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POLICIA MILTAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO MAIOR GERAL ADMINISTRATIVO

COORDENAÇÃO DO POEPP

6° CICLO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM OPERAÇÕES POLICIAIS
MILITARES DE OCUPAÇÃO ESTRATÉGICA TEMPORÁRIA E POLÍCIA DE
PROXIMIDADE – POEPP

PERÍODO: DE 01/06/12 À 30/11/12

TEMA DO CURSO: “MEDIAÇÃO DE CONFLITOS”

ORIENTAÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES PARTICIPANTES DO PROGRAMAEstamos iniciando o 6° ciclo com algumas alterações na forma de avaliação damatéria do curso e a principal delas será a realização da prova on-line, portanto opolicial militar deverá responder as dez questões da prova no próprio AmbienteVirtual de Aprendizagem, será incluído no programa e considerado aprovado quemobtiver nota igual ou superior a 4,0 (quatro inteiros), cada questão da prova vale
1,0 (um ponto). Em caso de reprovação (nota inferior a 4,0) o policial militar deverásolicitar uma segunda chance, clicando no ícone “segunda chance”, localizado napágina inicial do ambiente virtual de aprendizagem, e de imediato uma novaavaliação será disponibilizada, em caso de nova reprovação, uma terceira chanceserá disponibilizada após 30 dias da realização da segunda avaliação, ficando opolicial militar impedido de participar do programa até a realização da terceiraavaliação.O programa tem como objetivo qualificar os policiais militares através decursos regulares e para tanto se faz necessário avaliar se o policial militar atingiuessa qualificação esperada, que será aferida pelo resultado da avaliação on-line.Ao encerrar o estudo, realize a prova on-line e em caso de aprovação imprimao comprovante de aprovação no curso e anexe ao requerimento de inclusão no 6°ciclo do POEPP e encaminhe ao seu comandante de unidade para deferimento einclusão na relação dos policiais militares habilitados que será enviada acoordenação do POEPP.Durante a vigência do 6° ciclo o policial militar que passar a condição de pré-habilitado a inclusão no POEPP deverá seguir as orientações acima para inclusão noprograma.telefones (21)2333-2524 e (21)8596-7732 ou pelo canal FALE CONOSCO noAmbiente Virtual de Aprendizagem.Bom curso a todos,Coordenação do POEPP

Em caso de dúvida, faça contato com a coordenação do POEPP através dos
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Bem-vindo ao curso

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

Créditos: Tenente-coronel PM Dayzer Corpas Maciel – Coordenador do POEPPe Tutor da rede de ensino à distância da Secretaria Nacional de SegurançaPública (EAD/SENASP).
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MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

INTRODUÇÃOEm nosso dia-a-dia vivenciamos pequenos conflitos que ocorrem emdiversas situações, seja na rua, no ambiente de trabalho ou no familiar essesconflitos ocorrem devido aos mais variados motivos e às vezes servimos demediador nesses casos na tentativa de alcançar uma solução satisfatória aspartes envolvidas. Em nossa função policial militar essa vivência ocorreintensamente se comparada a um cidadão comum, pois com frequênciaestamos mediando um conflito, seja quando deparamos com um acidente detrânsito, na discussão entre vizinhos, na discussão entre marido e mulher e atéem situações mais tensas quando lidamos com grupos de grevistas oumanifestantes em que a mediação se faz necessário para evitar atos deviolência, portanto o objetivo deste curso é proporcionar ao policial militar oconhecimento das técnicas utilizadas na mediação de forma a aprimorar aatuação policial militar quando da mediação de um conflito.
OBJETIVOS DO CURSO:1) Enumerar os modelos e técnicas de mediação;2) Identificar os passos que compõem o processo de mediação de conflitos;3) Reconhecer a importância da mediação de conflitos no âmbito daSegurança Pública;



