea durante as dinâmicas aplicadas.
Nos EF, para que os participantes do grupo interagissem e entendessem os conceitos de uma forma mais dinâmica, foram usadas técnicas como
teatro de improviso, dinâmicas de grupo e espaços de discussão, a fim de
que o grupo criasse espaços reflexivos, tanto sobre o andamento do projeto
quanto sobre a dinâmica de funcionamento da comunidade. Esses momentos
podem ser entendidos como Oficinas, uma prática de intervenção psicossocial em contexto comunitário através de trabalho com grupos, no qual
o grupo trabalha em torno de uma questão central, no intuito de que este
consiga resolvê-la ou transformá-la de acordo com a realidade em que vivem
seus participantes. Os Encontros de Formação não se limitaram, conforme
preconizado por Afonso (2002, p.11) “a uma reflexão racional, mas envolve
os sujeitos de maneira integral, formas de pensar, sentir e agir”.
Outro momento importante foram as Intervenções Urbanísticas (IU), que
eram a continuidade das discussões realizadas nos Encontros de Formação.
As pinturas das casas foram realizadas nos finais de semana, alternando
entre sábados e domingos. Esse momento foi percebido mais do que apenas
como um espaço para pintura de casas, mas também como um momento de
interação e cooperação entre o grupo. Durante a pintura da casa, os participantes conversavam, trocavam experiências, contavam a sua história de
vida e faziam confidências. Isso possibilitou que eles desenvolvessem laços
afetivos não só com o morador daquela casa, mas com toda a sua família.
As IU eram realizadas e acompanhadas por diversas pessoas da comunidade que não estavam inscritas no PC, a maioria adolescente, que se mobilizavam para participar desse momento solidário. Esse ponto de encontro da
comunidade era um momento de descontração, pois ao final de cada pintura
era oferecido ao grupo um lanche ou almoço fornecido pelo morador. Além
disso, a participação desses adolescentes era muito valorizada pelo grupo,
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pois o próprio grupo já os percebiam como parte do PC, conceito esse que vai
ao encontro do objetivo do projeto que é estimular os laços afetivos e a rede
solidária da comunidade.
No inicio, os participantes eram queixosos, tinham um discurso assistencialista, reclamavam da postura de outros moradores da comunidade e não se
viam enquanto responsáveis na execução do projeto, delegavam à equipe do
PMC a resolução de qualquer problema. A postura da equipe do Programa foi
trabalhar com o grupo a construção de soluções e decisões coletivas, adotando
uma postura crítica em relação à posição passiva dos participantes, estimulando
continuamente a autonomia coletiva. Uma das estratégias foi de propor uma
divisão do grupo em pequenas comissões que ficariam de referência em assuntos como fiscalização, organização e criação de atividades para a continuidade
do projeto. A proposta foi aceita pelo grupo e ao longo de sua execução foi
possível observar que houve uma maior coesão dele. No grupo já despontava
alguma autonomia para se organizar, configurando assim um cenário propício
para que as pessoas pudessem estar mais próximas de atividades que antes elas
não participavam, mas eram essenciais para o andamento do projeto. Nesse
contexto, o grupo pôde traçar metas, prazos e regras, refletindo a autonomia
criada através da potencialização do capital social das comunidades que, por
fim, busca propiciar o resgate da cidadania.
Se antes o grupo insistia na postura passiva, esperando uma resposta do
Programa Mediação de Conflitos, hoje grande parte de seus participantes se
apropria da proposta do projeto Periferia Colorida. Eles conseguem perceber
que não estão incluídos no Projeto só para que sua casa seja pintada, mas
também para tomar decisões sobre o projeto; problematizar questões pertinentes ao mesmo e a comunidade como um todo; bem como cooperar e buscar melhorias para si e para outros moradores. Vizinhos que antes sequer se
cumprimentavam, hoje, durante os encontros de formação e de intervenção,
partilham opiniões e dialogam.
O projeto se revelou como um meio de transformação social, não só na
estética das casas, mas na potencialização do capital social existente nesse
aglomerado. Capital social, segundo Gustin (2005), são as relações de solidariedade, confiança e compreensão entre os indivíduos, grupos e comunidades; que se apresenta através do senso de responsabilidade das pessoas
quanto às dificuldades de sua comunidade. E ainda, segundo Araújo (2003,
p.10), capital social expressa a “capacidade de uma sociedade de estabelecer
laços de confiança interpessoal e redes de cooperação com vistas à produção
de bens coletivos.”.
185

Programa Mediação de Conflitos – Parte II

Durante o Projeto, duas participantes adoeceram – em períodos diferentes – e ficaram impossibilitadas de comparecer aos encontros de formação
e às intervenções urbanísticas. O grupo discutiu a esse respeito e optou por
não excluí-las do projeto, uma vez que, apesar da frequência nos encontros
ser pré-requisito para a pintura da casa, considerou-se que elas eram interessadas e empenhadas em participar do Projeto. O grupo foi solidário a ponto
de compreender a dificuldade dessas participantes.
Para gerar capital social é necessário investir em atividades sociais. A confiança é elemento básico – a cooperação também se mostra importante e será
bem aplicada quanto mais forte for a relação de confiança. Daí a necessidade de
ir além das atividades práticas de pintura das casas, e investir na coesão do grupo e na organização do mesmo, o que se dá através dos Encontros de Formação.
As regras são calçadas em reciprocidade e são criadas pelo próprio grupo, de forma
a estabelecer uma relação de igualdade entre seus membros. Se antes alguns participantes demonstravam grande dificuldade de se comunicar no grupo, usando
palavras provocativas para desqualificar a opinião de outros, hoje é possível vê-los
conversando com muita tranquilidade, em diversos locais da comunidade.
As ações de mobilização comunitária que PMC propôs no PC tiveram como
objetivo ampliar o nível de participação dos cidadãos na esfera política e civil da
sociedade. Essa participação pode ser considerada como um valor democrático,
isto é, a constatação de que eles podem influenciar as decisões de sua comunidade, isso possibilita que se percebam enquanto cidadãos. Exemplificando isso,
o surgimento de novas lideranças da comunidade nesse grupo, principalmente
três pessoas que têm-se destacado nas demandas coletivas e na postura de coordenadores de outros grupos que eles frequentam. Essas pessoas têm exercido
algumas atividades, tais como, coordenar as reuniões, construir a pauta, ajudar
a ponderar as opiniões diversas e estimular a participação das pessoas que têm
faltado nos Encontros de Formação ou nas Intervenções Urbanísticas.
Além de ter o mínimo de informação, as pessoas “precisam compartilhar
um imaginário, emoções e conhecimentos sobre a realidade das coisas à sua
volta, gerando a reflexão e o debate para a mudança.” (HENRIQUES; BRAGA;
MAFRA, 2002, p.31). Tal afirmação pode ser ilustrada com a fala de uma participante que disse que, através do Periferia Colorida, “queria levar palavras de
carinho, amor e paz à casa das pessoas da comunidade, pois era disso que elas
precisavam”. Percebe-se através dessa fala que já não bastava mais só a pintura
das casas: havia uma preocupação com o sentimento do próximo. E esse novo
posicionamento do grupo começou a se tornar frequente através da fala de
seus participantes, ao relatarem o dia da pintura, nos encontros de formação,
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não só como um momento de cumprimento de um compromisso, mas um momento de interação, no qual era possível conversar com os outros participantes
de forma descontraída. No caso do projeto Periferia Colorida, a mobilização do
grupo foi indispensável para o seu sucesso. Parece óbvia tal conclusão, mas de
nada adiantaria a simples presença dos moradores nos Encontros de Formação
e nas Intervenções Urbanísticas se eles não estivessem mobilizados, se estivessem apenas comparecendo às ações do Periferia Colorida.
Henriques, Braga e Mafra (2002) dizem que a mobilização passa, dentre
muitos outros pontos citados pelos autores, por mostrar, compartilhar e distribuir o problema às pessoas, afim de que elas se sintam corresponsáveis e
assim ajam com o objetivo de solucioná-lo. Sendo assim, a mobilização social
é algo essencial para transformação de um contexto comunitário, podendo
resultar na resolução de problemas e/ou alcance de melhorias, especialmente
em uma sociedade como a nossa, de caráter político democrático. Em um dos
Encontros de Formação, uma das participantes perguntou ao grupo o que
eles poderiam fazer por uma família que estava sem casa devido a um incêndio. Mesmo que não pudessem incluí-la no PC, o que aquele grupo poderia
fazer para ajudar aquelas pessoas?
Acreditamos que a mobilização social pode ser um instrumento eficaz
para garantir o aceso a direitos fundamentais, uma vez que possibilita que as
pessoas se percebam enquanto grupo e vislumbrem a relevância de se discutir, refletir e agir em conjunto na resolução de problemas da sua localidade.
A equipe do Programa, sempre apontou, durante todo o projeto, os fatores de
risco e de proteção social daquela comunidade, até o momento em que algumas pessoas do grupo começaram a expor e trocar opiniões, questionar suas
condições de moradia (a falta de identificação com a localidade em que moram por ser um lugar estigmatizado e carente de equipamentos públicos).
A participação comunitária pressupõe que as pessoas mudem de uma
posição passiva para a ativa, percebendo-se como corresponsáveis na manutenção ou mudança da realidade na qual estão inseridas (MELO, 2006).
Durante a Intervenção Urbanística em uma das casas, foi necessário passar
por um caminho com muito mato, com um cano de água perfurado e com
fiação irregular de energia elétrica. Um dos membros da equipe do Programa
indagou a moradora como era viver naquela situação. A moradora queixouse que ali era assim mesmo, esquecido pelos governantes. A partir dessa colocação foi possível trabalhar, com essa moradora, o que eles (comunidade) estavam para ser lembrados. Pontuou-se a existência de direitos fundamentais
que estavam sendo violados; mas que existia uma grande diferença entre ter
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direitos e acessar esses direitos. A diferença é a mobilização da comunidade.
Que os moradores precisariam se reunir para discutir e reivindicar os seus
direitos ao poder público. O mais interessante é que, após um tempo, essa
moradora nos procurou dizendo estar muito preocupada com a situação da
sua vizinhança e que ela tinha se decidido a dar o primeiro passo para resolver a situação, ela seria a liderança para os moradores, estava cansada de
esperar pelos outros. Seu intuito era mostrar à comunidade que, não é pelo
fato de morarem em uma favela que deveriam viver de qualquer jeito, que
mesmo morando lá era possível viver com dignidade.
O dialogo é o instrumento fundamental em qualquer processo que envolva mobilização social para promover uma política pública participativa. Os
Encontros de Formação foram o exemplo desse espaço de diálogo democrático,
de reflexão crítica e de transformação social. As ferramentas usadas em um
projeto que envolve a comunidade, de acordo com Henriques, Braga e Mafra
(2004), devem informar mobilizar, promover a coparticipação, identificar características em comum, e, sobretudo, tocar a emoção das pessoas acerca da
situação. No dia-a-dia do Periferia Colorida procurou-se promover um desafio
ao sujeito da comunidade, instigar a corresponsabilidade com a realidade da
favela e o meio onde vive. Nesse contexto, vemos o surgimento da identidade
cultural, defesa da cidadania e associativismo, práticas que aparecem durante
o projeto e que devem ser compartilhadas pelo Estado (papel do Programa
Mediação de Conflitos), mas não submetidas a ele (a exemplo de diversos outros programas de cunho socioeconômico e assistencialista).
Acredita-se que há o desafio do sujeito que se implica e possibilita assim
a reconstrução dos valores, acreditando que “nesse espaço (democrático),
emerge a oportunidade ineludível de formação do sujeito social, consciente
e organizado, capaz de definir seu destino e de compreender a pobreza como
injustiça social” (DEMO, 2001, p.41). O envolvimento da sociedade civil nas
decisões políticas e sociais pode catalisar, em muitos casos, o processo de
mudança e a chegada de novos ares que dizem respeito ao bem-estar, seja ele
de uma sociedade ou de uma comunidade.
Desta forma, a mudança estética da casa foi apenas uma desculpa para
que os moradores se reunissem e se mobilizassem em prol de um objetivo em
comum. Mas, o mais importante foi a repercussão desse projeto no cotidiano
da comunidade, pois o essencial não é a obra de cimento e tinta, mas a realização humana, capaz de promover o fortalecimento social deste ambiente,
condição fundamental à convivência pacífica e ao aprimoramento de valores
como honestidade, lealdade, respeito, civilidade e senso de justiça.
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Cabe ressaltar aqui que a participação do Programa Mediação de
Conflitos no Projeto Periferia Colorida se sustenta no sentido de instigar
as pessoas, a fim de que elas possam ser autoras e atoras de suas vidas e de
tudo aquilo que compõe e traz mudanças positivas para a comunidade onde
moram. Além disso, o Programa visa proporcionar espaços onde essas pessoas possam discutir e problematizar juntas, questões que as incomodam com
relação ao local onde moram e, juntas conseguirem se articular em torno
da (melhor) solução para tais questões. Esse movimento é capaz de suscitar
nesses moradores, aquilo que chamamos aqui de capital social. São os moradores os grandes responsáveis pelo Periferia Colorida.
A dinâmica do Projeto promoveu uma conexão com a cultura local e a
criatividade, favorecendo a autoestima, o empoderamento da comunidade e
o desenvolvimento de capital social, na medida em que estimulou o resgate
da cidadania, a criação e consolidação de vínculos de solidariedade. Esperase que uma comunidade capaz de estimar o seu local de convivência seja
capaz de cuidá-lo em suas várias dimensões e isso tudo pode contribuir na
prevenção à violência e à criminalidade.
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ENFRENTAMENTO DAS VIOLÊNCIAS:
A EXPERIÊNCIA DE GRUPOS DE MULHERES DO MORRO
DAS PEDRAS E VENTOSA
Breno Macedo Ferrari
Ludmila Maia Ramos
Paolla Aguiar Clementino

Introdução
Questões relacionadas à violência contra mulher e também os casos
relacionados aos conflitos intrafamiliares permeiam os relatos dos beneficiários – em sua maioria do sexo feminino – do Programa Mediação de
Conflitos, atendidos tanto no eixo atendimento, quanto no comunitário.
Ressalta-se que na maioria dos casos, as demandas que levam os usuários a procurarem o programa não se tratam inicialmente de questões
referentes à violência contra a mulher. Grande parte dos casos se inicia
com pedidos de orientação de caráter jurídico ou psicossocial, mas estas
demandas, ao serem trabalhadas, podem desencadear a emergência de
relatos envolvendo a violência.
É provável que muitos conflitos que ocorrem no âmbito familiar desencadeiem a consumação de violências, podendo se dar por agressões físicas,
psicológicas ou sexuais. Tais violências, quando praticadas contra mulheres,
tendem a não ser denunciadas, mantendo-se crescente o ciclo de violência.
Essa situação propicia o não relato da situação desta violência por aquelas
que demandam atendimento ao Programa Mediação de Conflitos.
Não obstante ser uma questão complexa, alguns fatores que podem ser
elencados para explicar a perpetuação deste tipo de violência - baixa autoestima, medo, dependência financeira e ou emocional - foram relatados por
uma das beneficiárias do Programa Mediação de Conflitos, localizado no
aglomerado Morro das Pedras e Vila Ventosa, em seu eixo atendimento.
O projeto “Mulheres Saudáveis e Felizes” – MSF – surgiu, portanto, em
2007, a partir da coletivização da demanda desta beneficiária que procurou o
Programa em busca de parceria no desenvolvimento de um projeto cuja finalidade seria a de proporcionar, às mulheres moradoras da região, ensinamentos para viverem melhor e trocar experiências de vida, fortalecendo-as a fim
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de descobrirem a capacidade que têm de enfrentar as diversas dificuldades
cotidianas, como violências domésticas, a falta de emprego e renda, conflitos
familiares, entre outras questões que permeiam o universo feminino e familiar. Tal interesse e tal necessidade surgiram a partir do próprio exemplo de
superação frente a uma situação de violência doméstica.
A equipe do Programa acolheu a ideia e acompanhou a demandante na
criação de uma logomarca para o Projeto e na articulação da rede local para
a obtenção de um espaço para as reuniões. O questionamento seguinte foi
como a mediação poderia contribuir na construção de um espaço em que
questões de exclusão, vivenciadas pelo universo feminino e suas relações
familiares e comunitárias, poderiam ser trabalhadas.
A solução foi a criação de grupos reflexivos com mulheres convidadas
pelas lideranças comunitárias e, também, pelas já atendidas pela equipe
do Mediação. A forma encontrada para a mobilização para os momentos
desses encontros foi a ministração aulas de confecção das bolsas artesanais
para a geração de trabalho e renda.
O projeto ainda propôs, em âmbito comunitário, promover a integração
entre moradoras de diversas vilas do aglomerado Morro das Pedras e entre
estas e as moradoras da Vila Ventosa. Tal integração é muito importante, considerando o contexto de mitos da região em que as pessoas temem circular entre
as vilas que compõem o Morro das Pedras e entre o Morro e a Ventosa.
Assim, pretendeu-se favorecer um declínio da exclusão social como violência ao promover mudanças não só de âmbito individual, mas também, ao afetar
as famílias representadas, possibilitando transformações sociais e comunitárias.

