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RESUMO 
 
 
Esta pesquisa tem como objetivo analisar as pesquisas empíricas sobre mediação judicial no 
Rio de Janeiro, no período entre 2010 e 2015. Embora num primeiro momento eu buscasse 
realizar uma pesquisa sobre “a mediação judicial em si”, optei por realizar pesquisa sobre 
pesquisas: ao invés de realizar uma observação secundária para pensar a mediação a partir das 
pesquisas empíricas do Rio; acabei por pensar as próprias pesquisas, seus modos e locais de 
produção, seus referenciais teóricos e metodológicos e como se orientam nas fronteiras 
disciplinares entre o Direito e as Ciências Sociais. Assim, minha discussão se desenvolve no 
plano teórico metodológico – pensando o direito e a mediação como objetos de pesquisa, 
minha empreitada se volta para discutir as condições de produção de conhecimento 
qualitativo no direito, tendo como caso as pesquisas sobre mediação de conflitos realizadas 
entre 2010 e 2015, identificadas a partir do Banco de Teses e Dissertações da CAPES. O 
trabalho se divide em três partes: primeira, estabeleço como cheguei nesta discussão acerca de 
pesquisas sobre mediação, a partir de uma narrativa da própria institucionalização da 
mediação no Judiciário Brasileiro; segunda, busco traçar um mapa das pesquisas, explicitando 
como as selecionei e determinei a abrangência da minha análise, passando a descrição de cada 
pesquisa a partir de suas estruturas e modos de construção do texto, terceiro, discuto os 
referenciais teóricos que vimos surgir nas pesquisas do capítulo, buscando pensar as 
condições de produção de conhecimento qualitativo no Direito, especificamente discutindo as 
noções de pesquisa etnográfica e pesquisa sócio-jurídica. Quanto aos resultados, ao observar 
as diferentes concepções de empiria pudemos visualizar: uma empiria das práticas e 
representações, ligada a pesquisa etnográfica de tradição antropológica; uma empiria 
discursiva, que situei dentro de uma abordagem crítica do Direito, e engajada com um olhar 
interdisciplinar; e uma empiria do pessoal, que em termos estritos não é propriamente um 
conhecimento, mas um entendimento, mas que se explicitado com integridade e ética de 
pesquisa, pode ser muito relevante para o campo jurídico. A partir do mapeamento realizado é 
possível notar a existência de uma rede de pesquisadores, em torno do INCT-InEAC e 
PPGSD/UFF, em dois momentos: primeiro, no intercâmbio entre bancas, orientações e 
programas – revelando uma economia de trocas e consolidações de grupos; segundo pelas 
referências, citações e modos de construção dos textos, que apontam pro intercâmbio de dados 
e reflexões em suas construções. Meu objetivo final é que este texto seja um material útil para 
pesquisadores em Direito: para os iniciantes, que possam ter menos sofrimento que tive para 
entender alguns nuances; aos já experientes, que possa servir de consolidação e 
reinterpretações de entendimentos que – às vezes por falta de tempo ou outros recursos – não 
é possível fazer dentro da correria entre produzir, pensar, escrever e ensinar. 
 
 
Palavras-chave: Mediação de conflitos, pesquisa sócio-jurídica, etnografia, pesquisa empírica, 
metodologia 
  



 
 

ABSTRACT 
 
 
In this work I analyze empirical researches conducted in Rio de Janeiro, between 2010 and 
2015, concerning juditial mediation.At first, I intended to do a research on "judicial 
mediation" itself, as a secondary observation to think mediation from the empirical researches 
of Rio; I ended up thinking about the researches, how and where they were made, its 
theoretical and methodological references, and how they define themselves in the disciplinary 
boundaries between Law and Social Sciences. Thus, my discussion is developed at the 
theoretical methodological level - thinking about law and mediation as objects of research, my 
work turns to discuss the conditions of production of qualitative knowledge in the field of 
Law. The paper is divided into three parts: first, I establish how I arrived in this discussion 
about research on mediation, from a narrative of the institutionalization of mediation in the 
Brazilian Courts; Secondly, I am going to draw a map of the researches, explaining how I 
selected them and determined the scope of my analysis, passing on the description of each 
research based on its structures and ways of constructing the text, third, I discuss the 
theoretical references that we have seen in the researches described in two, trying to think the 
conditions of production of qualitative knowledge in the Law, specifically discussing the 
notions of ethnographic research and socio-legal research. Taking different conceptions of 
empiria we could visualize: an empiria of the practices and representations, linked to the 
ethnographic research of anthropological tradition; discoursive empiria, that I placed within a 
critical approach to the Law, and engaged with an interdisciplinary view; And a personal 
empiria, which in strict terms is not properly a knowledge, but an understanding. It is possible 
to note the existence of a network of researchers, around the INCT-InEAC and PPGSD/UFF, 
in two moments: first, in the interchange between orientations and programs - revealing an 
economy of exchanges and groups consolidation; secondly, by the references, citations and 
ways of constructing the texts, which point to the exchange of data and reflections in their 
constructions. My final goal is that this text could be a useful material for researchers in law: 
for beginners, who may have less suffering than I had to understand some points; to the old 
ones, that can serve as a consolidation and reinterpretation of understandings that - sometimes 
due to lack of time or other resources - it is not possible to do in the rush between producing, 
thinking, writing and teaching. 
 
Keywords: Conflict mediation, socio-legal research, ethnography, empirical research, 
methodology 
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Introdução 

 
Esta dissertação teve como partida a pesquisa empírica realizada durante minha 

iniciação científica, que resultou na monografia intitulada “A Formação de Mediadores 

Judiciais: entre modelos, práticas e experiências no Centro de Mediação em Niterói” 

(ALMEIDA, 2014). Nesta, me apropriei de ferramentas metodológicas das Ciências Sociais, 

especialmente da antropologia interpretativa, tais como “observação participante” (FOOTE-

WHITE, 2005) e entrevistas informais, para analisar as experiências de formação de 

mediadores no Centro de Mediação da Comarca de Niterói. Dentre as conclusões de tal 

pesquisa, surgiu a problemática entre os discursos destoantes entre as diferentes mediações 

pensadas e praticadas, em oposição ao discurso institucional ligado a já citada eficiência 

administrativa. 

Buscando entender mais este campo – e frequentando uma rede de pesquisadores que 

estava a pesquisar o Direito a partir de um olhar empírico – comecei a acumular impressões 

sobre pesquisas que também versavam sobre administração de conflitos e mediação: e cujas 

intepretações das minhas se aproximavam. 

Nesta busca, percebi haver, no campo interdisciplinar entre o Direito e as Ciências 

Sociais, pesquisas empíricas convergentes quanto às características da mediação judicial, 

conforme abordarei à frente. Assim, a partir de uma grande revisão bibliográfica destas 

pesquisas, pretendia alinhar as reflexões conceituais acima para poder repensar o local da 

mediação dentro de nossa cultura jurídica e descrever, a partir do material empírico, o que é a 

mediação judicial praticada no Rio de Janeiro. Uma observação “secundária”, onde eu 

pudesse interpretar os dados empíricos de pesquisas sobre mediação, era assim meu primeiro 

caminho. 

Embora neste primeiro momento eu buscasse realizar uma pesquisa sobre “a 

mediação judicial em si” acabei por realizar uma pesquisa sobre pesquisas: ao invés de 

realizar uma observação secundária para pensar a mediação a partir das pesquisas empíricas 

do Rio; acabei por pensar as próprias pesquisas, seus modos e locais de produção, seus 

referenciais teóricos e metodológicos e como se orientam nas fronteiras disciplinares entre o 

Direito e as Ciências Sociais. 

Posso dizer, assim, que “meu campo” são as pesquisas e que minha discussão se 

desenvolve no plano teórico-metodológico – pensando o direito e a mediação como elementos 

de pesquisa, minha empreitada se volta para discutir as condições de produção de 

conhecimento qualitativo no direito, tendo como caso as pesquisas sobre mediação de 
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conflitos realizadas entre 2010 e 2015, identificadas a partir do Banco de Teses e Dissertações 

da CAPES. 

No capítulo primeiro, eu estabeleço como cheguei nesta discussão acerca de 

pesquisas sobre mediação: a partir de uma narrativa da própria institucionalização da 

mediação no Judiciário Brasileiro, nas iniciativas nacionais e locais, podemos entender como 

se estruturam os diferentes olhares sobre ela. Abordando as pesquisas que buscavam tratar da 

mediação, explicito minha metodologia e objetivos gerais de pesquisa. 

Feito isso, no segundo capítulo busca traçar um mapa das pesquisas, explicitando 

como as selecionei e determinei a abrangência da minha análise. A partir do cruzamento dos 

dados obtidos no Banco de Teses e Dissertações, pude filtras as pesquisas de cunho empírico, 

analisando seus modos de produção e locais. Depois, passei à descrição de cada pesquisa a 

partir de suas estruturas e modos de construção do texto. 

No terceiro e último capítulo, irei discutir os referenciais teóricos que vimos surgir 

nas pesquisas do capítulo segundo, buscando pensar as condições de produção de 

conhecimento qualitativo no Direito, especificamente discutindo as noções de pesquisa 

etnográfica e pesquisa sócio-jurídica. 

 Antecipando minhas conclusões, meu objetivo final é que este texto seja um material 

útil para pesquisadores em Direito: para os iniciantes, que possam ter menos sofrimento que 

tive para entender alguns nuances; aos já experientes, que possa servir de consolidação e 

reinterpretações de entendimentos que – às vezes por falta de tempo ou outros recursos – não 

é possível fazer dentro da correria entre produzir, pensar, escrever e ensinar.  



13 
 

Capítulo 1. Mediação Judicial de Conflitos: de práticas de mediações a práticas de 

pesquisas 

O1  Conselho Nacional de Justiça2  (CNJ) adotou a mediação como uma política 

pública judiciária3, estabelecida através de sua Resolução n. 125 de 29 de novembro de 2010 

(Resolução n. 125/2010 do CNJ), que pretende “assegurar a todos o direito à solução dos 

conflitos por meios adequados a sua natureza e peculiaridade”. Incorporada como 

procedimento obrigatório no âmbito do processo civil, a partir da Lei 13.105/2015 (novo 

Código de Processo Civil), e então regulamentada pela Lei 13.140/2015 (a Lei da Mediação), 

a política de mediação se apresenta como uma nova perspectiva de tratamento de conflitos 

pelo Poder Judiciário, contribuindo, em tese, para um processo judicial mais eficiente, célere, 

justo e satisfatório. 

Tal semântica de promoção de “formas adequadas” de tratar conflitos pressupõe que 

os conflitos presentes na sociedade possuem muitas vezes naturezas distintas – um conflito 

entre consumidor e fornecedora de serviços, por exemplo, difere de uma disputa de divórcio – 

e, por isso, haveria uma “forma” mais adequada de se tratar cada tipo de conflito. Neste 

quadro, a mediação vai aparecer ao lado de outros procedimentos, tal qual o processo civil, o 

processo penal, a conciliação, a negociação direta, dentre outras. Aqui, a própria categoria 

conflitos se torna relevante, pois diferentes visões do que seja conflito irão levar a diferentes 

“formas” de lidar com ele. 

