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RESUMO 

 

 
O número de idosos vem aumentando de forma jamais vista na história da 
humanidade. No Brasil, este número chega a, aproximadamente, 14 milhões de 
pessoas com idade superior a 65 anos. Este aumento no número de idosos 
vem provocando mudanças na estrutura da sociedade brasileira, tanto de 
ordem política, quanto econômica e social. Uma conseqüência social visível 
deste aumento do número de idosos é o maior convívio dos idosos com os 
seus, trazendo mudanças na estrutura familiar, tanto quanto as observadas na 
sociedade, de modo geral ao sexo dos representantes das gerações 
envolvidas, às crenças, valores e normas de todas as pessoas participante, ao 
repertório de habilidades sociais destas. O fator referido como sendo os mais 
conflituosos tratam da não aceitação do ponto de vista de uma geração por 
outra. Dificuldades em conversar, expressar sentimentos e opiniões foram 
déficits em habilidades sociais que mais apareceram nos Inventários aplicados, 
o que pode ser associados aos conflitos mais referidos. Neste momento a 
mediação é necessária, para ser o facilitador da comunicação, pois no 
relacionamento das tríades familiares há conflitos que precisam ser estudados 
mais profundamente para que, então, produzam-se conhecimentos que 
possam ser, efetivamente, aplicados no sentido de ajudar a melhorar estas 
relações familiares e, consequentemente, a formar uma sociedade mais 
ajustada, consciente e compreensiva.  
 
Palavras-chave: Relações intergeracionais, conflitos intergeracionais, terceira 
idade, preconceitos, mediação, resolução de conflitos . 
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METODOLOGIA 

 

O estudo terá como suporte a pesquisa de livros, revistas, jornais, 

periódicos, sites da internet bem como o exame das normas legais vigentes 

acerca do tema, tais como Estatuto do Idoso e Constituição Federal. 

Serão utilizados como principais autores: Dina Frutuoso, Eduard 

Vinymata & Cols, Simone de Beauvoir, Roger Fisher, Willian Ury, John 

Haynes,Frederic  Luskin entre outros. 
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Introdução 

  

O presente trabalho tem por objetivo analisar a aplicação da mediação 

como instrumento para a resolução dos conflitos no âmbito familiar o direito do 

idoso no âmbito familiar. Assim como, buscar a garantia ao idoso de uma vida 

sem conflito no seio familiar. 

Para questionar o assunto, precisamos compreender que o mundo está 

envelhecendo e no Brasil, este nem sempre é um momento desejado por 

todos, pois junto ao envelhecimento temos as perdas. É necessário entender 

que velhice enquanto registro do tempo e da vida se mede pelo acúmulo de 

histórias, experiências e sabedoria. 

O Envelhecimento é um processo natural, dinâmico, progressivo e 

irreversível. Começa-se a envelhecer a partir do nascimento, onde o seu ápice 

se dá com a morte.   É, portanto, um fato natural, próprio de todos os seres 

vivos. O presente trabalho abordará a problemática do idoso, seu abandono, 

preconceitos e estereótipo aos quais teimam vinculá-los e que muitas vezes 

por conta desses fatores surgem os conflitos.  

Vivenciamos as transformações nas sociedades capitalistas e 

observamos que esses não mais 'garotos' encontram-se cada vez mais 

segregados, obrigados muitas vezes a viver em asilos amargando uma 

realidade de exilados. 

É necessário um alerta para a gravidade da situação para ajudar a 

mudar os preconceitos sobre o envelhecimento. Como nos sinaliza Frutuoso: 

“Acreditar nas potencialidades do idoso, abrir um espaço para a sua 

criatividade, estimular suas iniciativas e apóia-lo com carinho e afeto trará 
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segurança e confiança, ingredientes essenciais à reestruturação de suas 

vidas“. (1999) 

Precisa-se compreender que velhice enquanto registro do tempo e da 

vida se mede pelo acúmulo de histórias, experiências e sabedoria. E que são 

grandes as dificuldades enfrentadas pela população acima de 60 anos num 

país em  desenvolvimento, principalmente ressocializar-se em um  “Mundo de 

jovens”. Por isso que muitas vezes as relações sociais de pessoas idosas ficam 

restritas ou até mesmo nulas, inclusive nas famílias. Segundo Di Giovanni: 

 

Entende-se por proteção social as formas institucionalizadas 
que as sociedades constituem para proteger parte ou o 
conjunto de seus membros. (...) tanto as formas seletivas de 
distribuição e redistribuição de bens materiais (como a comida 
e o dinheiro), quanto os bens culturais (como os saberes), que 
permitirão a sobrevivência e a integração, sob varias formas na 
vida social. (1998:10) 
 

A mediação entra na questão do conflito do idoso no âmbito familiar, 

como instrumento de pacificação social, onde mediadores são os responsáveis 

por tentar restaurar a relação social dos envolvidos no conflito e na 

recuperação da comunicação positiva entre os envolvidos na questão. Ela 

trabalha com a desconstrução dos conflitos e na maioria o conflito surge pela 

falha da comunicação entre as partes. 

O recurso possibilita a transformação da “cultura do conflito” em “cultura 

do diálogo” na medida em que estimula a resolução dos problemas pelas 

próprias partes. A valorização das pessoas é um ponto importante, uma vez 

que são elas os atores principais e responsáveis pela resolução da divergência. 

Para melhor entendermos as divergências ocorridas no âmbito familiar em 

relação ao idoso, abordaremos o direito do idoso segundo o Estatuto do 
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Idoso,assim como, debater a mediação como instrumento para resolução de 

conflitos familiares. Segundo Haynes (1996:4) “... A mediação familiar busca 

um marco de cooperação entre as partes com a ajuda de um terceiro – 

mediador”. 

A família na atualidade é uma instituição que está sempre em um 

processo de transformação. Essas transformações influenciam diretamente 

na dinâmica da família. Por conta do cotidiano corrido, muitas vezes ocorrem 

conflitos, impasses em diversas questões. Por isso, usar a mediação como 

forma de amenizar os conflitos que envolvam o idoso e outros membros da 

família é necessária, pois o método da mediação, conforme nos mostra 

Fisher, consiste em superar relacionamentos conflituosos, através de uma 

comunicação sem falhas, pois muitas vezes o que gera os conflitos é a falta 

dela. Através do diálogo, é possível resgatar a integridade emocional e social 

do idoso com sua família. 

O trabalho foi dividido em capítulos. O primeiro capítulo abordará a 

problemática do idoso, preconceitos e estereótipo aos quais teimam vinculá-los 

e assim começam surgir conflitos. Logo após no segundo capítulo, serão 

trabalhadas o idoso e o conflito familiar. No terceiro capítulo apresentar-se-á o 

que é a mediação e suas etapas e como ela pode ser um instrumento para a 

resolução dos conflitos.  
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Capítulo I - o que é ser idoso? 

Envelhecimento é um processo natural, dinâmico, progressivo e 

irreversível. Começa-se a envelhecer a partir do nascimento, onde o seu ápice 

se dá com a morte. É, portanto, um fato natural, próprio de todos os seres 

vivos.   

O termo terceira idade vem sendo confundido com velhice. Surgido 

na França, no final dos anos 60, refere-se a uma emergente realidade do 

envelhecer, ligada a um novo tempo de lazer e não mais associada à miséria, 

doenças e decadência, o que em geral ocorria após a vida profissional ativa.  