O projeto
Para o desenvolvimento do projeto foram estabelecidos quatro locais
para a realização semanal dos cursos, com duração de 2 horas, e a cada mês
um encontro maior seria realizado com a participação de todas as mulheres
frequentes. A proposta do curso foi apresentada às lideranças desses locais e
a partir do interesse demonstrado, estas referências se responsabilizaram por
convidar outras moradoras a participarem das atividades.
O público-alvo eram mulheres maiores de 16 anos, moradoras do aglomerado Morro das Pedras e da Vila Ventosa.
O objetivo geral do projeto era melhorar a qualidade de vida, a autoestima e autonomia financeira das mulheres moradoras do Morro das Pedras
e Ventosa, interferindo na diminuição de casos de violência doméstica e
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familiar contra as mulheres e dos conflitos intrafamiliares, desencadeados pela
exposição destas mulheres a fatores de risco, entre eles o da exclusão social.
Como resultados esperados pretendia-se a integração das mulheres das
diferentes vilas, favorecendo a melhoria da autoestima; a geração de renda
através da confecção de bolsas e a participação de famílias nos atendimentos
em mediação, além da indicação de novos beneficiários, pois desta forma
possibilitaria a ampliação dos conceitos de mediação e resolução pacífica de
conflitos dentro da comunidade.
Para o desenvolvimento do projeto, foram propostas a realização das
seguintes atividades: aulas em três dias da semana para a confecção das
bolsas; reuniões temáticas mensais e itinerantes com temas de interesse e escolha das mulheres; um evento de encerramento do projeto com as famílias
das mulheres; o escoamento da produção das bolsas em exposições, feiras e
outros eventos; e a apresentação do Programa Mediação de Conflitos, sua
metodologia, atuação e abrangência, durante os encontros.
Foram realizados sessenta e três cadastros de mulheres sendo trinta mulheres moradoras no Morro das Pedras e vinte e oito da Vila Ventosa (duas
não informaram o local e três são moradoras de outras regiões que foram
convidadas. Em setenta e três encontros de execução do projeto (julho a
dezembro de 2008), 41% das mulheres foram frequentes por mais de cinco
vezes. E em 42 % dessas aulas houve integração, ou seja, participação de
mulheres de diferentes regiões.
Durante os grupos, surgiram diversos momentos para contarem
suas histórias, se conhecerem e se ajudarem. Questões como violência
na comunidade, relações amorosas, educação de filhos, trabalho e saúde,
conflitos de vizinhança, relação polícia e comunidade, também foram
temas recorrentes. Com isso, acredita-se que o projeto conseguiu atingir o objetivo de criar um espaço de discussão de problemas e desafios
enfrentados no cotidiano das mulheres, além de promover o desenvolvimento de potencialidades criativas.
Segundo Gustin (1999), as potencialidades criativas permitem às pessoas
o reconhecimento de suas capacidades e de seu papel como ser autônomo e
corresponsável. Na medida em que as mulheres interagem nos grupos elas se
fortalecem na criação de estratégias de enfrentamento das condições de exclusão social, de distribuição desigual de poder e de desrespeito aos direitos
humanos - restrições que alimentam as violências e impedem o desenvolvimento da cidadania.
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(...) a superação das limitações naturais e ambientais e das diversidades culturais do ser humano só é possível através de sua capacidade criativa. Para
que isso se realize é imperioso que o homem se autodetermine e se emancipe
no sentido do múltiplo desenvolvimento das potencialidades e possibilidades
humanas para superação das restrições. Nesse sentido, é preciso sustentar um
patamar mínimo de progresso humano que permita a atualização e recomposição desse potencial (GUSTIN, 1999, p.24).

No início do projeto, com o recebimento da verba da primeira fatura, as mulheres participaram da compra dos materiais e assim puderam
conhecer as lojas com melhores preços e os produtos necessários para a
confecção das bolsas. Elas conseguiram doação de malhas e a professora
disponibilizou uma doação de retalhos. Assim, foram confeccionadas ao
todo 91 bolsas pelas mulheres frequentes no projeto. Dessa quantidade
de bolsas confeccionadas, 70% não foram vendidas, conforme era a meta
do projeto.
Dos três resultados esperados (integração das mulheres moradoras do
Morro das Pedras e Ventosa, favorecendo a melhoria da autoestima; geração de renda através da confecção de bolsas e aumento da participação
de famílias nos atendimentos em mediação com indicação de novos beneficiários), apenas o objetivo de geração de renda e autonomia financeira
das mulheres proposto pelo projeto não foi alcançado. Algumas hipóteses
como o curto tempo do projeto (seis meses), e a pouca exposição dos produtos em apenas três feiras, são levantadas para explicar a dificuldade do
escoamento da produção.

Considerações finais
Após os seis meses de execução do Projeto Mulheres Saudáveis e Felizes,
a equipe do Programa Mediação de Conflitos entendeu que o objetivo do
projeto de criar um espaço de discussão de problemas e desafios enfrentados
no cotidiano das mulheres e de resgate à autonomia, foi alcançado. Houve
participação e mobilização, confirmados pelos vários relatos sobre os benefícios que as reuniões trouxeram para a vida daquelas mulheres (em anexo).
Apesar das expectativas de geração de renda não terem sido atingidas, mais
de 90% dos relatos apontaram para vivências de bem-estar, de trocas, de
conhecimento de novas pessoas e aprendizados.
Quanto ao futuro do grupo, a maioria das mulheres deseja continuar
a participar e surgiram ideias de confecção de novos produtos e formação
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de uma cooperativa. Dessa forma, o trabalho da mediação prossegue em
outra etapa de construção de possibilidades para transformações na vida
e na autoestima das moradoras do Morro das Pedras e Ventosa. Através
do fortalecimento de um espaço legítimo e de poder criado pelas próprias
mulheres, em que estas possam se expressar e participar com confiança, é
possível o enfrentamento das desvantagens da exclusão social, uma das
fontes de violências.
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ANEXO
Depoimentos das mulheres participantes do projeto sobre a experiência de
aprendizado no curso, a interação com o grupo e aprendizagens para a vida:
“Foi legal, gostei muito! E se pudesse voltar eu voltaria, quero voltar. O problema foi não ter dado lucro. A parte boa foi conhecer novas mulheres e
fazer novas amizades. Gostei muito das pessoas do Programa Mediação de
Conflitos também.” M.P.F
“Foi muito boa e produtiva. Foi bom conhecer pessoas novas, conhecer a
professora. Me ajudou a conhecer coisas novas e a abrir novos horizontes.”
F.C.C.
“Muito boa. Convívio com outras pessoas e conhecer mais pessoas. A convivência com o grupo ajudou a descobrir que o meu caminho é mesmo a costura
de peça íntima e não bolsas. O serviço já estava dentro de casa e eu não sabia.”
M. A.
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“Foi especial poder ver o que eu conseguia aprender de novo.”M. N.S.
“Foi bom para a saúde, aprendi muitas coisas boas com o grupo, conversamos
e trocamos experiências. Considero positivo trabalhar em grupo pela troca de
experiências. “ D.P.
“O grupo pôde ajudar na questão psicológica. Vai ajudar a tirar a depressão, as
mulheres não vão ficar somente em casa. O grupo deve permanecer junto.” V.L.V.
R. comentou que sua médica disse que nos últimos dias ela havia tido uma
melhora considerável do seu quadro de depressão. Atribuiu essa evolução a
sua participação no grupo e as mulheres começaram a reforçá-la, dizendo que
“daqui há alguns dias ela não iria necessitar tomar mais medicamentos.”
M. C. questiona que colocou dentadura e ninguém havia notado. As mulheres
então, a elogiam e M.C. foi ovacionada.
M.P.F relata o estado de depressão em que estava há alguns meses, do seu
desejo de morte e que acreditava ser inútil; e que através de um curso de
costura sua vida começou a mudar. Por isso, ela gosta tanto do projeto e está
bem melhor hoje.
“Podemos escrever nossa história apesar das dificuldades” M.A.
Um dos rapazes assassinados era sobrinho de uma das mulheres. Dona E.
Disse, muito emocionada, que é muito triste a situação em que as mulheres/
mães vivem. Ela viu esses meninos crescerem, “deu peito” a vários deles e hoje
os vê morrendo. Seus olhos encheram-se de água dizendo que não sabe como
algumas mães sobrevivem.
Uma das mulheres (N.) falou que quer muito aprender algo diferente para
descobrir seu dom, pois ainda não o descobriu.
“Ver as meninas participarem, na comunidade, de alguma coisa que ajude a
minimizar algo na casa ou comunidade, tira da cabeça a síndrome da violência. A gente entrosada divide o medo e a insegurança.” M.C.S.
“Convívio com as mulheres e contato fica muito distante com a internet,
celular, não tem mais tempo de dialogar.” M.N.S.
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Um resgate histórico do bairro Granja de Freitas
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Introdução
O Programa Mediação de Conflitos é um programa da Secretaria de
Estado de Defesa Social (SEDS) desenvolvido pela Superintendência de
Prevenção à Criminalidade (SPEC) voltado para áreas de maior incidência
criminal, atuando nos níveis individual e coletivo, com objetivo de desenvolver intervenções preventivas que possam reduzir os índices de criminalidade e violência. Para tanto, as intervenções são feitas, utilizando-se
a técnica da mediação de conflitos, perpassando pela mobilização social e
a busca pela conscientização dos cidadãos em relação a seus direitos, conferindo uma maior autonomia aos sujeitos para solução pacífica dos conflitos. Assim, a metodologia do Programa se divide em 4 (quatro) frentes
de trabalho: mediação atendimento, mediação comunitária, ações/projetos
temáticos e projetos institucionais.
Nesse estudo, trataremos apenas dos projetos temáticos, mais especificamente do projeto temático “Costurando o passado e construindo o futuro – Um resgate histórico do bairro Granja de Freitas”, desenvolvido pelo
Programa Mediação de Conflitos do Núcleo de Prevenção à Criminalidade
que atua nas seguintes comunidades: Taquaril, Alto Vera Cruz, Granja de
Freitas e Castanheiras.
O presente projeto foi realizado no ano de 2008, e tinha como objetivo
prevenir à criminalidade, a partir de uma reflexão sobre os conceitos de cidadania, subjetividade e emancipação, contribuindo assim, para a formação de
uma consciência crítica sobre a relação passado-presente-futuro. Com efeito,
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promovemos um resgate histórico do bairro Granja de Freitas através da
produção coletiva de uma colcha de retalhos com a participação de alguns
moradores do local.

A atuação do Programa Mediação de Conflitos no bairro
Granja de Freitas
No mês de Setembro de 2007, a equipe do Programa Mediação de
Conflitos sofreu um processo de expansão de suas atividades. A perspectiva da expansão no âmbito Núcleo de Prevenção à Criminalidade (NPC)
tem como referência os programas de base local, Fica Vivo! e Mediação de
Conflitos. Partindo do pressuposto que a área de atendimento destes programas ultrapassa o limite geográfico do NPC, a proposta era ampliar as atividades nesse entorno, garantindo, assim, uma maior capilaridade da política
de prevenção social à criminalidade na região.
No decorrer do ano de 2007, a equipe do Programa Mediação estava recebendo demandas de várias áreas limítrofes aos Núcleos originários, o que
exigiu ampliação da área territorial de atuação e aumento da demanda de
atendimentos. O NPC Taquaril, em tal época, além de receber demandas do
bairro Alto Vera Cruz, também foi acionado por lideranças locais e agentes
dos bairros Granja de Freitas e Castanheiras.
Diante disso, o referido NPC, que já atendia as comunidades do Taquaril
e Alto Vera Cruz, intensificou as atividades dos Programas Fica Vivo! e
Mediação nas regiões do entorno: Granja de Freitas e Castanheiras. No
tocante a estes bairros do entorno, a primeira atividade desenvolvida pelo
Programa Mediação de Conflitos foi o diagnóstico organizacional comunitário que teve como objetivo identificar e caracterizar os grupos organizados,
lideranças e associações comunitárias (sua estrutura organizacional e de pessoal), bem como apontar os principais problemas enfrentados pelos moradores de ambos os bairros. Aqui, vale mencionar a lição de Bráulio Magalhães
(2007) acerca do papel do diagnóstico:
“Organização comunitária: através do diagnóstico organizacional Comunitário,
pretende-se mapear, integrar e fomentar o trabalho em redes sociais, ao identificar as lideranças, grupos organizados e demais agentes engajados na resolução dos conflitos locais, e permitir um conhecimento legitimo sobre as
realidades das comunidades, incrementando o Capital Social e a Rede Local”.
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Através do diagnóstico local, e também a partir de algumas reuniões com
a rede do Granja de Freitas foi possível pensar em propostas de trabalho de mobilização social e organizacional para a construção da cidadania. A partir daí, o
projeto temático, que é retratado neste artigo, foi elaborado e desenvolvido com
base em um dos dados apurados no diagnóstico. Este dado apontava para a falta
de pertencimento e de uma identidade social fragilizada, o que consequentemente
contribuía para dificultar o desenvolvimento do bairro, bem como dispersão das
pessoas moradoras do mesmo. A seguir, expomos, brevemente, percepções de
instituições e lideranças comunitárias, bem como dados coletados no diagnóstico citado acima, e dados secundários, levantados em pesquisas da Companhia
Urbanizadora de Belo Horizonte – URBEL – sobre o Granja de Freitas.

Características do bairro Granja de Freitas
O bairro Granja de Freitas é uma das comunidades situadas no entorno
do núcleo Taquaril, localizado na região Leste de Belo Horizonte. Foi criado
em 1998, a partir de casas populares adquiridas em programas governamentais de habitação para assentar famílias moradoras de áreas de risco de diversas localidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo dados da URBEL, especificamente do setor de urbanização,
existem 875 unidades habitacionais, divididas em 4 conjuntos habitacionais.
Seus moradores possuem um baixo nível de escolaridade, baixa renda e alto
índice de desemprego. Tais características culminam em elevados índices de
criminalidade e violência. Devido a sua ocupação recente, existem poucos
equipamentos urbanos no local, e sua população encontra-se bastante fragmentada, composta por pequenos grupos que quase não se comunicam e que
não se identificam como parte da trajetória histórica da comunidade.
Outrossim, vale citar ainda que, por causa do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) do Governo Federal, foi desenvolvido o Projeto Vila Viva
na Região do Granja de Freitas e, em virtude disto, inúmeras transformações
estão acontecendo na região. Cerca de 2.400 famílias serão reassentadas em
unidades habitacionais no bairro. As obras iniciaram em 2008, com previsão de
término em 2010. Tal cenário traduzia a necessidade de realização de alguma
ação para minimizar os efeitos negativos advindos dos reassentamentos.
A necessidade de transferência dos assentados em áreas de riscos e o problema do déficit habitacional foram alguns dos fatores que ensejaram o surgimento de bairros – tais como o Granja de Freitas – que se apresentam sob
a forma de conjuntos habitacionais. Este tipo de estratégia do Poder Público
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tem sido cada vez mais utilizada no Brasil. De fato, é importante que todos
tenham o direito à moradia garantido. Entretanto, também se faz imprescindível analisar os efeitos deste tipo de reassentamento.
O desordenado crescimento das cidades, associado à desigualdade social
produziu um modelo de urbanização no país que se caracteriza pela fragmentação do espaço e pela exclusão social e territorial que têm como efeitos
a concentração de equipamentos e uma melhor infraestrutura apenas em
áreas com camadas sociais mais favorecidas financeiramente, e a população
de baixo poder aquisitivo não tem acesso à terra regularizada e urbanizada;
o que leva a uma desigualdade social ainda maior.
Outrossim, vale lembrar que atualmente os moradores do Granja vivem
em edifícios, e que outrora, a maioria deles morava em casas. Este fato interfere na sua forma de ocupação do espaço, e como eles se relacionam e enxergam
o bairro. Em virtude disso, os laços de amizade com os vizinhos antigos se
perderam; o espaço físico dos apartamentos, muitas vezes, não comporta adequadamente a família ali instalada; e as regras de convivência ditadas pelos
regulamentos dos síndicos, muitas vezes, são desrespeitadas. Este cenário, somado à carência de serviços públicos básicos, culminou num contexto tenso,
onde o estabelecimento de vínculos cede espaço para inúmeros conflitos.

