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RESUMO

A segurança pública tem ocupado pauta importante na sociedade à medida que a complexidade das relações humanas e a intensa dinâmica social têm apontado
novos contextos e com eles a necessidade de novas respostas. A compreensão tradicional e estrita da atividade policial em sua totalidade repressiva não tem
atendido a esse cenário contemporâneo, que tem buscado meios alternativos para resolução de determinados conflitos. Nessa direção, o presente artigo objetiva
analisar a contribuição da mediação de conflitos para a diminuição da violência, partindo de um estudo do “Programa Acorde-Porque conversar resolve”,
implantado em um bairro de Aracaju, no estado de Sergipe.

Palavras-chave: Segurança Pública. Mediação de Conflitos. Prevenção. Programa Acorde.

ABSTRACT

Public safety has occupied an important role in society as the complexity of human relations and the intense social dynamics have pointed to new contexts and with
them the need for new answers. The traditional and strict understanding of police activity in its repressive totality has not addressed this contemporary scenario,
which has sought alternative means to resolve certain conflicts. In this direction, the present article aims to analyze the contribution of conflict mediation to the
decrease of violence, starting from a study of the "Acorde-Why-Talk-Solve Program", implanted in a neighborhood of Aracaju in the state of Sergipe.

Keywords: Public Security. Conflict Mediation. Prevention. Program Acord.

RESUMEN

La seguridad pública ha ocupado pauta importante en la sociedad a medida que la complejidad de las relaciones humanas y la intensa dinámica social han
apuntado nuevos contextos y con ellos la necesidad de nuevas respuestas. La comprensión tradicional y estricta de la actividad policial en su totalidad represiva no
ha atendido a ese escenario contemporáneo, que ha buscado medios alternativos para la resolución de determinados conflictos. En esta dirección, el presente
artículo objetiva analizar la contribución de la mediación de conflictos hacia la disminución de la violencia, partiendo de un estudio del "Programa Acorde-Porque
conversar resuelve", implantado en un barrio de Aracaju, en el estado de Sergipe.

Palabras clave: Seguridad Pública. Mediación de Conflictos. Prevención. Programa Acorde.

1 INTRODUÇÃO

A discussão acerca da segurança pública tem alcançado os diversos setores da sociedade por sua influência direta na vida das pessoas. Se antes essa pauta
estava distante, atualmente, em razão do aumento da violência e não somente isso, da complexidade relacionada ao crime, a polícia tem buscado novas formas de
atuação e com isso investido no viés preventivo para combater a violência.

À medida que a sociedade entende o seu papel e a polícia repensa seu olhar para essa relação, há a possibilidade em se transformar diversos contextos através
dessa interação polícia-comunidade, tendo como ferramenta a mediação de conflitos.

O presente artigo [2] objetiva analisar a contribuição da mediação de conflitos para a diminuição da violência, partindo de um estudo do “Programa Acorde-Porque
conversar resolve”, implantado em um bairro de Aracaju, no estado de Sergipe.

Nesse contexto, o Programa Acorde – “Porque conversar resolve”, realizado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe (SSP/SE) em parceria
com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) se constitui como política pública de prevenção à criminalidade executada com o apoio do governo
federal e inserida nas ações do plano “Brasil Mais Seguro” em Sergipe.

Instituído no estado de Sergipe através da Portaria nº 15, de 15 de outubro de 2014, O Programa Acorde consiste na institucionalização da “mediação de conflitos
como instrumento de ação policial, para prevenção de violência e da criminalidade em áreas de maior vulnerabilidade criminal”.

As primeiras experiências emanam de um aparente paradoxo – como num bairro rotulado como violento (bairro Santa Maria, também conhecido com “Terra Dura”)
pode ter êxito um projeto de mediação de conflitos A escolha do bairro para ser piloto no projeto se deu justamente em razão de, à época, ser o bairro com maior
índice de conflitos de menor potencial ofensivo.
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Em setembro de 2013 nasce o Núcleo Santa Maria e em pouco tempo se destacou com os seus primeiros resultados apresentados no V Colóquio de Segurança
Pública, tido como “uma das experiências exitosas em Sergipe que mereceram o financiamento da Secretaria Nacional de Segurança Pública” (SERGIPE, 2016, p.
55).

Assim, desde dezembro de 2013 entrou em vigor o Convênio de nº 793104/2013 cujo objeto é a ampliação das atividades do Programa Acorde, atualmente
presente na 9ª e 11ª Delegacias Metropolitanas.

Trata-se de “instrumento alternativo de atendimento da demanda de crimes de menor potencial ofensivo, com vistas à mediação de conflitos interpessoais que
importem em potencialização dos riscos sociais de violência” (SERGIPE, 2016, p. 54).

Como objetivo geral, a pesquisa pretendeu verificar como o Programa vem sendo aplicado na 9ª Delegacia Metropolitana, no Bairro Santa Maria. Quanto aos
objetivos específicos se buscou traçar uma caracterização do projeto: perfil dos envolvidos, tipificação dos casos, índices de resolução etc, e mais, compreender
como os atores que elaboram e implementam o programa, e também os seus usuários avaliam sua importância e efetividade.

Foi utilizada também a Cartilha do Programa Acorde, intitulada “Conheça o caminho para resolver um conflito”, o qual de forma simples e clara expõe aspectos
fundamentais do Programa em estudo.

Vale mencionar que as fontes documentais e, em especial, as fontes bibliográficas mencionadas aqui não esgotam a temática, motivo pelo qual, inclusive, foram
ampliadas ao longo do estudo.

A presente pesquisa consistiu num estudo de caso no qual foram utilizados métodos quantitativos e qualitativos. Quantos aos métodos de procedimento foram
utilizados os métodos histórico e estatístico. O primeiro subsidiou a breve investigação histórica da polícia; o segundo permeou a realização do levantamento dos
casos mais comuns, o perfil dos envolvidos e o índice de resolução obtido na mediação dos conflitos, sendo, portanto imprescindível para a análise acurada do
Programa Acorde.