Fato este que muitas vezes traz junto o preconceito e é necessário um alerta 

para a gravidade da situação para ajudar a mudar os preconceitos sobre o 

envelhecimento. Como nos sinaliza Frutuoso: 

 “Acreditar nas potencialidades do idoso, abrir um espaço 

para a sua criatividade, estimular suas iniciativas e apóia-

lo com carinho e afeto trará segurança e confiança, 

ingredientes essenciais à reestruturação de suas vidas“. 

(1999:24). 

 

Acreditando - se nas potencialidades do individuo idoso, é que 

surge um novo papel para este sujeito nas famílias contemporâneas. 

1.1 - Qual o papel do idoso nas famílias contemporâneas? 

Para entendermos melhor o papel do idoso nas famílias 

contemporâneas, falemos um pouco sobre essa instituição chamada família, 

para isso, devemos passear um pouco pela história. A origem da família é um 
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tanto quanto complexa, sabe-se que ela existe desde os primórdios da 

humanidade. Nos tempos mais remotos, o modelo ideal de família era o da 

classe dominante, onde esta tinha muitos filhos, o pai é que era o provedor. Era  

fechada em si mesma. E com esse tipo de comportamento, costumava 

perpetuar por muito tempo o “nome da sua família”, a sua linhagem.  Esse 

modelo era copiado pelas famílias mais pobres, porém devido à vulnerabilidade 

de suas condições econômicas e afetivas, ficava impossível de manter esse 

modelo de família, cuja função era basicamente o de perpetuar a sua linha de 

descendência. Por causa dessa vulnerabilidade os laços de parentesco 

ficavam frágeis. Pode-se notar esse tipo de comportamento até hoje nas 

famílias mais empobrecidas, onde estas têm um grande número de filhos. 

Entretanto, esse modelo de família patriarcal fica insustentável devido a um 

fraco vínculo conjugal desse nas famílias. Atualmente, nota-se um grande 

número de famílias monoparentais, composta por apenas um dos membros do 

casal e seus filhos. Para alguns sociólogos esse tipo de família é chamada 

também de natural ou incompleta. 

Sabemos que a família é o centro da formação dos sujeitos, onde se 

começa a compreender e a se formar a primeira visão de mundo. Isso fica mais 

evidente, quando Alencar nos sinaliza: 

A importância da família como força modeladora do 
sujeito em desenvolvimento... Cabe a ela a socialização da 
criança e a transmissão dos valores, crenças e costumes 
da sociedade a qual se acha inserida (1982:97) 
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MMaass  rreeaallmmeennttee  ssaabbeemmooss  oo  qquuee  éé  ffaammíílliiaa??  OO  tteerrmmoo  vveemm  ddoo  llaattiimm  ffaammiilllliiuuss  

qquuee  ssiiggnniiffiiccaa::  ““ccoonnjjuunnttoo  ddee  sseerrvvooss  ee  ddeeppeennddeennttee  ddee  uumm  cchheeffee  oouu  sseennhhoorr””  

((PPRRAADDOO::  11999955::5511))..    

EEssttaammooss,,  ppoorrttaannttoo,,  ffaallaannddoo  ddee  uummaa  iinnssttiittuuiiççããoo  mmuuiittoo  aannttiiggaa,,  ffoorrttee  ee  

iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  oo  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddoo  sseerr  hhuummaannoo..    AAoo  ccoonnssiiddeerraarrmmooss  aa  

ffaammíílliiaa  ccoommoo  nnúúcclleeoo  ddaass  rreellaaççõõeess  iinntteerrppeessssooaaiiss  ee  ddoo  eemmeerrggiirr  ddoo  sseerr  hhuummaannoo  

pprreecciissaammooss  ccoonnhheeccêê--llaa  ee  vvaalloorriizzáá--llaa  ccoommoo  ttaall..    AA    ffaammíílliiaa  éé  ccoonnssiiddeerraaddaa  aa  mmaaiiss  

““nnaattuurraall””  ddaass  iinnssttiittuuiiççõõeess,,  oo  nnúúcclleeoo  oorrggaanniizzaaddoorr  aa  ppaarrttiirr  ddoo  qquuaall  iirrããoo  eessttrruuttuurraarr--

ssee  ee  sseerrããoo  ttrraannssmmiittiiddooss  ooss  vvaalloorreess  mmaaiiss  iimmppoorrttaanntteess  ddee  uummaa    ccuullttuurraa..  

  No senso comum, família é uma pequena comunidade que pode ser de 

“sangue” (os parentes consangüíneos), geralmente pai, mãe e  filhos, a dita 

família nuclear burguesa, a normal e até mesmo ideal para uma grande  

maioria da sociedade. “Pessoas aparentadas que vivem em geral na 

mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os filhos. Ou ainda pessoas 

de mesmo sangue estirpe ou admitidos por adoção” (PRADO: 1989:7).  

Também é considerada família pessoas unidas pelo casamento ou 

adoção, a família extensa onde além de pai, mãe e filhos tem outros membros 

da família como avó, avô entre outros e a família abrangente onde pessoas 

sem grau de parentesco coabitam na mesma casa. 

Acreditamos que a família como qualquer fenômeno social sofre 

constantes transformações, de acordo com cada momento histórico. Há 

algumas décadas atrás, arranjos como famílias chefiadas por mulheres ou por 

pessoas do mesmo sexo eram discriminadas e raras. 
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A organização familiar básica no Brasil, do século XVI ao início do 

século XX, se espelhava no modelo mundial, em que predominava o individual 

sobre o coletivo. Portanto, seguia-se a cultura patriarcal, cuja autoridade 

soberana era exercida pelo pai, enquanto à mãe cabia a administração 

doméstica. 

O processo de transformação familiar teve seu início a partir de meados 

do século XIX. Podemos citar como fatores que contribuíram para esta 

mudança: a urbanização acelerada decorrente dos processos de 

industrialização e do êxodo rural, as revoluções tecnológicas, as profundas 

modificações econômicas que possibilitaram às mulheres o ingresso no mundo 

do trabalho fora de casa, as transformações comportamentais, o uso de 

anticoncepcionais, os movimentos de emancipação, a menor influência da 

Igreja sobre o Estado, a possibilidade de divórcio, entre outros. 

O desenvolvimento econômico e o crescimento industrial da sociedade  

atingiram a fundo a instituição familiar, onde  sua estruturação sofre uma 

mudança drástica. Com as diversas revoluções, tais como a Francesa, a  

Industrial e a Segunda Guerra Mundial,  o papel da mulher no seio familiar  

muda. Se antes o seu papel era somente cuidar da casa e dos filhos, na atual 

conjuntura, as mulheres têm que sair casa para trabalhar, já que seus maridos 

estão na guerra não podem prover o sustento da casa. “É o papel da mulher 

na família que faz com que ela participe de três estruturas diferentes: a 

reprodução, a sexualidade e a socialização das crianças.” (AZEVEDO e 

GUERRA: 1993: 58). 
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A família vem se transformando através dos tempos, acompanhando as 

mudanças sofridas pela sociedade, sejam elas religiosas, econômicas, 

socioculturais de acordo com as conjunturas em que estão vivenciando em 

determinado período da história.  

 No Brasil, os textos constitucionais anteriores à Carta de 1988 

traziam como única forma de família, aquela constituída pelo casamento, a 

exemplo do art. 167, da Constituição de 1967, que assim dispunha: “A família é 

constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos Poderes Públicos”.  