 
1.1. Mediação Judicial e no Judiciário: do que estamos falando 

Entendendo que a mediação é um nome geral que congrega diversas técnicas de 

negociação e modelos de tratamento de conflitos, convém elucidar exatamente de que tipo de 

mediação estou tratando. Num cenário recente, a partir das iniciativas do Poder Executivo e 

                                                 
1 Este capítulo é fruto das discussões realizadas no primeiro e segundo semestres de 2016, no curso do Mestrado 
em Sociologia e Direitio, especialmente na disciplina “Mediação Comunitária” oferecida pelo Professor Delton 
Meirelles em 2016.1. Somam-se a estas contribuições aquelas recebidas nos dois fóruns de pesquisa onde este 
texto foi apresentado em formato preliminar de artigo: no I Encontro de Pesquisas em Administração 
institucional de Conflitos, realizado em 19 e 20 de Setembro de 2016, na Universidade Veiga de Almeida, onde 
apresentei na Mesa 1: Tradição e Contemporaneidade Processual. A Prestação Jurisdicional e a Garantia do 
Devido Processo Legal no Brasil; e no no 6º Seminário do Programa de Pós-graduação em Sociologia e Direito, 
realizado entre 18 e 20 de Outubro de 2016, na Faculdade de Direito da UFF, em Niterói, onde apresentei no GT 
03 Mercado de Trabalho, Campo Profissional e Mediação, sob coordenações do professor Joaquim Leonel de 
Rezende Alvim (PPGSD-UFF) e da professora Bárbara Gomes Lupetti Baptista (PGD-UVA), a quem agradeço 
as contribuições. 
2  O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão responsável, dentre outras atribuições de controle e fiscalização 
do Poder Judiciário, a elaboração e incentivo de políticas judiciárias que visem aprimorar a prestação 
jurisdicional e a atuação do Judiciário Brasileiro. (CNJ, 2013). 
3 A noção de política pública judiciária é relevante neste ponto, e será discutida mais a frente. 
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Judiciário, a mediação de conflitos tem sido tratada como sinônimo de mediação judicial, 

ensinada e reproduzida no interior dos Tribunais. 

O novo Código de Processo Civil (Lei 13.105 de 16 de março de 2015) incorporou 

definitivamente a mediação de conflitos como etapa obrigatória dos processos judiciais, onde 

ocorre (em tese) logo após o recebimento da petição inicial, sendo anterior à resposta do réu 

(Art. 334 e 695 do novo CPC, Lei 13.105/2015). O novo Código, embora organize questões 

de cunho processual, mantém com o Conselho Nacional de Justiça e com o Ministério da 

Justiça o poder de definir as diretrizes gerais da política de mediação, como, por exemplo, os 

requisitos mínimos de capacitação de mediadores (Art. 11 da Lei da Mediação, Lei 

13.140/2015). 

Tais diretrizes, hoje, definem a mediação judicial que acontece no Judiciário 

Brasileiro como aquela encontrada no “Manual de Mediação Judicial” (AZEVEDO, 2016), 

obra elaborada pelo juiz de Direito André Goma de Azevedo, e que constitui um compilado 

de conteúdo básico em mediação de conflitos. Este manual, lançado em 2009 e hoje na 6ª 

Edição, é apontado como a bibliografia referência dos cursos de formação de mediadores. 

Assim, o Manual é um importante guia na prática da mediação, tendo em vista que a 

conclusão de um destes cursos é requisito e etapa obrigatória na formação de mediadores 

judiciais. 

O modelo de formação de mediadores adotado no Manual acima citado e, em tese, 

adotado pelo Judiciário brasileiro seria centrado em técnicas de negociação conhecidas como 

"negociação por princípios", resumidas no livro "Como Chegar ao Sim: a negociação de 

acordo sem concessões” (FISHER et. al, 2005). Tal livro condensa técnicas desenvolvidas no 

Programa de Negociação (PON) da Harvard Law School, que tem por foco a negociação para 

uma resolução de conflitos (conflict resolution). 

Se ao tempo do fechamento deste texto a mediação já é tratada como assunto 

“jurídico”, no sentido de fazer parte das discussões do campo e absorvida em suas lógicas de 

produção e reprodução de conhecimento, é preciso visualizar esta “inserção” como um 

processo pensado há anos, engajado numa agenda de reformas do nosso sistema de justiça. A 

estruturação deste processo de inserção de mediação no judiciário revela alguns pontos 

relevantes da problemática que pretendo construir neste estudo. 

Podemos pensar a política de mediação descrita acima em dois momentos: num 

primeiro, que segue de 2010 até 2015, temos a mediação enquanto “política pública 

judiciária”, estabelecida pelo CNJ. Neste momento, as diretrizes gerais foram estabelecidas no 

topo, e cada tribunal, localmente, estruturou suas resoluções internas, modos de formação de 
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mediadores e detalhes procedimentais de como a mediação seguiria as etapas do processo 

regular.  

Aqui também, cabe descrever com precisão o que “política pública judiciária” 

implica: uma política, isto é, um conjunto de ações programadas, executada pelo Estado e 

seus agentes, que busca atender/promover determinado(s) direito(s) da população. Seria, 

assim, uma ação endereçada à sociedade civil, que busca suprir demandas desta. Uma política 

pública judiciária de mediação de conflitos, conforme o discurso institucional, vem assegurar 

o direito a uma justiça mais célere e eficiente – ao tratar conflitos de acordo com sua 

peculiaridade. 

Num segundo momento, a partir de 2015, a política pública será incorporada a 

legislação: o Código de Processo Civil e a Lei da Mediação (Lei n o 13.140, de 26 de junho 

de 2015) estabelecem “definitivamente” diversas questões normativas e procedimentais. Tais 

questões, no momento anterior, eram alvo de disputas nos diversos “locais de produção” da 

mediação: tribunais, universidades, eventos e etc.; no entanto, tais definições mantém algumas 

características deste momento anterior, como veremos mais à frente. Embora haja os marcos 

normativos de 2015, não é possível estabelecer, de pronto, que tais leis tenham mudado o que 

se fazia de mediação – em termos de práticas durante as sessões e dinâmicas de 

funcionamento dos locais. Tal hipótese, referente às alterações (ou não) trazidas para as 

práticas de mediação, será discutida mais à frente.  

Antes avançar sobre o que é “hoje” a mediação de conflitos praticada nos Tribunais, 

a partir do quadro normativo-institucional, acredito que entender a consolidação da estrutura 

institucional da mediação é vital para percebermos a problemática específica da mediação no 

nosso sistema de justiça. Isto porque a mediação – ao contrário da Conciliação – foi sendo 

distribuída nos Tribunais numa estrutura hierarquizada e vertical que, em tese, permitiria 

maior controle institucional da política – em termos de eficiência e resposta de resultados. 

Além disso, as mediações já estão sendo feitas desde 2010 – no Rio de Janeiro desde 2009 – 

de modo que é no mínimo equivocado dizer que “agora com o novo CPC teremos mediações 

no Judiciário”. Já tínhamos, há pelo menos cinco anos, fruto de grande investimento e termos 

de infraestrutura e aparelhamento burocrático e institucional. Vejamos como se deu esta 

estruturação e seus antecedentes.  
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1.2. Mediação Judicial: do internacional ao nacional 

 

No caso brasileiro, a regulação e implementação da mediação judicial se deu com 

iniciativa do Poder Judiciário, a partir do Conselho Nacional de Justiça e dos Tribunais de Justiça 

dos Estados; e do Poder Executivo, por meio do Ministério da Justiça; teve-se, ainda, o auxílio do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, remetendo apoio financeiro ao Executivo 

brasileiro na execução da política nacional, por meiode sua Secretária de Reforma do Judiciário. 

A estrutura, vertical e hierarquizada, tinha sua concepção e diretrizes associadas ao Poder 

Judiciário, tanto em nível nacional — cabendo ao Conselho Nacional de Justiça e à Secretaria de 

Reforma do Judiciário à regulamentação—, como em nível estadual — cabendo aos Tribunais de 

Justiça Estaduais, localmente, a implementação daquelas diretrizes, com a criação de Centros de 

Mediação, com a disponibilização do espaço físico; com a formação dos mediadores e criação dos 

quadros de pessoal; e com a implantação dos procedimentos a serem aplicados ao longo do processo 

judicial, a partir de resoluções internas de cada Tribunal.  

Depois, em 2015, o CPC irá manter “definitiva” esta repartição de competências 

institucionais, excetuando as questões de cunho processual e procedimental que agora incorporam o 

regramento processual civil, não mais pendendo nas resoluções locais de cada tribunal.4 

Usualmente, a mediação é encarada no bojo dos meios alternativos de resolução de 

conflitos (MARC’s). A citação “lugar-comum” é aquela que identifica os meios alternativos a partir 

do estudo Acesso à Justiça (1988), de Mauro Cappelletti e Brian Garth. No estudo, os autores 

destacam a tendência de se buscar novos procedimentos de efetivação de direitos, resolução e até 

mesmo prevenção de conflitos (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 69-71). Identificando a 

necessidade de se adequar o procedimento judicial aos diversos tipos de litígios, conforme as 

características de cada demanda, os meios alternativos – mediação, conciliação, arbitragem e afins – 

seriam maneiras de não só agilizar o atendimento das partes e reduzir os custos da litigância, mas 

também de fornecer acesso a uma ordem jurídica mais justa5. 

Muitos identificam que a Mediação de Conflitos – ao menos no cenário trazido na 

obra de Garth e Cappelletti, se aproximaria do sistema de Fórum de Múltiplas Portas 

(Multidoor Courthouse), tal qual proposto pelo jurista norte-americano Frank Sander. Este 

sistema parte da premissa que deve se tratar os conflitos com procedimentos adequados a sua 

                                                 
4 Conforme Artigos 3º e 334 do CPC, por exemplo. 
5 Tal estudo, embora inclua vasto conjunto de dados, não inclui o Brasil – cuja história do Judiciário não 
coincide com o movimento das “ondas” identificadas pelos autores. Quando utilizado aqui no contexto brasileiro, 
muitas vezes o estudo é usado como justificativa, como se devêssemos cumprir as tais “ondas” na ordem 
identificada em outros contextos.  
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natureza. Assim, não deve ser o processo judicial padrão o único meio de acesso à Justiça (a 

única porta): deve haver diversas “portas” de entrada no Poder Judiciário, onde cada uma 

forneça ao cidadão o melhor procedimento adequado a sua demanda (SANDER apud 

AZEVEDO, 2016).  

Dentro destas premissas, o que seria a mediação de conflitos? A mediação seria 

então um método de autocomposição6 indireta, ou assistida, onde há um terceiro imparcial 

intervindo no conflito (AZEVEDO, 2016). Independente de conseguir um acordo ou não, 

procura facilitar o diálogo das partes em conflito; procura estabelecer uma “orientação 

transformadora” na medida em que propõe uma visão do conflito não como algo negativo, 

mas próprio do meio social. “Trata-se, pois, de ajudar as partes a desenvolverem formas 

autônomas para lidar com as tensões inerentes ao seu relacionamento, e não de buscar acordos 

que deem fim a uma controvérsia pontual” (COSTA, 2002, p. 182). Desta forma, em uma 

mediação, o juiz nem mesmo precisaria decidir, pois as próprias pessoas chegariam a uma 

solução comum, construída por elas mesmas, sem que outro decidisse no lugar delas. 

Há que se desconfiar se tais descrições feitas acima são precisas em relação ao 

sistema de justiça brasileiro. Se o discurso institucional se aproxima em momentos de uma 

inspiração de um “Tribunal Multiportas”, as descrições do campo (que trarei demoradamente 

à frente) – ao lado de uma análise da estrutura da mediação no Judiciário e seu “caminhar” no 

processo judicial – dificilmente permitem identificar a mediação fora do adjetivo judicial. 

Judicial, aqui, identificando não apenas o local da mediação – interior do Judiciário – mas 

também como associada à sua lógica judiciária de operação.  

Quando em 2010, na edição da já referida Resolução n. 125/2010 do CNJ, havia uma 

celebração sobre o “inaugurar” dos meios alternativos, agora sob o a missão de “a assegurar a 

todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade.” 

No entanto, embora a referida Resolução seja apontada como grande inauguração desta 

política, sua introdução é muito anterior: primeiramente, vem de um movimento internacional 

de incentivo aos meios alternativos, ligado a agências como o Banco Mundial e a uma agenda 

de reformas nos sistemas de justiça latino-americanos; e num segundo momento, com 

paulatina introdução de alternativas ao processo judicial no Direito brasileiro, que vão da 

criação dos Juizados Especial pela Lei 9.099/95, passando pelo “Movimento pela Conciliação” 

do Conselho Nacional de Justiça, culminando na Resolução 125 do CNJ e depois, no 

tratamento da mediação e da conciliação na Reforma do Código de Processo Civil.  