PMERJ/EMG/POEPP MEDIAÇÃO DE CONFLITOS - Página: 4

DEFINIÇÃO DE CONFLITOÉ comum as pessoas confundirem conflito com discussões, brigas eviolência, pois muitas situações conflituosas tem seu fim com um ato violento,mas conflito pode ser definido como um desentendimento entre duas ou maispessoas sobre um tema de interesse comum. Conflitos representam adificuldade de lidar com as diferenças nas relações e diálogos associada a umsentimento de impossibilidade de coexistência de interesses, necessidades eponto de vista.
MEDIAÇÃOA mediação é um processo que facilita o diálogo e auxilia a construção desoluções cooperativas. Atualmente o processo de mediação privilegia asrelações interpessoais, por isso é importante que se identifique asparticularidades de cada situação, considerando a natureza de cada conflito.
TIPOS DE MEDIAÇÃO
Mediação técnica – O processo de mediação técnica esta associado aempresas. Nesse contexto os mediadores possuem formação específica nocampo do direito, psicologia e pedagogia. Eles atuam na mediação de conflitosem nome da instituição que representam.
Mediação comunitária – Esse processo aparece relacionado aos conflitos dacomunidade. Os mediadores são membros da própria comunidade e muitasvezes recebem formação específica para atuarem nos processos de mediação.
Mediação forense – Refere-se aos processos de mediação realizados nasunidades de justiça.
Mediação penal – Realizada em alguns países como forma de resolverproblemas como, por exemplo, a superlotação carcerária nos presídios.
Mediação familiar – É o processo que oferece à família em crise, estrutura eapoio profissional para resolução dos conflitos com o mínimo decomprometimento da estrutura psicoafetiva de seus membros.É importante destacar que essas divisões são apenas didáticas, pois, naprática, os modelos se associam.
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MODELOS DE MEDIAÇÃOEnquanto os tipos apontam e reforçam os campos de utilização, osmodelos se relacionam aos diferentes aspectos, teórico-metodológico(diferentes escolas) que servem de subsídio para a condução do processo demediação.
Modelo tradicional-linear – Esse modelo teve origem em Harvard e estáfocado na resolução de problemas ou na construção de um acordo. Estáorientado para o passado, ou seja, o que levou acontecer o conflito e como épossível resolvê-lo. A mediação é o processo para buscar esse acordo, omediador apenas ajuda as partes a chegarem a um acordo satisfatório paratodos, dentro de um amplo espectro de atuação. Dentro dessa vertente,mediação é o termo genérico de toda intervenção de terceiro em um conflito,sendo o termo conciliação um objetivo natural do mediador.
Modelo transformativo – Nesse modelo, diz-se que o acordo deixa de serfocado, passando-se a se focar nas próprias pessoas ou no tipo de conflito ecolaborando para que as pessoas reconheçam, em si mesmas e no outro,necessidades, possibilidades e capacidade de escolha e de decisão;promovendo a transformação na relação e viabilizando, como consequêncianatural, o acordo.
Modelo circular – Esse modelo busca unir os modelos tradicional-linear etransformativo, pois foca tanto nas relações das pessoas envolvidas no conflitoquanto no acordo. De acordo com o modelo, o conflito, as pessoas e o contextonão podem ser vistos de forma isolada, mas sim de forma inter-relacionada.