O direito à moradia e os impactos da implantação de
Programas de Habitação no bairro Granja de Freitas e a
atuação do Programa Mediação de Conflitos
O Programa Mediação de Conflitos, que tem como uma de suas premissas a realização do trabalho em rede, tentou através do referido projeto
temático sensibilizar os moradores do bairro Granja de Freitas para que eles
estabelecessem um vínculo entre si e, a partir disso, buscassem por meio de
uma cooperação entre os sujeitos e o desenvolvimento do sentimento de
corresponsabilidade entre eles, resolver ou minimizar os problemas mencionados no diagnóstico sócio-organizacional.
O processo de adaptação e organização da comunidade neste novo
espaço levaria tempo e seria facilitado se houvesse investimento do Poder
Público em dar acessibilidade aos serviços básicos. Para que isso ocorresse,
seria necessário haver uma sinergia comunitária, operando em redes, para
fomentar um processo de mudança na história do bairro Granja de Freitas,
que passe a se misturar à história individual de cada morador.
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Com intuito de promover o direito à moradia, o Poder Público, acaba
por construir vários conjuntos habitacionais, que na verdade se tornam uma
“torre de babel”, visto que várias famílias de culturas tão diversas, passam a
ocupar o mesmo espaço, e, em virtude disso, uma série de conflitos e problemas são ocasionados.
Entretanto, o direito à moradia deve ser interpretado dentro da noção
de bem-estar social que está intimamente vinculada a vários outros direitos
tais como: educação de qualidade, acesso aos serviços de saúde, alimentação
apropriada, vestuário digno, oferta de emprego ou renda, habitação garantida e segurança pública, nos termos da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, de 1948: “toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de
assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação...“ (artigo XXV, item 1). O bem-estar se consubstancia em
oferta e fruição de todos os demais direitos supracitados, em conjunto, sob
pena de não se promovê-lo, se apenas um dos direitos for garantido. Com
efeito, para se garantir bem-estar e prevenir criminalidade, era preciso que
um trabalho em rede fosse iniciado e que a comunidade do bairro Granja de
Freitas fosse provocada a se implicar na luta pela melhoria da condição de
vida dos moradores. Essa foi a iniciativa do Programa Mediação desenvolvida via projeto temático. Trabalhando com os moradores os conceitos de
autonomia, cooperação e corresponsabilidade dos sujeitos, a equipe Técnica
do Programa acredita ter encurtado o caminho rumo à concretização do
bem-estar social no bairro Granja de Freitas.

O Projeto: costurando o passado e construindo o futuro –
um resgate histórico do bairro Granja de Freitas
O projeto “Costurando o passado e construindo o futuro – Um resgate
histórico do bairro Granja de Freitas” propunha a confecção de uma colcha
de retalhos a ser realizada por alguns moradores do bairro. O público-alvo
deste projeto foi um grupo de moradores do Granja, dentre estes, alunos do
EJA, localizado na UMEI, integrantes da comissão local de saúde, lideranças
comunitárias e outros convidados. Semanalmente este grupo se encontrava na
UMEI para resgate da memória de cada integrante do grupo, nas dimensões
históricas e subjetivas, perante às vivências no bairro Granja de Freitas.
A necessidade do projeto surgiu em virtude do processo de formação da comunidade supra mencionado. A falta de pertencimento dos moradores levava
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os mesmos a não se identificarem como moradores do Granja de Freitas. Estes,
muitas vezes, ao invés de mencionarem onde residem, preferiam se reportar ao
bairro em que moravam anteriormente. Ademais, se sentiam estigmatizados
por moradores de aglomerados vizinhos, que se referem ao Granja com um
local violento. Considerando que a maior parte dos moradores foi reassentada,
e que, em alguns casos, não saíram do bairro de origem por livre e espontânea
vontade, é compreensível que os moradores do Granja encontrem-se fragilizados no sentimento de pertencimento. É este sentimento que nos permite estar
de corpo e alma inclusos na comunidade, e ao mesmo tempo, nos vermos como
parte integrante dela. É a partir dele que passamos a acreditar que podemos
intervir e, mais do que tudo, que vale a pena intervir nos rumos do lugar em
que estamos; é o que nos leva a ser agentes ativos e participativos.
Jameson (1995) assevera que:
“...Desta forma, o resgate da cidadania, recuperando a identidade social, permite um maior vínculo afetivo e de identificação, colaborando para um melhor vínculo entre os moradores do bairro”.

Assim sendo, a não identificação com o local de moradia, a falta de
pertencimento e de vínculo social, passaram a gerar muitos conflitos e tensões, propiciando a criminalidade e a falta de desejo de morar neste local.
Por isso, se fez imprescindível o resgate histórico da comunidade para fortalecer a identidade social e a autoestima dos moradores da comunidade.
Para isto, o Programa Mediação propôs, junto com a comunidade, o projeto
“Costurando o Passado e Construindo o Futuro – Resgate histórico do bairro
Ganja de Freitas” com o objetivo de resgatar as vivências da comunidade
Granja de Freitas. A execução do projeto foi viabilizada pela parceria com o
Museu Histórico Abílio Barreto, unidade integrante da Fundação Municipal
de Cultura. O museu desenvolve, desde Agosto de 2006, um projeto nas comunidades de Belo Horizonte denominado de “Colcha da Memória” cujo
objetivo é estabelecer uma colaboração mútua entre o museu e os grupos de
terceira idade de Belo Horizonte, além de valorizar a memória dos cidadãos
belo-horizontinos. Além disso, busca resgatar a dimensão da subjetividade
dos indivíduos, seus sentimentos que se constroem a partir das suas experiências e de seu olhar sobre a cidade, tendo como metodologia de trabalho a
produção de uma colcha na qual cada participante borda, cola, pinta o que
deseja contar da sua relação individual com a cidade.
Esta experiência com o projeto “Colcha de Memória” foi aproveitada
para a consecução do projeto temático, porém foi feito o recorte em relação
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ao bairro Granja de Freitas. Foi a Historiadora Srta. Joanna Guimarães, nossa
referência institucional, a responsável por facilitar este apanhado histórico
da comunidade. Ela trabalhou a identidade social dos moradores, o sentimento de pertencimento, bem como a relação destes com a cidade, fomentando a participação na construção da memória e do conhecimento sobre o
bairro Granja de Freitas e a cidade de Belo Horizonte. Além disso, Joanna
organizou uma visita ao Museu Abílio Barreto, para apresentar aos moradores participantes do projeto, a exposição: “Onde Mora a Minha História”.
Esta exposição tinha como objetivo resgatar a história de vários bairros localizados em nove regionais de Belo Horizonte, através de mapas, entrevistas de moradores, antiguidades, etc. Por meio desta exposição buscava-se
sensibilizá-los para a participação no projeto temático.
Conforme orientações e sugestões do Museu Histórico Abílio Barreto,
para a realização do projeto temático, foi necessária a contratação do serviço do Clube das Gerais, um atelier que desenvolve trabalho de criação e
produção de peças em patchwork e quilt, especificamente da coordenadora e
monitora Myrian Melo, que facilitou o processo técnico de confecção da colcha, e garantiu o desenvolvimento das técnicas de patchwork na produção
da colcha de retalhos.
Assim, o grupo desenvolvia a atividade educativa proposta, produção da
colcha de retalhos, voltada para a identificação, valorização e proteção de bens
culturais da comunidade. Neste ínterim, a cada dia um vínculo se formava
entre os participantes. Uma das parceiras do projeto, educadora Mércia, chegou a mencionar “já está sendo possível perceber a mudança na forma destes
participantes trabalharem em grupo”. A integrante do grupo, Corina Viana dos
Santos fez referência a sua participação no projeto: “É muito legal, estou animada fazendo a colcha e contando a história do Granja de Freitas”. Inclusive, a
equipe técnica do Programa Mediação de Conflitos acredita que a forma como
a colcha foi confeccionada propiciou uma aproximação entre os participantes
(havia ajuda mútua, e a cada ponto costurado, uma estória era contada). O
trabalho se desenvolvia em torno de um mesmo objetivo: costurar a história
do bairro à história individual de cada um, a partir das mãos de moradores
antigos e recém-chegados. Mércia afirmou que vai tentar dar continuidade ao
projeto, pensando na vinda de mais famílias para o bairro.
Durante este processo os integrantes apresentaram várias sugestões para
ilustração na colcha. Inicialmente foi sugerido que a colcha representasse a
comunidade atual, mas após inúmeras discussões no grupo, foi concluído
que os retalhos deveriam apresentar o Granja de Freitas “ideal”, para que
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todos os moradores pudessem identificar na colcha seus desejos perante as
novas transformações e conquistas no contexto social daquela comunidade,
para que assim, se mobilizassem em busca de seus anseios e direitos.
Segundo a integrante do grupo Maria José, carinhosamente chamada de
Dona Zezé, a colcha retratava a comunidade “ideal”, com a presença de uma
escola Municipal de 2° grau, novas opções de comércio, uma linda praça e
um posto policial. Além disso, Dona Zezé mencionou sua satisfação em estar
participando do projeto: “Está sendo muito bom para reavivar a memória e
esquecer os problemas”. Outro fato interessante observado no grupo foram as
discussões sobre a carência de serviços no bairro. Nestes momentos havia uma
grande participação dos moradores, o que, muitas vezes, propiciava reflexões
e trocas de experiências entre o grupo. Corroborando com esta avaliação, vale
citar a frase da participante Neide, que jamais será esquecida: “acho que esta
colcha deve ficar num museu”. Ao ser indagada sobre a sua escolha pelo museu, ela disse que era uma arte que devia ser valorizada e vista por todos.
É importante ressaltar que operaram no Granja, não somente o Programa
Mediação por meio do projeto temático, mas também, a equipe do Fica Vivo!
do Alto Vera Cruz/Taquaril – com abrangência também no Granja de Freitas
– foi convidada a aderir a esta discussão/reflexão sobre a história do Granja
de Freitas. A ideia foi bem recebida, e a equipe do Fica Vivo! elaborou o
projeto “(RE):VIVENDO: resgatando a história do Granja de Freitas sob o
olhar da Juventude”. Este projeto foi direcionado para os jovens de 12 a 24
anos, público atendido pelo programa, problematizando a falta de identificação dos moradores com a comunidade. Para isso, foi elaborado um projeto
em formato de oficina de audiovisual, em parceria com a AIC (Associação
de Imagem Comunitária), em que os jovens produziriam um documentário
sobre a comunidade, ressaltando sua história, seus atores, desafios e conquistas. Segundo o relatório final do Projeto (RE) VIVENDO, por meio do projeto
foi possível que os jovens percebessem as riquezas da comunidade e as conquistas permanentes de seus atores, promovendo um outro olhar para além da
história da comunidade. Foi possível também escutar a história de cada jovem
e compreender que existem pontos de identificação entre as narrativas.
É importante ressaltar que os projetos, “Costurando o passado e construindo o futuro” e “(RE) VIVENDO”, aconteceram no EJA (Educação de
Jovens e Adultos) na UMEI (Unidade Municipal de Ensino Infantil ) Granja
de Freitas, porém com recorte de idade diferenciado. Conforme mencionado,
o Programa Mediação utilizou do método da confecção da colcha, já o Fica
Vivo propôs para os jovens do EJA uma oficina audiovisual.
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Considerações finais
Não é difícil perceber que o projeto atingiu seu objetivo, ou seja, provocou de certa forma uma mudança nas pessoas, uma valorização daquilo
que faz parte delas, considerando que os pontos negativos do bairro, cada
vez menos, foram ressaltados como algo que não podia ser sanado, mas sim
como algo possível de ser buscado pela comunidade.
Por fim, frisa-se que a avaliação do projeto foi boa tanto por parte da
equipe técnica do Programa Mediação de Conflitos quanto pelos moradores
participantes, que pediram que esta iniciativa continuasse. Cumpre observar
que vínculos foram formados e fortalecidos, o que facilitará o trabalho do
NPC nesta comunidade. Para ilustrar o desejo do grupo em dar continuidade
a discussão, vale lembrar a frase da participante Cremilda Evangelista da
Silva: “Gostei muito. Poderia continuar por mais tempo, no ano que vem”.
É evidente que o projeto por si só não tem o condão de prevenir a criminalidade ou construir a história do Granja de Freitas, mas é uma iniciativa
que surtiu efeito no grupo de moradores participantes, e isto pode vir a ser
a semente para a mudança. A ideia é que, a partir das reflexões que foram
propostas, os moradores valorizem o bairro onde moram e que passem sua
experiência com o projeto para outros moradores, fomentando o sentimento
de pertencimento e de identidade social na busca pela melhoria do bairro.
É claro que esta mudança será gradual e lenta. Este projeto teve como estratégia de atuação, a reflexão de conceitos como: cidadania, subjetividade e
emancipação. Mas será preciso desenvolver outras ações neste sentido para
que, de fato, a mudança possa ser sentida, não só nas pessoas que participaram desta ação, mas na comunidade toda.
Por fim, é importante salientar que o trabalho desenvolvido no Granja
foi realizado pelo Núcleo de Prevenção à Criminalidade, havendo a participação de ambos os programas: Fica Vivo! e Mediação de Conflitos, sendo
este um diferencial que potencializou os resultados alcançados.
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Contribuições do trabalho em grupo para a
prevenção da violência e da criminalidade
Cintia Rodrigues de Almeida
Liz Hellen Oliveira Vitor

Resumo
O presente trabalho tem como objetivo a discussão da relação existente entre as temáticas de prevenção à criminalidade e o trabalho com grupos,
principalmente em referência à metodologia utilizada em oficinas de dinâmica de grupos. Apresenta-se uma experiência vivenciada dentro de um Projeto
Temático do Programa Mediação de Conflitos. Refere-se ao “Mais Sabor para a
Vida”, projeto composto pelo trabalho com oficinas temáticas junto a um grupo
de mulheres, que se reuniram para refletir os assuntos que permeiam as questões
conflituosas no âmbito familiar. Tal intervenção proporcionou a compreensão
da inter-relação do trabalho em grupo e o objetivo de prevenir a criminalidade.
É verificado, neste trabalho, o conhecimento, aprendizado e encontro de novas
formas de relacionamento que se configuram como prevenção a atos violentos.
Palavras-chave: Prevenção à criminalidade. Oficinas de dinâmica de grupos.

Introdução
As situações de conflitos podem ser observadas sob diversas formas e
encontramos suas ocorrências nos mais variados âmbitos. Muitos desses conflitos podem ser presenciados de maneira violenta, descrevendo questões de
criminalidade. Tais ocorrências podem ser vivenciadas sob uma nova forma,
que implique no relacionamento pacífico entre sujeitos, dando possibilidade
de que estes consigam solucionar suas questões na perspectiva de uma cultura diferenciada, caracterizada pela paz.
Dentro dessa proposta, encontra-se o Programa Mediação de Conflitos,
especificado dentro de uma política pública com o objetivo de prevenir a criminalidade através da metodologia de mediação de conflitos. Algumas ações
desse programa se concretizam em Projetos Temáticos, que permitem o trabalho com assuntos específicos, como é o caso dos conflitos intrafamiliares.
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Neste artigo apresentamos um Projeto Temático específico, denominado “Mais Sabor para a Vida”. A fim trabalhar com a temática das situações
intrafamiliares conflituosas, executou-se esse projeto junto a um grupo de
mulheres que vivenciavam tais situações. Tem-se como objetivo apresentar
esta experiência de trabalho e refletir, segundo os resultados alcançados, os
pontos coincidentes da intervenção em grupo e um trabalho de busca da
prevenção à violência. Discute-se a metodologia de oficinas de dinâmica de
grupo, a qual proporcionou as conclusões da efetividade desse trabalho no
auxílio à prevenção à criminalidade.