Ao estabelecer a família (não só a fundada no casamento) como 

base da sociedade, o Texto Constitucional de 1988, indica uma tendência a se 

expandir o conceito de entidade familiar, visto que o próprio texto do art. 226 

traz três tipos de entidades familiares, que são: a) a família tradicional, formada 

pelo casamento; b) a união estável; c) a família monoparental. 

Porém não podemos esquecer dos novos arranjos familiares, entre 

as já citadas no parágrafo acima, podemos exemplificar mais algumas entre as 

quais estão inseridas, as produções independentes - aquelas onde as mulheres 

têm seus filhos, sem ter a necessidade de ter um parceiro para lhe ajudar a 

criar seu filho - pessoas casadas que não coabitam no mesmo lar, uniões homo 

afetivas. 

As separações e as novas uniões efetuadas ao longo da vida 
dos adultos foram formando, aos poucos, um novo tipo de 
família que vou chamar de família tentacular, diferente da família 
extensa pré - moderna e da família nuclear que aos poucos vai 
perdendo a hegemonia. São famílias em que as crianças 
convivem com novos parceiros da mãe ou do pai, com irmãos 
frutos de novas uniões de seus pais e mesmo com irmãos 
“postiços”, filhos dos casamentos anteriores da nova mulher do 
pai, ou do novo marido da mãe. (KEHL: 2006:.2) 
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O principio da dignidade da pessoa humana, exposto 

constitucionalmente (artigo 1, III), e documentos internacionais garantidores da 

efetividade dos direitos humanos, serviram de paradigma para a defesa dessas 

novas relações. Para Otero, o homem: 

 “é dotado de uma natureza sagrada e de direitos inalienáveis, 
afirma-se como valor irrenunciável e cimeiro de todo o modelo 
constitucional, servindo de fundamento do próprio sistema 
jurídico: O Homem e a sua dignidade são a razão de ser da 
sociedade, do Estado e do Direito”.(2003:254) 

Ao percebermos o avanço nas leis, notamos que essas transformações 

familiares, ou seja, seus arranjos, onde até bem pouco tempo atrás algumas 

famílias eram inaceitáveis, hoje muitas delas são admissíveis e aceitáveis, e 

observamos que essas transformações não pararão e surgirão outras 

imagináveis. Como descreve Miotto: 

A família é uma instituição historicamente condicionada e 
dialeticamente articulada com a sociedade na qual está 
inserida. Isto pressupõe compreender as diferentes formas 
de famílias em diferentes espaços de tempo, em diferentes 
lugares, além de percebê-las como diferentes dentro de um 
mesmo espaço social e num mesmo espaço de tempo. Esta 
percepção leva a pensar as famílias sempre numa 
perspectiva de mudança, dentro da qual se destaca a idéia 
dos modelos cristalizados para se refletir as possibilidades 
em relação ao futuro. (1997:128) 

 

Assim podemos perceber que atualmente, os arranjos familiares são 

diversos, hoje o idoso tem um papel fundamental âmbito familiar. Ressaltamos 

que o fenômeno do envelhecimento da produção mundial não é assunto novo. 

Em nossos dias atuais, o significado de envelhecimento assumiu visões 

seculares, cientificas e individualistas. A velhice, não é mais considerada como 

etapa da jornada espiritual da vida, mas sim como um problema a ser 

enfrentado pela ciência e, em particular, pela medicina. Vários fatores 



 18

contribuem para o aumento de idosos no Brasil, como a diminuição dos 

nascimentos e da maternidade. 

Os paises desenvolvidos tiveram tempo para resolver o problema, 

mas aqui o fenômeno é recente. O mundo mudou muito, a estrutura familiar 

sofreu alterações e próprio idoso ainda não teve tempo para pensar a respeito 

de si mesmo. 

Contraditoriamente, a velhice é um assunto novo. O crescimento 

relativo da população brasileira vem diminuindo desde a década de 70. 

A taxa de natalidade declinou na década de 1991 a 2002 de 22,8% 

para 21%, bem como a taxa de fecundidade total, que caiu de 2,7% para 2,4% 

por mulher em período fértil. Com isso, temos importantes transformações na 

composição etária da população brasileira, como a redução do contingente de 

crianças e adolescentes até 14 anos e, por outro lado, o aumento da população 

idosa.  

1.2 – O idoso atualmente no Brasil 

O Brasil, nos anos 50, encontrava-se em um  período de acentuado 

crescimento populacional. Mas a problemática do idoso estava longe de 

constar em qualquer pauta de preocupação ou reivindicação. Foi a partir dos 

anos 60 que o segmento mais idoso começou a crescer em ritmo acentuado, 

caracterizando o envelhecimento populacional, porém ainda não foi dada tal 

importância. Apenas na década de 80 começou a se concretizar o 

envelhecimento da população brasileira. Nesta época, já observava o aumento 

das desigualdades e problemas sociais e a crise do endividamento interno e 

externo do país.    
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Era, então, necessária uma conscientização sobre as condições 

precárias de vida, diante do aumento dos problemas relacionados ao 

envelhecimento. 

A região Sudeste é, ao mesmo tempo, a mais populosa e a que 

detêm maior número de idosos proporcionalmente à sua população. 

O estado do Rio de Janeiro e, em particular a sua capital, 

apresentam a maior incidência percentual de idoso do país.  

O envelhecimento da população brasileira acentua-se rapidamente, 

surgindo assim um novo perfil populacional. O número de idosos cresce a cada 

dia nas últimas décadas. A maioria dos idosos brasileiros é do gênero feminino. 

Era de 5,7 milhões em 1991, passando para 8 milhões em 2000, estimando-se 

um total de 8,5 milhões em 2002, contra um total de 4,9 milhões em 1991, 6,5 

milhões em 2000 e 6,9 milhões em 2002 para o gênero masculino. Em 2025, 

os idosos no Brasil atingirão uma cifra aproximada de 30 milhões de pessoas, o 

equivalente a 15% da população. Estudos mostram que, devido às quedas das 

taxas de fecundidade, sobretudo a partir das décadas de 70 e 80 e à 

diminuição gradativa das taxas de mortalidade registradas nas últimas 

décadas, o envelhecimento da população brasileira é irreversível1. Como vivem 

mais que os homens, as mulheres têm maiores possibilidades de viverem 

sozinhas na terceira idade. Em quase todos os países, o número de viúvas é 

maior que o de viúvos. Nos países periféricos, o número de mulheres que 

vivem sozinhas é muito menor que nos países desenvolvidos, mas ainda é 

mais alto entre as mulheres que entre os homens. A maioria dos idosos nos 

países em desenvolvimento – viúvos ou não – vive com seus filhos. Quanto 

                                                 
1 www.ibge.gov.br, acesso em 10/06/2010 às 21h 36min. 

http://www.ibge.gov.br/
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mais filhos a mulher tiver, maiores são as chances de ela viver com um deles 

na terceira idade. No entanto, a queda na taxa de natalidade reduzirá essa 

probabilidade. A dimensão dos problemas que as mulheres enfrentam na 

terceira idade aumenta, se for levado em conta o fenômeno chamado de 

"feminização da velhice" (VERAS: 1994). 

O processo de envelhecimento, nos países desenvolvidos tem 

transcorrido de forma gradual, simultaneamente, às transformações 

socioeconômicas e culturais, onde essas transformações acarretam por 

trazerem à tona as contradições sociais, principalmente no que se refere às 

condições de vida e bem-estar geral da população, do segmento mais idoso. 