TÉCNICAS DE MEDIAÇÃOCada um dos modelos apresentados traz consigo um conjunto de técnicasalinhadas a natureza do conflito, ao foco que se propõe alcançar, ao processo ea formação do mediador.
Modelo tradicional-linear – as técnicas utilizadas nesse modelo estãorelacionadas aos quatro princípios de negociação de Harvard, que envolvem:Separação das pessoas do problema;Focalização dos interesses e não as posições;Criação de opções para o benefício mútuo; eUtilização de critérios objetivos.
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O mediador tem como funções facilitar o diálogo centrado no verbal eestabelecer a ordem a partir do caos de pensamentos, percepções esentimentos.
Modelo transformativo – As técnicas associadas ao modelo transformativopossibilitam o reconhecimento do outro como protagonista do processo. Elasbuscam promover a análise conjunta da situação. O mediador motiva as partespara que juntas possam tomar decisões.
Modelo circular – As técnicas utilizadas no modelo circular buscam apreservação do vínculo dos envolvidos, estimulam a reflexão sobre o conflito ea reação das partes envolvidas. Muitas vezes, o mediador modifica ossignificados de fatos ocorridos, para que as partes percebam as possibilidadespara solução do conflito.
O PASSO A PASSO DA MEDIAÇÃOO passo a passo que será estudado relaciona-se com o modelo de mediaçãoque aponta para a formalização de um acordo, mas você observará quedurante o processo as partes são estimuladas a investigarem o problema quegerou o conflito, criando condições para que investiguem as posições de cadaum dos membros.A metodologia apresentada foi elaborada pelo professor Daniel Seidel, quealém de docente é secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz,organismo vinculado a CNBB utilizado com sucesso em diversos contextos etipos de mediação.De acordo com Seidel, a mediação compreende cinco etapas:Pré-mediação;Começo da mediação;Escuta ativa;Procurando soluções; eFirmando compromissos.
PRÉ-MEDIAÇÃOPara o mediador, a pré-mediação favorece o conhecimento do conflito apartir das partes. Já para as partes, a expressão verbal do seu ponto de vistavai criando condições para que se perceba diante da questão.De acordo com Seidel, nessa fase você deve:Apresentar-se como mediador e perguntar às pessoasenvolvidas no conflito, se gostariam que você as ajudasse a resolver oproblema;
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Escutar com atenção a versão do que aconteceu, procurandoidentificar necessidades e interesses;Encontrar um lugar calmo para fazer a mediação; eCombinar as regras do processo de mediação.Durante a fase da pré-mediação, deve ser acordado o local, a data e ohorário em que será realizada a primeira conversa comum entre os envolvidos.A pré-mediação é realizada com cada uma das partes em separado.
COMEÇO DA MEDIAÇÃOTem como objetivo preparar as partes para o processo, informando àsregras que deverão ser seguidas. Nessa etapa o mediador deve acolher aspessoas e pedir que elas concordem com as seguintes regras:Tentar solucionar o problema de forma pacífica;Não ofender verbalmente o outro;Não interromper, cada parte terá o mesmo tempo para falar; eGuardar segredo.Durante o processo de mediação, se houver o descumprimento das regrascombinadas, o mediador pode interromper, momentaneamente, o diálogo elembrar a todos as regras.
ESCUTA ATIVATem como objetivo garantir a atenção das partes durante o processo,possibilitando que tenham uma visão do conflito a partir de alguns elementostécnicos, como, por exemplo, a paráfrase.

Paráfrase – Recurso de comunicação que consiste em repetir com as suaspalavras a mensagem dita pelo outro. Esse mecanismo auxilia na compreensãomútua da mensagem, fortalecendo a comunicação e favorecendo que outropossa escutar-se a partir de outra pessoa.O mediador deverá criar um ambiente em que as pessoas possam seexpressar livremente e de forma confiante, para isso, o mediador introduziráalgumas perguntas que permitam desenvolver um debate racional.Pergunte à primeira pessoa: O que aconteceu?Após a resposta, parafraseie.Pergunte à primeira pessoa: Como esta se sentindo?
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Pergunte à segunda pessoa: O que aconteceu?Após a resposta, parafraseie.Pergunte à segunda pessoa: Como esta se sentindo?Nessa etapa, o mediador deve ajudar os envolvidos a não criarem umclima de acusações, de forma que se centrem no miolo do conflito ediferenciem posição de interesse e o mediador deverá também estimular acapacidade das partes em compreender o ponto de vista da outra parte eevitar ficar procurando culpados.
PROCURANDO SOLUÇÕESTem como objetivo auxiliar as partes a levantarem alternativas de solução.Na oportunidade de procurar soluções, o mediador deve:Perguntar à primeira pessoa: O que ela poderia ter feito deforma diferente?Após a resposta, parafraseie.Perguntar à segunda pessoa: O que ela poderia ter feito deforma diferente?Após a resposta, parafraseie.Perguntar à primeira pessoa: O que ela pode fazer aqui eagora para ajudar a solucionar o problema?Após a resposta, parafraseie.Perguntar à segunda pessoa: O que ela pode fazer aqui e agorapara ajudar a solucionar o problema?Após a resposta, parafraseie.Utilizar o questionamento criativo para aproximar mais as pessoas de umasolução.
FIRMANDO COMPROMISSOSTem como objetivo possibilitar que as partes construam a solução deforma conjunta e formalizem o acordo, a formalização é importante para oacompanhamento do processo.No fim do processo de mediação, o mediador deve:Repetir a solução detalhadamente para as pessoas envolvidase perguntar se concordam;
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Redigir o acordo final de forma clara e realista, com ações,prazos e responsáveis. Solicitar às partes que assinem o acordo. Dar uma cópiapara cada uma delas; eElogiar as partes e parabenizá-las pela mediação bemsucedida, se assim o for.
CUIDADOS A SEREM TOMADOS NO PROCESSO DE MEDIAÇÃOO método até agora estudado oferece um caminho e orienta o processo,contudo alguns cuidados devem ser tomados pelo mediador. São eles:

