
 
 O PROCESSO DE 

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

 

 

Dra. Sandra Inês Baraglio Granja 
sines@uol.com.br 

  

mailto:sines@usp.br


Objetivos 

Discutir, expandir, simular casos específicos e apoiar por meio de 
capacitação, a compreensão do processo de mediação de conflitos. 
  
ESPECÍFICOS: 
  
- Compreender a multidimensionalidade dos conflitos, sua 
transversalidade e o enfrentamento de problemas. 
- Incentivar ações de protagonismo de mediação em diversas situações. 
- Formar, capacitar assessores, servidores da Assembleia Legislativa para o 
manejo de conteúdos que envolvem mediação e/ou restauração de 
processos históricos. 
- Refletir sobre a importância e a necessidade das redes sociais no suporte 
às ações mediação de conflitos. 
- Compreender a essencialidade das redes sociais e da articulação de 
políticas públicas com ações de mediação de conflitos. 
- Definir estratégias de melhoria para a articulação entre as redes sociais e 
as ações de mediação: articulações matriciais, metodologias de 
integração. 



Negociação x mediação 

FORMAS DE LIDAR COM O 
CONFLITO 

DEFINIÇÃO 

Negociação Forma onde as partes tentam chegar a uma decisão conjunta em 
assuntos de interesses mútuos. Não implica na participação de 
uma terceira parte, participam as partes interessadas e seus 
representantes. As decisões são tomadas pelas partes. 

Mediação É mais complexa que a negociação e implica na participação de 
um terceiro neutro que não tem interesse nas partes. O mediador 
pode ser uma instituição, uma pessoa ou um grupo. 
Mediação é negociação? 

De certa maneira, sim, porque a mediação implicará, a dada 
altura, em negociação; contudo, a mediação de conflitos, 
envolvendo a negociação cooperativa, investiga a fundo os 
problemas reais e auxilia a criar e avaliar as opções de soluções 
com um critério científico que assegura os mediados que o acordo 
resultante será justo, equitativo e duradouro, atento ao 
relacionamento existente entre eles e ao encontro de um caminho 
de respeito e cooperação no tratamento das suas diferenças, pela 
participação activa dos mesmos, que dominam o processo. 

Mediação seguida de Arbitragem, caso as partes não alcancem um 
acordo na mediação ou pela situação inversa, que permite às 
partes, depois de conhecida a decisão, aceitarem por si a justa 
composição do litígio, mediante o auxilio do mediador. 
Mediação não é arbitragem. 
O Mediador é um facilitador. 



Arbitragem 

Arbitragem Arbitragem é uma forma de resolução de conflitos na área privada, ou 
seja, sem qualquer ingerência do poder estatal, onde as partes litigantes 
(que têm um litígio a ser resolvido), de comum acordo e no pleno e livre 
exercício da vontade, escolhem uma ou mais pessoas, denominadas 
árbitros ou juizes arbitrais, estranhas ao conflito, para resolver a sua 
questão, submetendo-se à decisão final dada pelo árbitro, em caráter 
definitivo, uma vez que não cabe recurso neste novo sistema de 
resolução de controvérsias. Na arbitragem, a função do árbitro nomeado 
será a de conduzir um processo arbitral, de forma semelhante ao 
processo judicial, porém muito mais rápido, informal, de baixo custo e 
onde a decisão deverá ser dada por pessoa especialista na matéria 
objeto da controvérsia, diferentemente do Poder Judiciário, onde o juiz, 
na maioria das vezes, para bem instruir seu convencimento quanto à 
decisão final a ser prolatada, necessita do auxílio de peritos, especialistas 
na matéria. Na Arbitragem, pode-se escolher diretamente esses 
especialistas,Arbitragem é o método de resolução de conflitos mais 
semelhante ao judicial, dado que o procedimento é controlado por um 
terceiro e nele as partes enfrentam-se ao invés de cooperarem.É 
permitido às partes escolherem o técnico que assume a responsabilidade 
de decidir por elas uma questão específica. O árbitro é sobretudo um 
conhecedor técnico da sua área. A arbitragem é uma opção mais 
adequada a litígios eminentemente técnicos.  



Quadro 2: COMPARAÇÃO ENTRE NEGOCIAÇÃO, MEDIAÇÃO, ARBITRAGEM E 

PODER JUDICIÁRIO 

 
FORMAS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS CARACTERÍS-

TICAS Negociação Mediação Arbitragem Poder Judiciário 

Decisão Partes Partes Árbitro Juiz 

 

Procedimentos 

 

Partes 

 

Partes, com auxílio 

do mediador 

Regras de 

procedimento 

definidas pelo 

órgão/Câmara 

 

Ordenamento 

jurídico 

 

 

Vantagens 

 

Relacionamento 

(a priori) 

Relacionamento; 

possibilidade de 

recurso à 

arbitragem e ao 

Poder Judiciário 

 

Tempo; 

estabilidade da 

decisão; segurança 

da decisão 

Segurança do 

ordenamento 

jurídico; 

possibilidade de 

recurso a instâncias 

superiores 

 

 

Desvantagens 

Tempo e custos 

variáveis; 

possibilidade de 

recurso a outras 

formas de solução 

do conflito 

(relacionamento) 

 

Tempo e custos 

variáveis; recurso a 

outras formas de 

solução 

 

Relacionamento; 

possibilidade de 

insatisfação com o 

resultado 

 

Tempo; custo; 

insatisfação com a 

decisão do juiz 

Fonte: adaptado de Martinelli e Guisi (2006, p. 213): 



Magro e Baeta (2004, p. 39): fluxograma e sequência de um 
processo arbitral mediado pelas câmaras 

Figura 5: Fluxograma Básico nos Processos de Arbitragem

Decisão de resolver o conflito por arbitragem

(compromisso arbitral)

Notificação à Câmara de Arbitragem

(alegações escritas)

Notificação à outra parte

Alegações escritas 

Câmara se declara competente

para receber o caso

Câmara se considera incompetente

para receber o caso – procedimento extinto

Escolha do árbitro ou tribunal arbitral

Termo de arbitragem ou aditamento da 

convenção arbitral

Audiência preliminar

(tentativa de acordo)

Julgamento sem realização de provas

(sentença arbitral)

Produção de provas, perícias, 

testemunhos, depoimentos, etc.
Acordo homologado pelo árbitro

Alegações finais Sentença arbitral

Contrato com cláusula compromissória



Definições 

- Mediação 

- Atores 

- Recursos 

- Jogo 

- Estratégia  

- Planejamento 

- Contexto (realidade marcada pela complexidade,   conflitos, pela 
escassez e a incerteza.  Não controlável por um ator. Diversos atores 
jogam para alcançarem seus objetivos e o fazem de acordo com os 
recursos que controlam, lançando mão de estratégias de cooperação 
ou conflito). 

 



Jogo social   

 

Produção social, na qual a produção  
econômica é importante,  
mas não é o único processo 
de produção considerado. 
Há progresso desigual para os  
diferentes atores. 
Sua dinâmica de mudança 
implica um intercâmbio de problemas 
É um jogo com regras,  
acumulações e jogadas. 
 



Pressupostos para plataformas de mediação 

Conhecer as preocupações dos envolvidos.  

Aceitar responsabilidades, admitir erros e dividir poder. 

Agir de modo confiável todo o tempo. 

Enfoque na construção de relações de longo prazo. 

Encorajamento ao exercício de construir alternativas de forma 
conjunta. 

Reuniões “legitimadas”. 

A abordagem da construção de consensos deve articular saberes 
e experiências para obter resultados de forma sinérgica e 
integrada.  

Ênfase na participação. 

 
 

 



Pressupostos para plataformas de mediação 

Construir consensos gradativos. 

Interesses e preocupações comuns na definição/solução do 
problema. 