Essa mudança não tem sido fácil, pois os indivíduos idosos são, em geral, 

marginalizados. Como nos sinaliza Sposati: 

A exclusão é multidimensional, pois, além de causas estruturais 
como as econômicas ou individuais, ela possui razões de 
convívio. Aqui estão mecanismos pelos quais pessoas ou 
grupos serão rejeitados discriminados ou apartados. (1999:67) 

 

O Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), caminha 

para reunir em 2020, o sexto maior contingente de pessoas com mais de 60 

anos, quando começa a terceira idade.  

Na sociedade contemporânea, é comum a desqualificação da 

velhice, o desrespeito observado nas ruas, nos ônibus, nas esferas do trabalho 

e da família, entre outras. Poucas oportunidades são oferecidas ao idoso para 

exercitar e ativar a lembrança, instrumento e conteúdo fundamental de seu 

diálogo com as demais gerações. 

A condição de ser velho denuncia o grande fracasso de toda a 
civilização. Seus valores que dignificam o novo, o forte, o 
poderoso e o que é belo esteticamente considerado como belo, 
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é fruto de uma sociedade que já na infância pré fabrica a 
condição mutilada e miserável que virá a ser o seu legado  para 
os últimos anos de vida( BEAVOIR: 1970) 

 

Parafraseando Lehr (1999:23), pode-se inferir que é preciso haver uma 

mudança de valores, sobretudo no que tange à imagem negativa que a 

sociedade propaga dos idosos, de fragilidade e dependência.  

Entre as necessidades de um grande grupo de indivíduos idosos, está à 

exigência de oportunidades de serem incluídos nas decisões a respeito da 

sociedade e de sua vida diária. Os indivíduos da Terceira Idade não desejam 

ser desligados e serem rotulados como objetos de cuidado somente. Neste 

momento, às vezes, começam a surgir os conflitos, justamente pelo fato de 

existirem olhares diferentes, vivencias diferentes. 
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Capítulo II – O idoso e os conflitos familiares 

 

O conflito familiar envolvendo idosos, geralmente está relacionado 

quando se tratam da não aceitação do ponto de vista de uma geração por 

outra. Dificuldades em conversar, expressar sentimentos e opiniões foram 

déficits em habilidades sociais que mais apareceram nos Inventários aplicados, 

o que pode ser associados aos conflitos mais referidos. O estudo conclui, de 

modo geral, que no relacionamento das tríades familiares há conflitos que 

precisam ser estudados mais profundamente para que, então, produzam-se 

conhecimentos que possam ser, efetivamente, aplicados no sentido de ajudar a 

melhorar estas relações familiares e, consequentemente, a formar uma 

sociedade mais ajustada, consciente e compreensiva. Mais como se dá um 

conflito? O que é um conflito? 

 

2.1 – O que é um conflito?  

 

Conflito é um fenômeno próprio das relações 
humanas. Eles acontecem por causa de posições 
divergentes em relação a algum comportamento, 
necessidade ou interesse comum. As 
incompreensões, as insatisfações de interesses ou 
necessidades costumam gerar conflitos. (APOSTILA 
FACILITADOR:20) 

 

O conflito não é ruim em si mesmo. Ele pode ser aproveitado como 

oportunidade para a solução de problemas que estavam sendo “varridos para 

debaixo da cama”. O problema é que, quando as pessoas não estão 

preparadas para lidar com os conflitos, estes podem ser transformados em 

confronto, violência.  
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Todos nós queremos ser tratados com respeito e igualdade. Mas as 

pessoas estão muito impacientes e agressivas. Talvez por causa da 

instabilidade no emprego, ou do desemprego, ou porque são muitas e muito 

rápidas as mudanças na vida moderna, ou porque são muitas as injustiças e 

necessidades insatisfeitas, ou porque se sentem no direito de exigir, ou por 

várias dessas razões e outras mais. 

 A família é a principal caixa de ressonância desses problemas. No 

mundo atual, cheio de tantas novidades e mudanças, a capacidade mais 

importante para se dar bem na vida - além da responsabilidade social, da 

educação e de uma profissão - é a capacidade de resolver conflitos. O conflito 

pode ser resolvido com ganhos para todas as partes envolvidas.  

Os conflitos interpessoais são cíclicos e dinâmicos e envolvem quatro 

elementos básicos: problemas, eventos, atitudes de intensificação ou 

pacificação e conseqüências.  

   
Entendo que para que possamos perdoar é necessário conhecer-se o 

fundo a mágoa, o conflito, como este começa. 

 

2.2 – Quando o conflito começa .... 

Quando precisamos fazer escolhas muitas vezes nos sentimos divididos 

diante das opções que surgem diante de nós. Essa divisão acontece por 

sermos forçados a tomar um partido, a fazer uma escolha cujo resultado nos 

obrigará a abrir mão de coisas das quais não gostaríamos de nos afastar ou 

tomar atitudes que não gostaríamos de tomar. 
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As pessoas percebem, pensam, sentem e agem de maneiras distintas. 

Nessas percepções singulares é que surge o conflito: à medida que essas 

diferenças comportamentais precisam ser enfrentadas. Elas não podem ser 

consideradas boas ou más, pois propiciam riqueza de possibilidades, opções 

de maneiras de reagir a situações e problemas.  

Seguidamente os conflitos ocorrem por motivos 
totalmente insólitos,por competições entre uns e 
outros,por mal-entendidos,seguidamente por não 
nos comunicarmos bem,por esquecermos de dar 
informações,por interpreta-las mal,por não sabermos 
dizer aos outros aquilo que pensamos ou 
queremos...(COLS:43) 

 

Em grupos de trabalhos as discordâncias podem conduzir a 

discussões, tensões, insatisfações e conflito aberto, ativando sentimentos e 

emoções, transformando o clima emocional do grupo. Neste momento, nestes 

conflitos interpessoais é que surgem as mágoas, como bem nos mestra 

LUSKIN(2007): 

  “A maioria das pessoas luta para aceitar o fato de 
que a vida nem sempre parece favorável. As pessoas 
ficam deprimidas ou com raiva se vivem uma 
experiência dolorosa... O abandono, a mentira ou a 
injuria já são suficientemente difíceis de tratar sem 
adição do ultraje à mistura”. (p.29) 
 

A globalização e as profundas mudanças que vêm ocorrendo nas 

empresas, tais como novas técnicas de gerenciamento, controle de qualidade, 

Just in Time, terceirização, etc, estão cada vez mais intensificando a 

competição entre os indivíduos nas organizações e têm aumentado o nível de 

stress e suas conseqüências maléficas: infarto, derrame cerebral, câncer e ao 

mesmo tempo gerando uma significativa queda na qualidade de vida no 

trabalho.  
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Segundo Robbins (1994:12), “o processo do conflito pode ser 

dividido em cinco estágios. No primeiro estágio, chamado oposição ou 

incompatibilidade potencial são analisadas todas as condições 

antecedentes ao conflito”. Esses antecedentes podem estar nas dificuldades 

ou bloqueios nos canais de comunicação da empresa, bem como na própria 

estrutura corporativa, podendo existir ambigüidade na definição das 

responsabilidades de ações ou mesmo diferentes metas pessoais nos grupos 

de trabalho, em confronto com os objetivos corporativos. Nessa fase, também é 

importante avaliar as variáveis pessoais existentes no conflito, bem como a 

falta de empatia dos componentes do grupo.  