Antes de iniciar o processo, verifique-se:Recebeu capacitação conceitual, legal e técnica adequada paraatuar no processo. Caso não se ache preparado, realize cursos adicionais,assista alguns processos de mediação e atue como mediador, sob a supervisãode um mediador mais experiente que poderá orientá-lo em seu processo deformação. O conflito em questão pode ser mediado. Se não hádesequilíbrio entre as partes, se há capacidade de ambas as partescontribuírem para a construção conjunta de soluções e se ambas as partesdesejam adotar esse processo para o conflito em questão.Possui legitimidade para atuar como um terceiro imparcial, ouseja, se é aceito pelas partes, naquele conflito.
Durante o processo de mediação, o mediador deve adotar os

seguintes cuidados:Favoreça um ambiente de cooperação, evitando a competiçãoe o confronto. O mediador deve evitar o julgamento, com o estabelecimento derótulos entre as partes e seus argumentos como certo e errado, culpado einocente, verdadeiro e falso, bom e mau, etc. O pré-julgamento de cada umadas partes ou de suas atitudes de acordo com os valores e convicções domediador pode estimular a competição durante a mediação, fazendo com queuma das partes busque derrotar a outra e não cooperar com ela.Equilibre e mantenha o equilíbrio de poder entre as partes. Omediador deve evitar que uma das partes submeta ou subjugue a outra,evitando que essa se manifeste livremente. Nesse sentido, devem ser evitadasatitudes ofensivas ou desrespeitosas e deve-se estimular que todas as opiniõessejam ouvidas com abertura e respeito.
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Busque a escuta e entendimento dos argumentos enecessidades de cada parte, estimulando o diálogo e o entendimento do pontode vista do outro. O mediador deve saber escutar o que não foi dito de formaclara, entender o conteúdo das entrelinhas e buscar estimular que osconteúdos não explícitos fiquem mais claros, facilitando a comunicação. Noentanto não imponha soluções, pois essas podem ser vistas como positivas daperspectiva do mediador e, de fato, não serem aceitáveis pelas partes.Acredite na importância da relação entre as partes e nacapacidade dos envolvidos poderem construir a solução para os seusproblemas. Saiba quando interromper uma discussão não apropriada,sem ofender as partes. O mediador deve sempre usar uma linguagem neutra,desprovida de reprovação.Respeite as partes e tenha sensibilidade para com asdiferenças culturais, religiosas, de gênero, raça e etnia.Observação: A mediação é um processo voluntário. As partes possuemliberdade de optar pela adoção ou não da mediação e podem desistir doprocesso a qualquer momento.
MEDIAÇÃO DE CONFLITOS E AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Os conflitos são geradores de criminalidade, de acordo com estudorealizado por Lima (2002) grande parte dos homicídios, na grande SãoPaulo, tem origem em pequenos conflitos gerados na própria
comunidade.