Sensos comuns com várias percepções, diferentes 
respostas para diferentes perguntas. 

Processo que busca uma solução maior do que as 
contribuições pessoais. 

Necessidades e expectativas de pessoas com interesses 
diferentes.  

 

 

 

 



Processo da comunicação na mediação 

Significado  

da Resposta  

 

Idéias ou  

emoções 

Dinâmica Interna 

da Fonte 

Significado  

da mensagem 

Dinâmica Interna 

do Receptor  

 

 INTENÇÃO 

INTENÇÃO 

OBJETO  

+ 

SITUAÇÃO 

-----------MENSAGEM--------

- 

--------------------RESPOSTA- 

FILTRO 

PERCEPTIVO 

FILTRO 

PERCEPTIVO 



Descompasso: mediação x voz interior x exterior 

http://www.mythandculture.com/weblog/evolution.jpg


DIMENSÃO DO CONFLITO 



Conflito 



Conflito  
. 

• Relação existente entre uma ou mais partes que se sente afetada por 
algum questionamento ocorrido no que foi estabelecido.  
 

• Interação complexa de interesses e valores que podem competir entre si.  
• Relações humanas. 

 
• Oportunidade de identificar problemas e resolver questões sociais ou 

socioambientais.  
• Construção social ou um feito social. 

 
• Ruptura ou distorção da dinâmica de uma relação. 
• Pontuais: capazes de serem solucionados rapidamente. 
• Graduais. 

 
• Parte do processo da vida social. 
• Funções e efeitos. 
• Patologia social. 



Círculo do Conflito  

RPMS Moldova, 3-7 October 2005

 

Circle of Conflict

RELATIONSHIP CONFLICTS 

are caused by:

•Strong emotions

•Misperceptions or stereotypes

•Poor or miscommunication

•Negative repetitive behaviour

DATA CONFLICTS 

are caused by:

•Lack of information

•Misinformation

•Different views on what is relevant

•Different interpretation of data

•Different assessment procedure

INTEREST CONFLICTS 

are caused by:

•Perceived or actual competitiveness

•Substantive (contact) interests

•Procedural interests

•Psychological interests

STRUCTURAL CONFLICTS

are caused by:

•Destructive patterns of behaviour 

or interaction

•Unequal control, ownership 

or distribution of resources

•Unequal power or authority

•Geographic, physical, environmental

factors that hinder cooperation

•Time constraints

VALUE CONFLICTS

are caused by:

•Different criterial for 

evaluating ideas or behaviour

•Exclusive intrinsically 

valuable goals

•Different ways of life ideology 

or religion

GENUINE CONFLICT

UNNECESSARY CONFLICT

Fonte:SCF  

 



Visões de conflito 
 

Tradicional: ruins e danosos. 

Relações humanas: natural e  inevitável.   

Atual: pode ser uma força positiva e é absolutamente 
necessário. 

 

Tipos de conflitos 

Ideias. 

Jogos de poder. 

Interesses. 

Interpessoais. 

Intrapessoal. 



Fontes de Conflito 
Incompatibilidade de metas Desonestidade Autoritarismo 

Interdependência das partes Negligência 
Arrogância / subestimação 

do outro 

Diferenças na interpretação dos 
fatos 

Intenção 
Preconceito e 
discriminações 

Desacordos baseados em 
expectativas comportamentais 

Atitudes que fogem ao diálogo – 
inclusive violentas 

Falha de comunicação 

Sentimentos de ameaças a 
valores e tradições 

Apego exagerado às próprias 
opiniões e crenças 

Falta de equidade de poder 
entre as partes 

Manipulação de informações ante 
a situações que envolvem risco 

Falhas no estabelecimento de 
limites 

Má condução de uma 
situação anterior de conflito 

 



Comportamentos em situação de conflito 



Estilos na solução de conflitos 

 



Posições de conflito 



GALTUNG 

Fonte: Galtung 



Fonte: Preparado para o Tribunal Superior de Justicia, Puebla, México 27/4/05 

Prof. Dr. Johan Galtung, 



Contextualizando a violência 

A multidisciplinaridade é o conjunto de disciplinas que se agrupam em torno 
de um dado tema, desenvolvendo investigações e análises isoladas por 
diferentes especialistas, sem que se estabeleçam relações conceituais ou 
metodológicas entre elas. Corresponde à uma estratégia mais limitada, 
pois continuam a se reproduzir práticas fragmentadas da ciência normal, 
ainda que se avance na incorporação de múltiplas dimensões de um 
problema. A interdisciplinaridade é a reunião de diferentes disciplinas 
articuladas em torno de uma mesma temática com diferentes níveis de 

integração. (LEFF, 2003).  



Transdisciplinariedade 

Corresponderia a uma radicalização da interdisciplinaridade, pela 
articulação de um amplo conjunto de disciplinas em torno de um 
campo teórico e operacional particular, sobre a base de uma 
axiomática comum e envolvendo um sistema de disciplinas 
articuladas em diferentes níveis, cuja coordenação se daria pelas 
finalidades e axiomática comuns. Esse tipo de integração 
possibilita o desenvolvimento de teorias e conceitos 
transdisciplinares, cuja aplicação é compartilhada por diferentes 
disciplinas e abordagens que atuam num campo teórico e 
operacional. 



O 

Processo de tecelagem contínuo que vai se 
dando por meio do compartilhamento de 
interpretações  e sentidos e da realização de 
ações articuladas que resultem melhorias 
para a comunidade. 

Mediação 



Mediação 

 

Processo complexo que implica na participação das partes e de 
um terceiro. 
Mediador pode ser um indivíduo, um grupo de indivíduos ou 
uma instituição. 
Partes escolhem o mediador. 
Neutralidade?  
Sem juízos ou decisões vinculantes para as partes. 
É somente um facilitador que colabora em um acordo 
consensual, utilizando atos de fala. 
As partes decidem se aceitam as sugestões. 



A mediação é importante? 

Para que a participação produza e implemente aquilo 
que seus atores decidirem, é preciso que exista mediação 
que consiga conduzir democraticamente  esse processo 
de construção. 



Habilidades do mediador 

 

Deve ser aceito por todos. Ouvir. Explicitar sempre. 
Entender: 
- Quais razões de envolvimento dos atores que jogam / simulam o jogo. 
- Quem deve ser envolvido? Identificação dos stakeholders. 
- Fornecer informações precocemente. 
- Balancear o poder entre os atores e seus interesses. 
- Perceber diferenças culturais e históricas dos atores, pois interfere nas estratégias (o 
mundo é do tamanho do nosso vocabulário). 
- Identificar lideranças formais ou informais dentro do processo de simulação. 
- Entender a história de como o processo de decisão é tomado. Isso pode indicar um 
padrão que melhora o entendimento da situação. 

Quem deve ser envolvido? Identificar os 
stakeholders. 
Compreensão das propostas, até antagônicas, 
delimitando áreas de aproximação e outras de 
conflito. 
Oferecer participação isonômica. 



Aprende-se com a mediação?  

Sim.  
 
Processo deve também ter um caráter educativo-pedagógico, ou seja, os 
atores percebem a disseminação de informações e de decisões. 
Entender os níveis de envolvimento público. 
Investir no processo de comunicação, tornar transparente cada fase do jogo, 
explicando os objetivos a serem alcançados em cada uma. 



Possibilidades de mediação 

Mediador com terceiro: “oficial”  

Fomentação da mentalidade mediadora. 

Cidadania e cultura de paz  

(voluntariado) 

 

Alternativas não  

excludentes 



Conflitos de interesses 

 

Quando a intensidade do 
interesse de uma pessoa se 
opõe a intensidade do 
interesse de outra pessoa. 

 
IP x IP 
IP x IC 
IC x IC 
IC x IP 
 

 

 



O que o mediador não deve fazer 

 

Ser participante ativo no conteúdo da discussão. 
 