Quanto às técnicas de pesquisa foram utilizadas: pesquisa bibliográfica quantos aos temas da segurança pública e atuação policial preventiva; pesquisa
documental no arquivo do Programa Acorde, através do acesso às estatísticas disponibilizadas pelo Programa, fichas de mediação e demais documentos que
compõe o acerva do Programa.

Por fim, foram utilizadas as técnicas de observação participante e entrevista. Aquela consistiu na observação das sessões de mediação realizadas pelo Programa
Acorde no Bairro Santa Maria, no último bimestre de 2017; essa em entrevistas, do tipo semiestruturadas, realizadas com a delegada idealizadora do Programa
“Acorde”, o delegado responsável pela 9ª Delegacia Metropolitana, onde funciona, em prédio anexo, o Acorde, bem como com a equipe de policiais/escrivãs civis
mediadores do Programa no Bairro Santa Maria, e ainda, informalmente com vítimas e ofensores.

2 A ATIVIDADE POLICIAL E SEU VIÉS PREVENTIVO – RAIZES HISTÓRICAS, PERSPECTIVAS E DESAFIOS

(Re) pensar a Segurança Pública sob a ótica preventiva implica aprofundar-se na atividade policial, em outras palavras, um olhar que emerge atenção e análise
necessárias para uma real mudança de paradigma.

Historicamente, expõe Scuro Neto (2010, p. 255), os primórdios da segurança pública e da organização de uma força policial surgem na Europa. Portugal, em 1605
“a administração do rei Filipe IV determinou que funcionários ficassem de prontidão para evitar que desocupados, ladrões, escravos e a escória em geral
cometessem crimes e permanecessem impunes”. Já na Inglaterra, em 1748, Henry Fielding, magistrado, cria os primeiros agentes da lei cujo trabalho era
voluntário e visava à captura de marginais nas ruas de Londres. “Somente em 1829 o Parlamento inglês regulamentou a Metropolitan Police como órgão
autorizado a prevenir a criminalidade e apreender infratores.”, isto porque, segundo Rolim (2012, p. 25) “o que os ingleses temiam era, precisamente, o exemplo
francês de polícia a serviço de objetivos políticos e capaz de ameaçar liberdades individuais.”.

Pelas questões relacionadas à segurança pública serem, inicialmente, ligadas ao Direito Privado, não havia razão de ser para existência de uma instituição policial
profissional que zelasse pela segurança pública. Por isso os historiadores reportarem o nascimento das polícias modernas ao fato do aparecimento de diversas
revoltas populares e desordens nas ruas ocorridas em grande parte dos países europeus e o consequente despreparo dos governos para lhe dar com tais
situações; motivo pelo qual surge, assim, uma estrutura permanente e profissional – as forças policiais modernas. (ROLIM, 2012).

A respeito do conceito é de suma importância desenvolvê-lo, pois o mesmo vem sofrendo alterações por parte da doutrina, as quais são substanciais para a ideia
que se quer construir (e viver) de polícia.
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Tradicionalmente, Rolim (2012) aponta que autores como Bayley (2001), Bittner (2003) e Monjarder (2003), de forma geral, constroem o conceito de polícia tendo
como núcleo a legitimidade do uso da força. Logo, o trabalho firmado neste pressuposto caracteriza-se como “policial”. Todavia, ainda que tal uso seja tratado
pelos autores como uma possibilidade ou um ‘autorização genérica’, colocá-lo no cerne/na essência do mandato policial aprisiona a ideia reformadora e
democrática do papel da polícia.

O viés que se distancia do modelo tradicional propõe uma perspectiva humanística à atividade policial, sem menosprezar seu papel repressivo, todavia retirando-o
da centralidade do conceito. É mister destacar tal conceito:

Penso que o paradigma de que o trabalho policial pode ser definido como aquele correspondente ao monopólio do uso da força pelo Estado
– seja no plano fático, seja enquanto possibilidade coercitiva – poderia ser substituído, com vantagem, pela ideia de que cabe à polícia
“proteger as pessoas” ou “assegurar a todos o exercício dos seus direitos elementares”. Entre esses direitos estariam o direito à vida, à
integridade física, à liberdade de opinião e à propriedade. Missões para as quais, como se sabe, é preciso, eventualmente, empregar a
força ou deixar claro que se poderá emprega-la. Em vez de uma definição a partir do poder concedido à autoridade policial, teríamos, então,
uma definição a partir daquilo que se espera que a polícia faça. Uma definição desse tipo tornaria possível que o papel da polícia fosse
percebido como mais importante ainda, e, ao mesmo tempo, projetaria uma moldura na qual a noção de direito é destacada. (ROLIM, 2012,
p. 28)

A partir desse novo olhar, a inteligência policial figura de forma elementar na transição do modelo policial reativo para o proativo, à medida que compete a esta a
elaboração de perfis, consecução de objetivos específicos, avaliações estratégicas e táticas.

Assim, nascem as tendências de policiamento no século XXI, que apregoam em sua essência um novo paradigma: o modelo de policiamento dirigido à solução de
problemas e o modelo de policiamento comunitário.

Ambos os modelos, em suas proporções e perspectivas colocam a comunidade num lugar de destaque [4], superando uma atuação policial pautada em prender
criminosos, trazendo então uma noção de polícia analítica ou inteligente, “baseada no diagnóstico de problemas da comunidade, em identificação, análise e
concepção de respostas às circunstâncias que dão origem a incidentes.” (SCURO NETO, 2010, p. 273).

