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Nacional de Mediação de Conflitos.

Editorial:

É com enorme prazer que publicamos a 4ª Edição da REVISTA FMC!

Assumindo  a  missão  e  objectivos  desta  Federação,  de  promoção,

desenvolvimento  e divulgação dos Meios Extrajudiciais  de Resolução de Conflitos,

nomeadamente  a  Mediação  de  Conflitos,  trazemos  a  possibilidade  de  partilha  e

divulgação  de  experiências  por  profissionais  de  diversas  áreas,  no  âmbito  da

resolução pacífica dos conflitos.

Nesta edição, publicamos artigos e resumos quer de apresentação realizada no

II CONGRESSO FMC para a Mediação de Conflitos, no dia 17 de Outubro de 2019,

quer  nos  Encontros  Reflexivos  sobre  a  Prática  da  Mediação,  promovidos  pela

Federação com o apoio da DGPJ – Direcção-Geral da Política de Justiça, durante

2019, em Lisboa.

Por motivos de atraso no recebimento dos artigos e resumos, estes não foram

avaliados  pelo  Conselho  Cientifico  da  REVISTA  FMC.  No  entanto,  ainda  assim,

consideramos a sua publicação uma mais valia para levar mais além o conhecimento

e desenvolvimento destas práticas, para promoção da pacificação social.

Desejamos a todos boas leituras!

 

Maria João Castelo-Branco

(Presidente da Direcção)
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“Long Night’s Journey into Day”
(Or the Development of Mediation in Greece)

The Mediation Lab 
ADR Strategists 

Maria Faropoulou – Maria Chatzileonida 
Attorneys at Law (LL.M)

Mediators 
Mediation Trainers 

Summary

Mediation is a ten year old kid for Greece. From day one, back in 2010, up to present,

three different laws have been in force consecutively, the last one being voted by the

Greek Parliament  in  29/11/2019 (!).  How and why an alternative  dispute resolution

method totally ignored and underestimated by anyone but a few mediators became a

compulsory preliminary stage in a vast majority of cases introduced before the First

Instance  Courts?  

Some possible answers: Adaptation of domestic Law to European 2008/52/EC Directive

of the European Parliament and Council, the urge to accelerate and ameliorate the Greek

Judicial  System,  the  “instructions”  of  the  Institutions  watching  over  the  Greek

Economy, a long lasting crisis in every possible aspect over Greece that eventually led

to changes… 

We attempt to find out what took Mediation from being marginalized to be the “hot”

issue  among  the  legal  community  these  days,  by  exploring  its  evolution  in  Greece

through legislation passed over the last ten years, hoping that the Greek Experience may

work in favor of Mediation in Portugal and other EU Member States. 

Introduction 

1.  Let’s  take  it  backwards!  Because  fresh  news  is  good  news!   

It is only in November 30, 2019 that Law 4640/2019 on Mediation in Greece has been

published in the Government’s Gazette. This is the third law passing in Greece with

respect to Mediation, which further adapts the National Law to Directive 2008/52/EU of

the European Parliament and Council of 21st March 2008. 
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The big news is that according to Law 4640/2019, Mediation becomes a compulsory

preliminary stage of the first instance judicial procedure, regarding family law cases, as

well as all cases introduced by Ordinary Procedure before Single-Membered and Multi-

Membered First Instance Courts.

How did this happen in a country filled with “court passionate” citizens and a majority

of lawyers roaring against mediation for a decade now?

2. In this article we explore the development of Mediation in Greece both chronically

and socially, with an aim to enlighten, empower and encourage Mediators in Portugal

and other EU Member States to benefit from the Greek experience:

We first take a thorough look to the new law and to some of the most considerable

articles therein. We examine the scope and the principles on which it is based but also

the changes it aspires to bring into the Greek Legal Order.

We then elaborate on the evolution of the Law on Mediation in Greece in combination

to its impact on end users. More specifically we refer to period of time when Alternative

Dispute Resolution in Greece was identified with Arbitration and we describe briefly

some local traditional  institutions  or customs that may be the roots of Mediation in

Greece. Furthermore, we discuss the first law on Mediation and observe how it was

received by the legal community and other stakeholders. We then make a reference to L.

4512/2018 and the changes it brought in theory only, as it was never really applied and

finally  we  try  to  draw  some  conclusions  on  all  the  above  and  on  how  the  Greek

Experience may be useful to Mediators practicing in other Member States. 

3. Literature on the subject is not ample, however European e-Justice Portal, Greek Law

Digest, books and articles on Mediation (stated herein in footnotes and bibliography) in

Greek and in English authored by acknowledged colleagues on Mediation, assisted us in

articulating  the  present  article,  which  the  authors  wish  you  will  find  useful  and

comprehensive for the matters at stake.

Part 1: Law 4640/2019, highlighting the Articles of essence 

The Scope and Principles upon which the Law is evolving 

4. European Union Policies on Justice and Access to Justice aiming to promote and

maintain in Europe principles such as equality, safety and freedom, definitely entail free
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and easy access to judicial and non-judicial methods of dispute resolution. Since 2008,

with directive 2008/52/EC on Mediation for civil and commercial disputes, including

family  law  cases,  the  EU  attempts  to  enable  easier  access  to  Alternative  Dispute

Resolution  Methods  and to  promote  amicable  settlements.  Member  States  and their

People are encouraged to trust Mediation as an alternative dispute resolution method,

while an effort is taken to balance equally, the use of judicial and non-judicial resources,

by introducing in both cases a clearly structured legal environment. 

Mediation proves to safeguard a variety of interest based solutions and resolutions on

disputes, in a fast and low cost way, while it is contributive in making access to Justice,

better and in a more simple way. This is because the more disputes find their resolution

before going to court, the less cases have to be submitted and resolved by the Judicial

System which consecutively becomes faster, more effective and more focused on cases

that  can  uniquely  be  treated  in  court.  Furthermore,  benefits  of  Mediation  extend to

supporting business and economic life,  by investing on interest  based solutions both

beneficial and adaptable to the specific needs of the parties involved. 

5.  As  shall  be  elaborated  herein  below,  L.  3898/2010,  with  which  Mediation  was

introduced to the Greek Legal Order, included all the essential elements and conditions

to familiarize mostly the legal sector professionals with Mediation. However, as this law

was characterized by a total lack of motives to encourage the use of Mediation, it was

soon  forgotten  and  ignored  by  the  vast  majority  of  legal  professionals  and  thus

condemned to become non applied  wishful thinking.  Eight  years  later,  L.4512/2018

introduced  some  more  strict  provisions  in  order  to  boost  and  safeguard  the

implementation of Mediations Procedures. Unfortunately, no matter how good or better

this law was, it  has never been applied, due to a provided adaptation period of time

which eventually led to its total replacement by L. 4640/2019, a few days ago.   

6. It became clear that new regulations were necessary in order for the Greek Society to

be introduced and to embrace Mediation as an alternative dispute resolution method.

Measures, such as a compulsory initial meeting between the parties, their attorneys and

a mediator,  to explore if  the case can be mediated and to inform the parties  on the

benefits  of  Mediation  as  well  as  on  the  structure  of  the  procedure  were  deemed

necessary  to  enhance  the  use  of  Mediation  before  the  beginning  of  any  Judicial

procedures. Needless to say that all measures infusing a compulsory character to the
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Mediation process were and still are severely criticized both by the majority of Lawyers

and by a large number of Mediators, who believe that as Mediation is a voluntary non

binding procedure, measures such as the above jeopardize the very essence of it. 

7. However, according to L. 4640/2019, the obligation of the parties to proceed with

Mediation is limited to the above mentioned so called First Mediation Session, without,

by any means, interfering with the right of the parties to proceed and to necessarily find

a solution by mediating their case. In case of an unsuccessful mediation or in the case

that the parties choose not to proceed with mediation after the First Mediation Session,

they maintain their undeniable right to refer their case to the Court.

8.  The participation of the parties to the informative First Mediation Session constitutes

itself,  a  form  of  direct  access  towards  non  judicial  alternative  dispute  resolution

methods.  As  such,  it  is  deemed  compatible  with  the  European  Union  Policies  and

legislation  upon certain terms and conditions.  More specifically,  with respect  to the

preliminary compulsory attempt to submit a dispute to a Mediation procedure, before

any judicial hearing and a possible depriving of the right of the parties to be heard by a

judge  thereof,  the  European  Court  of  Justice  has  already  ruled  that  such  measures

cannot be opposite to the Principles of Equality, Effectiveness and of Effective Judicial

Protection, upon the condition that “such measures do not lead to a compulsory binding

arrangement for the parties involved, do not delay essentially the initialization of an

action in court,  (do) postpone the statute of limitations of relevant rights and do not

procure expenses  or  procure  little  expenses  for  the parties  involved”.   Furthermore,

same Court ruled accordingly, quite recently, in the famous case “Livio Menini–Maria

Antonia  Rampanelli  vs  Banca  Popolare  Societa  Cooperativa,  C-75/16”  about  a

preliminary compulsory stage involving Mediation, before any Judicial Procedure, by

accepting  that  EU  Law  does  not  oppose  to  any  National  Legislation  requiring  a

preliminary  compulsory  stage  of  Mediation  before  any  hearing.  Furthermore,  a

preliminary stage (consisting of one meeting of the parties involved with a mediator)

which  constitutes  a  prerequisite  for  the  admissibility  of  any  legal  action  may  be

compatible with the Principal of Effective Judicial Protection, under certain conditions

and more specifically if such measures:

 do not lead to an obligatory binding arrangement for the parties involved, 

 do not delay essentially the initialization of an action in court, 
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 (do) postpone the statute of limitations of relevant rights,

 do not procure expenses or procure little expenses for the parties involved,

 electronic means are not the sole means of access to the settlement procedure 

 temporary measures may be taken in extraordinary circumstances.

9.  In the case of L. 4640/2019 and the compulsory preliminary stage of Mediation

therein,  which is  delivered  in order  to  further  adapt  National  Legislation  to  the EU

directive  2008/52/EC,  all  of  the  above  conditions  are  carefully  implemented  and

regulated in the body text of law. 

10. L. 4640/2019 incorporates the following aims:

 Regulation of a comprehensive framework for the implementation of Mediation,

which  will  enable access to citizens  and will  constitute  an effective  tool  of

alternative dispute resolution in civil and commercial cases

 Regulation of specific rules for the comprehension of the scope of non judicial

mediation, of the way cases are being referred to Mediation, of the procedure

itself and the way it is conducted and of the enforceability of agreements made

within  a  Mediation  procedure,  by  distinguishing  all  the  above  from  other

methods of dispute resolution, such as judicial mediation or arbitration.

 Submission  of  certain  private  law  disputes  to  a  preliminary  compulsory

mediation  session  with  a  provision  of  clear  and  specific  legal  procedure

penalties in the case of omission of the above obligation.

 Ensuring that the Parties choosing to proceed with mediation shall not lose their

right  to  refer  their  case  to  court  or  take  judicial  action  due  to  statute  of

limitations or other deadlines lost, while mediation procedure lasts. 

 Ensuring high quality training and accreditation procedure of mediators.

11. Changes passed with L.4640/2019 regarding Mediation and ADR may become a

milestone for a comprehensive and balanced access to Justice.  More specifically  the

following provisions are of essence in the new law:

11



 Article 3:  Disputes submitted to Mediation – Obligation of the attorneys at

law

In the first paragraph of this article, the nature of disputes that may be submitted

to  Mediation  are  identified.  These  are,  civil  or  commercial  law  disputes  of

national  or  cross  border  nature,  disputes  that  already  exist  or  shall  become

disputes in the future upon the condition that the parties have a power to dispose

and a right to decide upon their case, according to substantive law. In all the

above  circumstances,  submission  to  Mediation  constitutes  an  option  for  the

Parties involved and remains at their own will to proceed with submitting their

dispute  to  a  Mediation  Procedure.  Noted  that  Mediation  in  Greece  may  be

implemented  only to private  law disputes  but not  to  disputes  of Public  Law

nature. 

In  paragraph two of  the  very  same article,  an innovative  and indeed a  very

controversial for the Greek Legal Community regulation is introduced by setting

an obligation to attorneys at law to inform in writing their clients, before any

judicial  action has been submitted and in order for the latter  to  be promptly

submitted,  about  the  option  of  resolving  their  dispute  by  referring  it  to

Mediation. The competent governmental body regulating Mediation in Greece,

called  Central  Committee  on  Mediation,  a  part  of  the  Ministry  of  Justice,

provided electronically a “template” letter for the use of all the attorneys at law.

Briefly,  the  content  of  this  letter  refers  to  the  definition  of  Mediation,  the

principles of the procedure and the role of the Mediator as a third independent

Party who facilitates the communication between the disputing Parties without

having the power to make a decision on the case. The letter is signed both by the

attorney at law and the client and it is submitted to court with the introductory

legal  document  or  action.  

This regulation aims to make Mediation familiar  to citizens  and to  highlight

benefits of the procedure as an alternative dispute resolution method but not as a

substitute to the Judicial Procedure. Great importance has been given to the fact

that citizens  should know in advance that a case referred to the Court is not

suitable to be resolved through the procedure of Mediation. 

      

 Article  6:  Compulsory  First  Mediation  Session  –  Disputes  Submitted  to

Mediation
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This  Article  regulates  which  Private  Law  Disputes  have  to  go  through  a

compulsory  First  Mediation  Session.  The  compulsory  character  of  this

regulation  means  that  in  case  the  parties  decide  to  proceed  judicially,  they

should  submit  to  Court,  along  with  the  legal  document/action,  a  Mediation

Record proving that a First Mediation Session has taken place; otherwise the

hearing of the case is rejected on the grounds of lack of admissibility. 

The compulsory  character  of  such regulation,  as  mentioned  above,  does  not

deprive the Parties from leaving the Mediation procedure at any stage nor does it

oblige them to find an agreement within this procedure. Furthermore, it does not

withhold their legal right to proceed judicially, since it abides with the Principle

of  Effective  Judicial  Protection  and  the  rest  of  the  conditions  set  by  the

European Court of Justice, as these were explained in details hereinabove. 

Three  types  of  disputes  should  go  through  a  compulsory  preliminary  First

Mediation Session:

a) Disputes of Family Law (except for the divorce and some other cases

referring to the status of marriage), b) all disputes filed for hearing by Ordinary

Procedure  before  Single-Membered  First  Instance  Court  and  before  Multi-

Membered  First  Instance  Court  and c)  disputes  for  which  a  valid  Mediation

Clause is included in an agreement, in writing, between the parties. 