Projetos temáticos e prevenção à criminalidade
O Programa Mediação de Conflitos integra a política de prevenção à criminalidade da Secretaria de Estado de Defesa Social do Governo de Minas
Gerais. Dentro de tal política, entende-se que a violência e os diversos conflitos estão relacionados a fenômenos multicausais e que precisam ser tratados
através de soluções plurais, abrangendo a prevenção em diferentes níveis.
Dessa forma, atua na prevenção primária da violência, cujo foco se concentra
nos fatores de risco e nos fatores de proteção em vilas, favelas e aglomerados
identificados como locais de alto índice de vulnerabilidade e exclusão social.
O referido Programa tem alguns princípios basilares, como o diálogo,
o acesso a direitos, a autonomia, a participação comunitária na busca de
soluções pacíficas para os conflitos. Para o seu funcionamento, o Programa
foi estruturado em torno de quatro eixos principais: Mediação Atendimento,
Mediação Comunitária, Projetos Institucionais e Projetos Temáticos.
Através dos atendimentos individuais, do diagnóstico comunitário, dos
eventos, fóruns, seminários e da participação nas atividades da rede local,
são levantados os fatores de risco de determinada comunidade. A partir desse levantamento, são construídas propostas, ações e projetos no intuito de
interferir nessa realidade, de forma a prevenir a violência e a criminalidade de maneira coletiva. As ações podem acontecer em diferentes espaços
comunitários como igrejas, associações culturais, esportivas, comunitárias,
escolas, Centros de Saúde, entre outros. As temáticas variam de uma comunidade a outra e podem englobar geração de renda, lazer, esporte, cultura,
ações contra violência intrafamiliar, entre outras.
Um dos diferenciais do Programa está na forma como os projetos são
pensados e executados. Busca-se uma intervenção que respeite os valores comunitários, que incentive a participação, que favoreça a constituição de capital
206

Produção Teórica e Prática de Artigos Escritos pelas Equipes de Técnicos e Mediadores do Programa Mediação de Conflitos

social e a emancipação dos grupos envolvidos, além de garantir o acesso a
direitos. O ideal almejado é que cada vez mais a comunidade participe de todas
as etapas do projeto, desde a elaboração até a execução e avaliação. Para isso,
são propostas reuniões sistemáticas envolvendo todos os parceiros. Dessa forma, estimula-se a apropriação da população em relação ao que será realizado,
bem como favorece a corresponsabilização pelo sucesso da proposta.
Acima de tudo, ao se trabalhar na perspectiva de uma Segurança Pública
Cidadã, os Projetos Temáticos possibilitam a participação dos diversos atores
e grupos sociais na resolução de problemas relacionados à violência e à criminalidade, bem como na melhoria da qualidade de vida da comunidade.

Mais sabor para a vida: o projeto executado
Diante do exposto, faremos algumas considerações a respeito do Projeto
Temático “Mais Sabor para a Vida”, cuja elaboração e execução foi conduzida pela equipe do Programa Mediação de Conflitos do Núcleo de Prevenção
à Criminalidade do Ribeiro de Abreu, em parceria com entidades locais.
A região abrangida pelo Núcleo é constituída por população caracterizada por alta vulnerabilidade, suscetível a várias situações de violência
retratadas em grande índice de criminalidade. Dentre as diversas demandas
levadas pelo público acolhido no eixo Atendimento do Programa Mediação
de Conflitos, a maior parte envolve questões associadas a relações intrafamiliares conflituosas. Diante dessa perspectiva e a fim de construir uma
proposta de ação com o objetivo de interferir nessa realidade para prevenir
as situações de violência que caracterizam tais conflitos, foi criado o Projeto
Temático “Mais Sabor para a Vida”.
Esse projeto começou a ser delineado a partir da demanda de uma
entidade local denominada Cooperativa Mista de Produção de Alimentos,
Artesanato e Prestação de Serviços (COOPERPAPS), que na ocasião trabalhava com produção de alimentos. Foi solicitada ajuda do Programa para
pensar estratégias de movimentar o espaço onde funcionavam as atividades da entidade, que há tempos encontrava-se ocioso. Os integrantes da
COOPERPAPS propuseram uma parceria para a realização de um curso
de salgados, que pudesse ser oferecido à comunidade da região. A equipe
técnica de mediadores, no entanto, avaliou que era necessário integrar tal
proposta com o objetivo do Programa, pois um curso para produção de alimentos isoladamente não abrangeria o trabalho de emancipação, autonomia
e resolução pacífica de conflitos a que o Programa se propõe. Por outro lado,
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ao analisar o perfil do público atendido, a equipe já havia constatado que a
grande maioria se caracterizava como sendo do sexo feminino, em situações
de desemprego, realizando alguns “bicos” e principalmente, vivenciando situações de conflitos intrafamiliares.
A partir de então, foi se construindo uma proposta de se formar um grupo de mulheres já atendidas pelo Programa, que se encaixassem no perfil acima referido. Tal grupo seria convidado a participar de um curso de salgados,
que integraria momentos onde poderiam discutir e refletir sobre questões
relacionadas aos conflitos intrafamiliares que vivenciavam. A partir da troca
de experiências e de uma intervenção qualificada, seria possível encontrar
novas formas de soluções de conflitos e disseminar uma cultura de paz.
Assim foi planejado o projeto, no qual se encontraram como parceiros
a COOPERPAPS e o Centro Referência de Assistência Social (CRAS) da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Esse último foi convidado para participar da ação, pois se descreve como uma unidade pública local inserida na
política de assistência social, de base municipal. Trabalha diretamente com
grupos na intervenção sob oficinas para acompanhamento das famílias. Dessa
forma, a participação do CRAS foi complementar ao funcionamento do projeto, tendo sido responsável pelo planejamento e execução do trabalho nas
oficinas, juntamente com uma técnica de referência do Programa Mediação
de Conflitos. Já a COOPERPAPS assumiu o papel de compra de materiais para
confecção dos salgados e cessão do espaço para funcionamento do projeto.
O “Mais Sabor para a Vida” foi composto por dois encontros semanais no
período de três meses, nos quais em um dia da semana o grupo de mulheres formado se encontrava na COOPERPAPS para aprendizado da confecção de salgados e, logo, em outro dia, se reuniam para trabalho nas oficinas juntamente com
o aprendizado dos alimentos. A ideia era conjugar a prática com a reflexão, de
modo que as mulheres pudessem levar o que aprenderam, sentiram e pensaram
para outros espaços, fundamentalmente, na família. As reflexões e discussões
pautaram-se, então, em temáticas como vivência com os companheiros; cuidado, direitos e relacionamento com os filhos; violência e lei sobre essa questão;
convívio com a família e o próprio envolvimento do grupo. As participantes
aprendiam a fazer os salgados e, a produção de cada dia era dividida entre o
grupo, no próprio espaço da cooperativa. Além disso, cada mulher levava uma
quantia produzida para casa, a fim de compartilhar com os familiares.
A equipe esteve muito atenta à formação inicial do grupo, tendo realizado entrevistas individuais com cada mulher convidada, a fim de que pudessem compreender realmente a proposta. Dessa forma, foi possível reunir
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mulheres interessadas em participar do projeto, sendo que somente uma delas não permaneceu até o final.
Na medida em que os encontros foram se desenvolvendo, foi possível
perceber que o desejo das integrantes de fazerem parte do grupo ia crescendo, evidenciado pelo interesse que demonstravam em discutir as temáticas
que elas próprias haviam sugerido. Mesmo sendo difícil em muitos momentos, porque a reflexão de todas as questões tocava intimamente a vivência
delas, o trabalho foi produtivo. Os recursos lúdicos e técnicas em dinâmica
proporcionavam o ambiente favorável para a discussão.
No tocante aos resultados alcançados, foi possível constatar, através da
realização de um grupo focal, ao final do trabalho, que a vivência no projeto
contribuiu para o estabelecimento de um forte vínculo entre as participantes, que criaram uma rede de cooperação; e ocorreram mudanças pessoais
e encontro de novas formas de relacionamento com a família, por meio da
descoberta de outras possibilidades de resolução de conflitos.
Essas verificações constatam a efetividade do trabalho em grupo, pois é possível esclarecer, discutir, refletir sobre uma nova cultura de relacionamento, que
pode se realizada nos diversos âmbitos de convivência, disseminando a paz.
Discutiremos a seguir, as visões teóricas sobre as intervenções em grupo que
podem ser utilizadas no contexto da prevenção da violência e criminalidade.

O trabalho em grupo e a prevenção da violência
e da criminalidade
Para melhor compreensão das contribuições do trabalho em grupo para
a prevenção da violência e criminalidade, faz-se importante discutir mais
esse conceito. Sob análise histórica, a palavra grupo surgiu no século XVII,
sendo usada para retratar de forma artística um conjunto de pessoas. Mas é
no século XVIII que esse termo começou a ter o significado de uma reunião
de pessoas (BARROS, apud STREY, 1998). Assim, são iniciados estudos com
olhares para definição de grupo.
Olmsted (apud STREY, 1998, p. 201) é um desses autores que acredita no
grupo como “uma pluralidade de indivíduos que estão em contato uns com
os outros, que se consideram mutuamente e que estão conscientes de que
têm algo significativamente importante em comum”. Essa consideração ajuda a compreender que a reunião de indivíduos aqui tratada está embasada
em uma consideração mútua.
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Dessa maneira são criadas diversas formas de intervenção, que possibilitam a ocorrência de mudanças sociais dentro de pequenos grupos e, a fundamentação desse exercício é encontrada em diversos autores. Para Kurt Lewin
(apud AFONSO, 2006) a mudança cultural só é possível se partir da base da
sociedade. O trabalho em grupo possibilita criar novas formas de organização da comunicação, da liderança e do poder em sociedade. Já para Enriquez
(apud AFONSO, 2006) o pequeno grupo pode ser um lugar privilegiado para
a compreensão de fenômenos coletivos, além de oferecer manifestações de
organização, expressão, solidariedade e criatividade dos membros que remetem tanto ao contexto do grupo, quanto ao contexto social.
Encontra-se no trabalho aqui exposto sobre o Projeto Temático “Mais
Sabor para a Vida” a metodologia de trabalho em oficinas de dinâmica de
grupo. A oficina é tida por Afonso (2006) como um trabalho estruturado com
grupos, sendo focalizado em torno de uma questão central que o grupo se
propõe a elaborar, em um contexto social. A elaboração que se busca não
se restringe a uma reflexão racional, mas envolve os sujeitos de maneira
integral, sob formas de pensar, sentir e agir. Utiliza informação, reflexão,
trabalhando com significados afetivos e vivências relacionadas com o tema
a ser discutido. Tem foco limitado e não pretende a análise psíquica profunda de seus participantes. Uma oficina se propõe a realizar com os sujeitos
participantes a inter-relação entre cultura e subjetividade. Esse trabalho tem
grande possibilidade pedagógica, pois desencadeia processos de aprendizagem a partir da reflexão sobre a própria experiência. Como explicitado por
Afonso (2006, p. 36), a oficina, tendo um foco delimitado por uma temática,
pode gerar mudanças dinâmicas que venham a alcançar os objetivos propostos e trazer, para o grupo, uma diminuição de angústia e melhor insight sobre
a temática abordada. Pode acontecer a elaboração de alguns conflitos na rede
transferencial de grupo. Representações sociais e formas de compreender as
relações sociais são foco de reflexão e mesmo de transformação.

É possível entender que em uma oficina há a possibilidade do sujeito
fazer uma revisão de suas representações e experiências, pois permite uma
discussão do grupo a partir da questão central levantada. Os conflitos surgidos ao longo do processo grupal são trabalhados pelo coordenador de forma
a gerar aprendizado e crescimento para os envolvidos.
Existem alguns fatores importantes que são suscitados no trabalho em
uma oficina e aqui vale destacar duas questões. Essas constatações se compõem pela construção de novos olhares e novas formas de escuta quanto às
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relações interpessoais e sociais, além de envolver processos de decisão que
implica na mobilização para mediação de conflitos (AFONSO, 2006).
Assim, é possível verificar alguns pontos dentro de um trabalho de grupo por uma oficina, que vão ao encontro das pretensões da atividade de
prevenção à criminalidade. O primeiro fator a se destacar é que o trabalho
em pequenos grupos garante que o foco da intervenção se dê na pessoa e não
no problema (violência/crime). Identifica-se que a metodologia do trabalho
com oficinas possibilita que conflitos ou problemas vividos na esfera privada
ou doméstica, sejam discutidos e com isso deixem de se tornar velados. Essas
questões caracterizam a vida de uma determinada comunidade e contribuem
para descrever a dinâmica criminal local. Portanto, interessam à política de
prevenção à criminalidade, como é o caso da violência intrafamiliar na região do Ribeiro de Abreu. Na medida em que assuntos são discutidos, abre-se
a possibilidade de intervenções de políticas públicas que ajudem na melhoria
da qualidade de vida da população atingida.
A troca de experiências e de informações, o compartilhamento de vivências desencadeia mudanças internas nos participantes do grupo tais como o
fortalecimento da autoestima, maior autoconhecimento, estreitamento dos
vínculos, o que, por sua vez, influencia no comportamento dos sujeitos nos
outros espaços onde ele vive, seja na família ou na comunidade, tendo efeitos positivos na prevenção da violência.
A oficina, em sua dimensão pedagógica, possibilita a discussão de temas
de interesse do grupo, permitindo o acesso dos participantes ao conhecimento sobre direitos e deveres, sobre locais onde podem solicitar apoio para resolver determinada questão entre outras. Nesse caso, o Programa Mediação
de Conflitos atua em comunidades marcadas pela exclusão social, carentes
de acesso a bens e serviços públicos, e, compreende-se que o auxílio ao acesso dessas questões pode ajudar na prevenção à criminalidade. Dessa forma,
esse aspecto pedagógico do trabalho em oficina se faz essencial dentro da
prevenção, pois ajuda o sujeito participante no conhecimento e aprendizado
desses fatores.