No Brasil, o marco do modelo preventivo de polícia tem suas bases no processo de redemocratização do país, implicando uma revisão quanto ao modus até então
adotado:

O modelo clássico da manutenção da ordem pública pautado, exclusivamente na aplicação do direito penal positivo e na repressão criminal,
mostrou-se insuficiente e ineficaz para o controle da criminalidade. O paradigma democrático fez com que um novo modelo pudesse
aparecer, ou seja, baseado em medidas preventivas e na incorporação de meios complementares ao sistema de justiça criminal, ampliando
o papel social da polícia, estimulando o aparecimento de novas alternativas e aumentando a responsabilidade social nas questões afetadas
a segurança pública. Embora a instituição policial deva preocupar-se com as ações imediatas violadoras da ordem social, ela não pode ser
pensada separadamente de uma estratégia global preventivas de ações criminais. (MELO, 2010, p. 61 apud BARRETO e TELES, 2013, p.
220)

Melo e Prudente (2013, p. 4) fazem uma importante associação para o entendimento deste modelo de polícia calcado em ideais democráticos e com a valorização
das ações de prevenção: ao passo que a Carta Magna estabelece o princípio da responsabilidade de todos no que toca à segurança pública, a mediação
representa uma das possibilidades para a real execução de tal princípio, à medida que se constitui como forma de intervenção policial democrática, que propõe
uma nova relação entre polícia e comunidade: “a mediação na policial busca o desenvolvimento desse novo modelo de representação policial que desenvolve um
poder compartilhado com as pessoas, assim, participativo e horizontalizado – Polícia e Sociedade – como base do sistema democrático de governo”.

Além do grande potencial de redução de diferentes tipos de violência (RISSO, 2016), a mediação penal torna-se instrumento de promoção da segurança cidadã
nessa nova perspectiva de prevenção e promoção de Direitos Humanos, que ganha cada vez mais espaço na atuação policial, como será desenvolvido logo mais.

Sendo assim, estudiosos da área (ROLIM, 2012 e SCURO NETO, 2010), afirmam que a atuação policial deve passar de uma postura eminentemente reativa para
uma postura consistentemente proativa.

É um modelo de polícia preventiva que não trabalha somente sobre o efeito senão sobre a causa dos conflitos. Se trata de um novo modelo
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de polícia mais assistencial, mais presencial, preparada para mediar e derivar os conflitos a que se enfrenta dia após dia, promovendo
prevenção da violência e segurança cidadã através da gestão positiva do conflito, melhorando a qualidade de vida e a paz na comunidade
(MELO E PRUDENTE, 2013, p. 6)

Destarte, é preciso avaliar o que orienta a atividade policial, com base em que consistem as posturas adotadas e o nível de comprometimento dessas no que toca
à execução. Em outras palavras, sem a identificação dos fatores de risco, do público-alvo, e um conjunto de dados e evidências mínimas, e, ainda, sem a
articulação de atores de diferentes níveis e papéis, qualquer política pública que almeje a prevenção será ineficaz.

Isto porque:

A violência constitui um fenômeno complexo e multicausal e para seu enfrentamento são necessárias ações interdisciplinares e
intersetoriais. No Brasil, como em muitos lugares do mundo, a violência concentra-se em determinados territórios e não afeta todas as
pessoas de maneira igual. Além disso, não é possível tratar a violência como uma categoria única. Cada tipo de violência possui uma
dinâmica específica e está associada a determinados fatores de risco, isto é, a fatores que, combinados, potencializam a possibilidade de o
crime ou a violência acontecer. (RISSO, 2016, p. 16).

Nesse ínterim, não se pode olvidar de pontuar a existência de fatores políticos. Políticas públicas desse viés já “sofreram com interrupções, mudança de prioridade
ou redução de investimento em seus programas. Isso se deve a diferentes fatores, como mudança da liderança política ou do partido político no poder, falta de
recursos para manter e expandir os programas, entre outros” (RISSO, 2016, p. 15).

Vale a memória da acurada metáfora baseada na obra Alice Através do Espelho de Lewis Carroll (2010). Rolim (2012) usa a passagem a seguir para descrever o
que intitula de síndrome da Rainha Vermelha, ilustrando o modelo de policiamento reativo, ineficaz em suas propostas, expressão, inclusive, adaptada a este
contexto [5].

Alice nunca conseguiu entender direito, refletindo sobre isso mais tarde, como tinham começado: tudo que lembrava é que estavam
correndo de mãos dadas, e a Rainha corria tão depressa que ela mal conseguia acompanhá-la. Mesmo assim, a Rainha não parava de
gritar “Mais rápido! Mais rápido!”, mas Alice sentia que não podia ir mais rápido, embora não lhe sobrasse fôlego para dizer isso. O mais
curioso nisso tudo era que as árvores e as outras coisas em volta delas nunca mudavam de lugar: por mais depressa que ela e a Rainha
corressem, não pareciam ultrapassar nada. [...] “Vamos! Vamos!” gritou a Rainha. “Mais rápido! Mais rápido!” E correram tão
depressa que por fim pareciam deslizar pelo ar, mal roçando o chão com os pés, até que de repente, bem quando Alice estava
ficando completamente exausta, pararam, e ela se viu sentada no chão, esbaforida e tonta. A Rainha a recostou contra uma árvore
e disse gentilmente: “Pode descansar um pouco agora.”. Alice olhou ao seu redor muito surpresa. “Ora, eu diria que ficamos sob
esta árvore o tempo todo! Tudo está exatamente como era!”. “Claro que está”, disse a Rainha, “esperava outra coisa”. “Bem, na
nossa terra”, disse Alice, ainda arfando um pouco, “geralmente você chegaria a algum outro lugar… se corresse muito rápido por
um longo tempo, como fizemos.”. “Que terra mais pachorrenta!” comentou a Rainha. “Pois aqui, como vê, você tem de correr o
mais que pode para continuar no mesmo lugar. (Grifo nosso)

Para Soares (2006, p.96) “políticas preventivas eficientes dependem de diagnósticos locais (técnicos e interativos), gestão participativa, circunscrição territorial,
autoridade política e articulação intersetorial.” Ou seja, os programas e ações devem ser consistentes, elaborados de acordo com a realidade local e feitos para
atender ao público alvo. Tais políticas devem ser sensíveis à pluridimensionalidade do crime, intersetoriais em sua essência e aplicação. Exigem, ainda, “um ator
político dotado de autoridade e competência para integrar as várias áreas da administração”.