                                                 
6 Os chamados métodos autocompositivos sãoaqueles em que os envolvidos no conflito são os que o solucionam, 
distinguindo-se dos heterocompositivos, como o processo judicial, onde um terceiro decide em nome dos outros. 
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Antes de adentrarmos especificamente nos contornos na mediação no Brasil, o que 

nos levará à atual reforma do Código de Processo Civil, cabe ainda situar a adoção dos 

MARC’s dentro do cenário político e econômico nacional e internacional. Delton Meirelles, 

professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, nos lembra que 

 
No final da década de 1980, os países latino-americanos sofreram graves 
crises econômicas, marcadas por recessão e inflação, além de aumento da 
dívida externa. Com isto, economistas do FMI, do Banco Mundial e do 
Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, baseados em texto do 
economista John Williamson (International Institute for Economy), 
formularam um conjunto de medidas - composto de dez regras básicas - que 
se tornou a política oficial do Fundo Monetário Internacional. Este chamado 
o chamado Consenso de Washington (1989) passou a ser "receitado" para 
promover o "ajustamento macroeconômico" dos países em desenvolvimento. 
(MEIRELLES, 2007, p. 79, grifos no original) 

 

Deste modo, foram realizadas diversas análises do Poder Judiciário dos países da 

América Latina, por parte de diversos organismos internacionais, com destaque para o Banco 

Mundial, o PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – e as próprias 

Nações Unidas. Como destaca Andre Luis dos Santos, tais relatórios destes organismos 

internacionais possuem, explicita e implicitamente, diversos interesses econômicos e políticos 

presentes (SANTOS, 2009).      

Delton Meirelles, ao situar as reformas no sistema de justiça no cenário da crise do 

Welfare State e de uma crescente defesa da diminuição do papel do Estado na economia, nos 

lembra que um dos grandes argumentos levantados é que a administração de conflitos pelo 

Poder Judiciário, no interior do Estado, pode ser um grande entrave a economia, dada a 

atribuída morosidade do sistema de justiça estatal. 

 
Neste cenário, o Estado (especialmente em sua função jurisdicional) revela-
se como um obstáculo à livre negociação, fenômeno decorrente do princípio 
da autonomia da vontade. Quanto menos o Judiciário intervir, melhor será 
para a Economia. Assim, o estímulo às soluções privadas se explica não só 
pela eficiência e rapidez, mas especialmente para que a ―mão invisível do 
mercado‖ possa ditar o ritmo das negociações. (MEIRELLES, 2007, p. 77) 

 

É neste cenário que, já na década de 90, os meios alternativos de resolução de 

conflitos são sugeridos aos sistemas de justiça latino-americanos, como alternativa ao modelo 

jurisdicional (processo judicial) e como forma de desjudicializar o tratamento de conflitos. O 

Relatório no 319 no Banco Mundial (Dakolias, 1996) é incisivo ao propor a adoção dos 

MARC’s: 

 
(...) O acesso à justiça pode ser reforçado através de mecanismos alternativos 
de resolução de conflitos (MARC). A morosidade, ineficiência e corrupção 
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têm estimulado os litigantes a evitar completamente o sistema judiciário 
formal, optando pela resolução de conflitos extrajudicial. MARC podem 
proporcionar as partes métodos alternativos de resolução amigável de 
conflitos, distante da morosidade do sistema formal. (Dakolias, 1996, p. 38) 
 
Os MARC têm se tornado bastante popular na América Latina por 
representar uma alternativa a morosidade e corrupção que caracteriza o 
sistema judiciário formal, proporcionando, ainda, uma saudável competição 
ao Judiciário. (Dakolias, 1996, p. 40) 
 
Qualquer programa de reforma do Judiciário deve considerar os interesses 
corporativistas presentes no Judiciário, nos conselhos profissionais de 
advogados e outros setores governamentais. Esses interesses podem impedir 
o consenso. Tal fato pode ser visto em recentes atividades conduzidos pelos 
setores público e privado. Dessa forma, é importante construir coalizões para 
superar esses interesses corporativistas. (...). Os projetos têm observado que, 
em alguns casos, os membros da advocacia têm "relutado em participar de 
discussões abertas sobre a reforma, que podem ser vistas como uma crítica 
ao Judiciário, por temor que os juízes possam se indispor contra eles 
prejudicando-os em processos futuros”. (...). Similarmente, espaços efetivos 
e gratuitos na mídia são necessários para construir uma base de apoio e gerar 
pressão pública pelas reformas. (Dakolias, 1996, p. 58) 

 

É possível identificar no Relatório a já citada preocupação sobre o papel sistema 

jurídico na economia:  

 
“A economia de mercado demanda um sistema jurídico eficaz para governos 
e o setor privado, visando solver os conflitos e organizar as relações sociais. 
Ao passo que os mercados se tornam mais abertos e abrangentes, e as 
transações mais complexas as instituições jurídicas formais e imparciais são 
de fundamental importância. Sem estas instituições, o desenvolvimento no 
setor privado e a modernização do setor público não será completo. 
Similarmente, estas instituições contribuem com a eficiência econômica e 
promovem o crescimento econômico, que por sua vez diminui a pobreza. A 
reforma do judiciário deve especialmente ser considerada em conjunto 
quando contemplada qualquer reforma legal, uma vez que sem um judiciário 
funcional, as leis não podem ser garantidas de forma eficaz. Como resultado, 
uma reforma racional do Judiciário pode ter um tremendo impacto no 
processo de modernização do Estado dando uma importante contribuição ao 
desenvolvimento global. (DAKOLIAS, 1996, p. 61) 

 

Assim, é importante ressaltar a conclusão de que este documento do Banco Central, 

“aliado ao Consenso de Washington, determinou uma série de reformas processuais e 

institucionais, incorporando o tema dos meios alternativos aos discursos políticos latino-

americanos.” (MEIRELLES, 2007, p. 81). Ao lado dos argumentos que trazem os meios 

alternativos como propostas de efetivação de justiça, coexistem interesses de ordem 

econômica e política, não engajados, assim, com ideais de justiça propriamente. Vale 

relembrar a participação do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas no 

financiamento de uma séria de ações da Secretaria de Reforma do Judiciário – dentre eles a 

elaboração do Manual de Mediação de Conflitos (AZEVEDO, 2016). 
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Trazer este relato da agenda internacional e sua influência na implantação da 

mediação nos serve para situar os múltiplos contextos em que a política pública de 

implantação da mediação se insere e explicitar como possui, por óbvio, nuances e interesses 

difusos por vezes não explicitados.  

Muito embora seja recorrente no discurso institucional e doutrinário que é a partir do 

Conselho Nacional de Justiça e do Movimento pela Conciliação que se inaugura a política dos 

MARC’s no Judiciário brasileiro, vemos que os meios alternativos estão na agenda de 

reformas no sistema justiça de toda a América Latina, tendo ganhado contornos distintos em 

cada país. Feita esta ressalva, cabe entender de que forma estes contornos vêm se 

estabelecendo no Direito Brasileiro.  

 

1.3.Mediação: entre o local e o nacional 

 

O Conselho Nacional de Justiça, assim que criado em 2004, assumiu papel de 

liderança dentro do cenário institucional brasileiro, como grande arquiteto e executor de 

políticas públicas judiciárias. Já no ano de 2005, promoveu o I Encontro Nacional de 

Coordenadores de Juizados Especiais – Estaduais e Federais. Neste encontro, realizado em 

Brasília, ficaram definidas áreas de atuação em que seriam desenvolvidos projetos e 

iniciativas, a serem levadas a frente por meio de coordenadorias formadas por Magistrados, 

Conselheiros do CNJ e voluntários. Dentre estas áreas, uma delas ficou definida como “os 

juizados especiais de conciliação e meios não adversariais de resolução de conflitos”. (BUZZI, 

2011, p. 49)  

Como relata Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, a partir de reuniões desta Coordenadoria, 

os projetos da área acima citada tomaram forma pelo nome de “Movimento pela Conciliação”. 

Lançado oficialmente em 2006 pela Ministra Ellen Gracie Northfleet, então Presidente do 

Supremo Tribunal Federal e Presidente do CNJ, este projeto inaugura no Judiciário brasileiro 

uma política púbica de incentivo à conciliação. Em Brasília, na ocasião do lançamento do 

projeto, em 23 de agosto de 2006, em Brasília, a Ministra destacou em seu discurso que: 

A conciliação é caminho para a construção de uma convivência mais 
pacífica. O entendimento entre as partes é sempre a melhor forma para que a 
Justiça prevaleça. O objetivo é uma sociedade capaz de enfrentar suas 
controvérsias de modo menos litigioso, valendo-se da conciliação, orientada 
por pessoas qualificadas, para diminuir o tempo na busca de solução de 
conflitos e reduzir o número de processos contribuindo, assim, para o 
alcance da paz social. ” (GRACIE apud BUZZI, 2011, p. 50) 

 



21 
 

É possível destacar desta fala alguns pontos que serão recorrentes nesta retórica 

acerca da mediação de conflitos: maior efetivação de “paz social”; menor tempo para a 

solução da controvérsia; diminuição do volume de processos judiciais; e, finalmente, uma 

educação da sociedade, de modo que o projeto do Judiciário fará com que esta possa “agir de 

modo menos litigioso”. 

A partir do “Movimento pela Conciliação” tivemos diversos projetos que procuraram 

incentivar as pessoas a aderir às propostas de meios consensuais de resolução de conflitos. 

Dentre esses, tivemos o lançamento de slogans e cartilhas: “Conciliar é legal” (2006/2007), 

“Conciliar é querer bem a você” (2008), “Ganha cidadão. Ganha Justiça. Ganha o País” 

(2009), “Conciliando que a gente se entende” (2010) (BUZZI, 2011, p. 51). Além disso, foi 

criado em 2006 o Dia da Conciliação, transformado em 2007 em Semana Nacional da 

Conciliação (RICHA, 2011, p. 63). Este projeto, que vigora até hoje, promove em uma 

semana mutirões de conciliação e medição em Tribunais ao redor do país, promovendo-se 

acordos em massa, atendendo-se milhares de jurisdicionados7.  

O “Movimento pela Conciliação” merece destaque porque é a partir dele que se 

começa a delinear os desenhos institucionais da mediação de conflitos no Judiciário Brasileiro. 

Isto porque o CNJ, órgão não jurisdicional do Poder Judiciário, firmou diversas parcerias com 

a Secretária de Reforma do Judiciário, órgão do Ministério da Justiça, inserido no Poder 

Executivo. Destas parcerias foram realizados os primeiros cursos de formação de mediadores 

junto aos Tribunais de Justiça Estaduais (BUZZI, 2011, p. 53), incluindo-se aí o Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro.    

Assim, neste momento, entre 2006 e 2008, a institucionalização dos meios 

alternativos dá-se da seguinte forma: temos o CNJ executando uma política de incentivo 

nacional, que se estrutura horizontalmente por meio de coordenadorias, em parceria com a 

Secretária de Reforma do Judiciário; e verticalmente, parcerias com os Tribunais locais para 

execução de cursos, palestras e mutirões conciliatórios. Em termos de procedimento, a 

conciliação é obrigatória nos Juizados Especiais, por força da Lei 9.099/95, dispondo cada 

juizado de um setor próprio de conciliação. Esta estrutura faz com que cada juízo organize 

seus conciliadores, não havendo uma estrutura administrativa específica em cada tribunal, 

                                                 
7 No último, o CNJ anunciou o evento celebrando os resultados ocorridos em 2015: “Resultados – No ano 
passado, a Semana Nacional da Conciliação envolveu 3,1 mil magistrados, 968 juízes leigos, 5 mil conciliadores 
e outros 5,2 mil colaboradores em 47 tribunais. As 354 mil audiências realizadas resultaram em 214 mil acordos, 
um índice de 60% de composição dos conflitos. Os acordos firmados representaram um montante de R$ 1,645 
bilhão – a maior parte das conciliações (189,6 mil) foi realizada nas cortes da Justiça Estadual.” Disponível em 
<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82425-semana-nacional-da-conciliacao-2016-sera-realizada-de-21-a-25-de-
novembro>.  Acesso em 30/04/2017 às 11:29 
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para questões relacionadas à conciliação. A mediação, aqui, ainda não é alvo de políticas 

específicas. 