Num segundo estágio avalia-se a cognição e personalização do conflito. 

Quando ele não está personalizado, existe o conflito percebido. Quando os 

indivíduos tornam-se emocionalmente envolvidos com o mesmo, existe o 

conflito sentido, e é este o início propriamente dito de um conflito.  

No estágio três, ficam definidas as intenções de se lidar com o conflito, 

ou seja, as decisões de agir de uma dada maneira.  Na competição, se satisfaz 

os seus próprios interesses, sem se levar em conta os impactos causados em 

terceiros, enquanto que, na colaboração, ambas as partes desejam satisfazer 

seus interesses.  

Quando há um compromisso, não se pode dizer que haverá um 

vencedor. Claro, cada parte desiste de algo em função de um objetivo comum. 

Também existe a evitação, onde se ignoram o conflito e a discussão. Em último 

caso, pode-se observar que existe uma acomodação, onde se coloca os 
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interesses da outra parte acima dos seus próprios interesses, perdoando 

qualquer infração cometida.  

Num estágio do comportamento, onde o conflito se torna visível, pode-se 

perceber declarações, ações e reações em conflito. O grau do conflito pode 

variar de um nível de divergências enriquecedoras até a um nível altamente 

destrutivo.  

Quanto a resultado de conflito em grupo eles existem a dois níveis. Pode 

ser funcional, quando ele melhora a qualidade das decisões, estimulando e 

criando um ambiente de auto-avaliação e mudanças. Pode-se dizer que o 

conflito de resultado funcional está ligado positivamente à produtividade.  

Em um segundo nível ele pode ser disfuncional levando à eficácia ou até 

mesmo à destruição do grupo.  Existem alguns impedimentos para que não 

haja a declaração de um conflito: exigências de trabalho (tempo), normas de 

grupo, conceitos pessoais em relação a papéis, e o receio que uma atitude 

conciliatória não seja recíproca, etc.  

 

2.3 – Causas do conflito  

 

A capacidade de resolver conflitos depende da nossa comunicação, do 

nosso jeito de tratar as pessoas. Quando adotamos uma comunicação positiva, 

as nossas discussões, os nossos conflitos tendem a ser amigavelmente 

resolvidos. 
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Nem sempre é possível resolver um conflito diretamente negociando 

com a outra parte. Há pessoas de “sangue quente”, que rompem relações ou 

revidam, dificultando ou impedindo um entendimento direto.  

Daí porque, muitas vezes, é necessário contar com o apoio de uma 

terceira pessoa, um facilitador ou um mediador, para recuperar o diálogo e o 

entendimento.  

Os elementos do conflito podem ser definidos e gerados através de:  

•  A pessoa: o ser humano, com seus sentimentos e crenças.  
 

• O problema: as necessidades e interesses contrariados. 
 

• O processo: as formas e os procedimentos adotados.  
 

A habilidade de administrar e resolver conflitos constitui um dos 

componentes cruciais da competência interpessoal e sugere necessidade de 

maior atenção e investimento em treinamento para desempenho eficaz e maior 

produtividade individual e grupal.  

O conflito funciona como raiz de mudanças pessoais, grupais e sociais, 

além de prevenir estagnação, estimula o interesse e a curiosidade, descobre 

problemas, demanda soluções e mobiliza relações.  

Para se tratar conflitos é necessário levar em conta diversas tendências 

pessoais como: inibições para demonstrar sentimentos, exigência de uma 

energia emocional para enfrentar ou resolver um conflito e a consideração de 

riscos associados a conflitos organizacionais.  

Como efeitos negativos de um conflito podem destacar: interferências na 

comunicação, eliminação de coordenação grupal, necessidade de maior 
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esforço para atingir metas, estilo autoritário de liderança, estereótipos 

negativos de membros e disputas intergrupais.  E estes efeitos negativos 

podem surgir mágoa. Ela tem três etapas que são divididas em três etapas. 

Segundo LUSKIN (2007), são elas: 

• 1o - Assumimos uma afronta em termos muito pessoais, 

esquecendo-nos de que outras pessoas também passam pelo mesmo, 

sem entender que a maioria das afrontas é cometida sem a intenção de 

fazer alguém sofrer pessoalmente. 

• 2o - Culpamos o autor da afronta por como nos sentimos; fazemos 

o jogo da culpa, que em um primeiro momento faz com que nos 

sintamos melhor, porém, também nos fará necessitar de alguma coisa 

dessa pessoa para nos sentirmos melhor depois. Com isso, 

concedemos a essa pessoa o poder de controlar nossas emoções. 

• 3o – Criamos uma história sobre a mágoa, servindo-nos dela para 

angariar simpatias, valorizando nosso papel. Essa história, a freqüência 

pela qual a contamos, para quem  a contamos e de que maneira a 

contamos, afeta diretamente nossa vida. Entretanto, não podemos 

esquecer que toda história tem três lados: quem sofreu o ato, quem fez 

o ato e quem escuta o ato. 

        Além, dessas três atitudes que constituem etapas, uma outra 

também auxilia a formação da mágoa. É o procedimento, muito comum, 

relativo à exigência quanto ao comportamento de outras pessoas, que não nós 

mesmos.  
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        Quanto maior á exigência ao comportamento das pessoas, maior a 

probabilidade de que você se sinta perturbado e desapontado. Quanto mais 

intensamente você tentar impor algo que não pode controlar, pior vai se sentir. 

Quando bem conduzidos, os conflitos podem ser positivos, gerando a 

abertura de problemas ignorados, possibilitando novas idéias e estimulando a 

motivação, performance e produtividade.  

Enfim, podemos afirmar que conflitos existem e sempre existirão em 

todos os grupos. A maneira pela qual se conduzir e se observar um conflito é 

fundamental para que ele seja funcional ou disfuncional.  

Conflitos organizacionais são saudáveis e devem ser estimulados e 

controlados em níveis desejáveis para que haja o surgimento de novas idéias, 

o estímulo de motivação e o aumento da produtividade.  Surge então a 

mediação como um processo de melhora da comunicação, ou seja, um 

facilitador da convivência. 

Por conta dos diversos conflitos surge a ciência da conflitologia criada e 

nas décadas de 50 e 60, tendo como precursores Mary Parker Follet,Kenneth 

Builnding entre outros,com contribuições de William Ury, Adam Curly que mais 

tarde criou o método de mediação de conflito. 

As origens da conflitologia são tão antigas como a 
humanidade. No entanto as primeiras tentativas 
contemporâneas de sistematizar conhecimentos em 
resolução de conflitos é recente (COLS:26) 

 

A mediação podemos dizer que é a herdeira da conflitologia, onde o 

diálogo substitui o chamado “bate boca”, facilitando assim a comunicação. Em 
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muitos casos, na mediação que pode vir a começar o processo das partes de 

se perdoarem. 

O método TECA diz respeito a: ter esperança (havia 
algo positivo que queríamos) educar-se 
(independente quão positivo seja esse objetivo, ele 
pode não se realizar: as regras não executáveis),  
confirmar a intenção positiva (enfocar os objetivos 
da vida) e assumir um compromisso a longo prazo 
(assumir o compromisso a longo prazo de seguir a 
intenção positiva). (LUSKIN:183) 
 
 

Neste momento o processo de mediação pode ter conseguido o seu 

intuito, que é o de acabar com o conflito ou minimizar o mesmo para que as 

partes envolvidas no processo possam ter achado ou chegado a um acordo, 

para a solução sobre a situação conflituosa. Mais como se dá o processo de 

mediação? É o que veremos no capítulo a seguir. 