Controlar conteúdo. 
 
Advogar uma posição. 
 
Ter um interesse no conteúdo do resultado da reunião. 
 
Influenciar a simulação. 
 
Se afastar da agenda. 
 
Se irritar com a questão em foco. 
 

 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.biu.ac.il/interdis/pconfl/merkaz.jpg&imgrefurl=http://www.biu.ac.il/interdis/pconfl/merkaz.html&h=140&w=200&sz=15&tbnid=vUsWXkrTX60J:&tbnh=69&tbnw=99&hl=pt-BR&start=14&prev=/images?q=Conflict+negotiation&hl=pt-BR&lr=&sa=G


Análise dinâmica do conflito na mediação 



Estado de Mediação e os outros 
Estados: limites e assertividade 



Estado de Mediação  



Governabilidade 

Capacidade política do governo de intermediar interesses, 
garantir legitimidade e governar. 

Capacidade ou estoque de recursos legais ou políticos  

(por vezes inclui coerção) que permitam governar. 

 

Governabilidade implica em dois aspectos: 

 i) legitimidade do governo perante a sociedade; 

 ii) adequação das instituições políticas para a intermediação 
dos interesses. 



Governança 

(Democrática): capacidade ou estoque de recursos 
(legais/políticos/culturais/gestão) que permitam, com legitimidade, justiça 
e participação e controle sociais, a obtenção de resultados efetivos nas 
intervenções governamentais. 

 

Capacidade financeira e administrativa de implementar (tornar efetiva) as 
decisões políticas tomadas pelo governo. 

 

Aspecto financeiro: superação da crise fiscal. 

 

Aspecto estratégico: redefinição das formas de intervenção no plano 
econômico-social. 

 

Aspecto administrativo: superação da forma burocrática de administrar o 
Estado. 



DIMENSÕES 

DA  

GOVERNANÇA 

CRITÉRIOS 

QUALIDADE DA 

IMPLEMENTAÇÃO 

 existência de população alvo definida; existência de cadastro sobre população alvo; existência 

de benefício definido;  

 definição de cobertura da população alvo definida; 

 definição da população coberta com benefício recebido em pontos do tempo (metas) 

 existência de critérios de elegibilidade da população alvo; grau de transparência da sua 

utilização (baixa, média,alta) 

 escala de focalização na população alvo (baixa, média, alta) 

 existência de mecanismos de articulação das instâncias governamentais envolvidas; 

VOZ E RESPONSA- 

BILIZAÇÃO 

 existência de mecanismo de controle externo do programa;  

 existência de estudos de avaliação de qualidade com população alvo;  

 existência de auditoria do programa; 

 existência de ouvidoria ou mecanismo assemelhado vinculada ao programa ou à instância 

implementadora; 

 mecanismos de responsabilização dos gestores; 

 mecanismos de participação social no programa 

QUALIDADE  

REGULATÓRIA 

 existência de mecanismo de monitoramento e avaliação;   

 existência de informações públicas sobre o programa;  

 existência da estrutura de custos; 

 existência do perfil padronizado de despesas. 

REGRAS LEGAIS 

 existência de vinculação a fontes de financiamento no orçamento público do país;  

 existência de regularidade dos fluxos financeiros do programa; 

 existência de fundamentos legais ou  normativos que sustentam a intervenção; 

 escala de adequação dos fundamentos legais ou normativos;  

 escala de regularidade do fluxos financeiros do programa 

SUSTENTABI-LIDADE 

 tempo de existência do programa;  

 qualificação da burocracia que implementa; qualificação do pessoal técnico envolvido;  

 existência de incentivos profissionais e financeiros  para a obtenção de resultados; existência 

de comunidade técnica associada à implementação do programa. 

Fonte: Prof. Geraldo Di Giovanni 



Dror: a incerteza  

Governância relaciona-se com a  
capacidade para governar.  
 
A verdadeira trajetória para o futuro será  
significativamente influenciada por atos  
e não atos da governância, dos quais  
alguns são escolhas críticas,  
que nenhuma outra instituição  
poderia ou deveria fazer.  
Entretanto, a governância atual  
não está preparada para tecer o  
futuro na direção do melhor.  
Portanto, é essencial um redesenho radical  
que aprimore as capacidades para governar  
e efetivamente influencie o futuro para o melhor,  
mediante atos de escolha e vontade coletivas  
baseadas na liberdade humana  
(DROR, 1999, p. 147).  



Justiça Restaurativa 



Justiça Restaurativa 

“A Justiça Restaurativa baseia-se num procedimento de consenso, em que 
a vítima e o infrator, e, quando apropriado, outras pessoas ou membros 
da comunidade afetados pelo crime, como sujeitos centrais, participam 
coletiva e ativamente na construção de soluções para a cura das feridas, 
dos traumas e perdas causados pelo crime. Trata-se de um processo 
estritamente voluntário, relativamente informal, a ter lugar 
preferencialmente em espaços comunitários, sem o peso e o ritual solene 
da arquitetura do cenário judiciário, intervindo um ou mais mediadores 
ou facilitadores, e podendo ser utilizadas técnicas de mediação, 
conciliação e transação para se alcançar o resultado restaurativo, ou seja, 
um acordo objetivando suprir as necessidades individuais e coletivas das 
partes e se lograr a reintegração social da vítima e do infrator”.  

 
(Slakmon, C., R. De Vitto, e R. Gomes Pinto, org., 2005. Justiça 

Restaurativa (Brasília – DF: Ministério da Justiça e Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD).  



Justiça Restaurativa 

Fonte: 
Slakmon 



Justiça Restaurativa: resultados 

Fonte: 
Slakmon 



Justiça Restaurativa: efeitos para a vítima 

Fonte: 
Slakmon 



Justiça Restaurativa: efeitos para o infrator 

Fonte: 
Slakmon 



Apreciações Situacionais: 
“Frames” 



“Frames” 

A capacidade de ler o mundo. As narrativas que um ator realiza sobre 
mundo o fazem colocar-se a si mesmo, ao referir o mundo a 

preocupações e interesses humanos.  
Uma narrativa abre e fecha possibilidades de ação. Um 

aspecto importante desta capacidade é a competência para ler o mundo 
considerando as narrativas dos outros.  

Outro aspecto refere-se à capacidade de 
distinguir afirmações de avaliações, e de avaliar a veracidade das 

afirmações e a validez das avaliações.  
As narrativas construídas dependem de um sistema de 

distinções (socioculturais e lingüísticas) que definem as possibilidades ou 
oportunidades de ação.  

Fonte: Riviera e Artmann 



O que você vê? 

20 



"O problema não é o problema. O problema é a atitude com 
relação ao problema". (Kelly Young) 

Escher 



Lago Birmânia 





Frames: apreciação situacional 



Guernica, 1937 



Quem  explica?  
De qual posição explica ? 
 
Explicação situacional a partir de informação sobre a realidade.  
 
Variáveis: leis, normas, convenções formais ou consuetudinárias, 
padrões morais e éticos, costumes, linguagens, práticas 
cristalizadas, que criam pautas de comportamento para cada um 
e para o conjunto de cidadãos.  
 
A parte processa a informação de acordo com seus valores, 
ideologia, tradições, crenças, teorias e interesses e constrói sua 
versão  da situação.  
 
 

Quantas explicações diferentes permite uma situação? 



3 Perguntas 

Por que enxergamos de maneiras diferente? 
 
Quais são os dados que você tem e eu não? 
 
Em quais experiências, valores, pressupostos 
e previsões estão baseados o seu ponto de 
vista? 



Consensus Building Institute 



Consenso: níveis de ciclos 



A construção de 
consensos só é 
possível quando se 
“mexe” no desenho 
do processo onde 
há espaço que gera 
compartilhamento 
de conhecimento e  
discussão de 
conflitos cognitivos.  
O processo é 
pautado pela 
complexidade. 
Como colocar os 
atores para discutir 
isso?  