Em 2009, temos uma mudança deste cenário. Neste ano, é editado o já citado 

“Manual de Mediação Judicial” (AZEVEDO, 2016), obra elaborada por pelo juiz de Direito 

André Goma de Azevedo8, e que constitui um compilado do básico em mediação de conflitos, 

fruto da experiência do Grupo de Pesquisa e Trabalho em Resolução Apropriada de Disputas 

da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Este Manual, que como citado acima já 

está em sua 6ª Edição, pode ser visto como grande guia a política pública de mediação de 

conflitos. Isto porque, sendo anterior a Resolução n. 125 do CNJ, antecipa o modelo de 

mediação que nela seria adotado, dispondo do passo a passo para implantação da mediação 

nos Tribunais. Substancialmente, mantém-se o mesmo desde sua primeira versão, com 

acréscimos pontuais, relacionados ao próprio caminhar institucional da mediação. 

Neste momento, em 2009, a retórica associada à mediação trata esta como uma 

inovação no tratamento dos conflitos no Judiciário: ao invés de tratar da lide, de lidar com as 

partes, na mediação deve-se tratar do conflito como um todo, lidar com as pessoas. Assim, ao 

invés de solucionar a questão, o mediador é apenas ponte de um diálogo a ser construído por 

aqueles que estão em disputa. Ele é um terceiro passivo: não propõe soluções, não julga, não 

diz o direito aplicável, não interfere. Ele auxilia, leva à reflexão, escuta. 

Neste momento, o procedimento de mediação trazido no manual seria aquele 

conduzido por uma equipe formada por dois mediadores e dois observadores: os primeiros se 

sentam a mesa com as partes e conduzem a mediação e os segundos, observadores, se sentam 

ao fundo da sala e apenas assistem ao procedimento, não podendo falar ou intervir. Tudo que 

é relatado lá dentro pelas partes é confidencial, no sentido que tudo referente ao conflito e aos 

relatos pessoais da parte não pode ser usado fora da sessão como prova ou de outra maneira, 

exceto o que resultar em objeto de acordo. Excluem-se desta confidencialidade informações 

quanto ao procedimento e as técnicas de mediação. Deste modo, as sessões são fechadas, não 

sendo possível a permanência de ninguém nas salas que não a equipe e as partes. A 

confidencialidade e a oralidade do procedimento também não permitem atas ou anotações 

extensas do que ocorre, havendo apenas anotações pontuais dos mediadores para melhor 

                                                 
8  O Juiz André Gomma de Azevedo é figura central na implantação dos meios alternativos no Judiciário 
Brasileiro. Esteve presente na Coordenação do “Movimento pela Conciliação”, é autor no referido Manual, e 
hoje integra a equipa da Escola Nacional de Mediação do CNJ, como consultor. Embora não seja objeto 
específico deste trabalho, deixamos registrado que a presença constante do Juiz André Gomma em posições 
chaves da estruturação desta política deve ser analise de pesquisas posteriores.   
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andamento das sessões. Tais seriam, neste período, as “regras” de uma mediação de conflitos, 

que estruturariam a formação de mediadores pelos anos seguintes. 

Um ano após a edição do Manual é editada a Resolução n. 125/2010 do Conselho 

Nacional de Justiça, que em seu artigo 1º assim dispõe: “Art. 1º Fica instituída a Política 

Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos de interesses, tendente a assegurar a todos o 

direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. ” (CNJ, 

2010). É possível entender a Resolução n. 125 como uma consolidação de toda a política de 

inserção dos MARC’s que vinha ocorrendo desde 2006.  

A partir da resolução, temos uma mudança no desenho da institucionalização dos 

meios alternativos, em comparação com o modelo da Conciliação anterior. O CNJ ainda é 

quem executa uma política de incentivo nacional, que se estrutura horizontalmente por meio 

de coordenadorias, em parceria com a Secretária de Reforma do Judiciário; verticalmente, 

Tribunais devem criam Núcleos Permanentes de Práticas Consensuais de Solução de 

Conflitos (NUPEMEC’s). Estes núcleos são os que localmente irão centralizar as iniciativas e 

programas em mediação e conciliação, atendendo as diretrizes do CNJ. Aos núcleos compete, 

conforme o art. 7º da Resolução, instalar os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadanias (CEJUSC)9, instâncias que farão o atendimento direto ao jurisdicionado e ao 

público em geral, e realizarão os procedimentos de mediação de conflitos. Aqui há a grande 

diferença: a Resolução instala uma estrutura administrativa em cada tribunal – composta por 

NUPEMEC’s, que coordenam os CEJUSC’s/Centros de Mediação de cada comarca -, sendo 

que o NUPEMEC que se reporta diretamente ao CNJ. 

No que se refere à formação e à capacitação de mediadores e conciliadores, a 

Resolução vem enfim traçar as diretrizes da formação, restando indefinida as competências de 

quem deve promover a capacitação. Persistia, até o ano de 2012, um modelo em que competia 

ao CNJ promover cursos de formação, assim como aos TJs locais, por meio de parcerias com 

o CNJ e a Secretária de Reforma do Judiciário. Em termos de diretrizes formais, estas eram (e 

ainda hoje são) as delineadas na Resolução n. 125 de 2010. Com a criação da Escola Nacional 

de Mediação, por meio da Secretária de Reforma do Judiciário, em dezembro de 2012, mais 

um ator entrou naquele modelo, de competência concorrente. Conforme anunciado no site de 

notícias do Ministério da Justiça,  

 

“A ENAM dará continuidade à Política Nacional de Mediação e Conciliação, 
promovida entre o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça. 

                                                 
9 Em muitos Tribunais estes Centros acabaram sendo chamados Centros de Mediação, em geral porque foram 
criados anteriormente a Resolução, como no caso do Rio de Janeiro, que abordaremos a frente. 
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No dia 29 de outubro, foi firmado termo de cooperação entre o Ministério da 
Justiça e a Universidade de Brasília, para promover 14 cursos a distância em 
mediação e conciliação. ” (BRASIL, 2012)10 

 

No caso específico do Estado do Rio de Janeiro, a implantação da mediação é 

anterior à Resolução n. 125/2010. A Resolução do Órgão Especial do TJRJ n. 19/2009, dispôs 

sobre o procedimento de mediação, enquanto o Ato Executivo TJ RJ n. 5.555/2009 implantou 

os Centros de Mediação. No entanto, estas duas regulamentações não possuíam disposições 

que contradissessem a Resolução do CNJ, persistindo então quando na edição desta, em 2010: 

enquanto esta apenas tratava dos princípios gerais da política e de estruturação no âmbito 

nacional, as regulamentações do TJRJ tratavam de aspectos procedimentais também, como 

quando e como um processo judicial será enviado para a mediação.  

O caso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é exemplificativo da estrutura 

brasileira de implantação da mediação no Poder Judiciário brasileiro. Temos o CNJ 

executando uma política de incentivo nacional. As diretrizes do CNJ vinculam o NUPEMEC, 

órgão do Tribunal de Justiça (Poder Judiciário Estadual). O NUPEMEC, por sua vez, 

coordenada os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CESJUC’s, ou 

Centros de Mediação), que estão espalhados pelas comarcas ao longo do Estado do Rio. A 

formação de mediadores é promovida pelo NUPEMEC, pelo CNJ, e recentemente, pela 

ENAM (do Ministério da Justiça, Poder Executivo). A ENAM, vinculada a Secretária de 

Reforma do Judiciário, tem auxílio financeiro por meio de projeto do PNUD.  

Nesta época, que durou de 2010 até 2015, tínhamos o seguinte: em termos de 

procedimento, a conciliação era obrigatória nos Juizados Especiais, por força da Lei 9.099/95, 

dispondo cada juizado de um setor próprio de conciliação. A mediação, ainda incipiente, era 

realizada nos Centros de Mediação. Como explicado em outra ocasião, havia três maneiras de 

se iniciar um procedimento de mediação:  

 
uma é sendo o processo judicial remetido pelo juiz ao Centro de Mediação. 
Neste caso, as partes são contatadas para iniciar a mediação. O processo é 
remetido ao Centro de Mediação independente da vontade das partes. Estas, 
se quiserem, podem recusar a mediação, pois esta deve ser voluntária. As 
partes são convidadas a iniciar o procedimento de qualquer maneira, mesmo 
que se recusem a participar da mediação, o que, caso ocorra, faz com que o 
processo volte ao andamento processual padrão. A outra maneira é por 
vontade das partes, que podem requerer por petição que o processo seja 
encaminhado para a mediação, caso em que o juiz pode deferir ou não o 
pedido. Por fim, há os casos em que não há processos judiciais correndo, 
casos em que os interessados na mediação contatam o Centro, demonstrando 
interesse em submeter-se ao procedimento. Esta mediação, mesmo que não 

                                                 
10 A listagem completa de cursos oferecidos pela ENAM pode ser acessada em seu sítio: www.cead.unb.br/enam 
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venha nunca a ser incorporada a um processo judicial, é chamada de pré-
processual. (ALMEIDA, 2012, p. 10). 

 

Podemos ver, deste modo, que há diferentes instituições envolvidas na implantação 

da mediação no Brasil. No entanto, duas características se destacam: primeiro, são todas 

vinculadas a dois poderes, por meio de dois órgãos específicos, o Poder Executivo pelo 

Ministério da Justiça, e o Poder Judiciário pelo Conselho Nacional de Justiça. Segundo, não 

há nesta estrutura vínculos com entidades da sociedade civil, seja a Ordem de Advogados do 

Brasil, sejam Universidades, ou mesmo as instituições privadas de mediação existentes. 

Em relação à capacitação dos mediadores, o cenário é ainda mais difuso: a Escola 

Nacional de Mediação está inserida no Poder Executivo, por meio da Secretária de Reforma 

do Judiciário, que é financiada por uma organização internacional, o Programa de 

Desenvolvimento das Nações Unidas. No entanto, as diretrizes para formação de mediadores 

parte do CNJ, órgão do Judiciário, que planeja e edita diretrizes de atuação para este órgão. 

Deste modo, embora no plano discursivo seja recorrente que a mediação vem para 

dar, ao propor formas compositivas de resolução de conflitos, autonomia à sociedade e 

promover emancipação e pacificação social, o que vemos no desenho institucional é um 

grande aparato estatal envolvendo todas as etapas deste processo de expansão da mediação. 

 

1.4.Mediação: meio adequado ou meio alternativo? 

 

Como vimos, o termo “meios adequados”, adotado na política do CNJ, vai 

paulatinamente se aproximando de “meios alternativos”, sendo ambos meios de “resolução de 

conflitos”: métodos que, embora possam diferir entre si, possuem um objetivo em comum: 

resolver o conflito, isto é, encerrá-lo, extingui-lo. No entanto, ao lado da naturalização da 

noção do conflito enquanto “problema a ser resolvido”, existem abordagens que pensam a 

categoria conflito como elemento integrante da vida em sociedade e do relacionamento entre 

pessoas: não faz sentido então resolvê-lo ou extingui-lo, mas sim administrá-lo, conhecê-lo e 

transformá-lo. 

A problemática, no caso da mediação de conflitos, é que sob o mesmo nome de 

mediação coexistem abordagens diferentes: umas, ao se orientar pela noção de “resolução de 

conflitos”, se aliam a fala que procura “pacificar a sociedade” e “extinguir processos por meio 

de acordos”; outras, por entenderem o conflito como natural e transformador, se aliam a 

noção de diálogo e humanização do tratamento de conflitos, onde o desfecho em acordo não é 

o vital, mas sim o tratamento da relação entre as pessoas.  



