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O artigo ou ensaio que aqui se propõe integra o trabalho de conclusão do curso de 

especialização em Jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, cujo título é “A 

Comunicação na Mediação: compreender para mediar e mediar para compreender”. 

Nesse ponto, o texto abordará três métodos de acordos familiares de relevância judicial: 

acordos celebrados durante o processo litigioso, mediante proposta de um juiz às partes; 

acordos celebrados por conciliadores do tribunal na fase prévia ao processo judicial e, 

por fim, acordos celebrados por mediadores extrajudiciais. O primeiro e segundo 

métodos serão analisados de forma crítica, tanto pela coercibilidade como pela 

superficialidade que os caracterizam. Para tanto, haverá relatos de casos vivenciados 

pela autora (como advogada), assim como a análise de algumas conciliações realizadas 

no centro de conciliação do Tribunal de Justiça, em Santana do Parnaíba, SP. Já o 

terceiro método, o da mediação, será analisado sob o enfoque positivo de solução às 

críticas anteriores. O ponto de partida para prestigiar o método da mediação perante os 

demais é a capacidade que esse método possui de integrar o acordo (de divórcio ou 

herança, por exemplo) ao contexto da família, e não de a família se adequar a um 

acordo. Nesse sentido, vale o estudo do pensamento da compreensão no sentido de 

integração e união, para que o pacto seja moldado na família, dando relevância aos 

sentimentos, ao momento familiar dificultoso e aos fatores externos que possam 

interferir no grupo familiar, muitas vezes, peças-chave para a solução de um problema. 

Vale também o estudo do diálogo, a partir da obra de David Bohm, e das técnicas da 

mediação como apresentadas por Violeta Dou. O facilitador é incentivado a estimular o 

aparecimento desses sentimentos importantes para o acordo, empoderando os mediados 

para que possam falar e ouvir (mais que escutar) um ao outro.  

 

Palavras-chave: Teoria e Epistemologia da Compreensão. Mediação. Diálogo. Conflito 

Familiar. Acordo. 
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