Para se chegar ao consenso, as 
regras de argumentação devem 
orientar as discussões, 
reconhecendo 
intersubjetivamente as 
pretensões de validade com que 
se apresentam diante dos 
outros.  
Essas pretensões de validade 
podem ser reconhecidas ou 
questionadas; são elas: 
enunciado verdadeiro; 
legitimidade ou retidão; e que a 
intenção expressa coincida com 
a intenção do outro falante. 



Princípios de influência ética 

Reciprocidade: você, depois eu, 

depois você, depois eu (informações, 

concessões) 

 

Consistência: ponto de partida 

(pequeno e depois crescer). 

 

Afinidade: semelhanças, áreas para 

elogios sinceros, oportunidades de 

cooperação. 

 

Consenso: validação pessoal, poder 

das pessoas (liberação do poder das 

pessoas, mostrando:  as reações de 

muitas outras pessoas os sucessos 

passados de outros depoimentos de 

semelhantes). 

 

 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.willamette.edu/~smaser/negotiation/images/negotiationtable.jpg&imgrefurl=http://www.willamette.edu/~smaser/negotiation/&h=540&w=463&sz=45&tbnid=wKHdv4XxSbnSVM:&tbnh=130&tbnw=111&hl=pt-BR&start=6&prev=/images%3Fq%3Dnegotiation%2Btable%26svnum%3D10%26hl%3Dpt-BR%26lr%3Dlang_pt%26sa%3DG


Habermas: a vocalização do consenso 

A formação de opinião e da vontade comum são essenciais ao processo político. 
A sociedade civil é a base social de espaços públicos autônomos, em que se 
constroem a formação democrática de opinião e as vontades políticas e se 
podem canalizar e institucionalizar as vontades públicas. 
 
É um processo dialógico.  
O agir comunicativo contém a ética discursiva sob a forma de uma lógica de 
argumentação moral, normativa, universalizável, alternativa ao paradigma da 
consciência.  
 
A lógica de argumentação moral se relaciona com a tessitura, com o alcance da 
voz.  



Habermas: a vocalização do consenso 

O agir comunicativo numa relação mediada pela linguagem seria capaz de 
orientar os atores conforme “normas de vigência obrigatória” internalizadas e 
admitidas intersubjetivamente, porque a linguagem proporcionaria uma 
reflexão necessária em torno do interesse emancipatório do cidadão, com voz e 
tessitura. Livre de qualquer limitação e ameaça, a discussão pública avançaria 
em direção a um consenso geral, contribuindo para o desenvolvimento da 
autonomia dos indivíduos (HABERMAS, 2001). 
 
Metaforicamente, entende-se a tessitura como vozes. 
 
Não pode haver somente um centro de decisões, o agir comunicativo prenuncia 
vários “centros” de decisão.  
 
Os conflitos e interesses devem vir à mesa de negociação. Ideias como 
consensualidade, espaço, voz aos grupos sociais ampliam decisões conjuntas.  



Tessitura das vozes 

Somos polivocais. 
 
Dois elementos, segundo Hirschman, são fundamentais para o conflito: a saída (uma 
combinação de elementos da economia, típicos de mercado) e a voz (a política).  
 
A voz é dependente da saída, pois o ator que não dispõe da possibilidade da saída 
precisa da voz. A voz “é o oposto da saída (...). Voz é ação política por excelência” 
(HIRSCHMAN, 1973, p. 26). A voz entra em cena quando a saída não é facilmente 
encontrada, se não há saída, sou candidato à voz.  
 
A voz tem um custo, implica negociação, tempo, mobilização entendimento do 
problema, comprometimento, reivindicação, participação na decisão e 
responsabilidade na implementação.  
 
 
A voz é, em essência, ação política, abrindo um leque de possibilidades, e também de 
conseqüências (SILVA, 2003). A voz só terá efetividade se associada à capacidade de 
negociação, influência, estratégias claras para atingir o acordo. Se não houver saída, 
diminuem-se as oportunidades de voz.  



Voz coletiva 

 

http://oglobo.globo.com/pais/foi-imagem-mais-arrepiante-que-ja-vimos-
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Dramaturgia do discurso: conceitos e 
 

 categorizações interagem com estruturas institucionais  

(Hajer) parte de uma mente humana que compreende e age sobre a 
realidade na base de representações ou imagens de práticas mediadas pelo 
discurso.  
 
Os conflitos dependem essencialmente da construção e negociação de 
significados através do discurso.  
 
 
(Habermas): uma discussão que evolui é chamada de discurso e tem níveis. 
Só é possível fluir entre esses níveis, se houver simetria comunicativa, ou 
seja: i) iguais oportunidades a todos para iniciar um discurso; ii) poder igual 
entre participantes; e iii) sinceridade entre os participantes.  
 
 
(Hajer) examina os múltiplos processos de institucionalização (e 
desinstitucionalização) do discurso, que se concretizam na adoção de 
determinadas políticas e na mudança de aspectos institucionais ou da 
distribuição formal de poderes.  



Cooperação, eventual consenso, comunicação 

Harbesiana 

 

A comunicação precisa ser livre de distorção e sem qualquer custo para os 
falantes, isto é, a emissão de mensagens.  

 
 
Embora a comunicação, à primeira vista, pareça facilitar a realização de 

contratos, também abre espaço para imposição de coalizões, ameaças 
que podem perturbar a produção dos melhores resultados para uma das 
partes.  

 
 
Intersubjetividade entre comunicação e negociação: a declaração pode virar 

atos. 



Diálogo Transformador 

Objetiva facilitar a construção colaborativa de novas realidades. 
 
Forma ativa de construção conjunta do real. 
 
Desafio: construção conjunta de um futuro viável. 
 
Parte da ação, com situações de realidades múltiplas e 
conflitantes. 
 
Busca ações e condições conversacionais que têm potencial 
transformador.  
 
Contexto de aplicação: Conversações públicas 
 
 
  



Características 

Diluição da culpa individual. 
Significação do diálogo. 
 
Tradição da culpa individual sabota  o diálogo transformador.  
 
Culpar alguém é posicionar-se como alguém que sabe tudo e 
totalmente íntegro. 
 
Hostilidade é uma reação comum às acusações. 
 
Grupos antagônicos: negam sua própria participação no 
conflito, atribuindo a culpa ao outro: ricos-exploração; 
pobres-indolência. 



Diluição da culpa: responsabilidade relacional 

Outros internos: forma como se fala. 
 
Relações conjuntas: insulta-se a relação 
 
A voz da culpa individual é insuficiente.   
 
Reconhecer as formas de como participa-se de certas condições sociais 

 

Pessoas não como indivíduos isolados, como representantes de grupos, 
tradições, famílias.  

Nem todas as formas de autoexpressão são favoráveis. 

 

Participantes: falar de maneira pessoal ; contar histórias de seu próprio 
envolvimento com a questão ao invés de falar abstratamente. O princípio 
abstrato prepara o outro para a resistência. 

 



Afirmando o Outro 

 
A expressão de um indivíduo só adquire importância plena quando afirmada 
(confirmada). 
 
Afirmar significa encontrar algo dentro da expressão do outro: a que se pode 
conceder a concordância e apoio. 
 
Colocar em questão “minhas crenças” meus pensamentos e sentimentos”: se 
coloca o ser em questão. Afirmar é conceder valor, honrar a validade de 
“minha” subjetividade. 
 
Quando as realidades de um indivíduo são descartadas ou desacreditadas o 
mesmo acontece com as relações das quais derivam. 
 
Abraçar uma ideia significa abraçar novas relações. 
 
Abandonar uma ideia significa enfraquecer sua comunidade. 
 