Considerações finais
Os pontos apresentados diante da atividade concreta executada no
Projeto Temático “Mais Sabor para a vida”, proporcionam reflexões sobre
a eficácia do trabalho em grupo, sendo possível compreender a importância
dessa atividade no auxílio à prevenção à criminalidade.
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O projeto temático aqui discutido possibilitou mudanças em diversos
âmbitos que atingiram as mulheres participantes. Foram constatadas, através do próprio relato delas, significativa melhora no convívio com os familiares, maior interação entre eles, mais paciência por parte das mulheres com
os filhos e parceiros, aumento da capacidade de escutar os demais, interesse
pelo convívio e troca de experiências com a vizinhança, além do encontro
de novas formas de diálogo. Essas questões coincidem com o objetivo do
Programa Mediação de Conflitos, a fim de prevenir a criminalidade, principalmente no tocante ao encontro de novas formas de relacionamento, que
sejam mais pacíficas. São mudanças de comportamento que possibilitaram o
vislumbre de uma outra cultura a ser vivenciada, que diz respeito à cultura
de paz. Portanto, as discussões e reflexões sobre conflitos intrafamiliares,
as quais giraram em torno do grupo formado para o trabalho em oficinas,
possibilitaram a prevenção da repetição de atos violentos vivenciados pelas
mulheres participantes. Nessa medida, foi possível prevenir a criminalidade
no encontro de um grupo, que aprendeu e encontrou outras formas de relacionamento, multiplicando a ideia de uma cultura de paz junto à família e à
comunidade.
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Introdução
O Programa Mediação de Conflitos da Superintendência de Prevenção
à Criminalidade da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais,
iniciou seus trabalhos em 3 comunidades da Capital mineira - Aglomerado
Santa Lúcia, Aglomerado do Serra e Conjunto Felicidade. Com o amadurecimento das atividades e algumas mudanças importantes na política do
Estado, o Programa teve um crescimento significativo, e passou a estar
presente em novas comunidades, além das anteriormente citadas, em Belo
Horizonte - Pedreira Prado Lopes, Morro das Pedras, Ribeiro de Abreu,
Cabana do Pai Tomás, Taquaril, Barreiro, na Região Metropolitana: Palmital,
Nova Contagem, Morro Alto, Rosaneves, Veneza, Sabará, Betim e no Interior
do Estado: Montes Claros (2 Núcleos), Governador Valadares, Ipatinga e
Uberaba. No último ano, o Programa passou a integrar novos Núcleos de
Prevenção (NPC), tanto em Belo Horizonte e Região Metropolitana, quanto
no Interior de Minas.
O presente artigo trata então dos desafios encontrados na implantação de um destes novos Núcleos, o do Boréu, região de Venda Nova em
Belo Horizonte.
Não se pretende, com este texto, exaurir as discussões em torno do tema,
nem exemplificar o parâmetro para implantações de núcleo, uma vez que é do
conhecimento de todos os envolvidos na política de prevenção à criminalidade,
as peculiaridades de cada região onde núcleos são implantados e os diversos
processos de implantação que estas diferenças demandam. Segundo Maurício
de Oliveira Campos Júnior (2007), o Núcleo de Prevenção à Criminalidade
(NPC) “se constitui em um equipamento de base local, com estrutura própria
para o atendimento ao público... O Núcleo é responsável pela coordenação
214

Produção Teórica e Prática de Artigos Escritos pelas Equipes de Técnicos e Mediadores do Programa Mediação de Conflitos

das ações preventivas no âmbito local...”, sendo importante afirmar também
que “se consideram Núcleos de Prevenção à Criminalidade, os espaços disponibilizados ao Programa de Acompanhamento e Monitoramento de Penas
Alternativas – CEAPA, Programa de Reintegração Social do Egresso. Assim,
há programas de atuação local e comunitária e Programa de atuação municipal e estadual...” (Entremeios, p.23)
A região onde o núcleo foi implantado é informalmente denominada
de Boréu e localiza-se entre grandes bairros da regional de Venda Nova em
Belo Horizonte, a saber Serra Verde e Minas Caixa. O aglomerado conta com
cerca de 5 mil habitantes, e de acordo com o Diagnóstico Qualitativo do
CRISP, possui aproximadamente 20 anos de existência. Ainda de acordo com
este Diagnóstico, “No conjunto Minas Caixa B foram construídas, aproximadamente, 400 casas. Estas eram casas pequenas e padronizadas feitas em
processo de mutirão. No entanto, como o terreno era grande, algumas áreas
permaneceram vazias. Principalmente as áreas de encostas. Sendo assim,
passado algum tempo, estes espaços vazios foram sendo ocupados” (CRISP,
p. 13). Os moradores desse conjunto relatam que no início, quando se deu
a ocupação irregular do espaço, a polícia era acionada, mas no outro dia as
pessoas retornavam para o local. “Após algum tempo, as encostas já estavam
todas ocupadas. É esta ocupação, o entorno do Conjunto Minas Caixa B, que
hoje é conhecido pelo nome de Boreu”. (CRISP, p. 13)
A maioria das fontes de informações acerca do local de implantação do
núcleo trouxe o dado de que há uma certa territorialização do aglomerado
que o divide entre parte baixa (Baixada) e parte alta (Boréu), originada por
antigos conflitos entre traficantes, que até hoje obstrui a circulação de moradores de um território no outro, embora não haja nenhuma recomendação
expressa neste sentido. Alguns moradores relataram inclusive, que não passam pelas regiões por costume ou por precaução, não porque seja proibido.
É este o contexto em que a equipe inicia, então, o processo de implantação
do NPC Boréu.

Entrada na comunidade
Uma primeira ação da equipe responsável pela implantação do NPC foi
visitar as instituições mapeadas pelo CRISP para apresentação do Núcleo,
dos Programas de prevenção e conhecimento do espaço, história e dinâmica
criminal do aglomerado a partir da experiência destas instituições. Já no
primeiro movimento, surgiu o desafio de apresentar para uma comunidade o
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NPC , sem que este tenha uma identidade mais concreta como, por exemplo,
o espaço físico definido.
A experiência da gestora em exercício no processo de implantação de
Núcleos foi fundamental para que alguns detalhes fossem pensados. Desde a
atenção à neutralidade do local para a circulação de todos os moradores até
o cuidado de que os técnicos também pudessem ter acesso facilitado ao NPC,
a preocupação em promover uma integração efetiva e relações equitativas
entre as equipes dos Programas, além da preservação destas no que tange a
integridade e segurança.
Desde o início do processo de implantação foi discutido a importância da
chegada dos programas Mediação de Conflitos e Fica Vivo! simultaneamente
na comunidade, uma vez que assim seria proporcionado aos moradores, bem
como à rede, uma concepção mais ampla sobre a prevenção, e no que toca a
Mediação, para a construção de uma identidade mais bem marcada, com metodologia e formas de atuação própria. Pensando dessa forma, as equipes de
ambos os programas se mantiveram próximas nas ações, buscando qualificálas, já que atuam na mesma comunidade com um objetivo macro comum que
é a prevenção à criminalidade, e também proporcionar a abertura de espaços
de um Programa que tem mais penetração do que o outro em contextos que
são de interesse mútuo. Um reflexo deste trabalho integrado, por exemplo, é
o fato de grande parte deste artigo se referir às ações de Núcleo e de equipes,
não especificamente de um programa ou outro.
Considerando, então, estes aspectos, iniciou-se a procura de um local
que pudesse abrigar a estrutura do Núcleo, que fosse próximo ao aglomerado, não ficasse em área de difícil circulação para nenhum morador e que
preenchesse todos os requisitos legais para ocupação.
Ao longo desta busca, várias alternativas foram trabalhadas, como uma
possível parceria com instituições locais para cessão do espaço, no entanto,
nenhuma delas apresentava estrutura adequada ao cumprimento dos requisitos anteriormente colocados.
Após a conclusão pela impossibilidade do estabelecimento de parcerias
e considerando a urgência de se instalar o núcleo para início das atividades,
a alternativa encontrada foi locar o espaço. Com este objetivo, começou então uma nova busca, em que se encontraram desde espaços ideais que não
preenchiam os requisitos legais até espaços legalmente viáveis, mas fisicamente inadequados. Tendo em vista todas as limitações, chegou-se à atual
localização, num bairro vizinho à área de atuação, que fisicamente comporta
a estrutura do núcleo, mas que devido à distância do Aglomerado não era
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o ideal das equipes. No entanto, foi o único local legalmente viável para a
implantação, e traz um aspecto positivo, considerando-se que a territorialização daquele local impede o amplo acesso dos moradores a todos os pontos
do aglomerado. Um grande esforço ainda tem sido feito no sentido de buscar
estabelecer forte vinculação da comunidade com o local que abrigará o NPC.
Uma vez locado o espaço, a equipe iniciou, então, um processo de apropriação deste como NPC, trabalhando para sanar obstáculos como a falta de
caracterização externa, a falta de mobiliário e a necessidade de reparos na
estrutura física.
Procurou-se desde o início trabalhar, de forma bastante clara, a identidade do Núcleo de Prevenção à Criminalidade junto às instituições parceiras, marcando as semelhanças e diferenças de serviços oferecidos por cada
programa. E foi a partir deste momento que as equipes dos Programas começaram a diferenciar suas atividades de acordo com as exigências de cada
metodologia. O Programa Fica-vivo! volta suas atenções para a implantação
de oficinas na comunidade e o Programa Mediação de Conflitos buscou a
estruturação de sua equipe para cumprir as exigências metodológicas de interdisciplinaridade e iniciar um processo maciço de divulgação. Desta forma,
após atendidos os requisitos mínimos para que se pudesse realizar o atendimento, “carro-chefe” do Programa Mediação de Conflitos, começou um novo
momento para o programa: fazer com que a comunidade tome conhecimento
de sua existência, se aproprie da proposta de trabalho e demande o serviço.
Logo no início deste trabalho, a equipe do Programa se deparou com
alguns dificultadores, como a configuração espacial do aglomerado, caracterizado por uma pequena extensão com construções irregulares, ruelas, becos
e ruas sem saída, aliada ao desconhecimento da dinâmica criminal local.
É importante ressaltar que não existem instituições ou grandes comércios
dentro do aglomerado que, por se configurarem como um espaço público de
circulação, pudessem facilitar a entrada. Considerando, então, todos estes
fatores, a equipe técnica, devidamente orientada pela supervisão metodológica do Programa, decidiu que este contato inicial deveria dar-se através
das instituições que se encontram no entorno do aglomerado, com o objetivo de acessar o público-alvo dentro destes espaços para que, conhecendo o
Programa, os moradores lhe facilitassem uma entrada natural no Boréu.
Após um tempo de ação segundo esta estratégia, no entanto, a equipe
avaliou que os resultados obtidos não estavam sendo os esperados e decidiu
por realizar uma abordagem mais direta à comunidade. Concomitantemente
a este processo do Programa Mediação de Conflitos, o Fica Vivo! conseguiu
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estabelecer sua primeira oficina dentro do aglomerado, tendo como oficineiro um morador do local.
Assim, a primeira visita da equipe técnica ao aglomerado se deu com a
presença deste oficineiro, que auxiliou na identificação dos locais seguros
para circulação, e a partir de então, a equipe continuou explorando continuamente a área por meio de ações que incluem divulgação “boca a boca” e
distribuição de material de divulgação.
Em paralelo à abordagem direta, a equipe permaneceu fazendo a divulgação institucional, o que possibilitou o acesso a grupos de moradores,
reuniões de conselhos da Regional, encaminhamentos para atendimentos
por instituições parceiras, bem como a participação em reuniões de oficineiros do Programa Fica Vivo!, com o objetivo de constituir multiplicadores da
própria comunidade.
A implantação do NPC do Boréu aconteceu simultaneamente à dos
NPCs do Via Colégio/São Benedito e PTB, da região metropolitana. Neste
contexto, a troca de experiências através das visitas de intercâmbio e conversas telefônicas foi de fundamental importância, pois possibilitou compartilhar ideias, e a percepção de que o tempo e a forma de inserção em cada
comunidade são diferentes, sendo difícil comparar desempenhos.

Rede social
A região do aglomerado é rica em instituições de toda sorte, no entanto,
há pouquíssimos espaços para diálogo interinstitucional. Segundo Marteleto
(2004, p.08), “os fluxos de informação e o conhecimento produzido pelos laços existentes entre os membros da comunidade dependem de características culturais, sociais, econômicas e políticas, que também determinam a
participação de cada um e as sanções para os não-participantes”. No entanto, temas, problemas e pontos em comum a determinado grupo de pessoas
contribuem para a busca de diálogo e de solução conjunta fomentando uma
troca de informações.
Com relação à criminalidade, objeto de atuação do Núcleo, atualmente
não se verifica uma ascendência na ocorrência de crimes violentos na região,
o que de certa forma incomoda, mas não tem força suficiente para provocar
a mobilização dos moradores e instituições locais em torno do tema. O que
se observou foi uma tendência à dispersão de esforços em torno de vários
aspectos do cotidiano e a particularização dos problemas enfrentados pelos moradores e instituições da região, mas sem dúvida, uma leitura mais
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minuciosa do contexto ainda é necessária para definir estratégias de atuação
do Programa Mediação de Conflitos frente a esta realidade.

Área de abrangência
Não houve orientação inicial no que tange à área de abrangência para
atendimentos da Mediação. Após alguns meses de trabalho na comunidade e
discussões com supervisão metodológica, chegou-se à conclusão de que não
havia como restringir os atendimentos somente ao aglomerado, uma vez que
sua população realizava a maioria das atividades em espaços fora do Boréu e
ali se mesclavam a moradores das imediações. Como o planejado foi abordar
o público-alvo também através destas instituições no entorno do aglomerado, seria impossível realizar uma divulgação que atingisse exclusivamente os
moradores do Boréu.
A partir dessa concepção, definiu-se em princípio, que a área de abrangência deveria abarcar além do aglomerado, também os bairros adjacentes:
Serra Verde e Minas Caixa. Para a equipe está claro que o atendimento como
eixo principal do Programa Mediação de Conflitos, deverá nortear futuramente a necessidade de modificação nessa abrangência, visando sua ampliação ou redução.

Relação com a polícia
O GEPAR já atuava na comunidade antes da chegada dos Programas e
o primeiro contato se deu na própria companhia, com a presença da gestão e
da coordenação do Programa Fica Vivo!
Este contato foi bastante relevante, pois permitiu a apresentação das
equipes técnicas ao Tenente, bem como possibilitou a estas, receber algumas
informações preliminares sobre o aglomerado, ainda tão desconhecido.
Com o objetivo de integrar as equipes do NPC e os membros do GEPAR,
foi marcado um novo encontro, no qual cada um dos Programas pôde falar
sobre suas atividades específicas.
Desde o início, procurou-se estabelecer uma parceria sólida com a polícia, por entender sua importância na efetivação da política de segurança
pública, mantendo sempre claro o papel de cada um dos atores envolvidos no
processo e marcando o espaço do Núcleo como um local de referência para
a comunidade, em que há circulação constante de moradores. As equipes
buscam constantemente reforçar com a Polícia a importância da leitura que
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estes profissionais fazem dos conflitos com que se deparam e do trabalho em
conjunto com o Núcleo como uma possibilidade pacífica de enfrentamento
destas situações, de forma que os encaminhamentos realizados possam ser
ferramentas para fomentar um processo autônomo de reflexão acerca da vivência do conflito, de implicação dos envolvidos e, finalmente, de escolha
sobre a melhor forma de lidar com ele.

E por último...
As equipes seguem o trabalho, certas de que novos desafios virão pela
frente e de que estes fazem parte do ciclo de implantação, efetivação e amadurecimento do Programa numa região. Todas as pessoas envolvidas neste
processo possuem o desejo de realizá-lo da melhor forma possível, pois, se
não conhecem, imaginam os efeitos de um bom ou mau estabelecimento
de vínculos, definição de papéis, de lugar e divulgação de serviços junto à
população e rede local de instituições. Mas, à medida que as comunidades se
figuram de forma tão particular e diversa, fica difícil atuar com parâmetros
que possam proporcionar a almejada sensação de segurança sobre a melhor
forma de conduzir a implantação.
Um dos aspectos percebidos no processo aqui tratado foi a importância
do amadurecimento da equipe na vivência da Política de Prevenção e do
Programa Mediação de Conflitos para implantação de um núcleo, já que
constantemente é necessário identificar portas de entrada para parcerias,
imediatas e futuras, de trabalho que poderão ser produtivas para o desenvolvimento de ações dos diversos eixos do Programa. A equipe técnica deve
estar atenta à escuta de demandas e ao fomento de iniciativas que, aparentemente, não possuem uma ligação direta com um Programa de prevenção à
criminalidade, mas que, se analisadas sob a perspectiva mais ampla de uma
política pública de prevenção, constituem eixos transversais de atuação, sem
os quais as ações isoladas dos Programas pouco são efetivas.
Na fase de implantação de Núcleo é muito comum deparar com instituições sem qualquer legitimidade junto aos moradores, que atuam com interesse de autopromoção, captação de recursos para projetos particulares ou
que pervertem o sentido da parceria em benefício próprio das formas mais
criativas possíveis, apresentando propostas de trabalho conjuntas. E assim,
da mesma forma que a maturidade na Política e no Programa é necessária
para firmar parcerias de trabalho, também o é para descartar as que não vão
ao encontro da atuação da Prevenção.
220

Produção Teórica e Prática de Artigos Escritos pelas Equipes de Técnicos e Mediadores do Programa Mediação de Conflitos

Neste primeiro contato com os moradores e a rede de instituições do
Boréu, a equipe do Programa Mediação de Conflitos não pretendeu que os
atores entendessem de imediato a metodologia do Programa, mas sim, que ao
longo do tempo, os princípios que o norteiam passassem a fazer parte de sua
cultura, que conseguissem vislumbrar outras alternativas para solução de
seus conflitos e conhecessem formas mais efetivas de acessar seus direitos.
Embora não fosse objetivo, neste artigo, estabelecer ou exemplificar
parâmetros de implantação de núcleos, acredita-se que o relato das experiências vividas no Boréu poderá contribuir para o desenvolvimento dos
trabalhos das equipes que futuramente enfrentarão os desafios de processos
semelhantes, bem como para que aqueles que não tiveram a oportunidade
de participar de uma implantação, conheçam um pouco desta fase do Núcleo
de Prevenção e do Programa Mediação de Conflitos.
É certo que esta experiência vivida e aqui relatada, representará para todos os atores envolvidos, desde as equipes técnicas que estão na “ponta” executando as atividades, até os auxiliares administrativos, motoristas, auxiliares de limpeza, gestores, diretoria de implantação, diretorias dos programas,
moradores da comunidade entre outros, um crescimento como profissionais
responsáveis pelo desenvolvimento da política pública de prevenção, mas
acima de tudo como pessoas.
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“Eu sei que você acha que entendeu aquilo
que eu disse, mas eu não tenho certeza de que aquilo
que você entendeu é exatamente aquilo que eu quis dizer”13