Barreto e Teles (2013) bem apontam esse resgate do papel democrático e comunitário da polícia:

É possível uma prática policial verdadeiramente democrática e que opere transformações positivas na vida das comunidades, abrindo
caminho para a participação social, para inclusão, pluralidade e respeito às diferenças, com vistas à promoção de direitos e ao
protagonismo de cidadania. (BARRETO e TELES, 2013, p. 226)

É nesse contexto, considerando todo o exposto a respeito do histórico da segurança pública desde as primeiras configurações até às visões modernas, a
construção de políticas públicas, o espaço do preventivo dentro da esfera policial e o olhar que se dá ao mesmo, desafios e perspectivas são importantes, pois
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reforçam e contextualizam o objeto desta pesquisa – o estudo do Programa Acorde.

3 PROGRAMA ACORDE – “PORQUE CONVERSAR RESOLVE”: APLICAÇÃO E RESULTADOS NO BAIRRO SANTA MARIA

Constituiu a presente pesquisa a realização de entrevistas com 05 profissionais envolvidos diretamente com o Programa Acorde em esferas diferentes (02
mediadores, 02 delegados de polícia e 01 supervisora) todos integrantes da Polícia Civil de Sergipe, além de observação participante em 02 sessões de mediação
no Programa, análise de documentos e de estatísticas oficiais [6] disponibilizadas pelo Programa que versam sobre o mesmo.

O Programa Acorde reflete um contexto de persistência por parte de alguns profissionais que acreditaram em novas possibilidades. É mister pontuar alguns fatores
que contribuíram para a instituição do Programa, segundo a Delegada que o idealizou:

Em determinados espaços da polícia civil já existia uma cultura de mediação, não aquela mediação em que a palavra perde o sentido, a
palavra se esvazia “ah, eu gosto de mediar conflitos porque eu sempre sou uma pessoa ponderada”, é uma mediação técnica mesmo, já se
fazia na Polícia Civil, então Já existia um acúmulo, já existe um primeiro projeto de pesquisa que foi tocado com a Universidade Federal de
Sergipe e a Delegacia da Mulher onde as policiais da delegacia da mulher daquele momento foram treinadas em mediação, então já existia
um acúmulo de experiência, já existia um desejo desses profissionais e naquele momento existia uma vontade por parte da Delegacia
Geral, que entendeu que a utilização da mediação poderia ser um instrumento de fortalecimento das delegacias metropolitanas, porque são
as delegacias que estão mais próximas da comunidade. É lá que chega o pequeno conflito, quando esse pequeno conflito é relegado ao
segundo plano você perde o vínculo entre a comunidade e a delegacia, porque por mais que isso para o Direito Penal seja uma infração de
menor potencial ofensivo para a pessoa é um problema que está trazendo muitas consequências para sua vida.

Ainda, sobre os pontos de resistências enfrentados para a instituição do Programa, a Delegada Idealizadora abordou a dificuldade institucional que existe em
enxergar as ações e políticas de prevenção como atividade policial. Isso se dá em razão da construção coletiva a respeito da ideia de polícia cujo cerne é a
repressão, fazendo, com isso, que o Programa fosse muito criticado à época. Nesse contexto, se o olhar institucional não prioriza a política de prevenção,
consequentemente suas ações serão relegadas ao segundo plano, motivo inclusive apontado pela Delegada para exemplificar a ausência de expansão do
Programa.

Na época da realização das entrevistas (último bimestre de 2017), o Programa ainda estava bem limitado quanto a sua extensão, funcionando somente na 9ª e 11ª
Delegacias Metropolitanas, apesar da previsão de abertura recente de mais 02 núcleos, um na cidade de Itabaiana, e outro na 5ª Delegacia Metropolitana na
cidade de Nossa Senhora do Socorro, conforme expresso pela Delegada idealizadora em entrevista.

A estrutura física do Núcleo do Programa Acorde no Bairro Santa Maria atualmente conta com instalação própria, anexa à 9ª Delegacia Metropolitana, no Centro
Integrado de Segurança Pública – CISP, onde se encontra, ainda, dependências da Polícia Militar, conforme imagem abaixo [7].

O Núcleo conta com 01 recepção, que contém um espaço com brinquedo para crianças e 02 salas de mediação. Cada sala de mediação contém uma mesa
redonda, essencial para a prática das sessões de mediação tendo em vista a facilitação do diálogo, a autonomia das partes e a não competitividade.

3.1. Caracterização do Programa Acorde no Bairro Santa Maria – Perfil dos Usuários, Relação dos Envolvidos, Tipificação dos Casos, Índices de
Resolutividade e Satisfação

A caracterização do programa aqui apresentada fundamentou-se, como dito, em entrevistas, observação participante e análise documental.

Sobre as sessões de mediação, num primeiro momento o mediador relembra as regras e objetivos da mediação, retoma os princípios já conversados e
esclarecidos nas sessões individuais. Após esse momento inicial, o espaço é aberto para a fala, as partes são livres para tomar a iniciativa. Quando isso não
acontece, o mediador direciona a parte que prestou o Boletim de Ocorrência – B.O, perguntando “o que te motivou a prestar o B.O.”. Ambas as partes dão sua
versão dos acontecimentos.

Os mediadores fazem o papel de facilitadores do diálogo, muitas vezes ajudando as pessoas a organizarem suas ideias, expor seus sentimentos, retomarem o
foco da sessão quando este se perde, possuindo posturas, em maior parte da sessão, sem opinar, sem pender para algum lado, utilizando bastante expressões
como “o que o senhor sente, deixa eu refazer a pergunta, deixa ver se eu entendi o que o senhor disse, o que o senhor deseja”; depois há um determinado
momento em que as partes voluntariamente, após ouvir o outro, acabam reconhecendo de alguma forma sua participação no conflito. Por exemplo, após bastante
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ouvir como a vítima se sentia, o ofensor levantou-se subitamente e estendeu a mão para a vítima pedindo perdão. Essa sessão teve uma duração de 02 horas,
superando a média de pouco mais de 01 hora para as sessões.