As conversações devem assim se planejadas de forma a promover formas de 
apreciação. 
 

 



Coordenando a ações 

Gerar significados conjuntamente: desenvolver padrões sem atrito e 
reiterativos de intercâmbio. 
 
Plataforma para as conversações. 
 
Tanatópica: morte do significado; guerra, conflito armado, argumentos 
hostis, encontrar defeitos nas ideias dos outros, demonstrar a 
superioridade de sua própria posição. 
 
Sedimentada: rituais fixos, rituais públicos, padrões reiterativos de 
relacionamento onde não há lugar para o novo. 
 
Reflexão metonímica: quando as ações de um indivíduo contêm uma 
porção das ações do outro, uma parte representa o todo 
 
Quando sua resposta inclui o sentido do que foi dito. Há um encontro, cuja 
resposta aproxima e há estímulo a responder metonimicamente. 
 



Coordenação para a transformação (co-constituição) 

Discurso transformador: 
 
a) mutualidade da linguagem: fraseamento, cadências, tom de voz; 
b) mutualidade do discurso:  matizamento semiótico. Sombreamento: a 

substituição de uma palavra( sintagma) por um equivalente. Por 
exemplo “atração” por “ amor”, “tensão” por “antagonismo” .      

 
A substituição dos termos implica uma gama de diferentes associações, 
novas dimensões de significado e aberturas conversacionais novas. 
 
Argumentos mais antagônicos: com o sombreamento apropriado pode ser 
remodelado de forma a permitir a exploração de interesses mútuos. 
 
Coordenação constituidora: não é a tentativa de se precisar exatamente o 
que se quis dizer, mas de sustentar um intercâmbio sem um fim 
necessário.  
 
Abre a possibilidade de que a conversação saia do sedimentado para a 
sinergia, do convencional para o catalítico, do nascente para o novo. 
 
 

 

 



Lógica integrativa, pensamento integrativo 

 

 

Prof. Sam Richards, "tudo começa com a 
empatia": 

 

 

 

http://www.igovbrasil.com/2013/03/design-
thinking-empatia-em-servicos.html 
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Diálogo Transformador 

 

 

Busca não equalizar as diferenças, ou anulá-las, mas facilitar a 
troca de experiências. 

 

Ressalta o valor dessas diferenças, da variedade de sentidos e 
recursos que disponibilizam para a construção de novas 
visões, consensos e alternativas mais aptas. 

 

As limitações do discurso dominante são reconhecidas e as 
possibilidades de superá-lo podem ser consideradas. 
 

 



Conversações públicas 

 

• Pessoas falam a partir de um 
posicionamento de certeza, 
defendendo suas próprias 
convicções; desafiando e atacando o 
outro lado, tentando persuadir os 
outros a adotar seu ponto de vista. 

 

• Envolve troca de perspectivas e 
convicções na qual as pessoas falam 
e ouvem aberta e respeitosamente. 

 

 

• Os participantes tendem a ser líderes 
conhecidos por apresentar uma 
posição cuidadosamente elaborada. 

• Clima ameaçador: esperam-se 
ataques e interrupções por parte dos 
participantes , geralmente permitidos 
pelos moderadores. 

• Participantes falam a seus próprios 
grupos e, talvez ao grupo de 
indecisos. 

 

 

 

• Participantes falam como indivíduos 
únicos sobre suas convicções e 
experiências, revelam suas certezas e 
incertezas e tentam entender-se. 

• Os escolhidos para participar não  
são necessariamente “líderes”. Falam 
como indivíduos cujas próprias 
experiências particulares diferem de 
alguma forma das dos outros.  

• Clima de segurança: facilitadores 
propõem, obtêm acordo e executam 
com regras claras para aumentar a 
segurança e promover a conversa. 

• Os participantes falam como 
indivíduos a partir de sua própria 
experiência e uns com os outros. 

 

Debate Diálogo 



• Declarações são previsíveis e 
oferecem pouca informação 
nova. 
 

• O sucesso requer declarações 
fervorosas simples. 
 

• Os debates funcionam dentro 
das limitações do discurso do 
público dominante. 

• O discurso define o problema e 
as opções para sua resolução.  

 
• Presume que as necessidades e 

valores fundamentais já foram 
claramente entendidos. 
 

• Surgem novas informações. 
 

• O sucesso requer a 
exploração das 
complexidades da questão 
que está sendo discutida. 
 

• Os participantes são 
encorajados a questionar o 
discurso público dominante.  

• A expressar necessidades 
fundamentais que podem, 
ou não estar refletidas no 
discurso e a explorar 
diversas opções para a 
definição e resolução do 
problema.  

• Os participantes podem 
descobrir inadequações na 
linguagem e conceitos 
normalmente utilizados no 
debate público. 
 



• As diferenças entre os 
“lados” são negadas ou 
minimizadas. 
 

• Os participantes expressam 
um comprometimento 
resoluto com um ponto de 
vista, como uma abordagem 
ou ideia. 
 

• Os participantes ouvem a fim 
de refutar os dados 
apresentados pelo outro lado 
e para expor a lógica falha de 
seus argumentos. 

  
• As perguntas são feitas de 

uma posição de certeza. 
Essas perguntas 
frequentemente constituem 
desafios retóricos ou 
declarações disfarçadas. 
 

• As diferenças entre os 
participantes do mesmo “lado” 
são reveladas à medida que 
exploram as bases individuais e 
pessoais de convicções e valores. 
 

• Os participantes expressam 
incertezas, bem como convicções 
extremamente firmes. 
 

• Os participantes ouvem para 
entender e obter conhecimento 
das convicções e preocupações 
dos outros. 
 

•  As perguntas são feitas por 
curiosidade. 
 



Limites do Consenso 



Os limites do consenso, 
entretanto, está no 
entendimentos da 
situação (frames) no 
entendimento das 
estruturas, concepções ou 
apreciações situacionais.  
 
Há um processo de 
socialização no 
compartilhamento dos 
“frames”.  



O consenso pode mascarar 
múltiplos interesses. 

 
Acordos devem ser passíveis de 

mudanças. 
 
O consenso não pode ser um 

fator de pressão quando há 
tensão, discussão, desacordo 
nas negociações, (deve-se 
atingir o consenso, como 
processo). 

 
Quando a abstração do consenso 

é muito grande, “visão de 
futuro”, por exemplo, ou não 
se coloca em ações o 
acordado, os atores não 
conseguem se comprometer.  

O planejamento ganha força. 
 
Mesmo que as informações sejam 

isonômicas e igualitárias à 
todos os atores na mesa de 
negociação, há aqueles que 
usam as informações abertas 
contra aqueles que as 
abriram num primeiro 
momento. 



Os limites do consenso, entretanto, 
estão nos frames no entendimento 
das estruturas, concepções ou 
apreciações situacionais de 
determinada situação-problema. Há 
um processo de socialização no 
compartilhamento dos “frames”.  
 
Para se chegar ao consenso, as regras 
de argumentação devem orientar as 
discussões, reconhecendo 
intersubjetivamente as pretensões de 
validade com que se apresentam 
diante dos outros.  
 
Essas pretensões de validade podem 
ser reconhecidas ou questionadas; são 
elas: enunciado verdadeiro; 
legitimidade ou retidão; e que a 
intenção expressa coincida com a 
intenção do outro falante. 



Matriz: não existe texto sem contexto 

 A B C Z 

A 
 

-    

B 

 

 -   

C 
 

  -  

Z 
 

   - 

 



Intersecções entre os atores em três possíveis cenários 

 

  ATORES A B C D E X 

cenários:         

 ATORES        

 A  -      

PISO B   -     

 C    -    

CENTRO D     -   

 E      -  

TETO X       - 

 



Limites da cooperação, do discurso, do consenso 

A cooperação esbarra no limite da possibilidade de ganhos pela cooperação 
mútua, isto é, o vínculo do grupo para a cooperação pode-se dar 
momentaneamente, frágil, só duraria enquanto a oportunidade pedisse.  