Resumo
Este artigo pretende apresentar a política pública de prevenção à criminalidade do atual governo do estado de Minas Gerais com destaque na
atuação do Programa Mediação de Conflitos na cidade de Ipatinga.
Palavras-Chave: Violência. Criminalidade. Prevenção. Mediação.
13 Diálogo na sala de Imprensa do pentágono/USA. “Essa é a questão: o entendimento do que falamos, escrevemos ou lemos, tem sempre um componente pessoal, único, que pode, senão bem explicado, gerar desentendimentos” Egger, 2005.
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Introdução
A política de prevenção à criminalidade é instituída junto à Secretaria
de Estado de Defesa Social (Seds) e desenvolvida pela Superintendência de
Prevenção à Criminalidade (Spec) com o objetivo de implementar as políticas
públicas relacionadas à prevenção da criminalidade e trabalhar diversos fenômenos geradores de conflitos, buscando resoluções que diminuam a exclusão
e, consequentemente, incidam na redução da criminalidade e da violência.
Essa política pública vem pautada na perspectiva ecológica da prevenção em que os “conflitos geradores de violência não possuem causas isoladas, mas decorrem da soma de fatores e desvantagens sociais que expõem
determinadas comunidades aos riscos e violências” afirmam Leandro e Cruz
(2007:47). A proposta de atuação gira em torno de três níveis: prevenção
primária – foco nos fatores de risco e proteção nos espaços mais vulneráveis
à criminalidade; prevenção secundária – ações dirigidas ao público que pode
reincidir atos de baixo potencial ofensivo; e a prevenção terciária – trabalho
voltado às pessoas que já sofreram processos de criminalização e que são
egressos do sistema prisional (Leite, 2007).
O Núcleo de Prevenção à Criminalidade é composto por quatro programas, sendo eles: Central de Apoio e Monitoramento de Penas Alternativas
(CEAPA), Reintegração Social do Egresso do Sistema Prisional (EGRESSO),
Programa Mediação de Conflitos (PMC) e Programa de Controle de
Homicídios Fica Vivo!.
O Programa Mediação de Conflitos orienta a comunidade local em suas
mais diversas necessidades psicossóciojurídicas, bem como media conflitos
individuais e coletivos demandados por esta comunidade conduzindo as
partes envolvidas a alcançar solução extrajudicial através do diálogo, tendo
como frentes de atuação o desenvolvimento de ações que visam articular e
emancipar a comunidade em que atua.
Em muitas atuações do PMC, em Ipatinga, é possível perceber, de forma
mais evidente entre as classes mais baixas, o individualismo e a tendência de
transferir a responsabilidade de ações para empresas, governo ou demais órgãos,
ao invés dos moradores se empoderarem de seus direitos de cidadãos. O empoderamento pode ser compreendido como “tomar posse de algo” que já é de direito.
Observa-se que os moradores têm a consciência de não possuírem livre acesso
às informações, bens e serviços essenciais ao exercício da cidadania, mas não
demonstram implicação e comprometimento direto em sua própria demanda,
não buscam se emancipar e se apropriar dessa consciência crítica que possibilita
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a resolução pacífica dos conflitos, através do diálogo e da compreensão.

Desenvolvimento
Histórico da cidade de Ipatinga
A cidade de Ipatinga possui 45 anos de fundação e foi construída após a
instalação da Usiminas (Indústria de Ferro e Aço), tendo como característica
a variedade de pessoas advindas de diversos lugares. O fato da fundação da
cidade ser posterior à da empresa, pode justificar uma cultura predominantemente centralizada no poder, hierárquica e assistencialista. O município
possui 250 mil habitantes aproximadamente.
O bairro Bethânia contém aproximadamente 35 mil habitantes e está
situado no extremo norte da malha urbana. Neste bairro 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.
De acordo com Beato (2006), inúmeros estudos mostram que a situação da criminalidade em Minas Gerais, a partir de 1996, apresentou algumas modificações, passando a chamar a atenção dos órgãos de
segurança pública e da sociedade. Dentre os municípios responsáveis
pelo maior número de crimes violentos registrados e que possuem população acima de 100 mil habitantes estes seis, seguindo em ordem
decrescente, possuem os mais altos índices de criminalidade no Estado:
Uberlândia, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros,
Uberaba e Ipatinga.

Histórico do Programa Mediação de Conflitos na cidade de Ipatinga
Em 27 de outubro de 2005 foi inaugurado na cidade de Ipatinga o Núcleo
de Prevenção à Criminalidade, sendo composto por quatro programas:
CEAPA, EGRESSO, MEDIAÇÃO DE CONFLITOS e FICA VIVO!
Após a inauguração do NPC em Ipatinga, as equipes dos quatro programas iniciaram o contato com as instituições para que fosse criada a rede
parceria. Nos meses de novembro e dezembro de 2005, a equipe do PMC trabalhou com a divulgação. Os frutos disso foram os atendimentos realizados
em Janeiro de 2006, na sede do NPC no centro de Ipatinga.
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Os atendimentos eram prestados às pessoas de todo o município que
procurassem o programa. Em fevereiro foi dado um importante passo, sendo
firmada a parceria com o Núcleo de Assistência Jurídica da Faculdade de
Direito de Ipatinga (FADIPA), onde os estagiários atendiam nosso público
que necessitasse de algum tipo de acompanhamento ou serviço jurídico, atribuição que não é abrangida na metodologia do PMC.
Nos dois meses que se seguiram, os atendimentos ainda eram oferecidos
a todos do município pois o diagnóstico não havia acontecido até então. No
mês de maio foi realizado um levantamento de áreas de risco sendo classificadas as candidatas em potencial para receberem os dois programas de base
local do NPC (Fica Vivo! e Mediação de Conflitos). As duas equipes realizaram visitas nestes locais para conhecer dados estatísticos como índices de
criminalidade e homicídios, a dinâmica local e seu espaço físico.
O diagnóstico realizado pelo CRISP apontou o bairro Bethânia como um
dos locais em que ocorreram de 1994 a 2004 a maior concentração de homicídios na cidade de Ipatinga (Beato, 2006). Com a conclusão do diagnóstico
no mês de junho de 2006, foi intensificada a divulgação e os contatos com
as instituições locais com o intuito de fortalecer parcerias. Neste momento
a equipe encontrou algumas dificuldades pois não havia material para divulgação e o bairro possui uma dimensão territorial extensa e encontra-se
geograficamente afastado da área central da cidade.
Neste período, a equipe propôs a mediação itinerante, onde foram realizadas parcerias com duas instituições, uma no Santa Rosa e outra entre o São
Francisco e o Cruzeiro, para que o programa pudesse começar seu contato com a
comunidade visto que ainda não tinha lugar para instalação da sede do programa. Desta forma, quatro dias da semana eram dedicados ao contato com a comunidade e um dia era reservado para estudos de caso, elaboração de relatórios,
projetos e reuniões de equipes. Mesmo mantendo este contato, vale ressaltar que
ele não se mostrou suficiente, pois a equipe atendeu apenas à demanda daquela
região próxima à entidade parceira que cedia espaço para o programa.
Em meio a todas estas dificuldades, em 2006 o programa realizou 224
atendimentos, abrangendo um total aproximado de 500 pessoas. Em 2007 o
programa continuou seus trabalhos junto à rede parceira, apresentando a
equipe, fortalecendo os laços e realizando encaminhamentos. Durante o ano
de 2007 toda a equipe do PMC e Fica Vivo! esteve empenhada em encontrar
uma sede para a implantação do núcleo de referência na comunidade.
Após três anos de procura, foi implantado em Maio de 2008 o Núcleo
proporcionando aos programas maior contato com a comunidade. Com uma
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melhor infraestrutura, foi possível atender a comunidade de forma mais
efetiva, tornar-se mais atuante na agenda do município, contribuir para o
desenvolvimento das ações do plano local de segurança, elaborar e executar
projetos condizentes com a demanda da comunidade.
Em meio ao grande avanço de se obter um local fixo de referência, vale
ressaltar que os programas tiveram que iniciar um novo processo de divulgação com o intuito de legitimar o Núcleo junto a comunidade do Bethânia.
Apesar da infraestrutura do Núcleo ser de excelente qualidade, sua localização geográfica se encontra distante dos morros onde os trabalhos do programa são mais intensos, o que faz com que a equipe se desdobre no desenvolvimento de ações que forneçam o acesso da população ao PMC.

Peculiaridades da política no interior
Característica de Ipatinga

A realidade do PMC em Ipatinga é que, em todo o bairro Bethânia,
incluindo os morros, há uma infra estrutura considerada boa, sendo todas
as ruas asfaltadas, com escadarias que possibilitam a chegada aos locais de
difícil acesso, boas condições de saneamento básico, e ainda, uma quadra
poliesportiva em cada uma das três comunidades, além das outras áreas de
lazer situadas estrategicamente na região baixa do bairro.
Outro ponto considerável na cidade que pode denotar uma certa diferença dos demais aglomerados urbanos é que não há o acúmulo de casas sem
estrutura. O surgimento do bairro, em alguns pontos, se deu primeiramente
através de ocupação dos terrenos onde os próprios moradores ergueram suas
moradias. Em outros, a administração municipal atuou de forma a construir
casas populares, loteadas para a comunidade carente e prestar manutenção
em moradias que se encontravam em má conservação. Este fator causa a
falsa impressão de que a comunidade tem acesso a todos os direitos inerentes
aos cidadãos e que não há problemas relacionados à criminalidade, que fica
de certa forma camuflada por detrás de uma boa estrutura habitacional.
O município foi criado em função da instalação de uma grande siderúrgica, o que proporciona grande numero de imigrantes e alta rotatividade de
pessoas em busca de oportunidades de emprego, contribuindo para uma miscigenação cultural. Este fato favorece a não criação de uma identidade local,
o que prejudica a busca dos moradores por seus direitos e pelo exercício da
cidadania, por conseguinte existe dificuldade nas relações interpessoais que
226

Produção Teórica e Prática de Artigos Escritos pelas Equipes de Técnicos e Mediadores do Programa Mediação de Conflitos

podem contribuir para gerar conflitos devido a coexistência de culturas e
costumes adversos.
Característica do PMC – Ipatinga

Assim como as demais cidades do interior, Ipatinga encontra dificuldades relativas à participação nos eventos realizados semanalmente na Capital,
pois, a distância impossibilita a participação. Dessa forma, a equipe recebe
e-mails informativos sobre as reuniões e busca suprir essa carência através
de ações próprias, por meio de grupos de estudos para aprimorar os conhecimentos, debater assuntos recorrentes ao PMC e à política de prevenção
à criminalidade, juntamente com o Fica Vivo! e o GEPAR (Grupamento
Especializado de Patrulhamento em Áreas de Risco), capacitando assim, não
só o PMC como os parceiros, para que estes caminhem em sintonia. A realização de grupos de estudos tem como objetivo manter a equipe afinada
no que tange à metodologia do PMC, sem que as peculiaridades do interior
atrapalhem a homogeneidade necessária para o bom andamento da política
pública de prevenção à criminalidade no estado de Minas Gerais.
Por outro lado, o núcleo de Ipatinga apresenta um relacionamento relativamente estreito com autoridades, facilitando a dinâmica no que diz respeito
a parcerias e ações dos programas. Os representantes dos poderes legislativo,
executivo e judiciário apresentam disponibilidade e interesse em discutir as
necessidades e possibilidades de avanços para a comunidade, facilitando e
promovendo parcerias fundamentais para a elaboração e execução de ações
que propiciam o bom andamento do processo de prevenção à criminalidade.

Atuação do Programa Mediação de Conflitos - Ipatinga
O PMC é uma resposta ao questionamento sobre um meio capaz de
solucionar os problemas individuais e coletivos através do fomento à participação ativa da sociedade, de modo a exigir maior responsabilidade dos
envolvidos nos problemas, incluindo-os socialmente e mitigando a exclusão
social (Sales, 2004).
O uso da mediação tanto individual como coletiva para resolução de
conflitos é fundamental para a garantia dos direitos humanos, cidadania
e preservação das relações interpessoais. Na mediação é possível chegar a
uma solução levando em conta os sentimentos dos envolvidos, o contexto
e a vontade de ambos, quando se chegam a um acordo benéfico aos dois.
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Conflitos são compreendidos como qualquer “sintoma que se dá pela falta
de acesso às informações, gozo dos direitos humanos, exercício da cidadania,
acesso a bens e serviços públicos”, Leandro e Cruz (2007:47).
O programa em Ipatinga como descrito anteriormente, sofreu inúmeros
entraves, mas tem alcançado maior legitimidade junto à população atendida
e à rede social, fato que pode ser observado no crescente número de atendimentos expostos na tabela abaixo:
ANO

Número de atendimentos

2006

224

2007

396

2008

468

Durante o período de atuação do programa foram observadas que as
principais demandas atendidas envolvem questões do âmbito familiar, destacando-se no ano de 2006 conflitos intrafamiliares e em 2007 e 2008 pensão
de alimentos e paternidade. Diante dessa, realidade foram desenvolvidos
projetos que possibilitassem o maior aprofundamento destas questões no
intuito de coletivizar as demandas trazidas, propiciar a reflexão acerca das
mesmas e ampliar o capital social dos demandantes.
O capital social é fundamental para o desenvolvimento de uma política publica. O fomento ao capital social (...) favorece uma maior efetividade e eficiência desta política, uma vez que a participação dos beneficiários possibilita uma
melhor identificação das demandas sociais e uma melhor alocação de recursos
financeiros e humanos no atendimento das demandas. (Galgani, 2007:19)

No ano de 2008 foram desenvolvidos quatro projetos pelo PMC,
sendo eles:
O Projeto “Vivendo a Melhor Idade” desenvolvido em parceria com
a UNIPAC - Universidade Presidente Antônio Carlos no Santa Rosa, possibilitou vivenciar um recorte da cultura da cidade. O projeto teve como
objetivo o aumento do capital social individual, a sensibilização dos participantes sobre as questões psicossociais referentes à comunidade e reflexão
sobre a qualidade de vida dos participantes com incentivo a atividades
físicas. Diante da possibilidade de aulas de ginástica, a grande maioria
do grupo de moradores não se disponibilizou a buscar pelos recursos e
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meios que viabilizassem que esse desejo da comunidade fosse atendido.
Eles solicitaram que o Programa “fizesse por eles”. Observa-se mais uma
vez a necessidade de se trabalhar uma nova cultura, na qual cada pessoa
se reconheça como cidadão de direito e se emancipe na busca pelo acesso
à justiça e às políticas públicas, de forma que essa participação ativa na
solução de seus conflitos e problemas seja solucionada por eles próprios
(Santos, 2007).
Outro Projeto foi o “Reencontrando a Família” junto ao Grupo de
Mulheres existente na comunidade do Cruzeiro. O Grupo “Mulheres
Brilhantes” foi fundado em 2003, porém as atividades estavam suspensas
por falta de parcerias e envolvimento da comunidade. No primeiro semestre de 2008 foram iniciadas as atividades em parceria com a UNIPAC, tendo como objetivo promover maior implicação das integrantes em busca de
mudanças atitudinais, além de potencializar a geração de renda através de
oficinas de artesanato.
O Projeto “Rede Ativa” foi resultado do diagnóstico feito em parceria
com o programa Fica Vivo! para a articulação da rede social local e acesso da
comunidade do bairro Bethânia às instituições e serviços prestados. Desta
forma, tornou-se necessária a elaboração de um Catálogo das instituições e
respectivos serviços oferecidos na região atendida pelo Núcleo de Prevenção
à Criminalidade. O objetivo do projeto foi a divulgação dos trabalhos e serviços prestados aos moradores da comunidade e articulação da rede de proteção social existente.
O Projeto “Mediarte” foi realizado em 07 (sete) escolas municipais e
estaduais do bairro Bethânia com apresentações para pais, alunos, corpo docente e funcionários de uma peça teatral elaborada pela oficina de Teatro do
Programa Fica Vivo! e dirigida pela oficineira desta, Cleuciane. A peça tem
como temática uma família conflituosa e as diversas formas encontradas por
esta para a resolução dos conflitos que vem vivenciando. Durante a apresentação é realizada explanação de conceitos e metodologia do programa
através de falas e atuações dos personagens, objetivando, assim comunicar
para todo o público escolar presente, através de uma comunicação lúdica,
conceitos e métodos de resolução extrajudicial de conflitos.
Entre os diversos objetivos, este projeto propiciou a divulgação dos conceitos norteadores da atuação do programa, além da promoção da juventude
através da conscientização cidadã e do contato com atividades culturais.
Fatores consideráveis observados pela equipe do Programa Mediação de
Conflitos durante a execução dos respectivos projetos, foram: o aumento do
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número de atendimentos, a legitimação do programa e integração da rede de
proteção social.