O encerramento se dá com a fala dos mediadores explicando a necessidade de uma visão para o futuro “e como será de agora em diante”, ou seja, as partes
pensam e acordam, por escrito ou verbal, os termos de suas obrigações para garantir a paz entre elas. Importante destacar que no momento em que se pactuam
os termos da mediação ambos podem sugerir as condições, não sendo tarefa exclusiva da parte autora, como ocorrera na primeira sessão observada, em que
ambas as partes inseriram obrigações no acordo moral para o estabelecimento da paz entre as mesmas.

Nas 02 sessões observadas, as partes demostram comportamentos de inquietação (como braços cruzados, movimentos repetitivos com as mãos e pernas, cabeça
baixa, olhar lateral), de dificuldade em dialogar olhando olho no olho, inclusive na primeira sessão de mediação a vítima permaneceu toda a sessão de óculos
escuros, sob o argumento de ter olhos claros, não adiantando a intervenção feita pelo mediador para que a mesma, se possível, retirasse os óculos escuros.

Outra situação presente em ambas sessões foi o fato de que situações/conflitos que não foram relatados no Boletim de Ocorrência são pontuados nas sessões de
mediação, o que evidencia que o problema trazido, muitas vezes, é a “ponta do iceberg”, e que as causas que originaram o conflito são, muitas vezes, anteriores
aos fatos relatados no B.O.

Assim, em linhas gerais, percebe-se que as sessões de mediação manifestam os princípios que as formam e que a postura do mediador é fundamental na
condução do elo entre as partes para a possibilidade do diálogo, esclarecimento do conflito e firmamento da mediação.

No que se refere à análise das estatísticas oficiais disponibilizadas pelo Programa Acorde, em linhas gerais optou-se pela delimitação temporal de análise dos
últimos 02 anos de execução do Programa, quais sejam 2016 e 2017 em razão desses anos possuírem dados mais completos (prova disso é que os questionários
de pós-mediação começaram a ser aplicados somente no ano de 2016). Todavia, em razão da obtenção das estatísticas terem sido realizadas no último bimestre
de 2017, este ano possui dados até 31 de outubro de 2017.

3.1.1 Perfil dos Usuários do Programa Acorde

No que toca ao perfil dos usuários do Programa, da interpretação com base nas estatísticas oficias disponibilizadas pelo Acorde vê-se claramente a predominância
de usuários do sexo feminino (65%) e em sua maioria pessoas mais velhas, na faixa etária de 30 a 39 anos (38%) e de 40 a 49 anos (24%).

É importante esclarecer que as estatísticas relacionadas ao perfil dos usuários referem-se somente ao ano de 2016, não existindo para o ano de 2017. Todavia,
para esclarecer o perfil dos usuários do Programa viu-se de grande valia inseri-las neste Trabalho visando delinear tal perfil.

Dados que chamam atenção dizem respeito à renda e escolaridade dos usuários. Mais da metade das pessoas que procuraram o serviço de mediação de conflitos
do Programa Acorde no Bairro Santa Maria são consideradas de baixa renda e com baixo grau de escolaridade. As estatísticas oficiais disponibilizadas pelo
Programa referente ao ano de 2016 confirmam: 55% dos usuários do Acorde recebem até 1 salário mínimo e 28% entre 1 a 2 salários e 62% não concluíram o
ensino fundamental.

3.1.2 Caracterização do Programa quanto à Relação dos Envolvidos e Tipificação dos Casos

Ainda, a partir dos dados disponibilizados pela Polícia Civil, foi possível inferir o perfil dos usuários no recorte temporal escolhido (2016/2017) no que toca ao grau
de parentesco das partes usuárias do Programa, bem como à tipificação dos fatos mais recorrentes.

As estatísticas analisadas indicam a proximidade no vínculo entre as partes que chegam ao programa, envolvendo, então, fatores familiares, afetivo e/ou de
relação continuada das relações, evidenciando a importância em solucionar conflitos a fim de evitar a escala da violência, produzindo o que Rubin (1995) chamou
de espiral de conflito construtiva. Em 2016/2017 um pouco mais da metade das relações que participaram do programa foram constituídas entre vizinhos, e as
demais entre conhecidos, amigos e ex-companheiros.

Sobre os tipos penais mais recorrentes, as estatísticas confirmam a presença dos crimes contra a honra nos mais presentes (injúria e difamação), e ainda,
ameaça. Tais tipos penais são mais comuns justamente em relações continuadas, ou seja, pessoas que possuem os mesmos círculos de convivência, como se
constatou no gráfico anterior.

De acordo com as estatísticas gerais do Programa Acorde, desde sua implantação até 2017, infere-se dois importantes pontos. O primeiro trata-se da análise dos
dados sob a ótica da efetividade [8] da política pública. Em outras palavras, os fins pretendidos pelo Acorde (o estabelecimento da interação entre comunidade e
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polícia, a expansão/conscientização da prática de mediação e seus princípios como resolução de conflitos, o paradigma da Justiça Restaurativa) estão sendo
atingidos O Programa tem sido efetivo

É mister observar os dados dispostos na Tabela 01 – “Relatório Geral do Projeto Acorde (2013 a 2017)” a seguir:

Tabela 1 - Relatório Geral do Programa Acorde (2013 a 2017)

PERÍODO 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL
Nº DE ATENDIDOS 273 731 656 487 209 2356
NÃO ADESÃO 04 20 37 20 39 120
DESISTÊNCIA 32 65 63 89 83 332
MEDIAÇÃO C/
ACORDO 84 136 99 59 38 416

MEDIAÇÃO S/
ACORDO 07 07 10 04 00 28

ENCAMINHAMENTO 08 63 78 51 13 213
ORIENTAÇÃO
QUALIFICADA[9] 12 67 73 39 08 199

T.O.C 10 10

Fonte: Dados do Programa Acorde/Polícia Civil (2017)

Pode-se notar que nos anos iniciais do Programa, quais sejam 2014 e 2015 [9], têm-se os maiores números de atendimentos, o que, em tese, pode ser
interpretado por ser o período de conhecimento por parte da população quanto ao Programa, pela fase de experimentação na comunidade, o momento em que o
serviço é oferecido, caracterizando, inclusive, um cenário de boa aceitação por parte da população quanto à ideia da utilização da mediação na resolução dos
conflitos.