 

Os bens públicos correspondem a essa tipologia de problemas, com ações 
individuais que produzem resultados que afetam a todos participantes 
igualmente.  

 

O desafio da cooperação é buscar alternativas, encontrando formas de evitar 
que os atores voltados somente aos seus próprios interesses possam 
contribuir para o provimento do bem comum.  



Limites da cooperação, do discurso, do consenso 

Habermas considera um discurso o processo de avaliação crítica de 
reivindicações de validade apresentadas por atores sociais que visam ao 
entendimento mútuo por meio do consenso. O discurso tanto inclui como 
exclui os atores, na questão da participação. O pressuposto do discurso é a 
situação ideal de fala, ou seja, um contexto livre de dominação tal que 
permita aos participantes chegar ao entendimento mútuo. 

 

A cooperação tem seu paradoxo. Para descobrir as possibilidades de 
cooperação, em vez de se destacar o que os atores têm em comum no jogo 
social, devem-se identificar as visões, interesses que os diferenciam ou 
divergem.  
 

Discursos conferem poder, formas de manipulação, manutenção ou mudanças 
no status quo e estão intrinsecamente vinculados à política.  



REDES DE CAPITAL SOCIAL 



Capital Social 

Capacidade e a habilidade dos cidadãos de se conectarem, trocarem 
informações, compartilharem conhecimentos por meio de redes, 
propiciando fluxo de comunicação, elemento essencial para construir 
a apreciação situacional, para o desenvolvimento de estratégias e o 
alcance das modificações pretendidas por esses atores. 

 
O aumento da transparência na gestão pode ter por consequência o aumento 

de simetria entre os atores/agentes. 
 
Compromisso explicitado: de solidariedade e co-responsabilidade são 

aspectos indispensáveis para a dimensão da gestão e direito à 
cidadania.  

 
Processo de tecelagem contínuo que vai se dando pelo compartilhamento de 

interpretações e sentidos e da realização de ações articuladas pelos 
parceiros.  



Capital Social: potencial analítico 

Evans: enfatizou o papel decisivo da burocracia estatal na formação de CS, no que se 
refere à função de o Estado passar da ação reguladora da interação social 
para a de indutor e mobilizador do capital social, ligando cidadãos e 
mobilizando as agências públicas a aumentarem a eficiência governamental.  

 
Puttnam: há, nas comunidades, estoque significativo de CS, redes sociais de 

compromisso cívico que incitam a prática geral da reciprocidade. Refletem o 
grau de confiança existente entre os diversos atores sociais, seu grau de 
associativismo e o acatamento às normas de comportamento cívico.  

 
Coleman: envolve o plano individual, apontando sua capacidade de relacionamento, 

sua rede de contatos sociais baseadas em expectativas de reciprocidade e 
comportamento confiáveis. No plano coletivo, ajudaria a manter a coesão 
social, pela obediência às normas e leis; a negociação em situação de conflito 
e a prevalência da cooperação sobre a competição.  

 
Bordieu: conjunto de relações, laços sociais e redes de ajuda mútua que podem ser 

mobilizadas para beneficiar o indivíduo ou sua classe social; seria a 
propriedade do indivíduo ou do grupo. CS em termos de estratégia de classe, 
como instrumento, e ilumina os benefícios que resultam em virtude da 
participação dos indivíduos em grupos e o papel que a sociabilidade pode 
trazer aos mesmos. O agregado de recursos reais ou potenciais, que são 
ligados ao domínio de uma rede de conexões institucionais de habilidades ou 
reconhecimento mútuos. 

 



Mediação/negociação: construção potencial 

 

Há nas comunidades, estoque significativo de CS, redes sociais de 
compromisso cívico que incitam a prática geral da reciprocidade. 
Refletem o grau de confiança existente entre os diversos atores 
sociais, seu grau de associativismo e o acatamento às normas de 
comportamento cívico.  

 
No plano individual: capacidade de relacionamento, rede de contatos sociais 

baseadas em expectativas de reciprocidade e comportamento 
confiáveis.  

No plano coletivo: coesão social, pela obediência às normas e leis; a 
negociação em situação de conflito e a prevalência da cooperação 
sobre a competição.  

 
Conjunto de relações, laços sociais e redes de ajuda mútua que podem ser 

mobilizadas para beneficiar o indivíduo ou sua classe social; seria a 
propriedade do indivíduo ou do grupo. 

O agregado de recursos reais ou potenciais, que são ligados ao domínio de 
uma rede de conexões institucionais de habilidades ou 
reconhecimento mútuos. 

 



Redes e mediação 

 

Estruturam os campos de diversas dimensões do social. 
 
Existem vínculos entre indivíduos, entidades e organizações que estruturam 

as mais variadas situações sociais, influenciando o fluxo de bens 
materiais, ideias informação e poder. As redes trocam por meio dos 
(entre os) indivíduos, entre organizações (dentre elas) e o setor 
público (burocracia, classe política, etc.), entre os indivíduos e o setor 
público, dentre outras possibilidades. 

 
Poder e as redes: indica a existência de constrangimentos e de permanência 

nos contextos que cercam os atores. Como os padrões de vínculo e as 
posições nas redes tornam mais ou menos prováveis alianças e 
coalizões estratégicas, e dão acesso diferenciado a informações e 
recursos, as estruturas das redes de políticas influenciam de maneira 
importante as dinâmicas do poder no interior do Estado. (Marques: 
2006). 



O conjunto articulado de 
atores, instituições e 
padrões de relação – 

influenciam-se mutuamente 
de uma forma complexa ainda 

não compreendida, 
em especial no que se refere 

às redes. 



Fluxos do poder e as redes. 



 

 

Modelos de partilha de poder.  
 

Modelo que tenta eliminar 
tensões e contradições. 

 
Uso eficientemente recursos, 

eliminando duplicação de 
programas. 

 
Impulsiona o fluxo de boas 

ideias e cooperação entre os 
diferentes atores. 

 
Produz serviços estruturados 

do ponto de vista do 
beneficiário final. 



Redes intersubjetivas de pactuação, construídas a partir do seu reconhecimento 

como formas de reconhecimento do outro como legítimo outro na convivência 

(Maturana, 1998 apud Teixeira, 2003). 

 



Articulando redes 



CS: bem público, subproduto de outras atividades sociais, fundado em redes 

horizontais e nas relações de confiança 



Joined-Up Government (JUG)  

Governança conjunta com modelos de partilha de poder.  
 
Modelo que tenta eliminar tensões e contradições entre as diferentes 

políticas. 
 
Usar eficientemente recursos, eliminando duplicação de programas. 
 
Impulsionar o fluxo de boas ideias e cooperação entre os diferentes atores. 
 
Produzir serviços estruturados do ponto de vista do beneficiário final. 

Possibilidade de construção de futuro negociado. 



Governança integrada: negociação e parceiras 
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VIABILIZANDO A MEDIAÇÃO 
ORGANIZACIONAL 





Estratégia e tática 

Conceito de estratégia: como 

modo de lidar ou cooperar com 

outro em um jogo para vencer 

sua resistência ou ganhar sua 

colaboração. 
 

Fonte: Carlos Matus 

Tática: o uso dos recursos escassos na produção 

da mudança situacional imediata. 

Estratégia é o uso da mudança situacional imediata 

para alcançar a situação-objetivo do plano. 

É um modo para avançar de situação em situação, 

em uma série de movimentos táticos,  

até alcançar a situação-objetivo. 

 



Três estilos 

O estilo Chimpanzé: o fim sou eu. 

O Estilo Maquiavel: o fim justifica os meios. 