Conclusão
Diante do artigo exposto pode-se concluir a necessidade da atuação do
Programa Mediação de Conflitos na cidade de Ipatinga. Através de um trabalho efetivo, é possível a qualificação da capacidade comunicacional, possibilitando assim reduzir o índice de violência e criminalidade entre pessoas
que estão em processo de conflito.
O desenvolvimento de uma comunidade se dará de forma mais fluente
a partir do momento em que o capital social esteja presente e o engajamento
das pessoas em questões coletivas, seja real. Com uma efetiva participação
dos cidadãos, os recursos públicos se tornam mais disponíveis e os bens e
serviços prestados por instituições públicas são injetados na comunidade.
Sendo assim, as dificuldades enfrentadas pelo PMC na cidade de Ipatinga
vêm sendo transformadas em experiências para maior legitimação do programa na comunidade, integração da rede social de proteção e crescimento
da política pública de prevenção no município.
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Resumo
O presente artigo aborda a experiência de trabalho do GEPAR, em conjunto com o Núcleo de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares,
realizada com base na filosofia de polícia comunitária e incentivo à participação dos cidadãos como fator importante para segurança pública na comunidade do bairro Turmalina.
Palavras-chave: Polícia Comunitária; participação comunitária.

Abstract
This article addresses the work experiment of the GEPAR – Grupo de
Policiamento em Áreas de Risco (Police Work Group in Risk Areas) along
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with the Núcleo de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares
(Work Center for Criminality Prevention in Governador Valadares), based
on the conception called “Polícia Comunitária” (Communal Police), and on
stimulating community cooperation as a relevant factor towards public safety at Turmalina neighborhood community.
Key-Words: Communal Police; Community cooperation.

Polícia Comunitária como uma filosofia de participação
A proposta deste artigo consiste em contribuir para as ações de prevenção à criminalidade e para as políticas de segurança pública. Para tanto, será
abordada a experiência do Grupo de Policiamento em Áreas Risco (GEPAR),
desenvolvido pela Polícia Militar de Minas Gerais na cidade de Governador
Valadares, no bairro Turmalina, com foco na filosofia de polícia comunitária. Este trabalho do GEPAR é desenvolvido em parceria com o Núcleo de
Prevenção à Criminalidade, uma política proposta e executada pelo governo
de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS) e
Superintendência de Prevenção a Criminalidade (SPEC).
Menezes (2007, p.12) define o GEPAR como “um grupo de policiais militares da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) treinados para atuar,
dentro dos princípios da Polícia Comunitária, em áreas de altos índices de
criminalidade violenta”.
Souza (2008), por sua vez, define o GEPAR considerando sua abordagem
diferenciando-a do policiamento considerado mais tradicional. Assim,
O GEPAR é, por definição, um policiamento próativo, de repressão qualificada, que atua de forma permanente e diuturna em comunidades específicas
(Doutrina do GEPAR, 002/05 – CG). Neste sentido, esse grupo especializado se
diferencia do policiamento mais tradicional, direcionado para o atendimento
reativo à chamadas de emergência, e das atividades de polícia desenvolvidas
pelos grupos de operações especiais e táticas de cunho essencialmente repressivo e esporádico. (Souza, E., 2008, p.2)

Torres (2001), conceitua polícia comunitária como:
… uma estratégia organizacional que promove uma nova parceria entre o
povo e a sua polícia. Ela baseia-se na premissa de que tanto a polícia, como
a comunidade, precisam trabalhar juntas, como parceiras iguais, para identificar, priorizar, e resolver problemas contemporâneos como crime, drogas,
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sensação de insegurança, desordens sociais e físicas e enfrentar a decadência
dos bairros, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida na comunidade
(Torres, 2001, p.01).

Na prática, a polícia comunitária deve ser entendida como filosofia de
trabalho que pode ser adotada por todos os órgãos de polícia. Ela difere do
policiamento comunitário que se refere às ações efetivas da polícia com a
comunidade (SENASP, 2007, p.39).
De acordo com a proposta de polícia comunitária, o GEPAR tem uma
função mais criativa e com contato maior com a população, tornando-se,
assim, uma força pró-ativa. Essa postura frente à comunidade pressupõe a
participação comunitária que consiste no “envolvimento ativo das pessoas
na tomada de decisão quanto ao planejamento e à implementação dos processos, programas e projetos que as afetam”(SEDS, 2007, p.21).
O modelo de polícia comunitária mobiliza o cidadão a participar da
segurança pública, dividindo com ele a responsabilidade sobre a segurança
pública. A Constituição Federal Brasileira preceitua que a segurança é tanto
um direito quanto um dever de todos, o que significa que qualquer cidadão
tem uma parcela de responsabilidade e deve colaborar para o bem-estar
coletivo e pela segurança pública. Para que isso aconteça, é importante que
a sociedade reconheça esse papel, que a polícia conquiste a confiança das
pessoas em seu trabalho e que seja resgatado o valor da justiça. Esse reconhecimento de papéis e o resgate de confiança fazem parte dos objetivos a
serem alcançados e têm sido possíveis aos poucos, no trabalho desenvolvido pelo GEPAR na cidade de Governador Valadares, no bairro Turmalina,
na medida em que o grupamento tem-se apresentado comprometido com
a filosofia de polícia comunitária e, como uma instituição aberta, participativa e interlocutora no que diz respeito aos anseios da comunidade. O
GEPAR, no Turmalina, atua em conjunto com as lideranças, associação de
moradores, instituições locais e população, não só como uma assistência
policial, mas também com um sentido de participação social e de vivência
do dia-a-dia coletivo.
A partir do trabalho desenvolvido na comunidade, tem-se observado que são muitas as dificuldades e desafios no policiamento comunitário no Turmalina. Através do modelo de integração entre polícia
e comunidade, promovido pelo Núcleo de Prevenção à Criminalidade,
com incentivo à participação cidadã, fica claro que esse parece ser o
caminho mais acertado para o alcance de bons resultados para a política
de prevenção à criminalidade.
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Integração entre Polícia e Comunidade: uma proposta que
tem apresentado resultados positivos no Turmalina
A implantação do GEPAR, em Governador Valadares, no bairro
Turmalina, aconteceu em setembro de 2006, pouco tempo depois da instalação dos programas Mediação de Conflitos e Fica Vivo!, que integram o
Núcleo de Prevenção à Criminalidade no município.
O Programa Mediação de Conflitos visa a prevenção de conflitos potenciais e/ou concretos, evitando que estes culminem em ações violentas
ou delituosas na comunidade do Turmalina. Já o Programa de Controle de
Homicídios Fica Vivo! é destinado a jovens de 12 a 24 anos em situação de
risco social e residentes nas áreas com maiores índices de criminalidade.
O bairro Turmalina foi diagnosticado pelo Centro de Estudos de
Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais
(CRISP/UFMG) como a região de maior índice de homicídios de Governador
Valadares no período entre 2005 e 2006. Com a participação do CRISP, a
filosofia da polícia comunitária foi trabalhada hierarquicamente no comando
da polícia dessa cidade, inicialmente pelos estudos técnicos, ministrados pelo
professor da UFMG, Cláudio Beato.
Paralelamente aos estudos técnicos, o Núcleo de Prevenção foi parceiro envolvendo membros do grupamento em ações desenvolvidas no bairro,
como Curso de Gestores Locais e Fóruns comunitários, como forma de colaborar com a legitimidade do GEPAR na comunidade.
Outra ação do Programa Mediação de Conflitos, foi a apresentação do
projeto institucional Polícia e Comunidade, que objetivava a aproximação,
diminuição da resistência, colaboração e integração entre a população e o
GEPAR. A partir deste projeto, espaços de debates e reflexão comunitários
foram criados, viabilizando o incentivo à participação dos moradores nas
discussões dos problemas locais, acerca da segurança pública. O projeto
também proporcionou capacitações relativas ao tema supracitado, envolvendo representantes da polícia e da comunidade. Como resultado dessas
capacitações, foi elaborado um plano de ação local, com a participação de
representantes da comunidade e instituições locais, do Núcleo de Prevenção
à Criminalidade e do GEPAR, para viabilizar essa integração.
O plano de ação elaborado elegeu três problemas que inviabilizavam o
trabalho da polícia comunitária: pouco conhecimento da proposta de trabalho do GEPAR; pouco entrosamento entre polícia e comunidade e resistência
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da comunidade em relação à abordagem policial. Para cada problema diagnosticado, foi criada uma ação específica de enfrentamento. Entre as ações
desenvolvidas, destacam-se visitas institucionais realizadas pela polícia,
palestras esclarecendo a proposta do GEPAR e abordagem policial, além de
momentos recreativos e de cidadania com a comunidade.
Muitas barreiras foram observadas durante a execução do plano de
ação para integração entre polícia e comunidade, entre as quais ressaltam-se
a dificuldade dos moradores em estabelecer confiança na polícia e em suas
ações, o medo das ameaças do tráfico, falta de compreensão sobre segurança
pública e o papel do cidadão, trabalho desarticulado da rede de proteção
local, e a precariedade da participação e representatividade do bairro.
A questão da participação comunitária, foi identificada no diagnóstico
do CRISP como um dos desafios do trabalho no Turmalina, em função da
situação de vulnerabilidade social dessa comunidade. A esse respeito, Souza,
M. (1996, p.83), chama a atenção sobre os aspectos ligados à sobrevivência
dos membros da comunidade e que devem ser considerados na implantação
de um projeto participativo. Segundo a autora,
“os homens devem estar em condições de viver para fazer história. Mas, para
viver, é preciso, antes de tudo, comer, beber, ter habitação, vestir-se e algumas
coisas mais (...).”. A luta pela sobrevivência no dia-a-dia direciona o foco e a
energia das pessoas para aquilo que é imediato. Assim, fomentar a participação social requer um processo de “ultrapassagem na compreensão da realidade
cotidiana” (idem, p.84).

Nesse sentido, ultrapassar essa realidade voltada para a satisfação de
necessidades imediatas para a promoção de uma ação social conjunta pode
requerer a inclusão de um processo pedagógico que visa trabalhar com as
pessoas para que consigam transpor sua consciência puramente individual
para uma consciência social, permitindo a elaboração de formas de enfrentamento juntamente com aqueles que vivam condições sociais semelhantes.
Tal processo não se constitui tarefa fácil, e são poucas as políticas públicas
que chegam a alcançar tal nível de participação.
A partir do final de 2007, observou-se que mudanças substanciais começaram a acontecer. Com a entrada de um novo comando e da formação de um
grupamento com policiais comprometidos com a filosofia de polícia comunitária, as ações de policiamento comunitário começaram a ser mais efetivas no
Turmalina. A primeira grande ação do GEPAR foi uma Ação Social na escola
do bairro, que objetivou uma aproximação diferenciada entre a polícia e os
moradores. Houve grande aceitação por parte da comunidade, e, a partir de
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então, esse tipo de evento foi uma estratégia adotada sistematicamente para
a aproximação entre polícia e comunidade. A polícia passou a ser inserida
nas demais atividades do bairro, não somente para policiamento. Nas manhãs de lazer promovidas pelo Fica Vivo!, a participação do GEPAR passou
a ser parte fundamental. Brincadeiras e esporte foram pontos fortes explorados. Contudo, o que alavancou a integração entre polícia e comunidade foi a
aproximação do GEPAR com os jovens do Fica Vivo! (Anexo).
Os primeiros resultados do trabalho foram mudanças na forma de execução das atividades da polícia, tais como a humanização dos atendimentos e
melhor qualificação de suas ações junto à comunidade. Houve abertura para
aproximação e aprimoramento da relação entre a polícia , os moradores e as
instituições locais. Como consequência, os números de reclamações trazidas ao
programa a respeito das abordagens policiais diminuíram consideravelmente.
Mudanças significativas no comportamento dos policiais, no que diz
respeito a seu relacionamento com o cidadão, tornaram o policiamento comunitário possível na prevenção do crime e também na resolução de pequenos conflitos, o que colaborou para reforçar a interação da comunidade. Na
prática, essa postura é observada através dos encaminhamentos de situações
conflituosas para o Programa Mediação de Conflitos e também por ações
de resolução pacífica nos momentos em que a polícia foi acionada. É válido
destacar inclusive, que, no decorrer do processo de adesão comunitária ao
trabalho do GEPAR, é possível perceber que a Polícia Comunitária além de
corroborar com os princípios da Mediação, também passou a praticá-los em
seu trato com a comunidade, de forma a orientar a população local a utilizar
o diálogo nas situações de conflitos cotidianos e fomentar a solução pacífica
dos dissídios recorrentes no meio comunitário como citado anteriormente.
Além disso, o GEPAR passou a ser um articulador comunitário ao envolver a
rede local em questões pertinentes à segurança pública, constituindo-se em
um canal de promoção de acesso a direitos.
Embora as iniciativas das ações de policiamento fossem importantes para
o alcance de um trabalho integrado de participação comunitária nas questões de segurança pública, apenas essas não pareciam se mostrar suficientes.
Havia necessidade de promover momentos de discussão e reflexão sobre o
tema, o que devia ser feito com o objetivo de conscientizar e despertar, na
população, interesse em participar e o sentimento de responsabilidade com
os problemas da sua comunidade. Com o propósito de atingir esse objetivo,
o Núcleo de Prevenção desenvolveu um projeto chamado “Ciclo de Debates:
Cidadania para todos”, trabalhando o tema “Segurança Pública e Participação
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Social”, com lideranças comunitárias, representantes de instituições e moradores. Esses momentos foram planejados e executados mediante um processo
educativo (pedagógico), onde conceitos básicos acerca da segurança pública
foram trabalhados. O projeto conseguiu atingir os seus objetivos, à medida
que os participantes foram informados da proposta e estimulados a pensar
a comunidade como um todo, ou seja, ter um pensamento voltado para a
coletividade no entendimento da realidade vivida no bairro, bem como na
formulação de estratégias para superação dos problemas enfrentados pela
comunidade. Como resultados foram observados a adesão dos participantes
ao projeto e a tomada de decisões de interesse comum como a revitalização
de uma praça e a constituição de uma feira-livre. Para a execução dos encaminhamentos foram formadas duas comissões que receberiam o apoio do
Programa Mediação de Conflitos, através da mediação comunitária. Assim,
nessa fase, dois resultados foram observados: a participação do comando do
GEPAR, reconhecendo o potencial da comunidade em eleger suas prioridades, tomar decisões e ser agente ativo nas questões que envolvem segurança
pública, e, a comunidade deu o primeiro passo na apropriação de seu poder de
participação ativa nas decisões que afetam o seu cotidiano e reconhecimento
dos membros participantes de que segurança pública é uma responsabilidade
que deve ser pactuada entre os diversos atores presentes no bairro.
O êxito do GEPAR e do Núcleo de Prevenção à Criminalidade está no reconhecimento da comunidade do bairro Turmalina pelo trabalho que vem sendo
realizado. Observa-se que o sucesso deu-se a partir da forma como o trabalho
foi introduzido na comunidade, respeitando os valores, a cultura local, e pela
avaliação e reconhecimento das prioridades e necessidades dos moradores, e estando atentos às opiniões e questões trazidas pelas pessoas em relação à atuação
policial no bairro. O GEPAR vem se destacando em suas ações pela coerência
com a filosofia de polícia comunitária, na forma como aborda e se apresenta aos
cidadãos. O trabalho também foi possível em função do apoio e contribuição do
comando do 43.º Batalhão de Polícia Militar de Governador Valadares.
A tendência do trabalho do GEPAR – e do Núcleo de Prevenção à
Criminalidade – caminha favorável à relação de credibilidade por parte da
comunidade, para resultados de melhoria da segurança pública e qualidade de
vida no bairro. É sabido que o trabalho está sujeito aos riscos de mudanças de
recursos humanos, de visão estratégica e de contexto organizacional e ideológico. Por isso, destaca-se a importância da institucionalização dessa relação,
para que o trabalho e a proposta de policiamento comunitário não fiquem
à mercê de comandos que não possuem afinidade com a filosofia apresentada.
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A experiência abordada demonstra que a partir da adoção de uma fidelidade aos princípios da filosofia de polícia comunitária conjugada com a
participação da comunidade, fortalecimento de vínculos entre os moradores,
respeito e reconhecimento do seu potencial, a probabilidade de um resultado positivo que atenda à proposta de prevenção à criminalidade é possível;
basta o estímulo à criatividade e o desejo de construir o presente e o futuro
a partir dos próprios recursos.
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Resumo
O Programa Mediação de Conflitos faz parte do Núcleo de Prevenção
à Criminalidade, desenvolvido pela Secretaria do Estado de Defesa Social
de Minas Gerais. Localizado em regiões com alto índice de criminalidade
e violência, inserido na Prevenção Primária. Pretende-se, com este artigo,
apresentar, em linhas gerais, as formas com que os fatores de proteção contribuem para a Política de Prevenção à Criminalidade, fazendo um recorte do
Programa Mediação de Conflitos.
Palavras-chave: Política de Prevenção à Criminalidade. Fator de Proteção.
Capital Social. Violência.