 

Capitulo 3 – O processo de mediação 

 

Mediação é um procedimento não adversarial em 
que duas ou mais pessoas, com o apoio de mediador 
devidamente capacitado e livremente aceito, expõem 
o problema, procuram identificar os interesses 
comuns e buscam alternativas para a solução do 
conflito. (APOSTILA FACILITADOR: 22) 

 

 

A mediação representa uma forma consensual de resolução de 

controvérsias, na qual as partes, por meio de diálogo franco e pacífico, têm a 

possibilidade, elas próprias, de solucionarem seu conflito, contando com a 

figura do mediador, terceiro imparcial que facilitará a conversação entre elas.   

O recurso possibilita a transformação da “cultura do conflito” em “cultura do 

diálogo” na medida em que estimula a resolução dos problemas pelas próprias 
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partes. A valorização das pessoas é um ponto importante, uma vez que são 

elas: os atores principais e responsáveis pela resolução da divergência.  

           A busca do “ganha-ganha”, outro aspecto relevante da mediação, ocorre 

porque se tenta chegar a um acordo benéfico para todos os envolvidos. A 

mediação de conflitos propicia a retomada do diálogo franco, a escuta e o 

entendimento do outro. A visão positiva do conflito é considerada um ponto 

importante. O conflito, normalmente, é compreendido como algo negativo, que 

coloca as partes umas contra as outras. A mediação tenta mostrar que as 

divergências são naturais e necessárias, pois possibilitam o crescimento e as 

mudanças. O que será negativo é a má administração do conflito.  

 

Os mediadores e facilitadores são treinados em 
comunicação positiva e relacionamento construtivo. 
A comunicação positiva e o relacionamento 
construtivo aperfeiçoam as relações interpessoais. 
(IAPOSTILA FACILITADOR: 11) 
 
 

 

                A mediação possibilita também o tratamento do conflito real. Muitas 

vezes, os problemas que se expressam são os aparentes, a ponta do iceberg, 

como diz a sabedoria popular. Portanto, o mecanismo da mediação 

proporciona o restabelecimento do diálogo entre as partes, o conflito real, 

portanto, aparece e pode, enfim, ser trabalhado e dirimido. 

 

3.1 – O processo de mediação: modelos e seus instrumentos 

 

Existem diversos modelos de mediação, que podem ser usados nos 

diversos conflitos, sejam eles familiares, educacionais, judiciais entre outros. 
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Os mais conhecidos e utilizados são três: o Modelo Tradicional, o 

Transformativo e o Circular – Narrativo. Agora falemos um pouco de cada um.  

• Modelo Tradicional – Esse modelo tem como fundamento a 

comunicação, no sentido linear, isto é, os mediados, cada um por vez, 

expressam verbalmente as suas insatisfações, explicando o conflito, 

enquanto o outro mediado escuta atentamente. Nesse modelo a preocupação 

é desenvolver a comunicação entre as partes, buscando a solução do conflito 

por eles mesmos. Tenta um acordo. 

 

Proveniente do campo empresarial, centrado na 
satisfação individual das partes e visa a obtenção do 
acordo. Modelo da escola de Harvard, que separa as 
pessoas do problema; enfoca os interesses e não as 
posições; cria opções para beneficio mutuo e insiste 
nos critérios objetivos. (SAMPAIO &N ETO:22) 
 
 
 

• Modelo Transformativo – A mediação transformativa é o 

principal instrumento da chamada Justiça Restaurativa, baseada nos espaços 

de formação discursiva da opinião e da vontade de cidadãos protagonistas, 

titulares de iguais direitos. Centra-se na modificação do relacionamento entre 

as partes. O que importa mais que a resolução do conflito diretamente, é a 

mudança comportamental dos litigantes, pois isso gera, indiretamente e a 

médio prazo, a resolução da problemática sem a participação do Estado. Essa 
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modalidade está preocupada com a função social do instituto. Busca a solução 

em si. 

 “Para que a mediação não seja mais um paliativo 
para a crise do sistema de justiça, nem entendida 
como mero instrumento de alívio dos tribunais, de 
extensão da burocracia judiciária ou de 
indulgências, deve ser implementada sobre dois 
fundamentos: ampliação dos espaços democráticos 
e construção de novas modalidades de regulação 
social.” 2 

 

Interessante observarmos como um peixe no aquário não enxerga a 

água em que está mergulhado. O fato de estarmos mergulhados em 

constantes conflitos faz-nos deixar, muitas vezes, de perceber sua freqüência e 

o quanto muitos deles nos afetam direta ou indiretamente. Portanto, tratamos 

com este novo procedimento chamado mediação transformativa de conflitos, 

de um material bastante farto e universal. Quem de nós não passa a maioria do 

tempo desejando novas formas de resolver conflitos? Ou melhor ainda: 

desejando aprender novas formas de evitá-los? Será que isto é possível?  

Graças a pesquisas e estudos de conhecimentos advindos de diferentes áreas 

e ciências, como também de diferentes momentos da história humana, 

estamos a cada dia com mais êxito na realização destes dois desejos. 

              Apesar desta característica dos conflitos serem comuns, freqüentes e 

muitas vezes até positivos e necessários para alguns crescimentos, o que se 

observa é que a maioria das pessoas preferiria, se possível, não entrar em 

alguns conflitos, mas se inevitáveis, encontrar uma forma de administrá-los ou 

interrompê-los, vez que todos reconhecem o desgaste e as perdas tão 

                                                 
2 www.ambito-juridico.com.br/.acesso em 19/07/2010 as 23h 56 min 

http://www.ambito-juridico.com.br/.acesso
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profundas a que estas situações podem levar.  Mas a pergunta feita por todos 

aqueles que estão em discórdia, quase sem esperança de uma resposta 

positiva, é sempre: “Parece que já fiz de tudo e nada deu certo. Que outras 

formas existem?” 

A mediação apresenta-se como uma oportunidade para o 

desenvolvimento de uma postura diferenciada na solução de conflitos, baseada 

na “cultura da paz” e que vem de encontro a antigos anseios da sociedade pela 

valorização de direitos pessoais e de justiça, não no sentido institucional, mas 

como o melhor resultado possível a partir da tomada das melhores decisões 

pelas próprias partes envolvidas no conflito. Ninguém melhor do que elas 

mesmas se bem conduzidas à reflexão e à transformação em conceitos 

humanos básicos, para construírem acordos e nessas condições poderem 

cumpri-los com mais facilidade, pondo fim por muitas vezes a situações que 

continuariam eternamente instaladas. Isso não ocorre num passe de mágica, 

mas sim após encontros, preferencialmente com dois mediadores experientes 

tanto no domínio das leis quando da situação em disputa. Assim, exigem-se o 

uso de técnicas transformativas, especialmente as de comunicação e atitudes, 

que retiram as pessoas em conflito do lugar da competição e destruição, 

conduzindo-as ao lugar da cooperação e construção. 

Este novo procedimento que chegou há pouco ao Brasil, já existe em 

muitos países, mesmo que com inúmeras variações de apresentação, que 

demanda uma série contínua de estudos para expandi-lo e aprimorá-lo. Atende 

aos mais diversos tipos de conflitos (familiares, empresariais, de vizinhança e 

até criminais de pequeno porte). Pode acontecer em diversos contextos de 

atendimento, e se diferencia da conciliação ao passo que os mediadores têm o 
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firme propósito de, antes do acordo, enfatizar transformações pessoais de 

extrema importância tanto para a resolução desses conflitos como para a 

prevenção de futuras desavenças, quando isto depender de posturas pessoais. 