In paragraph 3 of this Article, there is mention of the sort of disputes excluded

ex lege from a compulsory First Mediation Session, such as disputes involving

the State (Public Sector in general), municipalities etc. 

 Article  7:  Procedure  on  the  First  Mediation  Session  –  Legal  Fees  for

attorneys at law participating in Mediation

This Article regulates the compulsory First Mediation Session, defines the stages

of the whole procedure, the relevant notifications and deadlines of individual

procedural  steps,  representation  of  Parties  to  the  Mediation  Procedure,  the

selection of a mediator, whether this is agreed by the parties or they refer to the

Central  Mediation  Committee  to  appoint  a  mediator  and other  details  of  the

procedure. 

Furthermore,  a  compulsory  participation  of  attorneys  at  law  in  Mediation  is

regulated, due to the fact that such participation facilitates the Mediator’s work

and safeguards the rights of the participating parties.
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Finally, in this article, a penalty of no less than 100,00 Euro and no more of

500,00 Euro is regulated for the case of omission of the compulsory preliminary

First Mediation Session. 

 Article 8: Enforceability of Mediation Agreements and Records

Agreements  deriving  from  Mediation  Procedures  self-grant  their

implementation,  most  of  the  time  without  recourse  to  legal  enforceability

procedures.  However,  it  was  deemed  necessary  to  make  a  provision  on  the

enforceability of such agreements, in order to encourage submission of cases to

Mediation,  as  well  as  in  order  to  define  clearly  the legal  framework for  the

implementation of the agreement and thus avoid further escalation of conflicts.

Also, a minimum mandatory content of the Mediation Record, produced by the

Mediator,  is defined in this article,  along with the procedure that makes said

Mediation  Record  enforceable,  according  to  Civil  Procedure  Code.  More

specifically, a Mediation Record is signed by the mediator, the parties and their

lawyers. If at least one of the parties so requests, the original record is deposited

with the secretariat of the Single-Member First Instant Court of the region where

the mediation  took place.  This requires  payment  of a fee of  50,  00 Euro.  If

mediation fails, the mediation record may be signed by the mediator alone.

Once deposited with the secretariat of the Single-Member First Instant Court,

the mediation record is an enforcement order, as provided for the Code of Civil

Procedure if  it  includes  an agreement  between the parties  on an enforceable

demand.

 Article 32: Final Provision 

The Article  provides for two transitional  stages with a twofold aim. First,  to

procure  a  gradual  familiarization  of  legal  professionals  and  end  users  with

Mediation and second to measure possible reactions and problems appearing for

the first  time with reference  to mandatory First  Mediation Session and other

regulations of the kind included in the Law.

Thus, although the obligation of the lawyers to inform their clients about the

option to resolve their disputes by using ADR and Mediation began the day the

Law was published, it is on the 15/01/2020 that a compulsory First Mediation
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Session for Family Law Cases comes into force and on the 15/03/2020 for the

rest of the cases where mandatory First Mediation Session applies. 

12. In a nutshell, L. 4640/2019 introduces some new concepts regarding Mediation in

the Greek Legal Order, with an aim to make Mediation familiar to end users and with

an ultimate goal to enhance by introducing such method the faster and safer access to

Justice for the Greek People.

Part 2: The Evolution of Mediation in the Greek Legal Environment 

Before the word Mediation was introduced to the Greek Vocabulary 

13. Mediation in Greece in not as new as people may tend to think. It has deep roots in

this country. Old fashioned/pre-modern mediation to settle communal disputes has been

present  in  Greece  for  centuries,  such  as  “Sasmos”,  a  word  whose  approximate

translation into in English is “Fixing”. Indeed, the aim of mediation matches the one of

traditional  post-modern  mediation,  since  both  are  designed  as  dispute  resolution

methods. Of course, the framework of the traditional types of mediation differs, to the

extent  that  it  used  to  place  emphasis  mostly  on  the  preservation  of  the  status  and

function  of  the  community.  On  the  contrary,  in  our  post-modern  world,  mediation

emphasizes primarily on the parties themselves and their right of self-determination, as

is currently perceived.

Law 3898/2010:

14. Directive 2008/52/EC has initially been introduced to the Greek Legal Order by

L.3898/2010, which signified the first attempts to make Mediation familiar to the Legal

Professionals  and end users.  Under  the  above Law,  private  legal  disputes  might  be

subject to mediation with the agreement of the parties, if they had the power to dispose

freely of the subject of dispute. An agreement to submit a dispute to mediation might be

proven by means of a document or by the records of a court, before which the dispute

was pending and was governed by material contract law.

15. By L. 3898/2010, Mediation was possible if:  (a) the parties agreed to mediation

before or after legal proceedings; (b) a court where the case was pending, called on the

parties  to  submit  to  mediation  taking  account  of  all  aspects  of  the  case;  subject  to
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agreement by the parties, the court should then defer discussion of the case for three to

six months; (c) a court in another Member State ordered mediation; (d) mediation was

required by law.

Decision  109088 of  the  Minister  for  Justice  and Human Rights:  (a)  established  the

specific  terms and conditions  for  certifying  mediators  and the procedure  for  having

certification recognized in another EU Member State; such recognition and temporary

or definitive loss of certification required the prior consent of the Mediator Certification

Board;  (b)  established  a  Code  of  Ethics  for  certified  mediators;  (c)  laid  down the

specific  conditions  for applying penalties  for violation  of  the Code of Ethics;  these

penalties,  which required  the  prior  consent  of  the Board,  consisted  in  temporary  or

definitive loss of certification; and (d) specified all other relevant matters.

In  the  mediation  process,  each  party  or  its  legal  representative  appeared  with  their

lawyers.

A mediator was appointed by the parties or by another person of their choice.

The mediation process was determined by the mediator in agreement with the parties,

which might end the process at any time. The mediation process was confidential, with

no records kept of discussions. A mediator might contact and meet either party as part

of the mediation process. A mediator should not pass on information obtained during a

meeting with one party to the other, without the consent of the first party.

A person proposed as mediator was not required to agree to the appointment. During

mediation, a mediator might be held liable only for intent to deceive.

A mediator drew up a record of the mediation process, which should include:

(a) the mediator's full name;

(b) the place and time of mediation;

(c) the full name(s) of anyone taking part in the mediation process;

(d) the agreement under which mediation took place;

(e) the agreement reached by the parties during mediation or confirmation of failure to

reach an agreement, as well as the reason for the dispute.

16. After a ten year period, an evaluation of L.3898/2010 shows that incorporation of

EU legislation to National Law was successful within the measure that Mediation was

introduced to the Greek Legal System and led to training and professional qualification

of a considerable number of mediators, that assisted to the wide spread of the notion and

applying of the Law.
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However,  L.3898/2010  is  characterized  by  a  reservation  to  enact  motives  for  the

implementation of Mediation or to provide for penalties for not using it or by all means,

to make it compulsory in some sense, leaving thus to the discerning ability of the Parties

the  implementation  of  the  law.  This  reservation  resulted  to  a  poor  production  of

Mediation Procedures in Greece, for a period of 8 years and actually up to the present,

without  also  boosting  or  cultivating  a  relevant  trend  about  Alternative  Dispute

Resolution. As a further consequence, Greece was really left behind in satisfying the EU

Legislation  on  safeguarding a  balanced use  of  judicial  and non-judicial  methods  of

dispute resolution. Such a balanced use, definitely should be measured, not only with

qualitative criteria but also with quantitative measurements and in the case of Greece,

such measurements show that the great majority of disputes are resolved in the court, no

matter  the economic,  financial  and legal  impediments  that  citizens  suffer due to the

notorious  Greek Crisis  during the last  ten years.  Poor  results  on implementation  of

Mediation, led in 2018 to the issuing of Law 4512/2018.

Law 4512/2018:

17.  Law 4512/2018,  articles  178-206 have replaced  L.  3898/2010.  In an  attempt  to

lighten  the  heavy  burden  of  the  Greek  judicial  system,  articles  178  to  206  of  L.

4512/2018 on Arrangements for the Implementation of the Structural Reforms of the

Economic  Adjustment  Programs  and  Other  Provisions  regulated the  new  mediation

procedures  in  civil  and  commercial  matters.  This  alternative  extrajudicial  dispute

resolution  method tried  to  provide an  attractive  expeditious  solution  of  an executed

agreement that could be immediately enforceable. The Law was published on January

17, 2018 and came immediately into force in its part concerning voluntary mediation;

however, the effectiveness of its provisions of Article 182 on compulsory mediation –

which  were  considered  to  be  the  most  controversial  provisions  of  the  Law  –  was

suspended until September 16, 2019.

18. This law was also based on directive 2008/52, albeit in a more elaborate manner, in

the sense that it also included a detailed description of the process of mediation, where it

allowed an open space for the mediator to actually conduct the mediation (art. 183 par.

3 and 4). The mediation process was generally confidential under the law, but at the

same time, such confidentiality could be raised for questions of public policy and other
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similar reasons (art. 183 par. 5-7). The parties should be accompanied/represented by

lawyers. This was a provision that was designed to minimize the risk of illegal Mediated

Settlement Agreements. At the same time, it could serve as a means of ensuring that

lawyers would not stand against mediation (art. 183 par. 1). However though, it did not

seem to actually serve this purpose. A further critical point was that under art. 185, the

time of prescription was estopped for as long as a case was at the process of mediation

and for 3 months after the conclusion thereof. This provision aimed at ensuring that the

parties to it would not be deprived of their rights under the law, in case mediation did

not bear fruits.

19. Art. 182 of the Law applied to the following seven categories of private disputes

prior to referring the case to the competent court: a) landlord – condominium cases, b)

road traffic accident cases unless the harmful event resulted in death or personal injury,

c)  professional  fees/remuneration,  d) certain  family  law matters,  e)  medical  liability

related to malpractice, f) industrial property rights (trademarks, patents, designs), and g)

stock exchange transactions. Failure to engage in a mediation attempt by submitting the

respective  document  signed by the party and the  lawyer  along with the  action  was

sanctioned  with  inadmissibility  of  the  proceedings.  Prior  to  filing  any legal  action,

lawyers were obliged to inform their clients, in writing, about the mediation option and

initiate the process by appointing a person from a list of accredited mediators who might

have no legal background or knowledge of special law provisions providing a minimum

protection to the claimant. The mediator had to notify the party on the date of mediation

by registered letter, electronically or by any other legal means that, with the exception

of a bailiff, might not always secure the validity of the mediation procedures in terms of

proof of receipt of the document or in accordance with the service regulation in cross –

border disputes. Following such notice,  the first  mediation session had to take place

within 15 days, with a maximum extent of 30 days. The mediation proceedings could

not last  for more than 24 (working) hours,  unless the parties agreed otherwise.  The

summons to the compulsory mediation proceedings suspended the respective limitation

periods.

20. During the mediation session both parties should have to attend in person along with

their lawyers, save for small claims up to EURO 5,000 and consumer protection cases.
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Parties  of  unknown residence  were  excluded  from this  obligation.  In  case  physical

presence was not feasible, the use of digital technology through electronic platforms

was allowed.

This provision raised many issues in view of the decisions of the CJEU for legal costs

raising  disproportionately  the  costs  of  mediation.  Further  to  that,  the  obligation  of

personal attendance could create a deadlock for legal entities or in case of objective

difficulties preventing attendance. Online mediation could be part of a solution but it

could only work when all the parties had access to digital tools. The party who had been

summoned in the proceedings might opt not to attend; however, it was in the discretion

of the court to impose a fine against such party ranging from EURO 120 to EURO 300

assessing the reasons of non-attendance. In addition, the court could further impose a

penalty  up  to  0,  2% of  the  claim  depending  on  the  extent  of  a  negative  outcome.

Moreover,  the  fact  that  the minimum remuneration  of the mediator  was owed even

when  a  party  refused  to  follow  the  mediation  process  from  the  very  beginning

exacerbated the disproportionate nature of compulsory mediation. 

21. Although the supporters of compulsory mediation claimed that it was not mandatory

to resolve the dispute through mediation but it was mandatory to be informed and get

acquaintance  with  this  procedure,  this  provision  caused  many  reactions  leading  to

decision no 34/2018 of the Administrative Grand Chamber of the Supreme Court. The

decision held that the provisions for compulsory mediation contradicted the provisions

of Article 20 (1) of the Greek Constitution, Article 6 (1), 13 of the ECHR and Article 47

of the Charter of Fundamental Rights of the EU, since serious extra costs were incurred

and the weaker party was indirectly obliged to accept  a mediation agreement,  being

deprived of  the  “natural  judge”  privilege  set  out  in  the  Greek Constitution  and the

ECHR.

That is why the law had to be revised by taking into account the above opinion of the

Supreme Court.

22. Last but not least, L. 4512/2018 also established the so-called “Central Committee 

of Mediation” (arts. 186-187). This Central Committee was regulating the mediation 

market, which might be an acceptable thing to happen, but at the same time, it appointed

mediators in case that the parties disagreed on the person of the mediator. This was a 

questionable legislative initiative: One wonders which the chances of success of 
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mediation would be, if parties disagreed on the person of the mediator at the very outset 

and a non-agreed upon third mediator, would be imposed on them. 

23. L. 4512/2018 also included provisions on disciplinary law of mediators (arts. 188-

197) as well as on training and accreditation of mediators in a very detailed manner 

(arts. 198-204).

Part 3: Some Conclusive Thoughts and Considerations

24. Having explored regulations of L. 4640/2019 and innovative concepts introduced by

it to the Greek Legal Order, such as a compulsory First Mediation Session before any

court hearing and having further examined a consecutive change of laws from initial L.

3898/2010, which relayed exclusively to the willingness of the users, with regard to the

use of Mediation to L. 4512/2018, which was not applied although it introduced a great

deal of changes with provisions leading to a mandatory use of mediation, we hope to

have traced clearly the “roadmap” of development of Mediation in Greece. 

25. As L.4640/2019 is so very new, we have an initial trial period of two years ahead, to

assess the impact of mandatory regulations towards the implementation of Mediation at

a quantity capable of bringing the Greek Legal Order closer to the intended balance

between Judicial and non-judicial methods of dispute resolution. 

No matter what the road ahead will bring, past experience have clearly showed that

Mediation  was  not  warmly  received  by  legal  professionals  in  Greece,  nor  was

adequately promoted or disseminated by the State to end users or other stakeholders. As

a result, Mediation remained for a long time a matter to fight for and to discuss upon,

among  a  handful  of  newly  trained  mediators,  eager  to  share  there  knowledge  and

expertise but deprived of means that would made their voice strong enough to draw the

attention  of  a  large  audience.  Impediments,  such  as  generalized  ignorance  about

Mediation, fear for an innovative dispute resolution method that was though to shake

the legal status quo in Greece, prejudice against a method brought from Anglo-Saxon

jurisdictions kept Mediation marginalized by the Greek legal system and led to the latest

Law with mandatory regulations as a last effort  to make Mediation work in Greece.