Analisando a tabela vê-se ainda que nesse período (2014/2015) o número de mediações com e sem acordo são maiores e o número de desistências menores em
comparação aos anos seguintes (2016/2017). É significativa a diminuição do número de atendimentos e mediações (com e sem acordo) e ainda o aumento do
número de desistências nos anos de 2016 e 2017.

Interligando esses dados às estatísticas apresentadas pela Coordenadoria de Estatísticas e Análise Criminal (CEACrim) da Polícia Civil, em que apresenta o
número de boletins de ocorrência registrados entre 2014 a 2017 referente aos 4 tipos penais de menor potencial ofensivo mais recorrentes no Programa, ou seja,
na área da 9ª Delegacia Metropolitana no bairro Santa Maria percebe-se que essa redução de atendimentos e aumento de desistência no Programa Acorde
evidencia um fator negativo, tendo em vista que o número de registros de ocorrências no bairro Santa Maria, pelo menos na dimensão dos tipos penais mais
atendidos pelo Programa (ameaça, difamação, injúria e lesão corporal [11]) não foram reduzidos. Ou seja, mesmo com uma constância no quantitativo de registros
de ocorrência policial (conhecido como B.O.) quanto a esses tipos penais, houve uma redução não somente no número de atendimentos do Acorde, mas também
no número de mediações (com e sem acordo), em um período em que o Programa já era conhecido por todos na comunidade.

Senão vejamos os dados trazidos pela CEACrim:

Tabela 2 – Boletins de Ocorrência registrados na 9ª D.M. (2014 a 2017)

2014 2015 2016 2017 TOTAL
GERAL

Ameaça 192 224 251 233 900
Difamação 24 6 66 24 120
Injúria 168 185 147 132 632
Lesão Corporal 208 128 205 204 745
TOTAL
GERAL 592 543 669 593 2397

Fonte: Dados da Coordenadoria de Estatísticas e Análise Criminal – CEACrim/Polícia Civil (2018)

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_mediacao_de_conflito_como_instrumento_da_atuacao_policial_a_exp.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.8-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Assim, pela análise dos dados, não se confirma o afirmado em entrevista pelos Delegados quanto à redução significativa de registros de boletins de ocorrência, ao
menos quanto aos principais tipos penais objeto do Programa.

O segundo ponto refere-se ao índice de resolutividade. Observando os casos de mediação ocorridos nota-se que a maior parte deles acaba em acordo. É
importante frisar que o número de atendimentos é contabilizado por pessoas (por isso ele ser maior), e que numa mediação participam no mínimo 2 pessoas,
podendo, inclusive, envolver mais de 2 pessoas.

O número de sessões de mediação diminuiu de 2014/2015 para 2016/2017, mesmo não reduzindo o número de registros de B.O. quanto aos casos mais comuns
nesse lapso temporal, o que parece demonstra uma queda do Programa quanto ao seu instrumento principal, a mediação de conflitos.

Quanto às desistências vale o esclarecimento de que se referem às desistências durante o processo de mediação. Esse quantitativo aumentou de 2014/2015 para
2016/2017. Segundo a Mediadora 01 consiste em pessoas que não querem mais voltar ao Núcleo do Programa, anexo à Delegacia, para participar até o final do
procedimento de mediação porque o problema já foi resolvido, exemplo: o demandado parou de importunar, as pessoas mesmas já conversaram sobre o ocorrido
etc. Essa linha de raciocínio é corroborada através da expressão na própria ficha de desistência que diz expressamente: “voluntariamente decidiu desistir de dar
prosseguimento à mediação, assim como também não deseja representar criminalmente”.

3.1.3 Caracterização do Programa quanto ao Índice de Resolutividade e Grau de Satisfação

Esses dois fatores que serão abordados neste tópico foram medidos através dos questionários de pós-mediação aplicados pela Polícia Civil através do Acorde
com as partes envolvidas no conflito. É válido lembrar que o primeiro ano de aplicação desse questionário foi o ano de 2016, e que antes disso a acolhida desses
dados importantes não ocorria. Como já se abordou o questionário é aplicado em torno de 1 (um) mês após a sessão de mediação, onde as partes retornam ao
Núcleo do Programa para avaliar os serviços prestados, se acordo está sendo cumprido entre outros termos.

No universo das mediações realizadas pelo Programa (conforme linhas 05 e 06 da Tabela 01), em 2016, segundo os dados oficiais “foram atendidas na sessão de
mediação 154 pessoas no projeto acorde durante os meses de janeiro a dezembro de 2016, onde dessas 102 pessoas responderam ao questionário e 52 pessoas
não responderam por não comparecerem na data agendada, não foram localizadas no endereço ou não atendem chamadas telefônicas.”.

Já em 2017, segundo os dados oficiais, “foram atendidas na sessão de mediação 90 pessoas no projeto acorde durante os meses de janeiro a outubro de 2017,
onde dessas 61 pessoas responderam ao questionário e 29 pessoas não responderam por não comparecerem na data agendada ou por não atendem chamadas
telefônicas.”.

Assim, a opinião da comunidade é representada aqui neste trabalho por este instrumento, os questionários de pós-mediação. A parir desse universo (os números
acima apresentados), é possível aferir o grau de satisfação com o programa, bem como o índice de resolutividade dos acordos feitos nas mediações, disposto a
seguir nos gráficos.

É importante perceber que, em 2016, o grau de satisfação “muito satisfeito” se sobressaiu em todos os requisitos apontados, como demonstram as estatísticas
analisadas. Já em 2017, nota-se que esse índice foi reduzido. O maior grau de satisfação passou a ser o “satisfeito”.