O estudo demonstra que os motivos dos homicídios estão associados
a conflitos sociais diversos, como brigas domésticas, em bares ou entrevizinhos. Aponta também, que os conflitos estão ligados a um cenário urbanofragmentado, onde estão presentes várias práticas ilegais.Os dados do estudo foram extraídos de boletins de ocorrência e inquéritospoliciais de homicídios na cidade de São Paulo, no ano de 1995. O estudoconcluiu que no caso de autoria conhecida, 92,4% dos homicídios estão
relacionados aos conflitos, 5,8% correspondem aos latrocínios e apenas1,8% as drogas. Nos crimes de autoria desconhecida, 55,9% estão ligados
aos conflitos, 22,8% ao tráfico e 21,3% ao latrocínio.Os dados indicam que grande parte dos homicídios esta diretamenterelacionada aos conflitos.
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O investimento em estratégias que possibilitem a administração dosconflitos no início do problema através de políticas públicas voltadas para apromoção da cidadania, na ampliação do acesso à Justiça e na construção dapaz tem se mostrado um eficiente instrumento na prevenção e controle daviolência e criminalidade.Alinhado ao conceito e as práticas de segurança cidadã o Ministério daJustiça implementou o Programa Nacional de Segurança com Cidadania(PRONASCI) iniciativa pioneira que reúne ações de prevenção, controle erepressão da violência com atuação focada nas raízes socioculturais do crime.Articula programas de Segurança Pública com políticas sociais jádesenvolvidas pelo governo federal, sem abrir mão das estratégias de controlee repressão qualificada à criminalidade. No Rio de Janeiro destacamos as açõesdo governo estadual na implantação das Unidades de Polícia Pacificadora quevem promovendo a cidadania e a construção da paz em áreas anteriormentecontroladas por criminosos.Em Minas Gerais a implantação de núcleos de mediação de conflitos, emsua maior parte, comunitários, tem representado um importante componentena promoção da cidadania, são espaços destinados à prática da mediação,criados no contexto de uma instituição pública, de organizações da sociedadecivil ou na própria comunidade, compostos por técnicos e membros dacomunidade.
ATUAÇÃO POLICIAL E A ABORDAGEM MEDIATIVANos contextos onde a polícia comunitária está presente percebe-se que a
atuação policial esta diretamente relacionada à prática da mediação de
conflitos.

O policial muitas vezes é a principal referência da comunidade para a
presença do Estado em seu meio. Nesse sentido, as unidades de polícia são
frequentemente procuradas pela população para a resolução dos mais
diversos problemas. Dentre esses, grande parte representa pequenosconflitos em desenvolvimento na vizinhança que, se não devidamenteadministrados, podem se agravar, gerando violência.Dentre as abordagens utilizadas, destaca-se a abordagem mediativa para aatuação policial, pois proporciona o diálogo com a comunidade e atuação naadministração de conflitos.Observe que a expressão utilizada é abordagem mediativa e não
mediação de conflitos, pois dependendo do contexto, o policial e a sua
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autoridade não terão a oportunidade de atuar como mediador e nem as partesde agir com autonomia.A orientação para o diálogo entre os envolvidos e as técnicas decomunicação não-violenta são fundamentais para a atuação policial nesse novocontexto.
CONCLUSÃOEsperamos que o curso ora estudado tenha alcançado os objetivosprevistos e que seja aplicado, quando necessário, por você policial militar noexercício da função ou até mesmo fora dela.

FIM

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A AVALIAÇÃO

DDiiaaggrraammaaççããoo,, EEddiittoorraaççããoo ee AArrttee FFiinnaallAALLEEXXAANNDDRREE IIGGNNAACCIIOO HHOORRTTAAwweebbmmaasstteerr@@vviiddaaeemmccrriissttoo..ccoomm..bbrr((2211)) 99555522--11553333

https://docs.google.com/a/dgppm.rj.gov.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGdwcG0ucmouZ292LmJyfGludHJhbmV0fGd4Ojc4MDI5OWY2YTYwYTlmOTA&pli=1
http://www.vidaemcristo.com.br/webmaster
http://www.vidaemcristo.com.br/webmaster