Needless to mention that during the last few days that compulsory regulations have been

passed, the legal community appears even more hesitant, not to say clearly hostile to

Mediation and definitely not predisposed to accept its benefits. 
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26. However, the challenge to faster and safer access to Justice still remains and the

Greek State has to somehow deal with it, in order to offer to the Greek People effective

Judicial  Protection  as  well  as  to  harmonize  domestic  legislation  to  EU regulations.

Therefore,  the  need for  Greece  to  embrace  and highlight  the  benefits  of  Mediation

becomes more and more urgent. According to the authors’ opinion, the key word to

achieving  acceptance  and  tolerance  of  innovative  perceptions  and  ideas,  such  as

Mediation,  is  a  reliable,  innovative  education  system  which  will  allow  people  to

acknowledge  without  prejudice  the  need  to  adapt  to  an  ever  changing  world  and

therefore to accept new ways of going forward, such as Mediation. 
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 Mediação de Conflitos: a questão coletiva1

JUAN CARLOS VEZZULLA

INTRODUÇÃO
Escrever hoje sobre mediação envolve para mim, partir de uma subjetividade, a

minha  experiência  prática  e  a  observação  desde  meu  espaço  de  mediador  e
fundamentalmente de formador de mediadores da evolução sofrida pelos serviços de
mediação dos  que de uma maneira  ou outra  participei  e  da atuação  profissional  de
alguns dos mediadores que formei.

Logicamente  esse  olhar  e  a  posterior  reflexão  estão  carregados  das  minhas
expectativas  e  ilusórios,  mas  fundamentalmente  da  minha  convicção  do  que  é  a
mediação2. Por isso começo por antecipar a subjetividade deste trabalho que longe de
negar,  utilizo  como  o  material  empírico  do  qual  partem  as  minhas  análises  e
considerações.

O  fato  de  reconhecer  a  parcialidade  de  meu  trabalho  confirma  o  conceito
fundamental  da mediação:  ninguém tem a razão, somente temos pontos de vista e a
chave é poder integrar esses pontos de vista num composto complexo que permita ao
leitor refletir desde diversos olhares para que consiga questionar e adicionar o próprio. 

Como apaixonado pela mediação, toda a minha escrita é apaixonada, mas desejo
esclarecer que sou ciente que ao dizer: é assim, na realidade estou a dizer: é assim? 

Gostei do nome que deram a meu escrito antes de começar a escrevê-lo, pois ao
apontar à questão coletiva, está a expressar que existe uma outra questão que podemos
chamar de “individual” que está presente na opção dada.

Por isso introduzo neste escrito essa dualidade. Os que pensam que a mediação é
um  sistema  individualista  de  abordagem  dos  conflitos  introduzida  para  que  tudo
continue igual e eu (e outros3) que penso que não há mediação individual pois sempre
está em jogo a transcendência e repercussão social implícitas na prática da mediação.  

Três autores alimentam principalmente meu pensamento e de eles resgato alguns
conceitos  que  trabalharam  por  considerá-los  indicados  para  ordenar  os  meus
pensamentos  e  permitir  contar  com  parâmetros  de  comparação  entre  a  mediação

1 Artigo publicado no livro “Programa Mediação de Conflitos. Uma experiência de mediação no contexto
das políticas públicas”. Publicação da Secretaria de estado de Defesa Social do Estado de Minas Gerais, 
Brasil. Ed Arraes, Belo Horizonte, 2011.
2 O meu conceito da mediação ultrapassa o procedimento de resolução de conflitos para se transformar 
numa filosofia e ideologia de relacionamento social. A sua proposta de apropriação responsável dos 
problemas e fundamentalmente a proposta de autogestão para uma comunidade participativa, cooperativa;
ciente de ser protagonista da planificação e construção do futuro. Em síntese a mediação promove a 
emancipação das comunidades no desenvolvimento das capacidades de participação, relacionamento 
cooperativo e solidário, criatividade e sensibilização na procura de programação e implementação de seu 
futuro.  
3 Incluo neste outros sem dúvida a equipe do Programa Mediação de Conflitos de Minas Gerais e como
exemplo apresento uma frase escrito por Ariane Gontijo Lopes Leandro no Prefácio do livro “Mediação
e Cidadania. Programa Mediação de Conflitos. Ano 2010” :  Trataremos aqui, por excelência, de uma
nova concepção,  não se restringindo a um método procedimental  nem mesmo a um comportamento
natural  dos  indivíduos,  para  esta  concepção  convencionamos  chamar  de  mediação  comunitária,
delineando-se a partir de um olhar claro da realidade social, através de diagnósticos, do trabalho em
redes sociais mistas, pela mobilização social, tudo isso caracteriza e se adota na experiência empírica do
Programa Mediação de Conflitos.
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individual ou liberal e a mediação que eu considero mais fiel a si mesma: a mediação
transformadora1 ou  socialmente responsável.  

De Boaventura de Sousa Santos tomo os seus conceitos de tensão do direito
entre a regulação e a emancipação, que ainda ele tenha em certa medida desconsiderado,
eu continuo a achá-los muito claros na demonstração de resultados obtidos segundo os
objetivos na implementação.  Também claro,  sua obra toda,  fundamentalmente a que
refere  ao  retorno  do  colonizado  que  penso ilustra  perfeitamente  como  a  cultura  da
mediação produz os efeitos contrários a sua ocidentalização.

De Paulo Freire alem de sua obra toda, a conclusão de diferenciar o seu método
de ensino como de conhecimento – reconhecimento em oposição ao de conhecimento
colonizador, também usados por Boaventura.

De António Gramsci utilizo apenas uma parte de sua complexa elaboração sobre
hegemonia. Tenho claro que estou traindo a Gramsci por recortar alguns conceitos de
um todo maior. Mas desejo esclarecer que na realidade estou traindo a todos os autores
presentes neste trabalho,  pois uso a minha leitura  deles,  a minha interpretação,  sem
pretender dar conta do que quiseram dizer, somente extraindo o que eu interpretei.

Claro que há muitos outros autores como Warat,  Bauman, Foucault  e muitos
outros  que  me  esqueço  de  citar  porque  estão  tão  dentro  de  mim  que  como  dizia
freudianamente Jorge Luis Borges: O esquecimento é a melhor das memórias. 

ESTADO DA SITUAÇÃO
O maior desafio vivido pelos que trabalhamos com mediação por mais de vinte

anos tem sido diferenciar o seu procedimento emancipador da sua prática individualista
liberal.2

A ocidentalização da mediação a partir da Revolução Industrial e a confusão de
sua identidade forçada pela ideologia dominante trouxe a ilusão às classes dominantes
de poder usar o seu procedimento, ligado à arbitragem, como uma “justiça privada” que
lhes  permitisse  organizar,  fora  da  tutela  do  estado,  um sistema  de  abordagem  dos
conflitos que assegurasse a preeminência de seu poder. 

Com o slogan da auto-composição dos conflitos, da celeridade e da economia
processual e financeira, o capital globalizado se preocupou por difundir a mediação por
todos  os  países  através  das  Associações  Comerciais  e  as  Câmaras  de  Comércio  e
Indústria.

A questão  não teria  nada  de  censurável  se  não fosse que  para  reforçar  esse
avanço neoliberal se utilizasse a argumentação da sobrecarga do Judiciário propondo a
mediação como o instrumento barato que viria a desafogá-lo sem menoscabar o poder
oficial.

Produze-se assim uma aliança que resulta reforçada pelo Poder político que no
seu afã de implementar os recortes orçamentários atendendo às pressões dos organismos
financeiros internacionais, acolheu de muito bom grau a mediação como esse auxilio
que viria a produzir uma pequena mudança para que tudo continuasse igual. 3 

1 Conceito elaborado por Luis Warat que está parcialmente usado por mim e que por isso o complemento 
com o nome de socialmente responsável. Também poderia chamá-la de mediação comunitária não fosse o
desgaste sofrido por esse nome.
2Isso supõe contrapor o individuo capitalista, ao individuo-associação. Uma cooperação que obriga o 
individuo a um novo tipo de liberdade e atividade diferente da burguesa; uma iniciativa não centrada no 
núcleo pessoal, mas a realização duma vida superior, responsável. Gramsci, A., Scritti Politici. A cura di 
Paolo Spriano, Roma, Riuniti, 1979, p. 112

3 Contrariamente ao princípio sistêmico de que uma mudança num componente do sistema produz a 
mudança do sistema todo, prefiro o conceito de Gatopardismo de Giuseppe Tomasi de Lampedusa.
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HEGEMONIA1 E MEDIAÇÃO 
A hegemonia é entendida - a diferença da 

dominação, que se exerce sobre adversários mediante a 

violência - como um processo de direção política e 

ideológica no qual uma classe ou setor consegue uma 

apropriação preferencial das instancias de poder em 

aliança com outras classes, admitindo espaços onde os 

grupos subalternos desenvolvem práticas independentes 

e nem sempre "funcionais" para a reprodução do sistema.
Néstor García Canclini 2

Gramsci descreveu que a hegemonia operava em vários frentes e os espaços que
eram abertos pelos aspetos morais que levava a permitir que vigorassem, por exemplo,
os  direitos  das  crianças  e  dos  adolescentes  ou  a  implementação  emancipadora  da
mediação, eram frustrados pela falta de abertura dos aspectos econômicos.

Assim como vemos que não se cumpre  com o disposto  pelo  ECA e que  se
continua  a  implementar  com  os  adolescentes  ações  penalistas  e  assistencialistas,
também são várias as barreiras impostas pela hegemonia para impedir que os serviços
de mediação transformadora que se organizam recebam tantas pressões que finalmente
terminam  se  transformando  em  serviços  de  conciliação  submetidas  aos  parâmetros
jurídicos e judiciais ligados à regulação. 

Proponho  aqui,  para  maior  compreensão  denominar  a  mediação  liberal  de
“mediação acordista” mais ligada à escola de Harvard da auto composição resultante da
imposição do poder entre um e outro e de “mediação responsável” a aquela que a partir
da escola transformativa de Baruch Bush e Folger e transformadora de Warat, centra seu
objetivo no trabalho sobre e com as pessoas e eu acrescentaria as comunidades às que
pertencem.  O  nome  de  responsável  o  tomo  da  atitude  solidária  e  cooperativa  de
trabalhar  para  tentar  chegar  a  um  acordo  onde  longe  de  se  utilizar  dos  poderes
individuais se utiliza a cooperação com o objetivo de satisfazer a todos por igual.

A  função  do  mediador  é  trabalhar,  questionar  para  que  os  participantes
aprofundem nas  suas  motivações.  Na  escuta  atenta  de  um e  do  outro  se  produz  a
sensibilização  entre  eles.  Assim  eles  integram  essas  motivações  (suas  necessidades
insatisfeitas)  como  um  problema  comum,  para  que  ninguém  abra  mão,  para  que
ninguém ceda na solução e que todas as motivações sejam contempladas.

A integração é o importante, sempre que o mediador atua (intervém) nas sessões
não deve fazê-lo pensando em dar solução, mas sim pensando em investigar e auxiliar
os participantes para que eles se entendam e se relacionem a partir de seu sentir. 

A solução estará sempre a partir da sensibilização entre eles e a compreensão
das necessidades de cada um deles e a integração dessas necessidades na procura das
soluções que atendam tudo isso. 

1 O termo hegemonia deriva do grego eghesthai, que significa "conduzir", "ser guia", "ser chefe"; ou tal 
vez do verbo eghemoneno, que significa "guiar", "preceder", "conduzir", e do qual deriva "estar ao 
frente", "comandar", "governar". Por eghemonia o grego antigo entendia a direção suprema do exército. 
Trata-se então dum termo militar. Egemone era o condutor, o guia e também o comandante do exército. 
No tempo da guerra do Peloponeso, se falou da cidade hegemônica, a propósito da cidade que dirigia a 
aliança das cidades gregas na luta entre si. www.gramsci.org.ar
2 Gramsci con Bourdieu. Hegemonía, consumo y nuevas formas de organización popular NUEVA 
SOCIEDAD NRO.71, MARZO- ABRIL DE 1984, PP. 69-78
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As soluções que surgem no mediador não valem porque ele não vivencia nem
vive a vida dos participantes. Por isso as nossas idéias de solução somente valem para
nós,  mediadores.  As  soluções  que  realmente  valem  são  as  dos  participantes  que
vivenciam o seu dia a dia.

Mas também não podemos deixar que concluam “liberalmente” e sim auxiliá-los
a decidir cooperativa e responsavelmente. Para isso temos que orientá-los a avaliar as
opções de solução criadas para verificar que se está contemplando a satisfação de todas
as necessidades de todos os envolvidos na mediação. 

A mediação faz com que os participantes desenvolvam as suas capacidades de
dialogar entre eles, como para que cada vez que se manifesta um conflito entre eles
possam abordá-lo de uma maneira mais simples e mais gratificante. 

A  mediação  é  didática,  pois  além  de  desenvolver  nos  participantes  a  sua
capacidade  de  dialogar  também permite  a  reflexão  sobre como se  relacionar,  como
enfrentar os conflitos de uma maneira mais adequada e satisfatória preservando e até
aprimorando os relacionamentos.

Temos que diferenciar  a atuação dos profissionais  liberais  (entre  os quais  se
encontram  os  conciliadores  e  em  certa  medida  os  mediadores  acordistas),  dos
mediadores responsáveis, pois os outros profissionais tem o conhecimento e o aplicam
sobre o paciente ou cliente de quem recebem as informações para que o profissional
elabore um diagnostico e o tratamento correspondente, a solução. Essa situação gera a
dependência regulatória. Não posso sem um médico, não posso sem um advogado, não
posso sem....1

Enquanto  que  o  mediador  responsável  parte  de  seu  não  saber  e  recebe  as
informações para que os mediados se auto diagnostiquem e assim possam solucionar
seus problemas por conta própria. 

O mediador não da nenhuma orientação e nem solução do problema pois parte
da humildade de reconhecer que são os mediados os que sabem das suas vidas. 

O mediador responsável atende o ser humano por completo, escutando os seus
problemas e  intervindo para que se questionem, se escutem e aprofundem nos seus
problemas relacionais e nas motivações contidas nesses problemas.

Por isso a mediação é voluntaria porque não podemos obrigar ninguém a passar
pelo procedimento sem que concordem em realizar esse trabalho elaborativo.  