26 
 

Tais diferentes concepções podem ser visualizadas na fala do Secretário de Reforma 

do Judiciário, Flávio Caetano, que em duas entrevistas articula noções conflitantes acerca dos 

porquês da mediação no Judiciário: indagado do porque a aprovação da Lei 13.140/2015 (a 

Lei da Mediação) ser um marco na Reforma do Judiciário, o Secretário nos diz que  

 
O congestionamento monstruoso no Judiciário mostra que precisa haver saída. Nos 
parece que a formação do brasileiro é propicia para fazer mediação porque 
buscamos resolver os problemas por acordo. Mas utilizamos isso bem. A taxa 
histórica de conciliação na Justiça do Trabalho nos últimos 10 anos é de 45%. Em 
São Paulo, onde já há mediação, me disseram que conseguiram taxa de acordo de 80% 
em causas cíveis e de 90% em causas de família. (POMBO, 2015) 

 

Nesta primeira fala, vemos a manifestação da cultura do acordo, ligada a eficiência. 

No entanto, menos de um mês depois, o Secretário, ao responder a mesma indagação em outra 

entrevista – acerca do porquê ser um marco a Lei da Mediação – nos diz “Porque agora o 

Brasil finalmente inaugura um marco divisor para trazer a cultura jurídica do consenso e do 

diálogo” (CANÁRIO, 2015). 

Se o modelo adotado pelo Judiciário brasileiro, isto é, uma técnica de conflict 

resolution, criada em perspectiva de uma negociação corporativa orientada para o “acordo 

sem concessões”, como entender que a inserção da mediação no Judiciário pode levar a 

autonomia, cidadania e criação de uma cultura de diálogo? A partir de quais ideias os 

mediadores pensam suas práticas? A mediação é para o diálogo ou para o acordo - e não 

seriam os dois excludentes? 

 

1.5.Pensando ‘conflito’ e ‘mediação’: uma leitura inicial 

 

A partir do debate trazido por George Simmel (1983), podemos pensar o conflito 

como parte integrante de relações que procuram uma unidade (SIMMEL, 1983, p. 184) – o 

que no caso pode significar relações entre duas pessoas, ou ainda perspectivas mais 

complexas referentes a instituições e grupos. Tal perspectiva do conflito, de natureza positiva, 

o entende como sociologicamente relevante, por evidenciar as relações e arranjos em 

determinado processo, e, por isso, permitir rearranjos e mudanças.  

Adentrando na perspectiva jurídica, conflito, enquanto categoria, não aparece de 

maneira relevante em termos de operacionalização do sistema. Tradicionalmente, o meio que 

o Direito dispõe para lidar com os conflitos é o processo judicial, que se inicia quando o 

indivíduo ajuíza uma ação, adentrando no sistema de justiça. Quando a ação é ajuizada, o 

Estado, na figura do Judiciário, é provocado a intervir no conflito social substituindo a 
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vontade dos particulares para, imparcialmente, buscar a pacificação do conflito que os 

envolve, com justiça (GRINOVER, 2002, p. 131). Nesse sentido, conflito não é uma categoria 

gerida pelo sistema: temos então uma ‘lide’ que, como tal, deve ser composta, resolvida. 

 
Assim, o conflito social, ao ingressar no sistema judicial é decodificado na categoria 
LIDE. A lide é compreendida como um conceito (problema) que deve ser 
solucionado ou resolvido, mas não necessariamente administrado. A lide, pelo 
processo, é solucionada pelo juiz e o conflito é devolvido à sociedade. Como 
resultado, esta categoria lide não permite a administração dos conflitos que 
permeiam a sociedade. Assim, no campo jurídico, o conflito só existe ANTES do 
processo. Com o processo, ele se transforma em LIDE. Ao se tornar lide, as pessoas 
envolvidas no conflito, passam a ser AS PARTES (autor x réu) do processo, que 
recebe um número de controle. As partes devem se fazer representar por seus 
advogados e SÓ ATRAVÉS deles se manifestam no processo. A LIDE deve ser 
SOLUCIONADA/RESOLVIDA/COMPOSTA, o que se dá através do processo, a 
fim de que a paz social fraturada seja restaurada. (DUARTE, 2008, p. 135) 

 

Desta noção, que traduz o tipo de categoria operacionalizada pela jurisdição, 

podemos pensar que o conflito pode ser objeto de análise em diferentes perspectivas. Se o 

equiparamos ao conceito de lide ou ainda de pretensão resistida, cairemos no terreno de uma 

teoria do processo (GRINOVER, 2002). Nesta teoria do processo, as categorias relevantes são 

“resolução/solução/composição”, que se traduzem na “extinção do processo”, noção 

processual que significa que a questão foi resolvida, a função da jurisdição cumprida. O 

“acordo”, aqui, aponta pra esta solução do processo, com uma diferença: é conseguido 

vontade das partes em chegar ao mesmo ponto de solução – que será ratificado pelo juiz.  

O diálogo, por sua vez, pressupõe que as pessoas possam conversar e partilhar os 

fundamentos explícitos do problema um com outro. Enquanto um diálogo é uma troca de 

perspectivas em busca de um entendimento – que pode inclusive levar as pessoas a conclusão 

que elas não partilham perspectivas em relação ao problema que discutem, e por isso não 

podem “chegar ao mesmo lugar” (acordar); um acordo traduz um ponto comum que não 

necessariamente é fruto de um entendimento mútuo; mas talvez de soluções que ambos 

partilhem – mesmo que por diferentes motivos, explicitados ou não. Diálogo, ao naturalizar o 

conflito, permite que este seja gerido/administrado; Acordo, ao buscar um entendimento de 

um ponto comum que temporaliza a conversa num momento culminante de entendimento (o 

acordo escrito), permite que o conflito seja apenas solucionado/resolvido/extinto. 

Ocorre que – embora no discurso institucional a semântica acordo-diálogo 

naturalmente se apresente como uma continuidade de um mesmo modo de pensar o conflito – 

algumas descrições do campo que veremos ao longo do trabalho me parecem apontar para 

lógicas que, se não excludentes, ao menos não operam sem tensões relevantes para a prática 
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dos mediadores e dos envolvidos na mediação. Trago um exemplo retirado de uma pesquisa 

anterior, realizada entre 2012/2014, quando eu buscava descrever as práticas e representações 

do Centro de Mediação de Niterói: 

 
É consenso que a mediação não tem como fim um acordo escrito, e sim a facilitação 
do diálogo das pessoas e auxílio para lidar com o conflito, e que não há limite de 
sessões de mediação, pois afinal, esta não possui um objetivo taxativo e não possui 
limite de tempo. (...). As duas primeiras sessões são sessões quase que de preparação 
do terreno para a mediação, ao menos nos casos em que o conflito entre as pessoas 
está mais aprofundado, e a comunicação entre elas mais precária. Conforme vão 
passando as sessões, em geral semanais, aumenta entre as partes, assim como entre 
os mediadores, uma ansiedade pela resolução do conflito. O número de limite de 
sessões, que antes inexistia, vai aos poucos aparecendo. 
(...) quando um processo judicial é enviado para o Centro de Mediação, ele é 
suspenso por sessenta dias, prorrogáveis por mais sessenta dias. Findo este prazo, o 
cartório envia um ofício ao Centro pedindo esclarecimento quanto ao caso, se foi 
iniciado ou não. Tal prática, embora simples, é recebida pelos mediadores como um 
sinal amarelo, algo como um alerta que diz a mediação está demorando. Assim, eles 
se sentem instigados a encerrar a mediação com um acordo, ou encerrar a mediação, 
pois se demorar muito é por que “o caso não tem jeito”. 
Deste modo, há sim um número oficioso de limite de sessões. O próprio fato do 
encontro entre as partes ser semanal na mediação, aumenta a pressão entre todos, 
mediandos e mediadores, pois o conflito que antes estava “aguardando o andamento 
processual”, inserido na temporalidade própria do processo judicial, agora está numa 
temporalidade mais próxima da vida real, do contato ativo e semanal da mediação. 
Conforme seguem as sessões, a frustração por não resolver o problema aumenta. Daí, 
chegamos a outro ponto: a presença da expectativa de um acordo, ainda que no 
plano abstrato este não seja o objetivo da mediação. 
 
Representativo é o diálogo ocorrido entre duas mediadoras, ao fim de uma mediação 
que se encerrou sem acordo: 
 
- Chato isso, ultimamente não temos feito nenhum acordo.... Quer dizer, sei que o 
objetivo não é o acordo, mas sabe.... É que...” 
 
- Mas nosso objetivo não é o acordo, não é porque não teve acordo que a mediação 
não funcionou. 
 
- Eu sei, mas é que dá uma frustração, pois sem o acordo parece que o trabalho 
todo foi em vão, sabe... (Informação oral) 
 
O sentimento da mediadora, de frustração pela não obtenção do acordo, parece ser 
compartilhado por todos os mediadores ao fim de uma mediação sem acordo, 
agravada quando a mediação se alonga por várias sessões. A lógica é que, se o 
processo já existia e foi suspenso para que se apostasse na mediação, o fato de não 
haver acordo e da mediação ser confidencial (o que faz com que só um acordo possa 
ser documento útil ao processo judicial) implica que o tempo que se gastou na 
mediação, às vezes um mês ou dois, foi tempo perdido. Era melhor que o juiz 
decidisse então. Menos tempo desperdiçado. 
 
Soma-se a isso a imposição de controle estatística nos Centros de Mediação (Art. 13 
e 14 da Resolução n. 125/2010 do CNJ), que imprime um dever de produtividade à 
atividade dos mediadores. É uma preocupação constante dos Coordenadores “como 
fica a estatística” referente ao número de acordos obtidos. (DUARTE, ALMEIDA, 
2014, p. 17 e 18) 
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Estas características do fazer da mediação, colhidas através de observação direta, nos 

dizem mais sobre o que seja mediação do que a definição padrão do campo jurídico, que 

define mediação como “um método de autocomposição indireta, ou assistida, onde há um 

terceiro imparcial intervindo no conflito (AZEVEDO, 2016)”. Tal definição de mediação, 

recorrente nos manuais de treinamento de mediadores, exemplifica a problemática que quero 

expor: as obras sobre mediação não tratam de como se executa este procedimento. E é no 

fazer, isto é, nas técnicas executadas durante uma mediação, enquanto o mediador age, fala e 

escuta, que identificamos o tipo de abordagem e se teremos uma noção de conflito que precisa 

ser extinto – tal qual a lide – ou gerido, tal qual a noção de Simmel, de conflito como 

integrante das relações sociais. Se o conflito é gerido, penso que nos aproximamos da cultura 

de diálogo; se ele é extinto, nos aproximamos da cultura do acordo – e penso que ambas 

podem operar entre tensões, coexistindo. 

Nesta proposta, não pretendo discutir o conflito enquanto integrante de uma teoria do 

processo: tomamos a categoria conflito de maneira ampla, como objeto de análise num ponto 

de vista sócio-jurídico. Por sócio-jurídico, entendo aqui uma pesquisa que, informada por 

aparatos metodológicos e conceituais úteis à análise dos dados e categorias em debate, tem 

como um objeto jurídico e, pois, se volta a refletir sobre medidas, projetos e questões 

relevantes ao campo jurídico e ao Direito (OLIVEIRA, 2004). 

Aqui, as práticas subjacentes a nossa cultura jurídica e judiciária são de profunda 

importância, pois tal cultura opera na socialização de nossos profissionais. Nesse sentido, 

convém apoiar-se nas diversas pesquisas sobre a cultura jurídica brasileira, como as de 

Bárbara Lupetti (BAPTISTA, 2008), Fernanda Duarte (DUARTE, 2008) (DUARTE; 

ALMEIDA, 2014) e Rafael Iorio (DUARTE; IORIO FILHO, 2012), Klever Filpo (FILPO, 

2014) e Roberto Kant de Lima (KANT DE LIMA, 2009).  