O Estilo Gandhi: a força moral e o consenso. 
 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://virtualbooks.terra.com.br/freebook/colecaoridendo/biografias/fotos/maquiavel.jpg&imgrefurl=http://virtualbooks.terra.com.br/freebook/colecaoridendo/biografias/Maquiavel.htm&h=271&w=200&sz=7&hl=pt-BR&start=2&tbnid=Te-PgKqJFrd_UM:&tbnh=113&tbnw=83&prev=/images%3Fq%3Dmaquiavel%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-BR
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.thequoteblog.com/wp-content/uploads/2007/06/gandhi.jpg&imgrefurl=http://www.thequoteblog.com/category/mohandas-gandhi/&h=388&w=300&sz=40&hl=pt-BR&start=9&tbnid=-D9_HPdRRDA1QM:&tbnh=123&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dgandhi%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-BR


Mediação intraorganizacionais 

núcleo operacional governamental

linha intermediária

suporte

técnico

suporte

administrativo

NÚCLEO ESTRATÉGICO

NÚCLEO

ESSENCIAL

núcleo operacional extra-governamental



MEDIAÇÃO E VOCABULÁRIO 



Tessitura das vozes 

 

 

 

A voz é, em essência, ação política, abrindo um leque de possibilidades, e 
também de consequências (SILVA, 2003).  

 
A voz só terá efetividade se associada à capacidade de negociação, influência, 

estratégias claras para atingir o acordo. Se não houver saída, diminuem-se 
as oportunidades de voz. A voz é dependente da saída, pois o ator que 
não dispõe da possibilidade da saída precisa da voz.  

 
A voz tem um custo, implica tempo, mobilização entendimento do problema, 

comprometimento, reivindicação, participação na decisão e 
responsabilidade na implementação.  



Mediando os discursos 

 

O discurso está imbuído de razão que ajuda na fundamentação do argumento. 
 
A finalidade dos discursos pode chegar a um acordo que não seja produto de 

coerções externas ou internas exercidas em uma discussão, mas produto do 
peso das evidências e de argumentação.  

 
Para a mediação é preciso compreender os  discursos, desenvolver ou partilhar 

uma compreensão comum para solucionar a situação.  
 
O discurso é construído para a ação. Por meio do enunciado, elaborado a partir 

do repertório do falante e sua interpretação da realidade, ele busca 
promover uma interação com o outro falante suposto no diálogo, ao qual 
ele se dirige.  

 
A eficácia da comunicação, no sentido de produzir a ação, tem relação com os 

recursos de poder de cada um dos interlocutores envolvidos no processo de 
interanimação dialógica e com o reconhecimento desse poder.  
 

 



Vocalização do consenso 

A formação de opinião e da vontade comum são essenciais ao  processo de 
mediação. 
Ética o tempo todo.  
Processo dialógico.  
A moral, normativa, universalizável, alternativa ao paradigma da consciência: 
contexto.  
 
Voz  transdisciplinar, possibilitando o afrouxamento de fronteiras disciplinares.  
 
Partes livres de qualquer limitação e ameaça, a discussão pública avançaria em 
direção a um consenso geral, contribuindo para o desenvolvimento da 
autonomia dos indivíduos. 
 
Não pode haver somente um centro de decisões. Os conflitos e interessesdevem 
vir à mesa. Ideias como consensualidade, espaço, voz, ampliam decisões 
conjuntas.  

 



“A linguagem é como 
seda furta-cor: tudo 
depende do ângulo em 
que é olhada.” John 
Fowles. 



O mundo é do tamanho do seu vocabulário? 

Don Quixote, 

de Salvador Dali  



Mediação como espiral de aprendizagem 



Intersubjetividade: comunicação x mediação 

O caráter de ação do ato de fala deve-se à sua potencialidade para criar novas realidades no 
mundo. Postulam a capacidade de a linguagem criar realidades. As declarações, por exemplo, 
são atos de fala que, diferentemente das afirmações, não pretendem dar conta de um estado 
de coisas no mundo, mas que têm o poder de transformá-lo. São atos que, quando 
proferidos, geram uma nova realidade no mundo.  
Declarações precisam estar ancoradas na autoridade; legitimidade do 
Ator-sujeito que as profere. A tomada de decisões corresponde, em geral, ao terreno das 
declarações.  
 
Ainda em relação à concepção da linguagem como geradora de compromissos, Austin e 
Searle sustentam que, nas várias classes de atos de fala, os atores ou interlocutores se 
comprometem com algo, variando a natureza desse compromisso e o critério de aferição do 
mesmo. .... em todos os atos de fala, os atores contraem compromissos, seja com a verdade 
da afirmação proferida, com a sinceridade a respeito das promessas feitas ou com a 
consistência de suas petições. O nível de cumprimento desses compromissos lingüísticos está 
na base de um determinado juízo sobre a confiança que a fala e ação de um ator/locutor 
suscita nos outros atores. Os juízos são uma forma especial das declarações.  

Fonte: Riviera e Artmann 



ESTRATÉGIAS  



Estratégias 



Estratégia e tática 



Estratégia 

A estratégia é um modo de encadear a mudança situacional e de aproximar-me 
da situação-objetivo, superando os obstáculos ativos e criativos que o outro 
opõe, em sua luta para obter êxito, lembrando que seu êxito pode ser a 
minha derrota, a não ser que surjam espaços de cooperação sobre objetivos 
comuns.  

 
Se a estratégia é conflitiva, a cadeia de situações deve ser crescentemente 

favorável a mim e desfavorável ao outro, em circunstâncias nas quais o 
outro tenta fazer o mesmo que eu.  

 
Em contrapartida, se a estratégia for de cooperação, todos ganham com a 

mudança.  
 



Onde termina uma estratégia e começa outra?  

Pensar na situação resultante de uma ação como se 
ela fosse a situação inicial da ação seguinte.  

 

A mediação pode prever e prover o movimento 
seguinte, evitando becos sem saída e afastando a 
incerteza.  

 



Estratégias 

. 

Estabelecer diretrizes para 

novos acordos (pautas) sem 

atitudes agressivas. 

Trabalhar acordos nos 

assuntos, criando visão 

positiva do futuro e 

reconciliação com o passado 

Estimular busca conjunta de 

soluções específicas. 

Gerar informações confiáveis 

para todas as partes.  



Motivação de atores 
 
Existem reações de apoio ou rejeição que podem viabilizar politicamente a implementação 
das operações do plano ou ao contrario inviabilizá-las.  
 
Na geração dessas posições pesam: a inércia, a desconfiança, a rivalidade, os preconceitos, a 
cegueira situacional, os interesses e as pequenas parcelas de 
 poder.  
 
A viabilidade é resultado de pressões exercidas pelos atores, contra ou a favor. 
 
INTERESSE: pode ser de: apoio, rejeição, ou indiferença pura, indiferença tática, indiferença 
inconsciente e indiferença por indecisão. 
 
VALOR : Cada ator social atribui um valor a cada operação, e esse valor indica a importância 
que a operação representa para ele, calculada a partir da estimativa da magnitude do seu 
impacto. O valor indica se uma operação importa muito, pouco ou nada para o ator analisado.  
 
Pode-se qualificar o valor em uma escala, tal como: A = alto, M = médio, e B = baixo. 
 