A mediação é didática,  no sentido do “conhecimento – reconhecimento” pois
parte do que eles sabem refletindo na mediação sobre a sua capacidade de dialogar e de
se  relacionar  e  finalmente  de  como  enfrentar  os  conflitos  de  uma  maneira  mais
gratificante.

Neste sentido a mediação responsável produz emancipação porque desenvolve
nos  mediados  as  suas  habilidades  para  que eles  possam,  a  partir  dessa  experiência,
utilizar os conceitos da mediação para dialogar e resolver qualquer problema futuro.

Essa  emancipação  produz  um  efeito  expansivo  na  comunidade  que  passa  a
incorporar  como  modo  relacional  a  participação,  a  responsabilidade  o  dialogo,  a
cooperação e a solidariedade que lhes permite uma autogestão na procura da atenção de
seus conflitos e na programação de seu futuro.

O importante é que essa paulatina mudança não se dá de maneira colonizadora
nem impositiva, mas sim como desenvolvimento do que eles já possuem e que escolhem
por preferir a cooperação ao enfrentamento e a violência.

1 Neste sentido considero útil ilustrar a emancipação produzida pelo mediador que ao longo da mediação 
deixa de ser paulatinamente necessário com a frase da Juíza francesa Beatrice Brenneur que diz que o 
mediador é biodegradável.
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Porque isso ainda não acontece em muitos serviços depois de tantos anos de
vigência da mediação?

Segundo a minha experiência, as dificuldades começam quando os mediadores -
que foram formados solidamente em mediação responsável e que demonstraram nos
estágios  supervisionados  uma  sólida  formação  profissional-   iniciam  a  sua  prática
profissional em serviços coordenados pelo Poder Judicial ou o Poder Executivo.  Em
pouco tempo perdem a consciência da transcendência social de sua função e se adaptam
as exigências impostas pelo organizador do serviço.

São vários os pontos de partida que podem produzir esse desvio:
1) Exigência de quantidade de mediações e não de qualidade
2) Centrar os objetivos do serviço na obtenção de acordos e não no atendimento

das pessoas.
3) Exigência de trabalho voluntário dos mediadores ou por baixos honorários

que os leva a reduzir os tempos de atendimento. 
4) Em conseqüência do anterior, sofrer a falta de reconhecimento do mediador

com uma justa remuneração acorde à importância de seu trabalho e ao tempo
efetivo utilizado no atendimento dos participantes para completar o efeito
emancipador que lhe demande.

5) Considerar o mediador um auxiliar da Justiça ou do Assistencialismo e não
um  profissional  que  trabalha  para  dar  um  serviço  emancipador  à
comunidade.

6) Reduzir  o  impacto  transformador  social  para  não produzir  nas  pessoas  o
efeito de “ser capaz” para sustentar a limitação de que somente uma classe
privilegiada é capaz e os outros devem se submeter a eles. 

Como síntese fica a procura de limitar a transcendência dos efeitos da mediação
pelo não reconhecimento do agente que pode produzir esses efeitos. 

Como pode produzir efeitos emancipadores se ele mesmo tem sido submetido a
uma ordem burocrático impositivo que o impede de aplicar a mediação que apreendeu. 

Por  uma  parte  se  reconhece  a  existência  da  mediação  e  se  fomenta  a  sua
aplicação,  mas  pelo  outro  se   reduz  a  uma  aplicação  individualista  assistencial
regulatória sem repercussão social e sem efeitos emancipadores.

CONCLUSÕES E DESEJOS 

Para  concluir,  penso  que  nada  melhor  que  manter  viva  a  esperança  de  uma
verdadeira  implementação  da  mediação  responsável  que  produza  seus  efeitos  nas
comunidades.

Considero que mais uma vez podemos recorrer a Gramsci e o seu conceito de
hegemonia para descrever o efeito que a mediação pode produzir na sociedade: 

“Recuperar o conceito de hegemonia de Gramsci pode ser a base dum processo 
constituinte que presente alternativas fiáveis neste século. Sobre tudo, se entendemos a 
democracia como um processo aberto a práticas concretas e à deliberação cívica, 
como una sinergia capaz de transformar as relações de dominação em formas de 
autogoverno, ou seja, de poder por e para a cidadania”. 
“Hegemonía y Democracia en el siglo XXI: ¿Por qué Gramsci?” Rafael Rodríguez 
Prieto//José María Seco Martínez1. (Tradução do autor)

1 Em www.uv.es/CEFD/15/rodriguez.pdf Os autores são Professores Drs. de Filosofia do Direito e Política 
da Universidad Pablo de Oalvide de Sevilla. Professores e coordenadores dos Programas de Doutorado 
“Pensamiento Político, Democracia y Ciudadanía” e “Derechos Humanos y Desarrollo”. Autores de diversas 
publicações, investigadores em reconhecidos centros de investigação: en el European Law Research Center de la 
Harvard Law School da Universidad de Harvard y Visiting Fellow do Real Colegio Complutense en la 
Universidad de Harvard, no Instituto di Filosofía del Diritto da Universidad de Milán, no The London School of 
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Também é de Gramsci o conto que transcrevo e que ele escreveu no cárcere para
os seus filhos, por considerar que pode nos dar metaforicamente uma visão de como
resolver harmônica e ecologicamente os problemas que se apresentam:
 

“Era uma vez uma criança que dormia. No criado mudo, junto a sua
cama, tinha um copo de leite. Mas um ratinho travesso bebeu o leite e a
criança, quando acordou, começou a chorar. Tinha fome. A mãe foi a
procura duma cabra. Mas a cabra lhe negou o leite até que  conseguisse
erva com que saciar seu apetite. Então a mãe ordenou o  ratinho que
buscara erva no campo. Mas, não a encontrou. O campo estava seco. O
ratinho decidiu  então procurar  uma fonte.  Quando a achou,  ela não
provia  água  a  causa  da  guerra.  O  ratinho  pensou  que  tal  vez  um
pedreiro poderia reparar a fonte.  O encontrou numa pequena aldeia,
mas ele lhe pediu pedras. Sem elas não poderia recuperar a fonte. O
ratinho decidiu então subir a uma montanha. Quando alcançou a cima,
topou-se  com  um  deserto  terrível.  A  montanha  tinha  sido  talada.  A
ambição  dos  especuladores  tinha  transformado  ela  num  local
desaprazível e frio. O ratinho desesperado lhe prometeu à montanha que
se lhe dava pedras, convenceria à criança para que quando crescera
plantara árvores. A montanha confiou na palavra do ratinho e a criança
bebeu leite em abundancia. Quando a criança cresceu, cumpriu com a
sua promessa e plantou árvores. A vida então regressou à montanha”.1

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

JUAN CARLOS VEZZULLA

          

Economics and Political Science, no Instituto Antonio Gramsci, etc.

1 Gramsci, A., El árbol del erizo, Barcelona, Bruguera, 1981, pp. 22 y 23.
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Introdução

Conheci o modelo narrativo de mediação de forma mais aprofundada em 2007 quando

tive o privilégio de trabalhar 80 horas de formação com Marinés Suares. Esta mediadora

argentina apresentou-me a conceptualização do modelo e fez-me concluir que técnicas

que aplicava em mediação e que eram formuladas com uma estrutura aparentemente

simples tinham uma sustentada base teórica que as suportavam.

Pretendo neste trabalho destacar os fundamentos teóricos do modelo narrativo fazendo

algumas ligações com a aplicação prática através de técnicas utilizadas em mediação.

 

Fundamentos do Modelo Narrativo de Mediação

Este modelo provém dos novos paradigmas das ciências que surgiram após a II Guerra

Mundial.  Procura  o  acordo,  mas  considera  importante  o  trabalho  exercido  sobre  os

relacionamentos. Esta é uma característica que o distingue do modelo de Harvard dado

este privilegiar o acordo em detrimento dos relacionamentos. Os pais ideológicos são:

- Ludwing Von Bertalanffy que publicou, na década de 1940, uma série de princípios

válidos  para  vários  sistemas  (biológicos,  físico-químicos,  sociais).  Definiu  sistema

como “um complexo de elementos interativos” (1968, 55); Os sistemas podem ser:

-  Abertos:  Há  uma  entrada  e  saída  de  informação  através  da  fronteira  que

envolve o sistema; e

- Fechados: Não é possível a entrada no sistema. Não existe uma interação com

o exterior.

- Norbert Weiner (1948) desenvolve algumas ideias principais:

- O ser vivo é uma máquina entre cujas funções, uma é a de montar a própria

máquina.
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-  Os  organismos  só  atuam  graças  à  aquisição,  ao  uso,  à  conservação  e  à

transmissão da informação. Originou o conceito de cibernética: Os sistemas funcionam

através de loops1 de feedback. Necessita de um recetor, um mecanismo central e de um

efetor. 

- Surge o conceito de Homeostase que denomina a propriedade dos seres vivos

em regular o seu ambiente interno para se manter estável. 

Estes conceitos foram transpostos para os novos paradigmas das ciências sociais pelo

biólogo  britânico  Gregory  Bateson.  Lisa  Parkinson  escreve  que  “o  conceito  de

refraiming de  Bateson  (1972)  é  central  no  modelo  de  mediação  narrativo  ou  de

comunicação.  Bateson  definiu-o  como  sendo  um  meio  psicológico  de  delinear

mensagens” (2008, 51).

Papel central assumem as conferências Macy, cujo nome oficial era ‘Circular Causal

and Feedback Mechanisms in Biological and Social Systems’. A Fundação Josiah Macy

Jr, decidiu organizar 10 conferências de 1946 a 1953 (Nove em Nova Iorque e a última

em  New  Jersey).  Estas  conferências  eram  fechadas  e  entre  os  pouco  mais  de  20

participantes podemos encontrar:

- Margaret Mead (antropóloga) e seu marido Gregory Bateson (biólogo).

- Walter Pitts, matemático.

- Molly Harrower, psicóloga.

- Warren McCulloch, neuropsiquiatra e organizador dos eventos.

- John von Neumann, matemático e inventor do computador digital.

- Kurt Lewin, psicólogo social.

- Heinz von Förster, engenheiro Austríaco.

- Norbert Weiner, matemático norte-americano.

Conceitos como retroalimentação, homeostase, circularidade operacional, além da teoria

da informação e teoria de jogos, são todos oriundos dessa data. 

Para Fonkert “a visão sistémica pressupõe a observação não só do encadeamento dos

acontecimentos, mas também dos padrões de organização que regem os elementos de

um  sistema.  Ao  invés  de  isolar  os  acontecimentos  do  seu  contexto  ambiental,  os

1Esta palavra é de difícil tradução. Podia ter optado por ciclos de retroação, mas mantive a expressão 
inglesa.
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sistémicos buscam as relações entre os elementos e consideram os acontecimentos em

seu ambiente de ocorrência” (1989, 174).

Baseando-se nos conceitos acima enunciados, assumem particular destaque os seguintes

contributos:

a) Teoria da narrativa;

b) Teoria Geral dos Sistemas;

c) Teoria do Observador;

d) Teoria da Comunicação Humana;

e) Michel Foucault;

f) Jerome Brunner;

g) Micheal White;

h) Sara Cobb;

i) Marinés Suares.

Teoria da Narrativa

Schnitman refere que “a noção de narrativa ocupa um lugar central na maneira como as

pessoas  constroem  sentido.  Nascemos  no  contexto  de  narrativas  comuns;

experimentamos,  compreendemos  e  ordenamos  nossas  vidas  como  histórias  que

estamos vivendo. Narramo-nos, narramos outros e somos narrados (1999, 105).

A narrativa assume-se como fonte central de trabalho deste modelo. 

Para Suares (2004), assume especial importância o estudo dos elementos da narrativa

que são cinco:

- Personagens: Quem são os protagonistas da relação. É uma personagem e não a

própria pessoa porque temos uma perceção diferente do outro do que ele é na

realidade. A ideia que temos do outro pode não lhe corresponder. Por isso é uma

personagem não é a pessoa! Tenho uma ideia do que construo a partir do que
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vejo.  Ninguém tem conhecimento da minha pessoa mas sim da parte que eu

mostro aos outros. A pessoa é a soma das inúmeras personagens que somos.1

- Funções/Papéis:  Que  funções  cumprem  as  personagens  na  história.  Por

exemplo:  Bom/Mau ou Vitima/Ofensor.  Muitas  vezes,  o  discurso  inicial  em

mediação faz esta distinção: Eu sou aquele que sofre e o outro é quem me faz

sofrer.  Podem  também  ser  definidos  como  “comportamentos  prescritos  e

repetitivos  que  implicam  um  conjunto  de  atividades  recíprocas  com  outros

elementos da família” (Steinhauer e Col., 1984).

- Temas: Qual é o argumento central da narrativa, quais os problemas e objetivos

que devem ser trabalhados?

- Valores:  O que é importante  para as pessoas (exemplo:  a pontualidade  ou a

segurança  das  crianças).  É  semelhante  aos  interesses  de  Harvard.  O  que  é

importante  ser alcançado pelas pessoas na solução final.  São provenientes de

várias fontes sociais e psicológicas. 

- Sequência: Como é relatada a história. Necessitamos armar a história e perceber

como  sucederam  os  factos.  Não  existe  uma  forma  ordenada.  Temos  de  dar

ordem  a  esta  sequência  de  factos  que  são  trazidos  pelas  personagens.  A

sequência  refere-se  a  cronologia  dos  factos.  Ganha  importância  a  noção  de

feedback  como  meio  de  confirmação  comunicacional.  Para  o  poder  fazer

necessito  saber  como  decorreram  as  ações  de  forma  ordenada.  A  técnica

chamada de linha do tempo permite a organização cronológica da narrativa. 

Para o mediador narrativo, estes cinco elementos estão interligados. Se um se modifica

os outros vão-se modificar também (aquilo que Carlos Sluzki chama de Fé sistémica).

Para Suares (2004), os efeitos da narrativa são três:

- De comportamento: Muda o comportamento. Estamos sempre questionando as

narrativas. Os meios de comunicação constroem um acontecimento que modifica

o nosso comportamento. Se nos jornais estão a dar especial destaque a uma onda

de  assaltos  por  carjacking,  teremos  especiais  cuidados  quando  entrarmos  no

nosso veículo.

1 Em 1950, José Gomes Ferreira escreveu um livro de crónicas chamado “o mundo dos outros”. Nesse
livro podemos encontrar a seguinte passagem: "Ninguém me vê do mesmo modo. Para alguns sou
águia,  para  muitos  burro;  para  este  um  camelo;  e  para  quase  todos  um  animal  indefinido.
Cada qual agarra em mim a realidade que mais lhe convém (...) só nunca fui uma coisa: Eu próprio. Mas
esse é um dos muitos segredos que hei-de levar para a sepultura”
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- Interpessoais:  A  narrativa  promove  mudanças  em  cada  um  de  nós  e  estas

histórias formam parte da nossa vida. 