É mister pontuar os altos índices de satisfação dos usuários, todavia, percebe-se uma queda no grau de satisfação.

Por fim, a respeito do cumprimento dos acordos firmados nas mediações, em sua maioria são cumpridos, segundo a avaliação dos próprios usuários na
pós-mediação, chegando a porcentagens altas dentro dessa avaliação (80 a 90%). E as alternativas (a outra parte não está cumprindo o acordo e o acordo foi
cumprido apenas por um tempo) juntas não ultrapassam o percentual de 20% dos casos, nos anos de 2016/2017.

Ainda, sobre a percepção do conflito é mister pontuar sua característica transformativa, que, ousadamente, propõe, diante de todo seu arcabouço teórico e prático,
a transformação das relações e o uso constante do diálogo, razão pela qual a mediação mudou a forma como as pessoas enxergavam o conflito.

Os participantes que opinaram que a mediação mudou sua forma de enxergar o conflito chegaram a índices entre 85% a 95% e os participantes que concluíram
que a mediação não mudou sua forma de enxergar o conflito chegaram, ambos nos anos 2016/2017.

3.2 Mediação de Conflitos – Vivências e Experiências sob a Ótica dos Envolvidos no Programa Acorde, Núcleo Santa Maria
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Através do acompanhando das sessões de mediação percebeu-se que os mediadores possuíam a capacitação necessária para o desenvolvimento do trabalho,
notado a partir da observação participativa nas sessões de mediação, em que estes conduziram as sessões com conhecimento técnico e habilidade, respeitando
as etapas principais da mediação, ouvindo as partes, deixando que elas falassem, interrompendo somente quando necessário para manter o foco, sem sugerir e
nem opinar quanto a soluções, deixando que elas exercessem sua autonomia.

Essa demonstração de conhecimento técnico necessário à prática pode ser vista a partir da fala dos mediadores, pois quando perguntados a respeito do seu
papel, bem demonstraram essa noção:

O papel do mediador é de ser uma ponte entre os mediandos, entre as pessoas que se envolveram no conflito. O mediador tem um papel
importante, mas não pode ser protagonista. Os protagonistas são as pessoas envolvidas no conflito. Nós fazemos apenas a ponte. Nós
auxiliamos, nós nos sentimos preparados, porque treinamos em 2 cursos de formação que já fizemos, fora outros cursos oferecidos por
outros órgãos, TJ, palestras (...) eu me sinto preparada para ajudar as pessoas, usamos técnicas, algumas ferramentas da comunicação
que a gente aprende, auxiliando as pessoas, fazendo algumas perguntas abertas, fazendo com que eles reflitam melhor sobre o conflito,
sobre as origens do conflito, sobre as possíveis soluções. O papel do mediador é fazer essa ponte entre eles, deixar que eles sejam
protagonistas e, principalmente permitir que eles resolvam o conflito deles. (MEDIADOR 01)

O Mediador 2 bem pontua:

Como Programa Acorde nós temos tentado aproximar a comunidade da polícia, e que a comunidade possa enxergar a polícia não apenas
como braço do Estado para corrigir, um braço pra disciplinar, mas um braço também para ajudar.

Quando as pessoas tomam conhecimento do programa elas se espantam, porque elas não tinham a mínima ideia que poderiam existir uma
coisas semelhante a essa dentro da policia (...) Essa é a nossa intenção, é multiplicar o conceito, a ideia de que se as pessoas
conversarem elas conseguem resolver seus conflitos com as outras pessoas. (MEDIADOR 02)

No que se refere à gestão do Programa, é importante pontuar crítica levantada pelo Delegado 2, gestor da 9ª Delegacia Metropolitana critica a forma de
administração/funcionamento do Programa, isto porque como gestor da Unidade/Delegacia onde o Programa está instalado não possui, na prática, gerência e
controle sobre as atividades que são feitas, sendo falho, inclusive, o feedback dessas informações.

Ele [o Programa] precisa ser gerido por quem está a frente da unidade onde o projeto está instalado porque isso traz alguns problemas do
ponto de vista de fluxo de informação, fluxo de documentos, gestão de pessoas, horário de funcionamento. (...) Se tivesse no âmbito de
gestão do titular da Unidade eu acho que seria um formato mais adequado. (...) Nada impede que você mantenha a doutrina gerida por uma
terceira pessoa, a implementação, o treinamento, coordenação; mas a execução no dia a dia, a parte cooperativa do projeto tem que está
no comando de alguém. (...) Eu acho que fica muito solto o projeto Acorde nesse modelo (DELEGADO 02).

A atuação policial voltada ao viés preventivo, conforme estudado, ainda é incipiente e carece de prioridade no seio policial, pois, para além das ideias e do debate
esta prioridade deve ser uma escolha política das instituições, percebida em suas ações. Todavia, ainda é notório esse descompasso entre o ser e o dever ser,
entre os discursos e as ações, entre os documentos públicos e a efetiva realização de seus conteúdos. Confirma tais ideias a Delegada Idealizadora do Programa
ao dizer: “mas, efetivamente no dia a dia, nós não sentimos isso como deveríamos sentir de que as políticas de prevenção e as políticas de repressão qualificada
tenham o mesmo tratamento, um tratamento de prioridade, porque ambas são prioridade”.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa Acorde evidencia uma experiência que corrobora para a mudança de paradigma aqui pontuada, uma política pública de prevenção, que surge no seio
da Polícia Civil do Estado de Sergipe e traz um novo olhar ao tratamento que se tem quanto ao crime e à justiça.

A partir da pesquisa de campo realizada no Programa Acorde constatou-se que o Público-alvo do Programa reflete características da comunidade do bairro Santa
Maria. As estatísticas confirmam: a maior parte da população atendida é de baixa renda e com baixo grau de escolaridade.