Introdução
Temos com este trabalho, o intuito de promover uma interlocução entre
a Política de Prevenção à Criminalidade e a minimização dos fatores de risco
por meio do fortalecimento dos fatores de proteção.
O Programa Mediação de Conflitos, juntamente com os programas Fica Vivo!, Reintegração Social do Egresso e CEAPA (Programa de
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Acompanhamento e Monitoramento de Penas Alternativas) compõe o
Núcleo de Prevenção à Criminalidade.
O Núcleo de Prevenção faz parte da Política de Prevenção à
Criminalidade do Estado de Minas Gerais, por meio da SEDS - Secretaria
do Estado de Defesa Social. Os programas CEAPA e Reintegração Social
do Egresso funcionam em base municipal, e os programas Fica Vivo! e
Mediação de Conflitos possuem atuação direta nas áreas de maior incidência criminal, com o objetivo de desenvolver intervenções preventivas sobre
a criminalidade e a violência.
Dentre as atividades desenvolvidas pelo Programa Mediação de
Conflitos são realizadas intervenções direcionadas ao fortalecimento dos
fatores de proteção, fundamentais para a minimização dos fatores de risco, e
que consequentemente levam à diminuição da violência nas regiões onde os
programas estão inseridos.
O Programa Mediação de Conflitos facilita o acesso à justiça e aos direitos fundamentais dos indivíduos, buscando a construção e a criação de
condições necessárias para o exercício da cidadania. Para a busca de soluções
individuais e coletivas o programa estimula a mobilização social e a organização comunitária, características necessárias à redução da criminalidade.
Sustenta-se no incentivo e multiplicação de uma cultura de comunicação
não violenta para a administração e resolução dos conflitos. Por meio da
participação ativa da própria comunidade, possibilita o desenvolvimento da
emancipação, da autonomia e o resgate da cidadania.

Conceito de violência
A metodologia utilizada está calcada no modelo ecológico de violência, onde se concebe o crime como resultado de uma variedade de fatores
e condições relacionadas a outras formas de desvantagens sociais, portanto, medidas que visam à diminuição da violência devem estar direcionadas
para estas outras formas de desvantagens sociais. De acordo com o Plano de
Segurança Pública do Estado de Minas Gerais (2003), as ações devem incidir
sobre os fatores sociais – condições socioeconômicas que favorecem o surgimento de indivíduos motivados para a atividade criminosa (Plano Estadual
de Segurança Pública, 2003, p. 11).
Por considerar a violência resultante de vários fatores derivados de desvantagens sociais, o trabalho com a prevenção à criminalidade deve permear
diversas áreas, a saber: saúde, educação, trabalho, geração de renda, relações
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sociais e afetivas, etc. Construindo o trabalho em rede e fomentando o capital social existente na comunidade.
Louis Ricci (2003) coloca que a pobreza e exclusão social são fatores importantes na geração de violência, no entanto, não são os únicos.
Segundo o autor, os fenômenos sociais possuem causas múltiplas e interrelacionadas (LOUIS RICCI, 2003, p.3). A efetividade da política de prevenção vai depender da sua relação com estas causas, e não somente com as
consequências delas.

Fatores de proteção
Os fatores de proteção objetivam a minimização dos fatores de risco.
Tais fatores são identificados pela equipe técnica por meio de diagnóstico
comunitário, demandas recebidas nos atendimentos individuais e coletivos,
demandas da rede local e moradores da comunidade.
Segundo Leite (2007, p. 13), a política de prevenção é uma política de
segurança pública que, partindo da percepção de fenômenos multicausais
(fatores de risco) geradores de conflitos e violências, buscará, a partir de
soluções plurais (fatores de proteção), a desconstrução dos processes de criminalização. Para intervir nestes fenômenos multicausais, se faz necessário
o trabalho em parceria com as escolas, programas e instituições locais, bem
como realizar parcerias com lideranças comunitárias, igrejas, dentre outros.
As ações desenvolvidas pelo Programa Mediação de Conflitos são propostas
com o intuito de atuar junto a estas causas múltiplas e inter-relacionadas.
Leite (2007) coloca que fatores de risco são características que influem para os processos de criminalização, e deve ser trabalho de uma
política de prevenção.
Neto (apud LEITE, 2007, p.11) coloca que, fator de risco é aquele fator que
aumenta a probabilidade de violências, mas não necessariamente determina
a incidência de crimes e violências. Ressalta que quanto maior a presença de
fatores de risco, e menor a presença de fatores de proteção, maior a incidência
de crimes e violências. Sendo, portanto, relevante o fortalecimento dos fatores
de proteção em áreas com alto índice de desvantagens sociais.
De acordo com Santos (2007, p. 28) os fatores de risco apontam as propostas e possibilidades de implementação das políticas públicas com o investimento em ações e projetos, produzindo respostas consideradas como
fatores de proteção, aos conflitos identificados.
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Ações que contribuem para o fortalecimento dos
fatores de proteção
As atividades descritas a seguir dizem respeito ao Núcleo de Prevenção
de Nova Contagem. A região de Nova Contagem está localizada a aproximadamente 17 Km do centro da cidade de Contagem e faz divisa com outras três cidades: Betim, Esmeraldas e Ribeirão das Neves. Nova Contagem
faz parte da Regional Administrativa Municipal Vargem das Flores. É uma
região bastante populosa, com cerca de 85.000 habitantes, de acordo com
dados apresentados pelo IBGE 2000 e informado pela Secretaria Municipal
de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Contagem.
O Núcleo de Prevenção à Criminalidade foi implantado em Nova
Contagem no ano de 2005, após o estudo realizado pelo CRISP (Centro de
Estudos de Criminalidade e Segurança Pública), que apontou ser um local
com alto índice de criminalidade. O objetivo da implantação desse núcleo era
reduzir o índice de práticas violentas e crimes. Tal núcleo é composto pelos
programas de base local Fica Vivo! e Mediação de Conflitos.
A partir da identificação dos fatores de riscos, são propostas intervenções que visam minimizar tais fatores. Dentro da metodologia
utilizada pelo Programa Mediação de Conflitos são instituídos quatro
eixos, a saber: Mediação Atendimento, Mediação Comunitária, Projetos
Temáticos e Projetos Institucionais. Cada um desses eixos tem o objetivo
de trabalhar de forma integrada, utilizando-se dos princípios metodológicos da mediação. Tais princípios visam proporcionar aos atendidos
espaços de reflexão a respeito dos conflitos vivenciados, fomentar a
emancipação, autonomia, acesso a informação, e “empoderamento” desses indivíduos para que eles possam agir não meramente como objetos
de uma situação, mas como sujeitos capazes de interagir ativamente em
sua realidade social.
Os quatro eixos citados desempenham o trabalho de fortalecimento dos fatores de proteção, embora os dois últimos – Projetos Temáticos e
Institucionais – sejam ações que visam à minimização dos fatores de risco
identificados pela equipe a partir da dinâmica local, e são realizados por
meio de convênios institucionais e parcerias com a rede social local.
Os fatores de proteção são favorecidos através de ações desenvolvidas com o intuito de fortalecer o incremento de capital social, de fomentar as interações entre a rede social local e de utilizar estratégias para a
mobilização social.
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De acordo com Gomes (2007), o capital social é fruto das relações sociais
e proporciona para a comunidade o fortalecimento da cidadania, emancipação e potencial local.
Sobre capital social Gustin (2005, p. 11) coloca que:
(...) capital social deveria ser concebido como 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. Estes 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
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.

A criação de mecanismos que viabilizem a comunicação e o acesso à
informação também é considerada enquanto forma de fomento ao capital social. Gomes (2007, p. 18) coloca que o estímulo às atividades que favoreçam
o convívio entre os indivíduos de uma comunidade possibilita o desenvolvimento de relacionamentos baseados em confiança e solidariedade horizontais, alicerces do conceito de capital social. Estas atividades viabilizam
também o fluxo de informação entre os membros desta comunidade criando
assim um cenário favorável para o desenvolvimento de ações coletivas e
capital social (GOMES, 2007).
Nos trabalhos realizados em grupos de inclusão produtiva, percebe-se
como fator de risco o desemprego, ausência de fonte de renda e as formas de
violência que se manifestam em meios extrafamiliar e intrafamiliar, muitas
vezes reforçada por situações de estresse familiar, causadas pelo desemprego.
Com o objetivo de fomentar o capital social e redes de associativismo/ cooperativismo na comunidade, é trabalhada junto aos grupos a temática da geração de renda, com a implantação de Unidades Produtivas por meio do convênio da SEDS – Secretaria do Estado de Defesa Social e a OSCIP Aprecia,
em parceria com o Núcleo de Prevenção à Criminalidade. As intervenções
são direcionadas para grupos, pois os espaços das Unidades Produtivas também oferecem um momento de discussão acerca da prevenção à criminalidade, dos conflitos interpessoais e familiares, bem como outras discussões
demandadas pelo grupo. As Unidades Produtivas não possuem como foco,
apenas, a geração de renda. Em conjunto com o Programa Mediação de
Conflitos abordam temáticas relacionadas à constituição grupal, formação
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de associativismo, cooperativismo, economia solidária, resolução pacífica
de conflitos e fortalecimento do capital social por meio da existência de
relações solidárias entre os indivíduos, além de proporcionarem um espaço
de aprendizagem por meio de cursos, capacitações e encontros temáticos.
Por meio da participação em Unidades Produtivas, o grupo constrói novas
possibilidades, aprende novos ofícios, compartilha experiências, se torna
mais autônomo e fomenta o capital social por meio da relação de solidariedade e vínculos afetivos.
Os projetos temáticos, criados a partir da percepção da dinâmica local
visam intervenções que possam contribuir para o fortalecimento dos fatores
de proteção. Nos trabalhos com unidades produtivas e projetos temáticos
verificamos a constituição do capital social que pode ser justificado por
GOMES (2007, p. 17):
Este fomento ao associativismo horizontal (entre indivíduos de mesmo status
social) é fundamental para o acúmulo de capital social, uma vez que associações têm um elevado potencial de disseminadores de valores como confiança
e solidariedade recíproca, tidos como importantes para o fomento do capital
social em uma comunidade.

Em 2008 foi realizado o Projeto Movimento, desenvolvido pelo NPC
Nova Contagem dentro do eixo Projetos Temáticos. O projeto foi elaborado
a partir dos fatores de risco identificados pela equipe do Programa Mediação
de Conflitos.
O projeto destinava-se aos alunos da EJA- Educação para Jovens e
Adultos, e teve como objetivo contribuir para a redução da violência de gênero em sua área de abrangência, além de potencializar o exercício da cidadania do público-alvo. Dentre os fatores de proteção abordados pelo projeto,
tivemos: formação cidadã, informação, educação para cultura de comunicação não-violenta, emancipação, criação de espaços de cultura e lazer. Por
meio de palestras informativas e reflexivas, e realização de aulas de dança de
salão, foi possível alcançar bons resultados. As aulas de dança funcionaram
como “pano de fundo” para as temáticas trabalhadas e os alunos participantes se apropriaram do espaço como forma de lazer, construção de vínculos
afetivos e laços de amizade entre si, contribuindo desta forma para o fomento do capital social.
Ações que visam o fortalecimento da rede social local também contribuem significativamente para a minimização dos fatores de risco e constituição do capital social, pois segundo Gomes (2007, p. 16) o fomento de capital
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social passa pela existência de instâncias que favoreçam a participação efetiva e o envolvimento em questões comunitárias.
No nível de organização comunitária, busca-se a mobilização e articulação dos grupos, associações e moradores da comunidade para que eles possam contribuir com a prevenção à criminalidade, atuando junto aos fatores
de proteção. Os fóruns, reuniões de associação de moradores e grupos são
espaços propícios para a formação do capital social, pois neles os representantes trocam informações e têm a oportunidade de conhecer e se reconhecer
uns aos outros.
Richardson e Mumford (apud COSTA, 2002), consideram tanto os serviços e estruturas públicas de proteção social existentes, quanto os vínculos
entre indivíduos e organizações locais como forma de fortalecimento da comunidade. A violência fragmenta os laços comunitários e promove o distanciamento entre as pessoas, sendo necessária a construção de uma rede social
solidária entre os indivíduos.
Potencializar os fatores de proteção contribui significativamente para a
prevenção. Acredita-se que a efetividade da política de prevenção à criminalidade se faz possível por meio do desenvolvimento de ações que atuam
no fortalecimento do capital social existente na comunidade, na organização comunitária, formação humana e cidadã dos indivíduos, na busca pela
emancipação e autonomia dos sujeitos, implicação e reflexão acerca dos problemas individuais e coletivos, por meio da construção de novos projetos de
vida e percepção de novas possibilidades, enquanto sujeitos, cidadãos.

Referências bibliográficas
1.

CALHAU, Lélio Braga. Resumo de criminologia. 3ª edição, Niterói, RJ: Impetus, 2007.

2.

COSTA, Adriana M. Sociologia da criminalidade e violência. Belo Horizonte, março de
2008. Apostila IEC PUC MINAS.

3.

GOMES, Felipe G. Os planos locais de prevenção e o conceito de capital social. Revista
Entremeios – Mediação, prevenção e cidadania. Belo Horizonte, 1ª Edição, p. 14-19,
dez. 2007.

4.

GUERRA, Andréia C. M.; KIND, Luciana; AFONSO, Lúcia; PRADO, Marco A. M..
Psicologia social e direitos humanos. Belo Horizonte: Edições do Campo Social, 2003.

5.

GUSTIN, Miracy B. S. Resgate dos direitos humanos em situações adversas de países
periféricos. 2005. Artigo disponível em www.elocidadania.org.br/gustin.pdf. Acesso em
setembro de 2007.

245

Programa Mediação de Conflitos – Parte II

6.

LEITE, Fabiana L. Prevenção à criminalidade e criminalização no Brasil. Revista
Entremeios – Mediação, prevenção e cidadania. Belo Horizonte, 1ª Edição, p. 10-13,
dez. 2007.

7.

Plano de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Secretaria do Estado de Defesa
Social- SEDS, 2003.

8.

Programa Mediação de Conflitos. Folder divulgação. Secretaria do Estado de Defesa
Social, Superintendência de Prevenção à Criminalidade. Belo Horizonte, Minas Gerais.

9.

RICCI, Louis. Prevenção de Violência nas favelas: Conceitos e Intervenções. Março de
2003, 10 p.

10. ROSA, Felippe Augusto de Miranda. Sociologia do direito: o fenômeno jurídico como
fato social. 15ª ed., Rio de Janeiro: J. Zahar, 1999. 277 p.
11. SANTOS, Bráulio de Magalhães. Programa Mediação de Conflitos – Uma política de
prevenção social da violência e da criminalidade. Revista Entremeios – Mediação, prevenção e cidadania. Belo Horizonte, 1ª Edição, p. 20-36, dez. 2007.
12. SAPORI, Luis Flávio. Segurança pública no Brasil: desafios e perspectivas. Rio de
Janeiro: Ed. FGV, 2007. 207 p.
13. SOUZA, Robson Sávio Reis. O Serviço social na prevenção à criminalidade. Serviço
Social & Sociedade. Nº 86 – ANO XXVII- julho, 2006 .

246