 

1.6. Definindo a pesquisa: pretensões iniciais 

 

Minha proposta, diante de tal problemática acima explicitada – entre a 

coexistência/alternância de múltiplas noções de mediações a orientar as práticas – era 

entender como tem se dado a mediação judicial. Este entendimento que busco parte de dois 

momentos: uma reflexão conceitual sobre a categoria ‘conflito’ e como ela se relaciona com 

‘processo’, ‘Direito’ e ‘mediação’; uma revisão das pesquisas empíricas acerca de mediação 

de conflitos no Judiciário, tomando como amostra o Rio de Janeiro, onde, do período 2010-
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2016, diversas pesquisas de diferentes disciplinas se propuseram a observar a mediação de 

conflitos a partir de instrumentos metodológicos próprios da pesquisa empírica. 

Importante atentar aqui, também, para uma perspectiva pouca analisada no cenário 

das pesquisas acerca de mediação: o modelo e técnica de mediação a ser utilizado e sua 

relação com as práticas judiciárias e a cultura jurídica brasileira. Muito é dito sobre as 

potencialidades da mediação, mas sem explicitação do como se dá isto no correr do 

procedimento. Por isso, acredito que atentar às observações das técnicas específicas e as suas 

naturezas é relevante para propormos mudanças e melhorias na forma com que tratamos de 

conflitos. Segundo, é necessário compreender as contradições e disputas interiores ao campo 

jurídico sobre a definição do que seja mediação e como praticá-la. 

Como explicitado quando da problemática, acredito que a natureza das técnicas de 

negociação englobadas hoje na noção de ‘mediação judicial’ – técnicas de conflict resolution, 

orientadas para o acordo de natureza corporativa – são parte relevante da discussão acerca de 

mediação. Afinal, muito se fala de questões normativas e processuais, mas pouco do fazer, do 

agir do mediador. E é neste fazer mediar que podemos olhar de fato como o conflito e 

abordado e tratado. 

A partir das pesquisas realizadas no Estado do Rio de Janeiro, ao lado de uma 

reflexão conceitual sobre as técnicas de negociação e mediação, comecei esta pesquisa com o 

objetivo geral de investigar a mediação judicial no Tribunalde Justiça do Rio de Janeiro, da 

Resolução 125/CNJ até a recente vigência do novo CPC. Tal investigação, neste ponto, tinha 

como objetivo entender e explicitar as disputas internas sobre o que seja “mediação”, seus 

objetivos entre a tensão “diálogo/humanização” e “acordo/eficiência”, questionando, inclusive, 

se – a partir do material empírico observado – se poderíamos colocar tal análise em pólos 

dicotômicos. Uma hipótese que aos poucos vem sendo delineada é que, talvez, acordo e 

diálogo coexistam não só dentre objetivos/consequências da mediação judicial, mas, também, 

como elementos de um mesmo fazer – mas um fazer que opera entre tensões. 

 

1.7.Uma pesquisa sobre pesquisas 

 

Penso haver, no campo interdisciplinar entre o Direito e as Ciências Sociais, diversas 

pesquisas empíricas convergentes quanto às características da mediação judicial hoje 

praticada, conforme abordarei adiante. A partir de uma grande revisão bibliográfica destas 

pesquisas, pretendi alinhar as reflexões conceituais acima para poder repensar o local da 
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mediação dentro de nossa cultura jurídica, e descrever, a partir do material empírico, como 

estamos conhecendo a mediação judicial praticada no Rio de Janeiro. 

Uma questão é: porque não realizar um trabalho de campo – revisitando assim meu 

esforço quando no trabalho monográfico que citei na introdução – de modo a perceber o que 

houve de alteraçãonas práticas que descrevi? Afinal, se realizei um trabalho qualitativo no 

período 2012-2014, este cenário – com o advento do CPC e a da Lei de Mediação – pode ter 

sofrido alterações. Porque não fazer, então, minha “própria” pesquisa qualitativa? 

Entendo que minha escolha é orientada por dois grandes motivos. O primeiro é que, 

ao longo dos últimos anos, frequentando espaços de discussão acadêmicos e institucionais, 

tenho coletado impressões sobre a convergência de resultados e interpretações sobre a 

mediação que hoje opera no Judiciário. No entanto, pouco via de diálogo em cada pesquisa: 

era como se estivéssemos todos convergindo pras mesmas conclusões e partilhando dos 

mesmos fundamentos, mas sem que estes dados de fatos formem um diagnóstico mais amplo. 

Por isso, me parece que pesquisar as pesquisas criará este “plano geral” que pode, inclusive, 

ser útil a quem for, a partir da conclusão deste trabalho em 2017, realizar novas pesquisas 

empíricas.  

Segundo, os objetivos e pretensões de uma dissertação de mestrado são – como 

qualquer pesquisa – limitados pelo fator tempo. Realizar uma pesquisa de campo no curto 

período de dois anos, ao mesmo tempo em que se cursa os infinitos créditos de disciplinas – 

na maioria das vezes não articulados com sua atividade de pesquisa, nem mesmo quanto aos 

referenciais teóricos – e, ainda, ao mesmo tempo em que avalia todo o material – o chamado 

“esgotamento da bibliografia do tema” – seria demais e, por isso, optei por não o fazer. 

O que fiz, assim, foi buscar nos bancos de dados das pesquisas acadêmicas o que era 

feito acerca de mediação de conflitos, e entender o modo de construção destas pesquisas – e 

isto é o capítulo segundo deste trabalho. As referências assim, passaram por diversas obras 

sobre mediação – e foquei nas pesquisas de cunho empírico, como explicitarei adiante. 

Do ponto de vista da institucionalização da mediação, a obra central é o já citado 

Manual de Mediação Judicial (AZEVEDO, 2016), que expõe as diretrizes da política de 

mediação do ponto de vista da capacitação de mediadores. Na mesma linha, outras pessoas 

envolvidas na execução da mediação pelo Executivo e pelo Judiciário publicaram obras, cujo 

enfoque é narrar as experiências de institucionalização do ponto de vista da organização 

administrativa dos programas de meios alternativos e apresentar modelos para sua 

implantação nos tribunais (PELUZO et. al, 2011) (LUCHIARI, 2012) (GRINOVER et. al, 

2007). 
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Ao lado dessas, temos aquelas cujo enfoque é especificamente jurídico, buscando 

articular a noção de mediação ao lado de categorias jurídicas por enfoques de comparação 

normativa e procedimentalização no âmbito processual. Umas, de caráter de ‘manual’, 

pretendem falar de mediação aos operadores do direito (SANTOS, 2012) (CALMON, 2013) 

(TARTUCE, 2008) (AZEVEDO, 2002), abordando aspectos normativos de maneira 

descritiva, em comentários, e situando-os em nossa ordem jurídica. Outras obras, de caráter 

investigativo, cuidam da específica problemática da mediação no âmbito do Direito 

Processual, notadamente do processo civil, trazendo questionamentos quanto à própria 

moldura normativa, mas também quanto a questões práticas de controvérsias de interpretações 

sobre a normatização da mediação (PINHO; ALVES, 2015) (MIRANDA NETTO; 

MEIRELLES, 2012). 

A partir de uma abordagem interdisciplinar, a mediação tem sido foco de 

investigação por áreas de interseção entre o Direito e as Ciências Sociais. De um viés sócio-

jurídico, destaco as pesquisas que vêm sendo realizadas na rede composta de diversos 

pesquisadores do Brasil, cujos estudos foram publicados em dois volumes sob o título 

“Mediação: Panorama Atual” (MEIRELLES; MARQUES. 2014a; 2014b). Na articulação 

entre Direito e Antropologia, são de grande relevância os estudos de caráter empírico 

realizados sobre tratamento de conflitos, que buscam descrever as práticas de mediação e 

conciliação que vem sendo desenvolvidas no Poder Judiciário, revelando seus sentidos 

(FILPO, 2014) (SCHRITZMEYER, 2012) (OLIVEIRA, M, 2011) (AMORIM; BAPTISTA, 

2011) (MELLO; BAPTISTA, 2011). 

Temos ainda um segmento de obras acerca de mediação e conflito cujo alcance ainda 

resta explorar no curso da pesquisa: obras como as de Luis Alberto Warat, que certamente não 

se enquadram nos exemplos anteriores por articularem conceitos advindos de diversos pontos 

da teoria jurídica (WARAT, 2004); e ainda, obras de autores como Marshall Rosemberg 

(ROSEMBERG, 2006), que tratam da questão do conflito sem tocar diretamente na questão 

da mediação, enquanto técnica, mas trazem elementos de diálogo relevantes ao debate aqui 

levantado. 

 

1.8.Uma metodologia de pesquisa 

 

Assim, acabei por realizar – como verão no capítulo 2 e 3 – uma pesquisa sobre 

pesquisas: ao invés de realizar uma observação secundária para pensar a mediação a partir das 

pesquisas empíricas do Rio; acabei por pensar as próprias pesquisas, seus modos e locais de 
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produção, seus referenciais teóricos e metodológicos e como se orientam nas fronteiras 

disciplinares entre o Direito e as Ciências Sociais. 

Este projeto tem como partida a pesquisa empírica realizada durante minha iniciação 

científica, que resultou na monografia intitulada “A Formação de Mediadores Judiciais: entre 

modelos, práticas e experiências no Centro de Mediação em Niterói” (ALMEIDA, 2014). 

Nesta me apropriei de ferramentas metodológicas das Ciências Sociais, especialmente da 

antropologia interpretativa, tais como “observação participante” (FOOT-WHITE, 2005) e 

entrevistas informais, para analisar as experiências de formação de mediadores no Centro de 

Mediação da Comarca de Niterói. Dentre as conclusões de tal pesquisa, surgiu a problemática 

entre os discursos destoantes entre as diferentes mediações pensadas e praticadas, em 

oposição ao discurso institucional ligado a já citada eficiência administrativa. 

A problematização dos dados referentes às pesquisas bibliográficas acerca dos 

modelos de mediação de conflitos teve como partida o trabalho de campo realizado em minha 

graduação ao lado das diversas pesquisas com viés empírico realizadas por outros 

pesquisadores acerca de mediação de conflitos (VERAS, 2015) (FILPO, 2014) (LIPPI, 2014) 

(AMORIM; BAPTISTA, 2011) (MELLO; BAPTISTA, 2011) (OLIVEIRA, M, 2011) e 

também as reflexões conceituais de pesquisadores que, ao tratar da categoria mediação 

questionam seu local no Direito, enquanto saber (NICOLAU, 2012) (LE ROY, 2012). 

Entendo que o Direito, enquanto saber e conjunto de práticas, é um dos elementos do 

social. A perspectiva teórica sob a qual pretendo interpretar os dados entende a noção de 

cultura como uma "teia de significados" (GEERTZ, 1973;1997) onde, a partir dela, 

desenvolvemos práticas e fazeres sociais. O Direito, neste local, não produto nem produtor do 

social, mas sim um dos meios práticos que formam o social, junto com outros. Ele não é 

consequência, ele já é o social. 

 

1.9.Pesquisando mediações ou pesquisando pesquisas? Construindo uma hipótese. 

 

Quando iniciei esta pesquisa elaborei uma hipótese de trabalho acerca da mediação 

que, confesso, traduz também impressões que colhi no campo e em diálogo com 

pesquisadores nos últimos anos. Nesta hipótese, podemos visualizar que as técnicas de 

mediação agrupadas pelo termo mediação judicial não são pensadas para criação de diálogo 

ou à melhoria da relação entre as pessoas, mas pensadas para o desfecho em um acordo – 

pautadas, assim, como técnicas de uma negociação corporativa. Isto, pois, em função de uma 

específica noção de conflito enquanto problema a ser resolvido/extinguido, tal qual presente 
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na noção de jurisdição, de modo que a mediação judicial é assim apenas um braço da 

Jurisdição: porque inserida no Judiciário e reprodutora de lógica ligada à eficiência e à 

celeridade. Nesta leitura, é possível pensar uma estrutura que, ao trocar a “cultura da sentença” 

(WATANABE, 2013) por uma ‘cultura do acordo’, apenas propõe uma forma alternativa de 

rito ao processo judicial, sem permitir de fato que as pessoas tenham seu protagonismo e 

direitos respeitados. 