- Éticos: Mudam as leis, a cultura e faz com o que antigamente não era ético passe

a ser aceitável e até ético. Note-se as modificações legais existentes no direito da

família português dos últimos anos ao contemplarem o casamento entre pessoas

do mesmo sexo e a procriação medicamente assistida.

Outro  contributo  fundamental  está  relacionado  com  as  formas  que  estas  narrativas

assumem. 

Temos de analisar a coerência da narrativa. Ver a lógica interna. Temos de analisar se o

conteúdo  e  a  narração  são  congruentes  e  temos  de  verificar  qual  o  modo  como  é

costurada a narrativa. Recorre-se à noção de membrana que é o elemento fundamental

da vida1. A narrativa é como uma membrana. Suares (2004) entende que o modo como

esta membrana é ladeada permite identificar qual a forma que a narrativa assume. E

estas podem ser 4:

- Aberta  –  Tudo  o  que  é  dito  permite  que  modifiquemos  a  nossa  opinião

constantemente. São narrativas que deixam entrar tudo na membrana. Entra e

sai.  Estas  pessoas  são  camaleões.  Podem  gerar  acordos  instáveis  porque  as

pessoas não sabem o que querem. 

- Fechada: É uma narrativa que rejeita tudo. A sua membrana não aceita novas

incorporações. É muito dura. Isto leva a que seja uma narrativa esgotante. Muito

difícil penetrar nesta membrana virtual. 

- Autopoiéticas:  Palavra inventada  por Humberto Maturana e Francisco Varela

que  criaram  a  teoria  da  Autopoiese  (1982)  É  um  dos  contributos  mais

importantes  para  a  biologia  do Séc.  XX. A principal  característica  dos  seres

vivos é a auto produção - o que comemos produz mais de nós. Deste modo, uma

narrativa autopoiética é aquela que absorve os novos factos ou questionamentos

transformando-os  em mais  do  mesmo.  Juntam-se à  mesma narrativa  anterior

fortalecendo-a!  Pode  ser  desesperante.  Se  recorrêssemos  à  grade  de  Harvard

diríamos que é uma narrativa que permite o reforço das posições. 

- Plástica:  São  operacionais  porque  permite  a  modificação.  Nesta  membrana,

algumas coisas entram e outras não. A técnica da história alternativa pode ser o

instrumento necessário para a modificação. Os resumos e reformulações também

1 Opinião expressa por Humberto Maturana no livro “A Árvore do conhecimento” (1980).
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auxiliam. Esta é a narrativa ideal para trabalhar em mediação pois gera acordos

que são compreendidos e desejados.

Teoria Geral dos Sistemas

Um sistema é um conjunto de elementos e das suas relações e atributos. Tão importante

como  o  elemento  são  as  ligações  existentes  entre  eles.  As  suas  interconexões.  O

contexto envolvente ao sistema também é muito importante: Os elementos do sistema

nunca estão sós. Seguindo a classificação de Von Bertalanffy, Suares afirma que “os

sistemas humanos consideram-se sistemas abertos, ou seja, são sistemas que estão em

interação  com  o  meio  que  os  rodeia”  (2003,  182).  Quando  algo  se  modifica  num

elemento  todo  o  sistema  é  modificado.  Permite  uma  evolução  e  mudanças.  É  a

comunicação que permite esta modificação. Numa relação entre um casal, o princípio é

idêntico:  Os  elementos  são  os  mesmos,  mas  modificam-se  as  relações  entre  esses

elementos.

Severino refere que “este novo paradigma é caracterizado pela sua perspetiva holística e

integradora,  se  olharmos  para  a  família  como  olhamos  para  o  corpo  humano,

percebemos que o comportamento de cada elemento da família afeta todos os outros, tal

como o funcionamento de cada órgão do nosso corpo afeta o funcionamento global do

mesmo (2012, 35).

Barker  apresenta  os  principais  contributos  do  pensamento  sistémico  (seguindo  a

terminologia de Beckett para o estudo das famílias:

“ 1. As Famílias (e outros grupos sociais) são sistemas com propriedades que são mais

do que a soma das propriedades das partes.

2. O funcionamento desses sistemas é regulado por determinadas regras gerais.

3.  Cada  sistema  tem  uma  fronteira  cujas  propriedades  são  importantes  para  a

compreensão da sua forma de funcionamento.

4.  As  fronteiras  são  semipermeáveis;  o  que  quer  dizer  que  algumas  coisas  podem

atravessá-las enquanto outras não. Além disso, verifica-se por vezes que determinado

material pode passar um sentido mas não no noutro.
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5.  Os  sistemas  familiares  tendem  a  alcançar  estados  de  relativa,  mas  não  total

estabilidade.  O  crescimento  e  evolução  são  possíveis  e,  na  realidade,  habituais.  A

mudança pode ocorrer ou ser estimulada de várias maneiras.

6.  Os  mecanismos  de  feedback entre  as  partes  do  sistema  são  importantes  para  o

funcionamento do sistema.

7. Acontecimentos como o comportamento dos indivíduos numa família são mais bem

compreendidos como exemplos de uma causalidade circular do que se se considerarem

baseados numa causalidade linear.

8. Tal como os outros sistemas abertos, os sistemas familiares parecem ter objetivos.

9.  Os  sistemas  são  constituídos  por  subsistemas  e  são,  eles  próprios,  partes  de

suprassistemas maiores. (2004, 40-41) 

Considero  importante  determo-nos  nos  conceitos  que  Barker  enuncia  no  ponto  7:

causalidade linear e causalidade circular. 

Na causalidade linear existe um acontecimento causa-efeito: Quando coloco os óculos

escuros  para  me  proteger  da  luz  solar,  não  significa  que  com  esse  gesto  consiga

influenciar o comportamento do sol. 

Na causalidade circular, existe uma afetação entre dois acontecimentos. Quando eu peço

à minha filha que me telefone quando sai à noite: Terá uma afetação no comportamento

dos dois.

Em mediação, a causalidade linear é muito útil. Permite o questionamento do mediador

para proporcionar a apropriação do conflito1 e a responsabilidade dos mediados. Este

pensamento linear permite trabalhar o relacionamento e não apenas o problema.

Para Fonkert, outra vantagem é “também conformar toda uma mudança da noção de

culpabilidade. No pensamento circular, os acontecimentos e ações são compreendidos

como partes de padrões mais amplos de influência recíproca” (1999, 175).

Os sistemas dividem-se em subsistemas. Quando falamos em sistema familiar, podemos

dividi-lo em:

1 Expressão do mediador argentino radicado em Espanha Daniel Bustelo.
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- Subsistema parental  – Composto pelos pais quando existam filhos e que procuram

prover os meios para proteção e educação destes.

- Subsistema conjugal – Composto pelo casal.

- Subsistema fraternal – Constituído pelos irmãos. Minuchin refere que é o primeiro

grupo de iguais que o ser humano conhece.1

Relvas refere que “a família é, deste modo, entendida como um sistema, um todo, uma

globalidade  que  só  nessa  perspetiva  holística  pode  ser  corretamente  compreendida”

(2006, 10).

Também  existem  suprassistemas  que  se  ligam  à  família  (famílias  de  origem,

comunidade, cidade, nação, planeta terra, etc). Sluzki entende que “seguindo o ponto de

vista ecossistémico de Gregory Bateson – que afirmou que as fronteiras do individuo

não são limitadas pela sua pele mas sim incluem o outro -, as fronteiras do sistema em

que o individuo se insere não se limitam à família nuclear ou alargada, mas sim incluem

o  conjunto  de  todas  as  suas  relações  significativas  –  família,  amigos,  relações  de

trabalho, de estudo, de inserção comunitária, de práticas” (2007, 100).

Teoria do Observador

Esta  teoria  foi  criada  pelo  austríaco  Heinz  Von Foerster  e  desenvolvida  por  vários

autores, entre os quais os biólogos chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela.

Segundo estes  autores,  não  é  possível  ser-se  objetivo  na  observação.  O sujeito  que

observa  constrói  a  sua  visão  do  observado.  Constrói  a  sua  própria  “realidade”2

permitindo que cada um tenha a sua própria visão.  Considero que este  contributo é

essencial  para o trabalho em mediação e norteará o nosso trabalho.  A “realidade” é

percecionada por cada um de forma diferente. Construímos uma visão individual sobre

o objeto que visionamos. Quantas vezes vimos um filme, observamos um quadro ou

lemos  um livro  e  partilhamos  a  nossa  opinião  com outras  pessoas  que  nos  trazem

perspetivas diversas ou visões distintas. A observação que fazemos está condicionada

pelos nossos paradigmas, preconceitos, ideologia e pontos de partida mas também está

1 Esta ideia é transversal a toda a obra deste autor.
2 A palavra “realidade” encontra-se entre parêntesis pelo facto de a mesma ser uma construção do
observador em relação ao observado.
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condicionada pelo objeto que observamos. Por este motivo,  Edgar Morin fala  da co

construção que se realiza entre sujeito e objeto.

Marinés Suares traz-nos o conceito de grelha que é interposta entre nós e o objeto de

observação. A grelha é composta pela nossa prática e pela tecnologia que usamos para

construir a nossa base teórica (2004, 171). As crenças que construímos e que muitas

vezes não questionamos modificam a “realidade” observada. A importância da auto-

observação do mediador permite com que as ideologias e crenças sejam integradas no

trabalho de forma a não serem patentes no mesmo

Teoria da Comunicação Humana

Na obra  pragmatics of human communication, Watzlawick, Beavin e Jackson (1967)

definem três aspetos da comunicação humana:

- Sintaxe – A organização da comunicação em frases e parágrafos com significados;

- Semântica – Trabalha o significado da palavra e de uma comunicação clara; e

- Pragmática – Que efeito produz a comunicação no comportamento.

A informação que hoje circula é impossível ser processada na totalidade. Suares (2004)

resgata os conceitos da Escola de Palo Alto e apresenta que a comunicação humana é

feita através de diversos canais:

1. Verbal:  As  palavras  fazem  parte  da  componente  digital  da  comunicação.

Especial  atenção ao conceito  de problema denotativo que acontece  quando a

uma palavra podem ser atribuídos diversos significados. Quando escutamos a

palavra casa. Uns pensam na casa onde moram, outros pensam na casa onde

sonham viver. Alguns relembram a casa de infância, outros pensam no Centro de

Arbitragem  do  Sector  Automóvel  (CASA).  Uma  palavra  pode  ter  diversos

sentidos. Para a linguística pós-moderna, o significado pode ser o conjunto de

representações visuais, olfativas, tácteis que conformam o objeto remetido pelo

significante. Quando escutamos algo associamos a significados. E quantas vezes

atribuímos  significado  diferente  àquele  pretendido  pelo  emissor?  Um  dos

trabalhos  em mediação  será  a  compreensão  que  cada  um pode ter  atribuído
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significados  diferentes  e  que  o  mediador  deve  afastar  os  seus  próprios

significados e sensibilizar-se com os significados dos mediados. 

2. Componentes para linguísticos: Composto pelo tom de voz, volume, ritmo, etc. 

3. Componentes  não linguísticos:  Podem ser vocais  (Choro,  riso,  suspiros,  etc),

cinéticos (Gestos, posturas, tato e movimentos) e proxémicos (relacionados com

a distância).

4. Componentes Contextuais: A palavra “corta” dita num talho tem um significado

totalmente distinto de quando é proferida por um realizador de cinema.

Michel Foucault

Este autor, deu particular atenção a palavras como comunicação, linguagem, narrativa e

discurso. Para o modelo narrativo, assume grande importância o trabalho desenvolvido

por este autor sobre os conceitos de poder e saber.

Ao analisarmos várias obras deste filósofo, podemos concluir que o conceito de poder é

trabalhado em duas vertentes:

-  numa  aceção  repressiva  sinónima  de  domínio.  Podemos  exemplificar  este  poder

quando  numa  empresa  o  empregador  impõe  um  horário  de  trabalho  aos  seus

trabalhadores ou quando um treinador de futebol estipula a tática para ser cumprida

pelos seus jogadores. O poder é vivido na interação da relação. O poder é conferido a

um que sujeita o outro.

- numa aceção positiva ligada à constituição do sujeito e onde somos em função da

sociedade  onde estamos  inseridos.  Não fazemos  o que queremos,  mas sim o que a

Sociedade nos impõe. Somos sujeitos sujeitados - pressionados e condicionados pelo

espaço onde vivemos. 

No livro “A Arqueologia do Saber” (1969), trabalha o conceito de saber ligando-o aos 

discursos que podem ser:

- Dominantes: Tem a característica de verdade. São discursos e ideias construídos

e a quem se atribui a ideia de verdade (São exemplo as leis, as ideias de Freud na

Psicologia  ou  de António  Damásio  no  estudo das  emoções.  Regra  geral  são
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discursos que não admitem questionamento). O que é dito é o correto e é difícil

uma rebelião contra eles. Para Foucault não existe verdade mas sim diferentes

perspetivas. Alarcão refere que “os discursos científicos não traduzem a verdade,

mas apenas aquilo que, quem investiga conhece” (2007, 76).

- Marginais:  São  discursos  que  estão  encapotados.  Custa  encontrá-los.

Questionam as verdades do discurso dominante.  Vêm chocar com o discurso

dominante (A mediação pode ser ainda considerada um discurso marginal na

medida em que a ideologia dominante é que os conflitos devem ser resolvidos

pelo sistema judicial).