 

Tem-se por modelo transformativo, desenvolvido por 
Bush e Folger,que vê como êxito a transformação 
das pessoas no sentido do crescimento da 
revalorização pessoal e do reconhecimento da 
legitimidade do outro. O acordo é encarado como 
uma possibilidade e não como finalidade. Este 
modelo é fundamental na Teoria Sistêmica. (Idem) 

 

Saibam que a mediação transformativa de conflitos, como o próprio o 

nome indica, parte de um pedaço sempre difícil da história de cada pessoa 

envolvida, mas tem a intenção de mostrar que além de serem situações 

absolutamente humanas, sem julgá-las nem condená-las, e dar a chance de 

ouvi-las e se deixarem ouvir, por vezes após longos períodos de silêncio 

somente preenchido por gritos e brigas.  

Deixá-las reconhecer que após se acalmarem, elas recuperam o poder 

das idéias sensatas e palavras mais apropriadas em busca de suas reais 

necessidades. Enfim, aprenderem que cada um tem o poder do bem e o dever 

de utilizar sua sabedoria, não na hora da calma, que é mais fácil, mas na hora 

da briga.  

 

•  Modelo Circular – Narrativo - Tenta desenvolver um espírito 

negociador nas partes, para que o acordo seja logrado. Se busca a 

transformação da narrativa, para que a mesma seja efetiva. Foca tanto acordo 

como a própria relação entre as partes. Tenta um acordo e Busca a solução em 

si. 

...Circular – Narrativo desenvolvido por Sara Cobb e 
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Marines Suares, em que a fundamentação se faz na 
comunicação e na casualidade circular, cuida-se dos 
vínculos e fomenta-se a reflexão, possibilitando a 
transformação de uma história conflitiva em uma 
história colaborativa. (Idem)  

 

O olhar de cada modelo é diferente, focalizando muitas vezes no sujeito 

e o outros no objeto, uns tendo uma visão fenomenológica ou existencialista 

humanista. Entretanto, a mediação precisa de ferramentas para realizar sua 

ação. E conforme foi apresentado no período de curso,são eles: 

 

• Recontextualização - Consiste em estimular as partes de modo 

que estas possam perceber determinados fatos a partir de uma 

diferente perspectiva. 

  

• Audição de propostas implícitas - Ouvir atentamente as partes 

que, em razão de uma comunicação ineficiente, não conseguem 

perceber que propõem soluções enquanto estão expondo suas 

idéias. O papel do mediador é explicitar essas propostas de modo 

que as partes possam ouvi-las e considerá-las. 

 

• Afago (ou reforço positivo) - Consiste em uma resposta positiva 

do mediador a um comportamento produtivo, eficiente ou positivo 

da parte ou do próprio advogado. 

 

• Silêncio - Entender que o silêncio das partes, em muitos casos, 

representam uma oportunidade de aprofundamento das questões 

apresentadas. 
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• Sessões individuais - Permitir a expressão de fortes sentimentos ; 

Eliminar comunicação improdutiva ; Criar oportunidade para 

identificar e esclarecer questões;  Lidar com “reações 

desvalorizadoras”; Realizar afagos aplicação da técnica de 

inversão de papéis. 

• Troca de papéis - Técnica utilizada para estimular a empatia entre 

as partes por intermédio de orientação para que cada uma 

perceba o contexto também sob a ótica da outra parte; Informar a 

parte que se trata de uma técnica de mediação e que também 

será realizada com a outra parte. 

 

• Geração de opções – É quando as partes tentam achar opções 

para resolver o conflito, e o mediador fazendo com que as partes 

tenham autonomia para isso. 

 

• Normalização - Retirar do contexto a atribuição de culpa; Tratar 

as questões sem mistério, como aspectos que podem ocorrer e 

que podem ser solucionados.  

 

• Enfoque prospectivo - Trabalhar no sentido de construir uma 

história alternativa ou um futuro alternativo; - Não podemos mudar 

o passado, mas podemos refletir, a partir da experiência presente, 

sobre o que aprendemos do passado e sobre o que queremos 

que ocorra no futuro.   
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• Teste de realidade - Significa as partes apresentarem avaliações 

honestas sobre a legitimidade de suas reivindicações. 

Geralmente isso é indagado em sessões privadas. Além destas 

ainda há a apresentação de perguntas orientadas para soluções, 

a organização de questões.  

 

3.2 – A mediação como instrumento de resolução de conflito 

 

“a mediação deve ser flexível, contemplando as 

necessidades e os tempos das partes para 

relacionarem-se e poder chegar ou não a um 

acordo.”( VERZULLA:.65)  

 

A mediação representa uma forma consensual de resolução de 

controvérsias, na qual as partes, por meio de diálogo franco e pacífico, têm a 

possibilidade, elas próprias, de solucionarem seu conflito, contando com a 

figura do mediador, terceiro imparcial que facilitará a conversação entre elas.  

        A mediação possibilita a transformação da “cultura do conflito” em “cultura 

do diálogo” na medida em que estimula a resolução dos problemas pelas 

próprias partes. A valorização das pessoas é um ponto importante, uma vez 

que são eles os atores principais e responsáveis pela resolução da divergência.  

       A busca do “ganha-ganha”, outro aspecto relevante da mediação, ocorre 

porque se tenta chegar a um acordo benéfico para todos os envolvidos. A 

mediação de conflitos propicia a retomada do diálogo franco, a escuta e o 

entendimento do outro. A visão positiva do conflito é considerada um ponto 
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importante. O conflito, normalmente, é compreendido como algo negativo, que 

coloca as partes umas contra as outras. A mediação tenta mostrar que as 

divergências são naturais e necessárias, pois possibilitam o crescimento e as 

mudanças. O que será negativo é a má-administração do conflito.  

Possibilita também o conhecimento do conflito real a partir do diálogo. Muitas 

vezes, os problemas que se expressam são os aparentes, tendo em vista a 

dificuldade de se falar sobre real problema. A resolução apenas do conflito 

aparente não tem eficácia, pois o conflito real perdura, dando ensejo a outros 

problemas.   

A mediação, por suas peculiaridades, torna-se um meio de solução 

adequado a conflitos que versem sobre relações continuadas, ou seja, relações 

que são mantidas apesar do problema vivenciado. Também se ressalta que os 

conflitos que envolvem sentimentos e situações fruto de um relacionamento – 

mágoas, frustrações, traições, amor, ódio, raiva – revelam-se adequados à 

mediação. Isso porque, nesse mecanismo de solução de controvérsias, há um 

cuidado, por parte do mediador, de facilitar o diálogo entre as partes, da 

maneira a permitir a comunicação pacífica e a discussão efetiva dos conflitos.  

São vários objetivos dentre os quais se destacam a solução dos conflitos (boa 

administração do conflito), a prevenção da má-administração de conflitos, a 

inclusão social (conscientização de direitos, acesso à justiça) e a paz social.  

             A solução de conflitos configura o objetivo mais evidente da mediação. 