No entanto, ao lado deste cenário institucional, ligado a uma pauta de eficiência 

administrativa da jurisdição enquanto local de tratamento de conflitos, é possível visualizar o 

potencial das práticas de mediação em seu aspecto de diálogo, emancipação e justiça. Nesta 

hipótese, podemos pensar que a aparente tensão excludente entre diálogo versus acordo é, em 

verdade, faces de uma mesma proposta que se dá em uma multiplicidade de fins e fazeres – 

não reduzíveis a dicotomia de “culturas” de diálogo ou acordo mutuamente excludentes. A 

partir do material levantado, é possível notar que há disputas internas no campo jurídico, em 

diferentes níveis institucionais: seja pelos agentes – isto é, dos mediadores em si – que vivem 

momento de indefinição de seu local enquanto “profissão jurídica”, mas que concentram em 

si a “missão” de mediar; seja nas disputas dos gestores sobre os modelos, programas e 

contornos processuais da mediação. Deste modo, é como se as mediações coexistissem, mas 

distribuídas de maneira heterogênea no sistema: a mediação é sinônimo de celeridade, 

eficiência, acordo e a mediação é cuidado, humanidade e diálogo. A tensão se 

operacionalizaria na recorrente alternância de mediações, conforme a prática e legitimação 

buscada na situação. Tal era pista a ser explorada. 

No entanto, como veremos no próximo capítulo, o levantamento realizado de 

pesquisas apontou pra outro rumo – não que eu vá deixar de falar de mediação: minha 

pesquisa apontou para a produção de conhecimento acerca de mediação. Posso dizer, assim, 

que “meu campo” são as pesquisas. No entanto, não estou propriamente realizando 

“observações secundárias”, motivo pelo qual nos próximos dois capítulos irei discutir sobre as 

condições de produção de pesquisas no Rio de Janeiro. Afinal, todo trabalho empírico se 

orienta por modos de interpretar os dados: uma “meta-análise” que não discuta o modo de 

construção destes dados incorreria no erro ingênuo de confundir pesquisas com verdades.  

Assim, esta pesquisa pretende abrir caminhos e desdobramentos dentro do cenário da 

produção de conhecimento no Direito, de caráter empírico, assim como pensar a mediação de 

conflitos, discutindo e agregando a produção de conhecimento no Estado do Rio de Janeiro.  
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Capítulo 2. Pesquisas Empíricas em mediação: mapeando praticas e trajetórias no Rio 
de Janeiro 
 

Neste capítulo11 apresento um mapeamento das pesquisas de viés empírico, realizadas 

no Rio de Janeiro, que tratem de mediação de conflitos – em suas diferentes perspectivas 

teórico-metodológicas e tendo como objeto diferentes aspectos do que seja mediação. 

Especificamente, este mapeamento não busca apenas identificar pesquisas, mas sim: 

identificar os locais de produção destas pesquisas; que referenciais e métodos tem sido 

empregados pra conhecer as mediações; e quais as trajetórias dos pesquisadores e sua relação 

com o campo jurídico. Deste modo, pretendemos criar um mapa útil para pensarmos e 

entendermos como opera a produção de conhecimento sobre administração de conflitos, no 

que se refere à mediação. Após este mapeamento, partimos para análise das pesquisas 

selecionadas, quanto ao seu modo de construção e características teórico-metodológicas, 

assim como seu local de produção dentro no cenário fluminense. 

A partir do levantamento realizado no início desta pesquisa, pude identificar que, no 

campo interdisciplinar dentre o Direito e as Ciências Sociais, há pesquisas semelhantes que 

buscam explicitar e interpretar as características da mediação judicial hoje praticada. A 

proposta, a partir das pistas acima, foi buscar pesquisas sobre mediação no Rio de Janeiro – 

estado que concentra muitas pesquisas no Direito, especialmente pelo grande número de 

programas de pós-graduação. A primeira questão, então, foi: onde buscar tais pesquisas? 

 

2.1 Definindo um local de busca 

Uma proposta inicial seria buscar nos acervos das principais entidades de pesquisa da 

área do Direito e das Ciências Sociais, tais quais o Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Direito (CONPEDI) a Associação Brasileira de Pesquisadores em Sociologia 

do Direito (ABRASD) e a Associação de Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 

Interdisciplinar em Ciências Sociais e Humanidades (ANINTER), por exemplo, que são de 

                                                 
11 Este capítulo é fruto da pesquisa realizada no segundo semestre de 2016, na disciplina de Prática de Pesquisa,  
de Mestrado. As contribuições vieram das reuniões semanais com alunos da graduação, onde ao lado de duas 
pesquisadoras em formação (graduandas) – Thamyris Elpidio e Susy Veloso Fernandes – busquei mapear as 
pesquisas. A divisão de tarefas feita de modo que eu levantei os dados e os agrupei, e conversando com as 
pesquisadoras pudemos pensar possíveis desdobramentos. Uma síntese disto foi apresentada no CONINTER 5 – 
Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades – realizado em Brasilia, DF, de 23 a 25 de 
Novembro. Thamyris apresentou os dados brutos, alguns posteriomente descartados, no GT 24 Mediação, Justiça 
Restaurativa e Diferentes Formas Administração de Conflitos, sob Coordenação de Delton Meirelles e Fernanda 
Duarte. 
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acesso gratuito, permitindo de forma livre a consulta de diversas investigações, concluídas e 

em andamento.  

Ocorre que na discussão acerca de como realizar, percebi que meu interesse eram as 

pesquisas finalizadas que pudessem contribuir para uma construção de conhecimento 

empírico acerca de mediação de conflitos. Deste modo, seria mais interessante buscar 

pesquisas finalizadas que tivessem maior densidade de reflexão – e não apenas artigos 

científicos que, por vezes, sintetizam ou parcialmente divulgam resultados de pesquisas 

maiores. Teses e dissertações, assim, foram definidas como objeto de busca. 

Ficou definida, nesta etapa, a busca por teses e dissertações acerca de mediação de 

conflitos, no Rio de Janeiro. A preocupação central – pesquisas empíricas – ficou para o 

segundo momento pois, afinal, para que se buscasse àquelas de viés empírico, seria  

necessário primeiro um mapeamento mais amplo. 

Elegemos o Banco de Teses e Dissertações da Capes12 como local de busca. De 

acesso online, ele nos fornece uma folha com o resumo das produções, seus principais dados e 

o arquivo da produção, de todos os programas de Pós-graduação do Brasil. Este, no entanto, 

depende do tramite de preenchimento e depósito do próprio programa de pós-graduação, de 

modo que nem todos os arquivos completos estão disponíveis. Tal banco é alimentado via 

Plataforma Sucupira, criada em 2014 pela CAPES, como um sistema unificado dos programas 

de pós-graduação do país. 

 

Imagem 1: Visualização de Busca do Banco de Teses e Dissertações CAPES 

 

                                                 
12 O banco de teses e dissertações pode ser acessado pelo endereço: http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses 
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A busca na plataforma se dá por termos de busca iniciais, que podem ser 

aprimorados por filtros de pesquisa13. 

Elegemos14 como termos de busca iniciais: “mediação”; “mediação de conflitos”; 

“mediação judicial”; “mediações”. 

Inserido o marcador, refinamos ‘mediação’, foram encontrados 7536 registros 

(Imagem 1), dos quais 400 eram oriundos de programas de pós-graduação em Direito. O filtro 

escolhido assim, fora o nome Programa de Pós-Graduação. Cada registro significa uma 

tese/dissertação que contém, em seu título, resumo ou palavras-chave, o termo de busca.  

Importante frisar que nos orientamos não apenas pelo termo de busca: encontrado o 

trabalho, a partir da leitura do título e resumo, verificamos se de fato tema/objeto era 

mediação, nos termos que definimos no capítulo anterior. Se não, a pesquisa seria descartada 

da amostra. 

Nosso critério previamente escolhido para exportação de dados de trabalhos fora o 

ano: elegemos como ano inicial 2016-2015 (marco referente ao CPC). A partir daí, buscamos 

aqueles situados no Rio de Janeiro. Foi quando visualizamos que a Plataforma contém apenas 

trabalhos de 2013 a 2015, por conta do ano de sua inauguração. Assim, a partir da listagem, 

redefinimos que nossa busca seria, então, no ano de 2013-2015 e encontrando um número de 

13 trabalhos. 

Daqueles iniciais 400 trabalhos se referiam a programas de DIREITO. Extensões 

como DIREITO CONSTITUCIONAL ou CIENCIAS JURIDICAS são filtros próprios. Assim, 

executamos segunda busca, condensando estes outros programas de direito, conforme 

Imagem 2, abaixo. Encontramos, então, 103 trabalhos, de Programas de Pós-Graduação de 

todo o país, que, filtrados os do Rio de Janeiro, quando somados aos 13 já encontrados, deram 

16 trabalhos 

 
  

                                                 
13Os dados iniciais referem-se a janeiro de 2016, data de fechamento desta etapa da pesquisa. 
14 O uso da primeira pessoa do plural, em partes deste capítulo, é proposital. A maior parte das “escolhas” aqui 
feitas no levantamento dos dados e mapeamento das pesquisas foram tomadas durante as reuniões mensais de 
pesquisa (vide nota 11), de modo que o plural reflete aqui uma etapa onde eu tive diversos desafios de “onde ir” 
e “o que fazer” que foram sendo decididos ao longo das reuniões, nas trocas com os pesquisadores em formação, 
como eu, e meu orientador Delton. 
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Imagem 2: Programa de Direito agregados à Direito 

 

 

Em seguida, para evitar que se perdessem dados por erros de filtros de pesquisa, 

repetimos a inserção por ‘mediação’ aplicando o filtro não por Nome do Programa de Pós-

Graduação, mas por Universidade, selecionando as Universidades do Rio de Janeiro. Deste 

modo, obtemos 707 registros. Neste modelo de busca, encontramos diversos trabalhos fora da 

área do Direito, cujo termo mediação tem sentido completamente distinto do objeto de nossa 

pesquisa. Ainda assim, encontramos 5 trabalhos que por motivo não identificado não 

apareceram na busca anterior. Assim, nosso número subiu para 21 trabalhos, dentre teses e 

dissertações.  

Passamos então ao nosso segundo termo de busca “mediação de conflitos”, e foram 

encontrados 900.685 registros. Aplicados os filtros referentes aos programas de direito, 

obtivemos então 31.359 registros. Visto o número demasiadamente grande, para termo 

‘mediação de conflitos’ buscamos a partir apenas das Universidades do Rio de Janeiro, de 

modo a centrar na localidade que elegemos. Assim, retiramos os filtros dos nomes dos 

programas e refizemos o termo apenas pelas universidades. 104 654 resultados. 

Intrigados pelo número incrivelmente maior que o termo “mediação de conflitos” 

trazia em relação à “mediação” – o que ia de encontro ao raciocínio de que, quanto mais 

específico o termo de busca, menos resultados – passamos então a busca pelo terceiro termo 

“mediação judicial” 

O termo “Mediação judicial” nos rendeu 12.636 registros. Aplicados os filtros por 

universidade, encontramos 1165 entradas. A partir daí, filtramos a busca para nome do 

programa, tal qual acima. 
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Foi quando notamos que a engenharia de busca da Plataforma opera de modo a 

apenas somar a busca de termos múltiplos. Isto é a busca por “mediação judicial” é igual a 

busca por “mediação” + “judicial”’. Deste modo, é inviável a busca por termos duplos no 

sistema. Percebida esta falha do sistema, optamos por buscar daí apenas mais dois verbetes: 

mediador e mediações. 