 
 



Fonte: Matus 



Tática?  A Retirada  

“Em pequenas coisas, a perseverança é favorável. As 
circunstâncias são de tal ordem que as forças hostis, 
favorecidas pelo tempo, avançam. Neste caso a retirada é 
a atitude correta, levando por isso ao sucesso. O êxito 
consiste em afastar-se da maneira adequada. Retirar-se 
não é o mesmo que fugir. Na fuga, busca-se apenas salvar 
a si mesmo, a qualquer preço. A retirada, ao contrário, é 
um sinal de força. Não se deve perder o momento 
adequado, enquanto ainda se possui força e posição. 
Assim se poderá interpretar a tempo os sinais do 
momento, e preparar uma retirada provisória e oportuna, 
em vez de se envolver numa luta desesperada de vida ou 
morte. Deste modo não se abandona simplesmente o 
campo ao inimigo, porém dificulta-se-lhe o avanço, 
resistindo em setores específicos. Desta forma, durante a 
retirada já se prepara o contra-ataque. Não é fácil se 
compreender as leis de uma tal retirada construtiva. O 
significado que jaz oculto em tais épocas é importante”. 
 (Fonte: I Ching) 



 Estratégias 

Gerenciar as relações e comunicação entre os atores através da 
participação. 
 
Mediar questões específicas, clarificar posições. 
 
Soluções conjuntas para determinada situação. Monitorar a 
implementação e revisão dos acordos realizados. 
 
Quem deve ser envolvido? 
Balanceamento das estratégias dos atores. 
 
Perceber diferenças culturais e históricas dos atores, interfere 
nas estratégias (o mundo é do tamanho do nosso vocabulário). 
 
Identificação de lideranças formais ou informais. 
 
Entendimento da história, como o processo de decisão é 
tomado. 
 



Algumas Estratégias 

Criar viabilidade sustenta-se na possibilidade 
de que é possível, até um certo ponto, 
modificar motivações, através de estratégias 
de mobilização, pressão, convencimento ou 
cooptação.   
 
Uma análise preliminar de inviabilidade não 
significa o abandono da tentativa de acordo.  
 
É possível lutar pela sua viabilização, através da 
utilização de estratégias e táticas. 
Registro é imprescindível. 
 
Evite consensos falsos. 
 
Observe acordos tensos. Explorar ideias de 
convergência e divergência. 



PODER 



PODER E NEGOCIAÇÃO 



Poder x negociação: simétrico ou assimétrico? 



Possibilidade de alguém impor sua vontade sobre o comportamento de outras 
pessoas” (Weber, apud Galbraith, 1986). 
Uma das finalidades: o poder é o próprio exercício do poder: rituais. 
Bertrand Russel: o poder está para as ciências sociais como a energia está para a 
física. Não se pode estudar as relações entre os homens sem entender o 
fenômeno do poder. 
Diogo Moreira: o poder é um fenômeno social, no qual uma vontade individual ou 
coletiva, se manifesta com a capacidade de estabelecer uma relação da qual 
resulta uma produção de efeitos desejados. 
Para a configuração do poder exige-se a existência de uma vontade. (Ver Discurso 
da Servidão Voluntária). 
Bobbio: classifica o poder conforme o meio empregado para sua manifestação: 
poder econômico, cujo meio é a riqueza; poder ideológico, cuja moeda é o saber e 
o poder político, que se vale da força como último recurso para sua manifestação. 
Bobbio: poder significa ter a “capacidade” de premiar ou de punir, a fim de obter 
o comportamento desejado (que também pode ser conseguido através de 
promessas de recompensas ou punições). 

Poder: anatomia 



Carlos Matus:“O anjo da mofa nos adverte:  Não abuses do poder, o poder corrompe.  
Mais vale toda a tua vida de homem que seis anos como governante; a arbitrariedade 
é corrupção”. (Adeus Senhor Presidente; Governantes Governados). Para Matus, o 
poder concentrado reduz a capacidade de resposta oportuna do sistema diante das 
mudanças da realidade e das oportunidades, enquanto o poder bem distribuído 
permite que cada nível organizativo se detenha em problemas de alto valor. 
 
 
Galbraith: a análise do poder deve considerar a análise dos instrumentos pelos quais 
ele é exercido e as “fontes do direito” (isto está atrelado necessariamente com o 
contexto histórico). Três instrumentos: coação (submissão se dá pela imposição),  a 
recompensa (poder compensatório) e a persuasão (poder condicionado, conseguida 
pelo convencimento). 
 
 
Robert Cialdini: o poder Normativo, é na verdade mais amplo, engloba vários outros 
tipos de formas de persuasão e influência, muitas vezes difíceis de reconhecer, 
surpreendentes. Influence, The Psychology of Persuasion (O Poder da Persuasão, em 
português). 

Poder: anatomia 

http://www.amazon.com/Influence-Psychology-Persuasion-Business-Essentials/dp/006124189X/ref=pd_bbs_1/103-4909939-1381451?ie=UTF8&s=books&qid=1191555489&sr=8-1
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/produto.dll/detalhe?pro_id=1416806&ID=C95134247D70A050029131017


Poder: anatomia 

Galbraith: no livro A Anatomia do Poder, o poder se origina da personalidade 
(alguém é persuasivo, coercitivo ou “compensador”); da propriedade (alguém tem 
riqueza, renda, dinheiro) e da organização (estruturação de modelos sociais, 
alguém é chefe de algo).  
 
 
Toffler (1990); o poder tem fontes básicas: o “músculo” (força), o “dinheiro” 
(riqueza) e a “inteligência” (conhecimento), esta última como fonte de maior 
qualidade, pela possibilidade de incrementar a aplicação de outras fontes. 
 
 
Não se estudar essas fontes isoladamente. 
Rousseau: “mesmo o mais forte nunca é suficiente forte para ser sempre o amo, a 
não ser que transforme a força em direito, e a obediência em dever”.  
Somente o poder pode criar direito e somente o direito pode limitar o poder: 
Bobbio, 1986. 
 
Todos os instrumentos podem ser combinados. Suas inter-relações são muito 
complexas. 
 
Com a organização, os instrumentos de poder (coação, recompensa e persuasão) 
ganham forma e estrutura, sendo que a efetividade da ação organizacional está 
relacionada ao seu grau de submissão interna. Só há simetria de pólos de poder 
quanto às fontes e aos instrumentos. 

http://www.submarino.com.br/books_productdetails.asp?Query=ProductPage&ProdTypeId=1&ProdId=1947448&ST=SR


Poder: anatomia 

"Dizendo poder, não quero significar 'o poder', como um conjunto de instituições e 
aparelhos garantidores da sujeição dos cidadãos em um estado determinado. Também 
não entendo poder como um modo de sujeição que, por oposição à violência, tenha a 
forma de regra. Enfim, não o entendo como um sistema geral de dominação exercida 
por um elemento ou grupo sobre o outro e cujos efeitos, por derivações sucessivas, 
atravessem o corpo social inteiro.  
 
A análise em termos de poder não deve postular, como dados iniciais, a soberania do 
Estado, a forma da lei ou a unidade global de uma dominação; estas são apenas e, 
antes de mais nada, suas formas terminais.  
 
 
Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, como a multiplicidade de 
correlações de forças imanentes ao domínio onde se exercem e constitutivas de sua 
organização; o jogo que, através de lutas e afrontamentos incessantes as transforma, 
reforça, inverte; os apoios que tais correlações de força encontram umas nas outras, 
formando cadeias ou sistemas ou ao contrário, as defasagens e contradições que as 
isolam entre si; enfim, as estratégias em que se originam e cujo esboço geral ou 
cristalização institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas 
hegemonias sociais." (FOUCAULT, 1993:88-89). 



O poder, para Foucault, provém de todas as partes, em cada relação entre 
um ponto e outro. Essas relações são dinâmicas, móveis, e mantêm ou 
destróem grandes esquemas de dominação. Essas correlações de poder 
são relacionais, segundo o autor; se relacionam sempre com inúmeros 
pontos de resistência que são ao mesmo tempo alvo e apoio, "saliência 
que permite a preensão" (FOUCAULT, 1993:91). As resistências, dessa 
forma, devem ser vistas sempre no plural. 

Poder: anatomia 



Discurso da escassez 

Escassez: linguagem 
do medo: o que nos 
move é a perda. 
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