O diálogo é o caminho seguido para se alcançar essa solução. O diálogo deve 

ter como fundamento a visão positiva do conflito, a cooperação entre as partes 

e a participação do mediador como facilitador dessa comunicação.  O segundo 

objetivo da mediação é a prevenção de conflitos. A mediação, como um meio 
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para facilitar o diálogo entre as pessoas, estimula a cultura da comunicação 

pacífica. Quando os indivíduos conhecem o processo de mediação e percebem 

que essa forma de solução é adequada e satisfatória, passam a utilizá-la 

sempre que novos conflitos aparecem.  Neste método de resolução de 

conflitos, requer a participação efetiva das pessoas para que solucionem os 

problemas, elas próprias, tendo que dialogar e refletir sobre suas 

responsabilidades, direitos e obrigações, incentiva a reflexão sobre as atitudes 

dos indivíduos e a importância de cada ato para sua vida e para a vida do 

outro. A pessoa é valorizada, incluída, tendo em vista sua importância como 

ator principal e fundamental para a análise e a solução do conflito. Dessa 

forma, como representa mecanismo informal e simples de solução das 

controvérsias, exigindo ainda um procedimento diferenciado, no qual há uma 

maior valorização dos indivíduos do que meros documentos ou formalidades 

percebem-se, de logo, um sentimento de conforto, de tranqüilidade, de 

inclusão. No tocante à pacificação, ressalta-se que pratica a paz quando se 

resolve e se previne a má-administração dos conflitos, quando busca o diálogo, 

e também quando se possibilita a discussão sobre direitos e deveres sem a 

competição e sim pela cooperação das partes – o perde-ganha pelo ganha-

ganha. A mediação, como forma pacífica e participativa da solução de conflitos, 

exige das partes envolvidas a discussão sobre os problemas, sobre os 

comportamentos, sobre direitos e deveres de cada um – todo esse diálogo 

realizado de forma cooperativa, fortalecendo o compromisso ético com o 

diálogo honesto. Os princípios da mediação podem variar de país para país. No 

entanto, existe consenso sobre alguns deles, os quais indicam a boa utilização 

dessa modalidade de solução de controvérsias. São eles: liberdade das partes, 
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não-competitividade, poder de decisão das partes, participação de terceiro 

imparcial, competência do mediador, informalidade do processo, 

confidencialidade no processo. A liberdade das partes - significa que devem 

estar livres quando resolvem os conflitos por meio da mediação. As partes não 

podem estar sofrendo qualquer tipo de ameaça ou coação. Devem estar 

conscientes do que significa esse procedimento e que não estão obrigadas a 

assinar qualquer documento; Não-competitividade – deve-se deixar claro que 

na mediação não se pode incentivar a competição. As pessoas não estão em 

um campo de batalha, mas sim estão cooperando para que ambas sejam 

beneficiadas. Na mediação não se pretende determinar que uma parte seja 

vencedora ou perdedora, mas que ambas fiquem satisfeitas. 

 Poder de decisão das partes - na mediação o poder de decidir como o 

conflito será solucionado cabe às pessoas envolvidas. Somente os indivíduos 

que estão vivenciando o problema são responsáveis por um possível acordo. O 

mediador somente facilitará o diálogo, não lhe competindo poder de decisão.  

Participação de terceiro imparcial – o mediador deve tratar igualmente as 

pessoas que participam de um processo de mediação. Não poderá de forma 

alguma privilegiar qualquer uma das partes - deve falar no mesmo tom de voz, 

oferecer o mesmo tempo para que elas possam discutir sobre os problemas, 

destinar o mesmo tratamento cordial, enfim, o mediador deve agir sem 

beneficiar uma parte em detrimento da outra. 

E como a mediação faz isso? Usando as ferramentas que lhe é própria. 

Tais como: a troca de papeis, onde tentamos sensibilizar o outro a ver o que a 

outra parte está passando também. Outro instrumento que pode vir a ser 

bastante eficaz nesses casos de mágoa, ressentimentos é o teste de realidade, 
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onde muitas vezes podemos fazer com que as partes apresentem a 

legitimidade de suas reivindicações. E em alguns casos, damos um “sacolejo” 

nas partes, geralmente na sessão individual, quando dissemos algo que faz 

com que as pessoas reflitam sobre o que estão reivindicando,mostrando os 

prós e os contras da situação. É quando apresentamos perguntas orientadas 

para soluções do conflito. 

Enfim a mediação é um instrumento de pacificação social, onde os 

mediadores são os responsáveis por tentar restaurar a relação social dos 

envolvidos no conflito e na recuperação da comunicação positiva entre os 

envolvidos na questão. Ela trabalha com a desconstrução dos conflitos e na 

maioria o conflito surge pela falha da comunicação entre as partes. 
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Considerações Finais 

 

Uma conseqüência social visível deste aumento do número de idosos é 

o maior convívio dos idosos com os seus, trazendo mudanças na estrutura 

familiar, tanto quanto as observadas na sociedade, de modo geral. 

Dificuldades em conversar, expressar sentimentos e opiniões foram 

déficits em habilidades sociais que mais apareceram nos Inventários aplicados, 

o que pode ser associados aos conflitos mais referidos. O estudo conclui, de 

modo geral, que no relacionamento das tríades familiares há conflitos que 

precisam ser estudados mais profundamente para que, então, produzam-se 

conhecimentos que possam ser, efetivamente, aplicados no sentido de ajudar a 

melhorar estas relações familiares e, consequentemente, a formar uma 

sociedade mais ajustada, consciente e compreensiva.  

Os resultados indicam algumas tendências familiares e geracionais 

quanto à freqüência e tipos de conflitos percebidos nas relações familiares 

intergeracionais envolvidas. Os aspectos que interferem na freqüência de 

ocorrência de conflitos entre as três gerações referem-se à condição sócia - 

econômica das famílias, à idade dos indivíduos que as compõem. 
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Enfim a mediação é um instrumento de pacificação social, onde os 

mediadores são os responsáveis por tentar restaurar a relação social dos 

envolvidos no conflito e na recuperação da comunicação positiva entre os 

envolvidos na questão. Ela trabalha com a desconstrução dos conflitos e na 

maioria o conflito surge pela falha da comunicação entre as partes. 

        Podemos afirmar, sem sombra de dúvida: um dos mais significativos 

fatores de infelicidade do Homem são o acolhimento e cultivo da mágoa e a 

incapacidade de exercitar o perdão. E a mediação pode ser essa ferramenta, 

para chegarmos ao entendimento ou perto disto, e quem sabe perdoar. 

        Reflitamos:  Como em qualquer coisa na vida, nada se é conquistado 

facilmente. É preciso se empenhar, a mesma coisa é o perdão este pode e 

deve ser conquistado, exercitado, aprendido.  Talvez, um significativo 

empecilho ao perdão, cujo aprendizado e exercício podem ser considerados 

um verdadeiro e permanente desafio, seja a identificação de quando ele é 

necessário e de como exercita-lo. E para que isso ocorra é necessária uma 

mudança, coisa que não é fácil de conseguir.  Somente podemos modificar a 

nós mesmos e, se não podemos mudar o passado, se não podemos fazer o 

tempo voltar, podemos aprender novos modos de viver, de proceder, no 

presente. Quando percebemos que o sofrimento e a mágoa não nos fazem 

bem, devemos tomar medidas para ver as coisas de modo diferente. 

        Resta-nos buscar as fontes de ensino e fazer o nosso esforço, pois, vale a 

pena! Afinal de contas, carregar a bagagem da amargura é muito tóxico, e 

parafraseando as embalagens de cigarros: “Ser amargo faz mal a saúde”. 
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