Jerome Brunner

Este psicólogo norte-americano de quem se dizia ser um pouco esquizofrénico, dado

que de manhã tinha um discurso científico por ser psicólogo e escrever numa linguagem

lógica e de noite escrevia poemas e romances: Usava a narrativa que é o discurso mais

utilizado em todas as culturas. Foi o principal impulsionador da psicologia cognitiva. A

sua obra principal  dá pelo nome de “realidade mental, mundos possíveis” (1996). No

capítulo  dois”  modos de pensamento”,  Brunner  apresenta  a  existência  dois  tipos  de

relatos:

- Os  paradigmáticos  (Lógico-Científicos):  Escritos  de  um  modo  científico  e

recorre à utilização de logos. Um cientista procura criar categorias e integrar

conceitos  relacionando-os  de  modo  a  criar  hipóteses  que  devem  ser

demonstradas  como  verdadeiras.  Um  Exemplo  relacionado  com  a  noção  de

triângulos:

1.  se tem três (3) lados iguais designa-se de triângulo equilátero;

2. se tem dois (2) lados iguais  designa-se de triângulo isósceles;

3. Se  tem todos  os  lados  diferentes  designa-se  por  triângulo  escaleno.  

     

- Narrativos:  Mais  ligados  à  arte,  literatura  e  teatro.  Mais  criativo.  Existe  um

panorama de ação (quem faz) e a consciência que significa qual a intenção que

eu atribuo a um ato. Não existe um tempo de relógio, mas sim uma estrutura

medida em eventos ou ações humanas.  Estas ações são pautadas por estados

intencionais, crenças, desejos e valores que não são determinados pela estrutura
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linear de causa e efeito. A narrativa permite questionamento pois é passível de

interpretações  múltiplas.  É  por  meio  das  histórias  que  nos  conhecemos  e

conhecemos  os  outros.  Sobre  o  relato  narrativo  diz  Brunner:  “As  realidades

narrativizadas, eu suspeito, são demasiadamente onipresentes, sua construção é

demasiadamente  habitual  ou  automática  para  ser  acessível  à  fácil  inspeção.

Vivemos  num  mar  de  histórias,  e  como  os  peixes  que  (de  acordo  com  o

provérbio) são os últimos a enxergar a água, temos nossas próprias dificuldades

em compreender o que significa nadar em histórias” (2001, 140).

Socialmente  o  relato  paradigmático  tem predominância  sobre  o  narrativo:  No  atual

sistema de ensino em Portugal,  um estudante que chumba a matemática e/ou língua

portuguesa é mais penalizado do que se chumbar a educação visual e tecnológica e/ou

educação musical.

Para  o  processo  comunicacional  também  tem  importância  a  distinção  que  Brunner

(2002) faz entre representação icónica e representação simbólica.

- Representação Icónica: Consiste em representar as coisas mediante uma imagem

ou um esquema espacial independente da ação. A eleição de uma imagem não é

uma escolha arbitrária (9 pontos pretos equivalem ao número 9). 

- Representação simbólica: Representada segundo um símbolo arbitrário onde a

sua forma não tem conexão com a coisa representada (o próprio número 9).

Micheal White

É o fundador da escola narrativa de terapia familiar. São dele as técnicas: Redefinição

do problema (que no modelo narrativo de mediação pode conduzir à história alternativa)

e a externalização do problema. 

White (2002) trabalha em terapia quatro conceitos úteis na Mediação:

- Narrativa dominante: Leva o conceito de Foucault à Terapia. Quando as pessoas

chegam à mediação só falam do problema que têm. É um relato de factos. É uma
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narrativa problemática pois cristaliza o discurso. Podemos afirmar que é uma

narrativa saturada com o problema.

- Narrativa Marginal:  Focamos a nossa narrativa em algo central e procuramos

desenvolver esta ideia. Exemplo de quem dá realce ao negativo sem valorar o

positivo.  Em  Mediação  temos  de  procurar  esta  narrativa.  São  factos

extraordinários que fazem abanar a narrativa dominante.  São estes factos que

podem ser valorados pelo mediador e que podem introduzir uma modificação na

narrativa.

- Factos Extraordinários: Devem ser procurados na narrativa marginal. Podem dar

origem à legitimação que é considerada por Suares com “o tijolo fundamental do

modelo narrativo” (2003, 310). 

- Externalização: É uma técnica que vamos desenvolver mais à frente mas que

permite  uma mudança de narrativa.  Para Monk esta  é  a  principal  técnica  do

modelo narrativo de mediação. Para White e Epston (1990, 39) esta técnica:

1. “Diminui  o  conflito  inútil  entre  as  pessoas,  incluindo  disputas  sobre

quem tem a responsabilidade do problema.

2. Diminui o sentimento de fracasso que se desenvolve em muitas pessoas

em resposta à persistência do problema, a despeito dos seus esforços para

o resolver.

3. Prepara o caminho para que as pessoas cooperem, unindo-se numa luta

contra o problema, e fujam da influência que ele possa ter nas suas vidas

e relações.

4. Abre novas possibilidades para as pessoas tomarem medidas para retirar

a sua vida e relações da esfera do problema e da respetiva influência.

5. Liberta as pessoas para fazerem uma abordagem mais alegre, mais eficaz

e com menos stress dos problemas “mais graves”.

6. Apresenta alternativas de diálogo e não de monólogo, sobre o problema”.

White contribui ainda com a distinção entre narrativas de cultura,  narrativa vivida e

narrativa narrada.

A narrativa  vivida  é  construída  tendo por  base  a  narrativa  cultural.  A cultura  onde

estamos inseridos altera a narrativa vivida. Da narrativa vivida surge a narrativa narrada.

Esta é muito mais pequena que a vivida. É uma ínfima parte do que vivemos. Devemos
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sempre fazer muitas perguntas para perceber os factos e seus significados. Os factos não

são mutáveis! Mas os significados sim. Grande parte do nosso trabalho será procurar

que  os  mediados  modifiquem  a  significação  dos  mesmos.  A  narrativa  narrada  é

produzida pela narrativa  vivida.  Mas a  narrada também modifica a  narrativa vivida.

Podemos atribuir um novo significado à narrativa vivida através da narrativa narrada.

Exemplo  disso  é  quando  nos  contam  factos  sobre  a  vida  de  uma  pessoa  que

conhecemos. Esses factos narrados trazem novas informações e permitem-nos construir

uma nova imagem sobre aquela pessoa.

Sara Cobb

Teve o condão de importar os conceitos sistémicos para a Mediação. É dela a criação do

modelo  narrativo  de  mediação.  Trabalha  essencialmente  a  comunicação  digital  e

analógica e o conceito de causalidade circular. Para Sara Cobb, é muito importante a

modificação da narrativa para que os significados sobre determinados factos possam ser

alterados. Recorre a técnicas como a legitimação, a história alternativa, a externalização,

equipa reflexiva e pergunta do milagre para lograr esta modificação das histórias que as

pessoas trazem à mediação. Sara Cobb tem escrito muito pouco. As suas ideias têm sido

veiculadas por antigos alunos.

Marinés Suares

Como vimos ao  longo deste  trabalho,  a  sua  contribuição  tem sido essencial  para  a

sedimentação teórica e prática deste modelo. Tem a vantagem de conhecer muito bem

outros modelos de mediação o que lhe permite introduzir novos questionamentos ao

modelo narrativo e enriquecer as técnicas do mediador através da utilização de técnicas

pertencentes a outros modelos. 

Conclusão

O  modelo  narrativo  de  mediação  traz  uma  importante  sustentação  teórica  para  a

mediação. 

Enquanto mediador não me enquadro em nenhum modelo em particular. Compreendo

que  uma  modificação  de  um  elemento  de  um  sistema  provoque  modificações  nos
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restantes. No entanto,  entendo que em mediação devemos trabalhar os elementos do

sistema no seu todo. Com o objetivo que as mudanças serem integradas por todos os

elementos. Note-se o exemplo da Mediação em contexto escolar. Quando são operadas

modificações exclusivamente no elemento aluno, a organização escolar tende a rechaçar

essa mudança por não a compreender e aceitar. Tenho procurado conhecer o máximo de

propostas  diferentes  e  integrar  contributos  teóricos  e  práticos  no  meu  caminho  de

mediador. Não me considero mediador narrativo. No entanto, utilizo diversos conceitos

desta proposta por entender que contribuem com técnicas e intervenções para o nosso

trabalho enquanto mediadores.
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IMPASSES EM MEDIAÇÃO FAMILIAR

Lucinda Gomes

A  mediação  familiar  compreende  uma  abordagem  estruturada,  sistemática  e

conceptualmente integradora de diversas dimensões das ciências jurídicas, psicológicas

e  sociais  que  se  desenvolve  através  de  um  processo  bem  definido,  cujo  objetivo

primordial é o de intervir ao nível do conflito entre pessoas ligadas por laços familiares

ou parafamiliares com vista à prossecução da cooperação, da regulação emocional e da

funcionalidade relacional.

Deste modo, o mediador familiar desenvolve a sua atividade num contexto de conflito

no qual intervém de forma a promover a inteligibilidade mútua do diferendo, de tal

forma que  atuando mediante  um determinado  modelo  teórico1 desenvolve  múltiplas

estratégias  com  vista  à  continuidade  funcional  do  relacionamento  futuro  entre  os

participantes na mediação familiar.

De certo  modo,  o  processo de mediação  lembra  uma viagem,  com os  seus  receios,

cautelas, imprevistos, surpresas e descobertas. Muitas vezes, a viagem é um sucesso e

congratulamo-nos  com  os  desafios  e  aprendizagens  realizadas.  Em  outros  casos,  a

viagem é percecionada como tendo sido um fracasso - a comida impossível, o tempo

frio e chuvoso e a companhia irritante – e, então, só pensamos no dia do regresso. Mas,

há ainda viagens que, embora pareçam promissoras acabam por se tornar frustrantes em

consequência dos obstáculos com que nos confrontamos no seu decurso, de tal forma

que se fica na dúvida sobre as reais hipóteses de chegar ao destino.

Alguns processos de mediação familiar fazem lembrar estas últimas viagens, pois, em

vez de tudo se desenrolar como esperado verificamos que a continuidade da viagem está

dependente da nossa capacidade e motivação para desbloquear cada impasse com que

nos deparamos.

Por sua vez,  o processo de mediação familiar  compreende, entre outros aspetos, um

conjunto  de  técnicas  direcionadas  para  ultrapassar  impasses  de  diferente  natureza  e

complexidade.  A  noção  de  impasse  em  contexto  de  mediação  familiar  pode  ser

apreendida,  como  consistindo  em  um  fenómeno  multinível  composto  por  várias

1 O mediador familiar, não raras vezes, inspira-se em mais do que um modelo teórico de mediação familiar.
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camadas e determinado por uma convergência mútua e recíproca, reforçada por fatores

sociais e psicológicos que de forma sistémica bloqueiam a resolução do conflito1.

Qualquer  impasse  traduz  uma  certa  resistência  à  mudança,  que  poderá  resultar  da

existência de regras familiares desatualizadas ou desadequadas presentes nas transações

entre  as  pessoas  envolvidas,  as  quais,  são  mantidas  por  força  dos  imperativos

homeostáticos do sistema familiar. Os impasses também podem resultar de manobras

defensivas  e/ou  adaptativas  dos  indivíduos  para  manter  ou  recuperar  o  equilíbrio

psicológico.  Também,  os  processos  de  triangulação  com os  filhos  ao  permitirem  a

passagem de emoções  negativas,  reatividade,  insegurança  emocional,  desconfiança  e

distress para as crianças fomentam igualmente a instalação de esquemas de impasse.

O estudo dos impasses permite identificar três aspetos fundamentais: (1) conjunto de

eventos stressantes associados ao conflito (e.g. dificuldades económicas, interferências

externas, alianças, novas configurações familiares, etc.); (2) existência de inter-relações

marcadas  por  quebra  de  confiança,  ambivalência  relativa  à  separação/divórcio  e

implicação sistémica dos filhos de modo a gerar um quadro interligado conducente à

geração  de  impasses  ritualísticos;  (3)  envolvimento  psicológico de  um  dos

intervenientes,  especificamente  por  não  conseguir  ultrapassar  a  ansiedade  com  a

separação da criança ou por subsistirem dificuldades em sarar a lesão infligida na sua

autoestima  pela  rejeição  do  outro  ou  ainda  como  forma  de  contestar  a

separação/divórcio através de manobras de impasse.

Assim,  a  questão colocada  sobre como ultrapassar  os  impasses  expressos  durante  o

processo  de  mediação  familiar  deve  ser  colocada,  quer  ao  nível  das  estratégias

específicas2 para o efeito, quer ao nível dos princípios orientadores da intervenção em

mediação familiar.  Estes  princípios  podem ser sintetizados  da seguinte  forma:  (1)  o

sistema familiar e os seus membros resistem e reagem às propostas de transformação

viabilizadas (mesmo que elas pareçam absolutamente curiais); (2) importa ao mediador

familiar  promover  diferentes  horizontes  de  significado  para  a  emergência  de  novas

narrativas; (3) é das dinâmicas intrafamiliares, extrafamiliares e com o meio envolvente

que  emergem  fatores  que  afetam  a  origem,  o  desenvolvimento  e  a  resolução  dos

conflitos;  (4)  apesar  da  imprevisibilidade  do  conflito  há  padrões  que  emergem  e

oferecem oportunidades de mudança.
1 Johnston,R. J., Campbell,E.G. L., Tall, C. M. (1985). Impasses to the resolution of custody and visitation disputes. American 
Orthopsychiatric Association, 55(1),112-129.
2 O tema das estratégias específicas para ultrapassar impasses, dada a sua extensão, não será desenvolvido neste texto. 
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Compete, assim, aos mediadores propiciarem o desbloqueio de impasses não segundo

uma perspetiva de apropriação das narrativas dos intervenientes, mas, antes a partir um

espaço  de  imparcialidade  que  permita  estimular  a  divergência  das  condições  pre-

existentes e das significações iniciais que sustentavam o impasse para a emergência de

uma nova construção de significado.
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Perguntar em mediação
-  Resumo  da  Sessão  de  “Encontros
Reflexivos” de 25.Novembro.2019
Isabel Oliveira

“Não há diálogo, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens”.

Paulo Freire (1987:79)

Contextualização do Papel do Mediador
As perguntas não são inócuas, têm um ponto de partida e um ponto de chagada e nascem da
relação dialógica entre Mediador e Mediados. O Processo de Mediação não é, assim, um mero
inquérito e a pergunta o único instrumento da caixa de ferramentas do Mediador. As perguntas
surgem no processo de diálogo, envolvidas e contextualizadas pela escuta ativa do mediador,
pela devolução da escuta que este faça através de resumos e reformulação. Como diria Freire
(2003:116)  “quem dialoga,  dialoga  com alguém sobre  alguma  coisa”  e  este  diálogo ganha
significado precisamente  porque aqueles  que  nele  participam “não apenas  conservam a sua
identidade, mas a defendem e assim crescem um com o outro” (Freire, 1997).

Neste sentido, convém situar o Mediador no processo, a sua identidade no diálogo, de modo a
podermos  compreender  melhor  qual  o  ponto  de  partida  das  suas  perguntas.  Pois,
independentemente do modelo de mediação seguido pelo mediador, este fará perguntas abertas
e fechadas, resumos e reformulações, mas a forma, conteúdo e objetivo das suas perguntas têm
mais a ver com quem ele (Mediador) é e como se identifica com o processo, do que com as
técnicas usadas (ainda que diferentes modelos utilizem diferentes técnicas).