Além disso, em razão do objeto dos casos encaminhados serem crimes de menor potencial ofensivo, logo, crimes que em regra acontecem entre partes que
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possuem vínculos de parentesco e/ou afetivo, tem-se uma recorrência de tipos penais como injúria, difamação e ameaça, bem como principalmente entre partes
vizinhas e familiares, conforme se viu nas estatísticas.

Constatou-se ainda que houve redução no número de atendimentos e de sessões de mediação quando se compara os anos de 2014/2015 com 2016/2017, o que,
em tese, aponta para uma queda de atuação do Programa na Comunidade, outro fator evidencia isso é a queda do grau de satisfação das pessoas de 2016 para
2017.

As respostas do questionário de pós-mediação aplicado pela própria polícia e respondido pela população que se utilizou do serviço, mostrou que usuários avaliam
o programa positivamente e a grande maioria afirma que o olhar para o conflito mudou a partir da experiência com o Acorde.

Por parte dos gestores e mediadores do Programa a avaliação tem sido positiva. Ambos reconhecem limitações e dificuldades quanto a recursos humanos, como
se viu também, há críticas quanto à forma de gestão do Programa, mas a respeito da importância do seu papel na sociedade todos são unanimes.

Diante das estatísticas, e apesar dos pontos de fragilidade, infere-se que o Programa Acorde como Política Pública de Prevenção tem alcançado uma maior
aproximação com a comunidade, no fortalecimento dessa relação que por muito tempo foi dicotômica (polícia x comunidade).

Necessária se faz a democratização do Programa nos espaços da própria Polícia Civil de Sergipe, com a expansão do mesmo, a fim de alcançar outras
comunidades com a proposta da mediação de conflitos, demonstrando, assim, a opção efetiva pela política pública.

Ainda há um caminho que precisa ser percorrido, não se pode olvidar que o Programa Acorde nasce e se constitui como uma iniciativa inédita no âmbito no
nordeste brasileiro, todavia das análises e constatações constatou-se falhas que prejudicam sobremaneira a efetividade do Programa, dentre elas a ausência de
expansão do Programa, questões relacionadas à gestão, como levantado no capítulo 3 e confirmadas através das estatísticas, que constatam uma queda nos
atendimentos, nas mediações e aumento das desistências.

A polícia precisa (re) pensar seus objetivos e o lugar da força policial em sua definição. À medida que a atividade policial proativa ocupe maiores espaços, de
protagonista e não coadjuvante, espaços de fato, ações como o Programa Acorde serão efetivas e corroborarão ainda mais para a diminuição da criminalidade,
difusão da mediação e redução dos conflitos.
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NOTAS

[3] Em 2013, de setembro a dezembro, ou seja, em somente 04 meses de experiência, o Acorde atendeu 273 pessoas, realizou 84 mediações com Acordo e 07
mediações sem Acordo, fez 08 encaminhamentos a outros serviços sociais e orientou qualificadamente 12 pessoas; informações essas disponíveis na Tabela 01
deste artigo.

[4] Skolnick e Bayley (2002, p.19) citados por Rolim (2012, p. 77) para os caminhos da interação “apontam 4 elementos-chave para um projeto de policiamento
comunitário: 1) organizar a prevenção do crime tendo por base a comunidade; 2) reorientar as atividades de patrulhamento para enfatizar serviços não
emergenciais; 3) aumentar a responsabilização das comunidades locais; 4) descentralizar o comando.”

[5] Rolim (2012, p. 37) afirma: “essa passagem deu origem, segundo Richard Dawkins (em o relojoeiro cego), à expressão “efeito Rainha Vermelha”, cunhada pelo
biólogo americano Leigh van Valen para designar o princípio de ‘mudança zero’ na taxa de êxito alcançado independentemente do progresso evolutivo”

[6] Convém destacar que algumas destas estatísticas foram produzidas a partir de um questionário que a própria polícia aplica com os usuários do Programa, na
etapa chamada de pós-mediação, ou seja, por volta de 1 (um) mês após a sessão de mediação os mediandos (ambas as partes) retornam à delegacia e lhes é
aplicado um questionário em que consta a avaliação dos serviços prestados, o grau de satisfação, a avaliação quanto a todo o processo de mediação realizado, se
o acordo vem sendo cumprido, entre outros pontos abordados. Importante destacar que esse retorno é marcado no final da sessão de mediação, e que o
questionário, na pós-mediação, é aplicado por terceiro (e não pelo mediador) para que as partes fiquem a vontade de realizar sua avaliação sem interferências.
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[7] Em entrevista, o Delegado 2, gestor da 9ª Delegacia Metropolitana, esclareceu que “com o remodelamento da estrutura das delegacias a 13ª [Delegacia] deixou
de existir, apesar de ainda permanecer no letreiro”.

[8] É mister esclarecer que a efetividade que se propõe analisar neste trabalho diz respeito a avaliação do Programa Acorde quanto aos seus objetivos. Ou seja, o
Programa Acorde tem alcançado seus objetivos Tem cumprido a finalidade para o qual o mesmo fora criado Nesse ínterim a análise dos dados levantados
possibilitará inferências quanto à temática.

[9] Consiste em orientação, por parte dos profissionais mediadores do Programa, a outros serviços de cunho social, como saúde, educação, previdência;
reforçando a ideia apresentada pelos mediadores e pela Delegada Idealizadora do Programa que a população encontra no Acorde um espaço de orientação
qualificada.

[10] Não utilizamos o ano de 2013 nessa comparação, pois o programa surgiu em setembro de 2013, logo os dados de 2013 referem-se somente a esse período
menor do referido ano

[11] Deve ser considerado margem de erro quanto aos números de Boletins de Ocorrência registrados quanto ao tipo penal de lesão corporal, pois segundo o
Diretor do CEACrim o sistema está passando por uma migração e não tem como fornecer os números somente quanto à lesão corporal leve, estando incluindo
nesses dados as lesões corporais grave e gravíssima, tipos penais que não entram na esfera do Acorde, por não ser considerado d menor potencial ofensivo.
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