A reflexão sobre a prática leva-nos a confrontar a teoria e a questioná-la, bem como aos seus
mitos. A imagem que a teoria criou para o mediador, de absoluta neutralidade, que não interfere
com o conteúdo, pois apenas “controla” o processo; pouco interventivo, para não “condicionar”
os mediados;  choca com os objetivos  que a  mesma teoria  lhe  coloca de empoderamento e
autonomia  das  partes,  de  responsabilização  dos  mediados  pelas  soluções  alcançadas,  de
alteração da comunicação e da relação interpessoal em situação de conflito.

Consequentemente, quando falamos de Mediador compreendemos a sua identidade no processo
como  um  agente  responsável,  que  assume  um  papel  ativo  e  estratégico,  que  fortalece  a
autodeterminação  das  partes  para  resolverem  o  conflito.  Esta  “diferente”  identidade  do
mediador  exige  o  desenvolvimento  de  uma  “nova  narrativa”  sobre  a  mediação  e  os  seus
princípios, acompanhando Madrid Liras (2017)1 nesta recontextualização do papel do mediador.

1 Madrid Liras, S. (2017:51) Define estes como os princípios “esquecidos” da Medição, que respondem a
uma  visão  mais  estratégica  e  ativa  do  Mediador:  Proatividade,  conexão,  confiança,  flexibilidade  e
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1. Proatividade: o mediador é um agente motivador e estratégico – age no sentido de
envolver as partes num processo de mudança.
Encontrar soluções e opções de saída de uma situação de conflito implica, para os nela
envolvidos,  entrar  num processo de  mudança:  alterar  a  visão negativa  e  o discurso
acusatório  sobre  o  outro  e  as  sua  ações;  alterar  a  perceção  e  o  discurso  sobre  o
problema, de modo a encontrar as exceções que permitam escrever uma história comum
de cooperação na resolução; mudar a forma como se relaciona com o problema, de
modo a encontrar a flexibilidade necessária para com o outro encontrar soluções.
O Mediador é um agente motivador, no sentido de que promove a mudança levando as
partes a refletirem sobre a sua necessidade.

2. Conexão (com) e aproximação (a):  “somos três a procurar opções que possibilitem
encontrar soluções para um conflito que afeta a dois”. O mediador faz parte do diálogo
e  é  uma  parte  comprometida  com  o  processo.  Neste  sentido  é  um  colaborador
interventivo  na  procura  de  opções  que  permitam  encontrar  soluções  adequadas  e
aceitáveis para as partes afetadas pelo conflito e seus efeitos.

Apresentando o processo e o papel do mediador é costume referir que: “compreendo
que estejam ansiosos para apresentarem as vossas propostas e encontrarem soluções,
mas o trabalho que primeiro vos proponho é o de, em conjunto, tentarmos conhecer e
compreender melhor o problema, de modo a podermos encontrar o maior número de
opções  e  caminhos  possíveis  para  a  sua  resolução”.  O  papel  do  mediador  é  o  de
encontrar diferentes pontos de observação do problema para que as partes o possam
compreender de diferentes perspetivas. O que implica a sua amplificação, não das suas
causas, mas a partir dos seus efeitos.

3. Confiança: O mediador tem de confiar nas partes, no processo e em si mesmo como
mediador  –  o  que  implica  que  assume  a  responsabilidade  de  ser  o  “guardião”  do
otimismo e da esperança.
O mediador tem de confiar nas partes, nas suas competências e capacidades para se
tornarem autónomos e responsáveis pelo processo de decisão e pela co-construção de
uma história alternativa à história dominante do problema. Aqui reside o verdadeiro
empoderamento.
Confiança  no  processo.  O Mediador  confia  no  processo  de  diálogo e  confia  em si
mesmo  para  o  conduzir?  Esta  confiança  exige  um  mediador  reflexivo,  capaz  de
compreender e aceitar  o seu papel  na condução do processo e na transformação do
conflito. Ao conduzir o processo, o mediador não se limita a aplicar as suas regras e a
conduzi-lo  pelas  suas  fases.  O  mediador  que  acredita  que  o  próprio  processo  de
mediação  é  empoderador,  que  gere  desequilíbrios  de  poder,  que  transforma  a
comunicação, interfere no conteúdo do conflito. Quando coloca as suas questões no
contexto do diálogo em mediação, o mediador reflexivo é consciente da origem das sua
perguntas e de como estas influenciam o diálogo e resolução do problema.
Quando falamos em esperança, esta surge enquadrada pelas palavras de Paulo Freire.
(2014): ““É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem
gente  que  tem  esperança  do  verbo  esperar.  E  esperança  do  verbo  esperar  não  é
esperança,  é  espera.  Esperançar  é  se  levantar,  esperançar  é  ir  atrás,  esperançar  é
construir, esperançar é não desistir! Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se
com outros para fazer de outro modo.”
Como introdução a um diálogo que se quer centrado no que é mais importante para os
Mediados, o Mediador pode perguntar (por ex.),: “Qual a sua melhor esperança para

criatividade, equilíbrio.
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esta sessão de mediação?” (Metcalf, 2019), que também se pode traduzir por: “No final
desta sessão, o que gostaria de ter alcançado?” (Monk & Winslade, 2013)
Como Monk & Winslade  referem (2013:47)  questionar  os  mediados  sobre  as  suas
melhores esperanças envolve sair do esquema comum em mediação de levar as partes a
definir logo o problema e, desta forma a centrarem-se de forma posicional na história
dominante do conflito. Por outro lado, implica focar em algo que é mais importante do
que os desejos e os “interesses” pessoais. Proporcionando a possibilidade de a pessoa se
centrar no melhor de si mesma e utilizar a sua “mais generosa e inclusiva voz”. O que
permite ao mediador iniciar o diálogo utilizando esta voz mais positiva e que pode abrir
espaço a exceções à história dominante do conflito.

4. Flexibilidade  e  Criatividade:  Flexibilidade  para  se  adequar  a  novos  contextos,
diferentes desafios (culturais, de valores, de contexto) e criatividade para ter abertura a
novas formas de intervenção e desenvolver a curiosidade.
Lang, M.. (2019) refere que quando nos tornamos demasiado confiantes, assumimos
uma tendência para a complacência e corremos o perigo de perder o interesse na escuta
que nasce da curiosidade de saber mais e de conhecer as experiências e "expertise" dos
nossos clientes, pois tornamo-nos nós nos "experts".  Perdemos aquela capacidade de
criança de sermos aprendizes  vorazes.  A infância  é um estado de espanto.  Quando
crescemos,  transformamos  o  misterioso  em  mundano,  perdemos  a  espontaneidade,
limitamos  a  nossa  curiosidade,  embrenhados  nas  obrigações  da  vida  adulta.
Principalmente  na  nossa  vida  profissional  a  curiosidade  torna-se  utilitária.
Questionamos  porque  queremos  conhecer  os  participantes  e  conhecer  o  problema.
recolhemos informações porque estas são significativas, relevantes, úteis,  necessárias
ou consequenciais. Mas inquirir é diferente de ser curioso: 0 processo de inquirição é
analítico, investiga para obter informação que permita a resolução de um problema (o
quê, quem, quando, como, porquê); ser curioso é um estado de espírito, tanto quanto um
conjunto de comportamentos e técnicas. A mente curiosa quer uma explicação de como
elementos aparentemente desconectados se podem encaixar para fornecer uma imagem
mais completa.  A curiosidade envolve um esforço para  entender por que eles estão
conectados.
Como diria Foucault (1989) sobre a curiosidade: “(…) evoca “preocupação”; evoca o
interesse que cada um tem pelo que existe e pode existir;  uma disponibilidade para
encontrar  o  estranho e  o  singular  naquilo  que  nos  rodeia;  uma certa  teimosia  para
quebrar o que nos é familiar e para olhar de outra forma as mesmas coisas; um fervor de
captar  o  que  acontece  e  o  que  passa;  uma  negligência  em  relação  à  hierarquia
tradicional do importante e do essencial.”

5. Equilíbrio: O mediador não é passivo face aos desequilíbrios de poder e tão pouco é
neutral. 
Mas não falamos aqui de poder no sentido Weberiano, como a capacidade de uma das
partes impor sua vontade a outro (Cobb, 1993) de forma coerciva – que pressupõe que
se ambas as partes têm a mesma capacidade de impor a sua vontade, o poder das partes
em mediação é equilibrado. A conceção na base deste pressuposto compreende o poder
como uma espécie  de bem,  de propriedade,  que pode ser  possuído em quantidades
limitadas e distribuído (ainda que de forma desigual) pelas pessoas (winslade & Monk,
2001:49). Assim, numa visão mais tradicional do papel (poder) do mediador, compete a
este gerir estes “desequilíbrios” de poder entre as partes, dando um maior apoio à parte
mais fraca e controlando o comportamento da parte dominante. O que parece colocar
em causa a tão almejada neutralidade do mediador ou a perceção dos mediados dessa
neutralidade.
Haverá sempre desequilíbrios de poder. Até porque este não se resume ou limita às
relações de domínio ou coercivas. Segundo Cobb, S. (2013) a opressão ocorre quando
as pessoas não podem falar ou não podem ser ouvidas. Os conflitos são contextos em
que existem normalmente narrativas marginalizadas, que não são escutadas, produzindo
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apenas “ruído”.  Corrigir o desequilíbrio de poder não é apenas incluir as pessoas na
conversa.  O  papel  do  mediador  é  legitimá-las  enquanto  “participantes  ativas  na
evolução das narrativas nas quais elas e as pessoas com quem elas se importam são os
personagens centrais” (Cobb, S. 2013). 

Escuta Ativa
A escuta ativa como um processo complexo de escuta (o double listening)

"Se ambiguidade corresponde a confusão e incerteza, então, sem dúvida, estar em conflito é uma
condição inerentemente ambígua." (M. Lang)

Para  questionar  há  primeiro  que  escutar.  Os  Mediadores  aprendem  a  praticar  uma  escuta
cuidada, que implica desenvolver competências de escuta ativa. Assim, aprendem a reformular e
a parafrasear, criando nos mediados a sensação de serem escutados.

Monk & Winslade (2013) chamam a atenção para o fato de que toda a escuta é seletiva. Quem
escuta, o mediador, escuta a partir da sua experiência, dos seus valores, das suas convicções, do
seu nível de conhecimento. Até o modelo de mediação que aprendeu delimita a sua escuta e,
portanto, aquilo que devolve e reflete ao reformular e parafrasear. As palavras têm significados,
não são inócuas.

O Double Listening parte do pressuposto de que as pessoas vivem, sempre, numa multiplicidade
de histórias, pois a vida é complexa. 

Partimos do princípio de que existem duas histórias paralelas, a história dominante, saturada, do
conflito e a história alternativa, preferida, onde encontramos as exceções à história dominante.
E,  eventualmente,  estas  duas  histórias  andam  a  par,  até  ao  momento  em  que  as  pessoas
escolhem uma delas. Utilizando o conceito de Michael White (2000) de história “ausente, mas
implícita”, o mediador escuta a história que se encontra escondida ou disfarçada por detrás da
história do conflito. Qualquer afirmação sobre um evento ou uma situação pode ser observada e
compreendida à luz do seu contrário, da afirmação oposta.

No modelo de mediação narrativa, onde é proposta esta “forma de escuta” os envolvidos no
conflito são convidados a “mudar de linha” para uma história alternativa, a escolherem entre
diferentes opções, qual a história que querem viver naquele contexto. Uma contra-história que
deve conter a forma como as partes preferem relacionar-se sobre as suas diferenças, sobre as
suas esperanças não expressadas que as trouxeram à mediação, sobre temas como a cooperação,
a compreensão e o respeito. Ao mesmo tempo que se traduz em ações que alterem as relações
de  poder  para  uma  posição  mais  equilibrada,  ou  intenções  em  melhorar  a  situação  ou  as
relações,  mesmo quando uma das partes manifesta dificuldades em acolher ou aceitar  essas
intenções. 

A “recuperação de histórias negligenciadas pode tornar a história dominante, aquela a partir da
qual o mediado se posiciona, menos fixa, mais complexa, mais rica, mais negociável e, ainda,
mais aberta a outras perspetivas.” Winslade & Monk , 2013

Trabalhando essa duplicidade a partir de:

• A “duplicidade” na presença das partes em mediação

• A duplicidade na existência de duas histórias na mesma frase
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• A duplicidade na expressão de emoções pelas partes

• A diferença entre para quê escutamos e a necessidade de escutar

Isto implica que a escuta (ativa) não é orientada apenas para a gestão do processo, mas também
para o conteúdo das histórias partilhadas, de modo a poder compreender qual das histórias é a
selecionada como história dominante e qual a história que está a ser relegada para segundo
plano (Monk & Winslade, 2013).

A pergunta como instrumento
O que perguntamos, como perguntamos, para quê perguntamos. A pergunta é uma ferramenta
essencial  do mediador,  que pode ser usada para diferentes fins.  Utilizamos a pergunta para
conhecer os mediados e as suas histórias, para recolher e confirmar informação, para explorar e
compreender melhor o problema, para discutir e avaliar soluções, para desconstruir o discurso
dominante,  para  encontrar  exceções  a  este  discurso  que  conduzam  a  uma  contra-história
alternativa, para gerar reflexão. As perguntas, quando encontram a sua resposta, podem todas
elas ser transformadoras.

É importante que o mediador ganhe consciência sobre o quê, como e para quê pergunta. E que,
na sua ânsia de formular as melhores perguntas, não se esqueça de estar atento às respostas dos
mediados,  quer  na  observação  do  seu  não  verbal  enquanto  escuta  a  pergunta,  quer  na
observação  do  verbal,  que  vai  permitir  ao  mediador  perceber  o  efeito  da  pergunta:  gerou
informação, reflexão, transformação?

Suares,  M.  (2002:281)  explica  a  importância  da  relação  pergunta/resposta  através  de  um
neologismo  por  si  criado:  pregunder.  Este  está  formado  por  duas  palavras:  perguntar  e
responder. Para a autora é importante que o mediador se centre no processo interrelacional entre
a  pergunta  e  a  resposta,  pois  quando  esta  relação  é  esquecida,  os  mediados  podem  ficar
“paralisados”, já que se perdeu a sequência que permite o diálogo. Sendo a mediação um espaço
discursivo e se a quisermos compreender a partir do enquadramento sistémico e da causalidade
circular, é imprescindível prestar atenção à sequência de perguntas e respostas (p.282).

Na sessão dos “Encontros Reflexivos” demos relevância a dois tipos de perguntas: abertas e
circulares. As perguntas abertas porque são tipicamente exploradoras e essenciais para o início
da mediação,  promovendo o conhecimento,  a compreensão e a exploração do problema. As
perguntas circulares porque criam uma causalidade circular ao estabelecerem essencialmente
conexões  e  diferenças,  essenciais  para  quebrar  a  causalidade  linear  que  normalmente
acompanha  a  narrativa  do  conflito,  permitindo  uma  exploração  diferente  do  problema.
Diferente, porque permitem desestabilizar a história dominante do conflito que vem carregada
de  acusações  e  atribuições  negativas  “ao  outro”,  tornando  as  narrativas  mais  complexas  e
facilitando a descoberta de exceções a essa narrativa inicial.

Por  exemplo,  o  mediador  pode perguntar:  “o que aconteceu depois  de ele/ela  ter  tido esse
comportamento?”  ou,  utilizando  uma  pergunta  circular:  “quando  ele/ela  teve  esse
comportamento que efeitos teve na vossa relação, comparando com a vossa relação antes desse
comportamento?”

Apesar de sabermos que as narrativas iniciais são construídas - ainda que baseadas em factos da
experiência vivida -  e vêm carregadas de juízos de valor, de atribuição de intenções negativas
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ao outro transformadas em verdades absolutas, precisamos de escutar estas histórias iniciais. É
um momento de estabelecer conexão, confiança, empatia e, para isso, os mediados precisam de
sentir  que o Mediador  quer  conhecer  a  sua “história”,  a  sua “verdade”.  Neste  contexto,  as
perguntas abertas são importantes para abrir o espaço de diálogo e construir a relação Mediado/
Mediador.

Por exemplo: “Conte-me, o que aconteceu?” “Como percebeu que isso se iria transformar num
problema?” Claro que são as respostas que, no fundo, nos permitem classificar estas perguntas
como abertas ou fechadas, mas a sua formulação deve ser feita de modo a que a resposta seja,
necessariamente, descritiva.

Mas, sendo necessário quebrar a linearidade da narrativa inicial e introduzir complexidade para
que os mediados possam ganhar novas perspetivas sobre o conflito, as perguntas circulares são,
junto  com a  conotação  positiva  e  a  externalização  do  problema,  essenciais  e  de  particular
importância.

“A premissa por detrás do questionamento circular é que a informação vem da diferença e essa
diferença  implica  um  relacionamento,  através  de  conexões  ou  distinções  com  o  ambiente
circundante.  (…)  O  questionamento  visa  criar  ou  maximizar  as  diferenças  e,  em  seguida,
estabelecer  conexões  para  fornecer  informações  que  enquadram  os  problemas  de  novas
maneiras.” (Brown, J. 1997)

Seguindo  a  descrição  de  Suares  (2002)  as  perguntas  circulares  caracterizam-se  por  serem
compostas  por  dois  ou mais  elementos;  incidirem sobre diferenças,  conexões,  comparações,
hierarquias; e têm efeitos sobre as pessoas ao gerarem ideias ou pensamentos sistémicos, bem
como consciência sistémica.

Alguns exemplos de perguntas circulares.

Perguntas circulares que estabelecem comparações entre relações – diferenças entre as pessoas:
o A responde informando sobre qual e a sua impressão obre o ponto de vista de B acerca da
situação.  Ex.: “Isabel, entre as pessoas que estiveram nos encontros reflexivos e vão ler este
texto,  qual  delas  pensas  que  se  vai  sentir  mais  confortável  a  usar  perguntas  circulares  em
mediação amanhã?” ou, em contexto de mediação: “Entre as pessoas que a têm apoiado, quem
pensa que se sentirá mais confortável com o acordo a que chegou em mediação? E quem se
sentirá mais desconfortável?”

Perguntas circulares com o objetivo de “limpar” o efeito do problema nas relações: Ex.: “De
que maneira o problema afetou as suas relações com os seus colegas de trabalho?” “O que os
seus colegas fizeram para o ajudar a diminuir o dano provocado pelo problema nas suas relações
de trabalho?” 

Perguntas circulares com o objetivo de evitar a “generalização” do problema – “O que este
problema lhe trouxe de positivo? O que aprendeu com ele ou a fazer melhor depois dele?” “O
que não teria aprendido ou compreendido sobre si  e (ou)  os seus  colegas  de trabalho se  o
problema não tivesse escalado tanto?”

Perguntas circulares de comparação entre momentos – “Se te imaginasses daqui a dez anos, qual
seria a diferença mais importante que pensas que encontrarias em ti mesmo em comparação
com o presente?”
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Incorporando o passado no futuro – “Se isto se resolvesse de forma satisfatória, o que seria que
os teus colegas de trabalho notariam de mais diferente no teu comportamento?”

Observando (ou criando) variações – “Antes que a situação chegasse a este ponto, devem ter
surgido sinais de que as vossas relações de trabalho estavam a piorar. Quais são os sinais que,
no momento presente, indicam que as coisas podem melhorar ou piorar?

As perguntas circulares são mais complexas, quer na sua formulação, quer na sua compreensão
pelos mediados. Por vezes pode ser interessante fazer uma brevíssima introdução à questão,
para  a  contextualizar.  Será  também importante  que  o mediador  dê tempo ao mediado para
pensar na pergunta. Os pequenos silêncios, que podem ser momentos de reflexão, devem ser
respeitados,  pois  ao  desestabilizar  as  narrativas  iniciais  e  quebrar  a  sua  linearidade  (tão
confortável para os mediados) o mediador corre o risco de perder a conexão que estabeleceu
com os mediados e, neste sentido, de perder a confiança destes em si e no processo.

Conclusão
No final deste breve resumo daquele que foi um “Encontro Reflexivo” com mediadores curiosos
e  empenhados  em  novas  experiências  e  aprendizagens,  exige-se  uma  conclusão,
preferencialmente em forma de pergunta reflexiva, para que os mediadores possamos observar e
pensar a nossa prática.

Assim,  quando pensamos  neste  Mediador  estratégico  e  mais  ativo  na  sua  intervenção,  que
utiliza  esta  forma de  questionamento,  o  que  muda  no  Mediador?  Que  implicações  tem no
contexto da mediação? Como se sente o mediador que abraça esta mudança? Quais as suas
preocupações? Que mais precisa o mediador de aprender e de estudar para desenvolver este
diferente  papel?  Que mudanças  trará  para  a  sua própria  vida e para  a  sua forma de viver,
compreender e resolver os conflitos?

Gostaria de conhecer as suas respostas: oliveisabel@gmail.com
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“A Mediação como fase pré-processual obrigatória nos casos de família

envolvendo menores”

O presente tema pretende apresentar a mediação, método alternativo de resolução de

conflitos, como um importante meio de auxílio à justiça na busca pela satisfação dos

litigantes envolvidos.

Há tempos a justiça vem entendendo por bem a discussão do esgotamento do sistema

jurisdicional mundial através de diversos fóruns, seminários, simpósios e programas de

incentivo à conciliação, o que demonstra em parte a ineficácia da atuação jurisdicional

do magistrado como modelo tradicionalmente adotado para a resolução de conflitos em

uma sociedade. 

Diante deste facto, vários sistemas processuais do mundo vem sendo reformulados a fim

de divulgar métodos alternativos de solução de conflitos como meio complementar de

justiça, a exemplo da mediação no sistema processual cível brasileiro.

Ressalta-se porém, que não se pretende desjudicializar os litígios, mas sim dar a seus

integrantes a responsabilidade de resolver suas questões enquanto sociedade na medida

de suas limitações, e só nos casos em que for verificada a ausência do êxito, impor a lei

em suas devidas proporções. Mas para que a mediação seja realizada, é necessário a

anuência  de  todas  as  partes  envolvidas  em  atenção  ao  seu  princípio  basilar  –  a

voluntariedade. 

O direito de família é um dos principais alvos dessa pretensão, uma vez que visa uma

composição que se perpetue no tempo. Por isso traz-se à discussão, a possibilidade de se

introduzir  a  mediação  como  fase  pré  processual  obrigatória  nos  casos  de  família

envolvendo “menores” (crianças e jovens), a fim de garantir aos litigantes uma maior

autonomia na busca pela solução de seus conflitos pessoais, cujas peculiaridades serão
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vistas e revistas para o alcance de seus próprios interesses e necessidades, o que não é

possível com a aplicação “crua” da lei.   

Para  tanto,  traz-se  à  discussão  a  existência  ou  não  de  ofensa  ao  princípio  da

voluntariedade, o principal princípio da mediação.

O que seria a fase pré-processual? 

Não existe  hoje  no  mundo,  nenhuma cartilha  a  respeito  de  como se  deve  ou  pode

disseminar a informação sobre a mediação. Existem princípios que a norteiam, porém

nenhum impedimento sobre os meios de divulgação.

Sendo assim, a ideia deste tema é que se estabeleça a partir da propositura da demanda,

nos casos de família que envolvam menores, uma sessão de esclarecimento da mediação

a fim de capacitar os litigantes à escolha do método a ser utilizado por estes na solução

do conflito.

Embora  saibamos  que  em alguns  países  do  mundo já  existem sessões  de mediação

obrigatória  para  demandantes  de  processos  de  família,  tal  imposição  não  seria  a

pretensão  deste  trabalho,  já  que  a  ideia  não  é  criar  uma  ofensa  ao  princípio  da

voluntariedade,  o que nos levaria  a uma possível  falência  desse sistema,  já que sua

principal finalidade é a perpetuação da solução no tempo. 

Tal  ideia  surgiu a  partir  da oportunidade  que a expositora  teve em participar  como

estagiária de um projeto inovador do Conselho Nacional de Justiça no Tribunal do Rio

de Janeiro - Brasil em processos de família que envolviam menores de idade. O projeto

que se chama “Oficina de Parentalidade” deu tão certo, que devido ao elevado índice de

êxito, atualmente encontra-se disponível na modalidade on line -  http://www.tjrj.jus.br/  

web/guest/institucional/mediacao/oficina-de-parentalidade-online  .   

Esse projeto consiste em uma sessão inicial de esclarecimento do meio alternativo de

conflito – mediação - onde profissionais da área (mediadores, psicólogos, assistentes

sociais)  se dividem em atividades  interativas com vídeos,  brincadeiras,  enfim, como

acontece nos cursos de formação à mediação, o que facilita o entendimento e modifica a

visão dos litigantes a respeito do conflito que pretendem solucionar.

É importante esclarecer, que apesar de uma fase pré-processual obrigatória, a ideia é

deixar  claro  aos  participantes  que  a  escolha  pelo  método  de  solução  é  livre  e  a
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finalidade da sessão é apenas a divulgação dos meios disponibilizados pelo Tribunal

para a satisfação do seu conflito. 

Porquê Obrigatória? 

Porque cabe ao Estado promover políticas públicas de informação, capacitando as partes

não só para a escolha do melhor método de solução dos seus conflitos, como também

para a participação no processo, cujo princípio norteador hoje no mundo é a cooperação.

Mas como não poderia ser diferente na comunidade jurídica, essa obrigatoriedade nos

traria uma grande discussão a respeito do princípio da voluntariedade. Doutrinadores do

mundo todo se dividem hoje entre a defesa ou não de ofensa a este princípio, apesar de

não haver norma expressa de como a política pública de informação deve alcançar a

sociedade. 

Resumidamente, a defesa de ofensa ao princípio da voluntariedade se fundamenta, na

maioria  das  vezes,  no  fato  de  que  deve  partir  dos  intervenientes  a  procura  por

esclarecimentos sobre a mediação para que esta seja puramente voluntária (a exemplo,

DROULERS, Diana C. A mediação na América Latina, in Mediação, Lisboa, Quimera

Editores,  2002). Já a defesa de ausência de ofensa à voluntariedade é no sentido de

permissão do esclarecimento como impulsionador da utilização do método (a exemplo,

ORTEMBERG, Osvaldo D. Mediación familiar:aspectos jurídicos y práticos. Buenos

Aires, Biblos, 1996).   

Diante da considerável discussão doutrinária, a defesa deste tema segue também a linha

dos princípios, tendo como principal argumento o princípio da cooperação, princípio

este que vem ganhando muita força em vários sistemas processuais do mundo. É claro

que aliado a ele temos os princípios de probidade e boa-fé, os quais afinal não poderiam

ser desconsiderados em um método facilitador  da comunicação e que deseja que os

envolvidos encontrem soluções que se perpetuem no tempo. 

Sendo assim,  resta claro que em um sistema processual que se prestigia a cooperação

na busca pela melhor solução do litígio não se pode omitir informação que a esta seja

relevante.

Nas palavras do grande doutrinador Fredie Didier Junior, o princípio da cooperação,

introduzido recentemente nos sistemas processuais português e brasileiro, traz a ideia de
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que o processo passa a ser uma “comunidade de trabalho”, onde todos os envolvidos

estão  obrigados  a  cooperar  para  que  a  melhor  solução  seja  apresentada  ao  caso.

(Fundamentos  do  Princípio  da  Cooperação  no  Direito  Processual  Civil  Português.

Editora Coimbra, 2010).

A  obrigação  de  cooperação  estaria  intimamente  ligada  à  mediação?  A  fase  pré-

processual obrigatória não seria o caminho também de capacitação das partes para a

participação nesse sistema processual cooperativo?

Desataca-se ainda o facto de que a mediação não tem como objetivo principal o acordo,

mas sim o restabelecimento do diálogo que se perdeu com a escalada do conflito entre

as partes, capacitando-as para a busca da melhor solução a partir do entendimento dos

interesses e necessidades de todos os envolvidos. E se a mediação, que foi aceita pelas

partes  após  a  sessão  de  esclarecimento  (ou  seja,  respeitando  o  princípio  da

voluntariedade), não obtiver êxito, serviu também para a capacitação destas no caminho

processual que terão pela frente. 

A mediação então ocuparia um lugar de complementação à justiça, não havendo razão

para se desprezar uma fase esclarecedora deste método.

E a voluntariedade estaria presente no poder de escolha dos demandantes por um ou

outro método de solução, o que afasta qualquer indício de ofensa a este princípio. E

mais, se no curso do processo judicial, as partes voltarem atrás e quiserem reconsiderar

a  mediação,  o  princípio  da  cooperação  mais  uma  vez  vem  nos  abrilhantar  com  a

permissão processual de suspensão do processo em prol de uma decisão mais fraterna e

justa!

Priscilla Sant’Anna Sergio

Advogada e Mediadora de Conflitos

(Exposição  do  tema  de  dissertação  no  curso  de  Mestrado  em  Direito  Judiciário  –

Universidade do Minho – Portugal) 
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