Inseridas as buscas por “Mediador”, após filtrarmos pelos programas de Direito, 

encontramos 53 resultados, sendo 11 do Rio de Janeiro. Destes, 10 já levantados no verbete 

mediação e 1 descartado por se tratar de tema não relacionado, cujo o termo mediador não 

tratava do que tratamos aqui.  

Inseridas as buscas por “Mediações”, após filtrarmos pelos programas de Direito, 

encontramos 18 resultados, sendo 2 do Rio de Janeiro, descartados por se tratarem de tema 

não relacionado, cujo o termo mediações não tratava do que tratamos aqui. 

 Até aqui, de maneira um tanto redundante, o termo relevante que nos rendeu 

resultados foi “mediação”. A partir deste, alimentamos a planilha de trabalho obtendo, no 

período 2013-2015, 19 pesquisas sobre mediação no Rio de Janeiro, advindas de Programas 

de Pós-Graduação em Direito. 

 Finalmente, por sabermos que a busca por “Direito” iria excluir os trabalhos de 

programas da área Jurídica com viés interdisciplinar, tal qual o Programa de Pós-Graduação 

em Sociologia e Direito da UFF, refizemos a busca a partir do nome dos programas no Rio de 

Janeiro. Assim, encontramos 13 pesquisas oriundas do PPGSD-UFF e 2 trabalhos que 

apareceram na busca por termos, oriundos do Programa de Pós-Graduação em Antropologia 

da UFF15. 

 No total, a busca de teses e dissertações sobre mediação, na Plataforma da CAPES, 34 

teses/dissertações. 

 

2.2.Pesquisas sobre mediação: os dados de dois filtros de pesquisa 

 A partir destes dois grupos de Programas de Pós-Graduação, nos pusemos a analisar as 

características das produções a partir das informações contidas na folha de resumo do Banco 

da CAPES. Não analisamos o conteúdo das pesquisas de maneira por completa por dois 

principais motivos: (1) como a grande maioria não acompanhava o arquivo final contendo o 

trabalho em questão, nossa amostra ficaria muito curta e (2) não haveria tempo hábil para 

                                                 
15 Ciente da existência de uma linha de pesquisa intitulada “Cultura jurídica, segurança pública e administração 
de conflitos” no PPGA-UFF, quando visualisei seu nome na lista de programas, o inclui.  
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leitura de todos os tópicos. Assim, começamos a analisar os trabalhos conformes algumas 

categorias relevantes, que serão expostas a seguir. 

 Para fins de análise e exposição, conforme explicado no tópico anterior, dividimos as 

produções em dois tipos: a dos Programas de Pós-Graduação em Direito (incluídos aí 

Programas Cujo o título era Direito adjetivado; ex.: Direito Constitucional); e os outros 

Programas, isto é: Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito e o Programa de Pós-

Graduação em Antropologia, ambos da UFF. Para explicitar que tal divisão se refere ao nosso 

filtro de busca, a seguir utilizaremos a denominação “Filtro Direito” e “Filtro Outros”. 

A Tabela 1 apresenta a distribuição de trabalhos, dentre teses e dissertações, conforme 

o ano. 

 

Tabela 1. Filtro Direito – Distribuição de Trabalhos por ano 

Ano Tese Dissertação 

2015 2 5 

2014 1 5 

2013 0 6 

Total 3 16 

 

Nesta tabela, temos a distribuição de trabalhos de programa de Direito, entre os anos 

de 2013 e 2015. Destes 16 são dissertaçõese 3 são teses. Interessante notar que o número de 

dissertações sobre o tema se manteve bem distribuído durante esses três anos, enquanto que o 

número de teses cresceu gradativamente, não existindo nenhuma em 2013, uma em 2014 e 

duas em 2015. 

 

Tabela 2. Filtro Direito – Distribuição de Trabalhos por Programa de Pós-Graduação 

ANO PPGD/UNESA PPGD/UERJ PPGD/UCP PPGD/UVA 

2015 4 2 0 1 

2014 2 2 2 0 

2013 4 1 1 0 

Total 10 5 3 1 

 

Como vemos na tabela, 4 programas de pós-graduação em Direito tiveram trabalhos, 

entre teses e dissertações, que trataram, no período de 2013 a 2015, sobre a mediação: Estácio 

de Sá (UNESA), do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Católica de Petrópolis (UCP) e Veiga 

de Almeida (UVA). Dentre eles, o que mais apresentou trabalhos nessa área foi o PPGD da 
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UNESA, com um total de dez pesquisas, sendo distribuídos na mesma quantidade nos anos de 

2013 e 2015 (quatro em cada ano) e um número menor no ano de 2014 (apenas dois). 

Tabela 3. Filtro outros – Distribuição de Trabalhos por ano 

 

A partir da análise desta tabela, referentes às produções do PPGSD e PPGA da UFF, 

pode-se concluir que em 2013 foram produzidos 6 (seis) trabalhos, e destes 4, todos foram 

dissertações. No ano de 2014 os trabalhos escritos totalizaram 5 (cinco), sendo eles 4 (quatro) 

dissertações e uma tese.  

 

Tabela 4. Filtro outros – Distribuição de Trabalhos por PPG 

 

ANO PPGSD/UFF PPGA/UFF 

2015 4 0 

2014 5 0 

2013 4 2 

TOTAL 13 2 

 
A análise feita aqui nesta tabela se dá a partir da observância da distribuição de 

trabalhos feitas ao longo dos três anos pesquisados. No ano de 2013, o número de pesquisas 

feitas pelo Programa de Pós-Graduação da UFF foi de 4 (quatro) em sua totalidade. Nota-se 

acima que em 2014 o número de trabalhos sobe de 4 (quatro) para 5 cinco, e em 2015, esse 

número diminui e volta para 4 (quatro) trabalhos. Entende-se aqui que, nestes anos 

pesquisados, o número de trabalho não sofre nenhuma variação expressiva, se mantendo então 

a constância de trabalhos por ano. 

 

2.3.Pesquisas sobre mediação: definindo um mapa 

Juntando os dados de ambos os filtros de busca, temos a seguinte distribuição de 

teses e dissertações por ano: 

 

  

ANO TESE DISSERTAÇÃO 

2015 3 1 

2014 1 4 

2013 0 6 

TOTAL 4 11 
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Tabela 5. Quadro Geral - Distribuição de Trabalhos por ano  

Ano Tese Dissertação 

2015 5 6 

2014 2 9 

2013 0 12 

Total 7 27 

 

A partir desta tabela acima podemos visualizar com mais clareza um movimento 

contrário: as teses aumentando, enquanto as dissertações estão diminuindo.  

 

Tabela 6. Quadro Geral - Distribuição de Trabalhos por Programa de Pós-Graduação 

ANO PPGD/UNESA PPGD/UERJ PPGD/UCP PPGD/UVA PPGSD/UFF PPGA/UFF 

2015 4 2 0 1 4 0 

2014 2 2 2 0 5 0 

2013 4 1 1 0 4 2 

Total 10 5 3 1 13 2 

 

Nesta tabela, visualizamos quem tem liderado a produção de pesquisas sobre 

mediação – o que será relevante para o ponto a seguir, referente às construções de redes de 

pesquisadores visualizáveis pelas orientações e composições de bancas. Em primeiro, com 13 

trabalhos, vem o PPGSD/UFF, seguido da UNESA (10), UERJ (5), UCP (3), PPGA/UFF (2) 

e o recente programa da UVA (1).  

 

2.4. Orientadores e Bancas de Avaliação: visualizando uma rede 

E quem vem produzindo tais pesquisas? Do ponto de vista da formação de redes de 

pesquisadores, nossa opção foi analisar não os autores dos trabalhos, mas seus professores 

orientadores. Nas tabelas abaixo, buscamos visualizar recorrências que apontem 

características da produção de pesquisas em mediação no Rio de Janeiro. 

 
Tabela 7 – Filtro Direito – Recorrências de Orientadores 

Orientador 2013 2014 2015 

Aluisio Gonçalves De Castro Mendes 0 0 1 

Bárbara Gomes Lupetti Baptista 0 1 0 

Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva 0 1 0 

Gustavo José Mendes Tepedino 0 1 0 

Humberto Dalla Bernardina de Pinho 3 1 3 
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Nilo Batista 0 0 1 

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro 0 1 0 

Rafael Mario Iorio Filho 1 0 0 

Roberto Kant de Lima 0 0 1 

Thiago Rodrigues Pereira 1 0 0 

Desconhecido 1 1 1 

Total 6 6 7 

 

Observando a tabela de orientadores, percebe-se que ao longo desses três anos (2013-

2015), os 19 trabalhos apresentados aos programas de pós-graduação destas quatro 

universidades (UERJ, UNESA, UCP e UVA), sobre o tema mediação ligado ao Direito em si, 

tiveram diferentes pesquisadores orientadores em sua execução e todos eles só participaram 

de um trabalho em um destes anos, à exceção do professor Humberto Dalla Bernardina de 

Pinho que é um personagem recorrente nesta tabela com um total de 7 trabalhos produzidos 

sob a sua orientação, sendo três em 2013, um em 2014 e três, novamente, em 2015. 

Ao analisar, também, a formação acadêmica destes professores orientadores, 

verifica-se que todos eles são graduados em Direito, possuindo mestrado e doutorado também 

na mesma área (Direito em geral) e alguns especializados em áreas adjacentes, como o Direito 

Penal (professor Nilo Batista), Direito Constitucional (professor Roger Rodrigues) e Direito 

Público (professora Carla Faria). 

 

Tabela 8 – Filtro Outros – Recorrências de Orientadores 

 

ORIENTADOR 2015 2014 2013 

Ana Paula Mendes Miranda 0 0 1 

Delton Ricardo Soares Meirelles 2 2 1 

Edilson Marcio Almeida da Silva 0 0 1 

Gilvan Luiz Hansen 1 1 1 

Roberto da Silva Fragale Filho 1 0 0 

Leticia Helena Medeiros Veloso 0 1 0 

Fernando Gama de Miranda Netto 0 1 0 

Carmen Lúcia Tavares Felgueiras 0 0 1 

Luis Carlos Fridman 0 0 1 

TOTAL 4 5 6 
 

Quando vemos a distribuição de orientadores no PPGSD-UFF, vemos uma 

distribuição onde o Professor Delton Meirelles aparece em cinco (5), seguido do Professor 

Gilvan Hansen, com três trabalhos (3); e o restante contando com uma orientação cada. 
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Outro ponto de nosso interesse é a constituição das bancas de avaliação dos trabalhos. 

Nossa hipótese é que o perfil e distribuição dos professores nas bancas irá nos mostrar 

recorrências e revelar redes de trabalho – partindo da percepção que, no campo da pesquisa 

acadêmica, as bancas constituem espaços de uma economia de trocas e consolidações de rede. 

Verificando os componentes das bancas de avaliações dos Programas de Direito 

(Tabela 7.), temos um total de 29 professores, compondo banca de 19 trabalhos. Diferentes 

nomes são encontrados, destacando-se entre eles alguns nomes que são recorrentes: Barbara 

Gomes Lupetti Baptista 16 , Fabiana Marion Spengler, Marcia Cristina Xavier De Souza, 

Marcia Michele Garcia Duarte, Nilton Cesar Da Silva Flores, que participaram de duas bancas 

cada um; Flavio Mirza Maduro, Rafael Mario Iorio Filho, participantes em três; Fernanda 

Duarte Lopes Lucas Da Silva, presente em quatro; Humberto Dalla Bernardina De Pinho, que, 

de todos, foi o que mais participou de bancas examinadoras, num total de oito.  

Verificando os componentes das bancas de avaliações do Programa de Sociologia e 

Direito (Tabela 8), temos um total de 18 professores, compondo banca de 13 trabalhos. De 

todos os nomes, a maior incidência nas bancas é a do professor Delton Meirelles (aparecendo 

11 vezes), a segunda maior aparição nas bancas é a do professor Gilvan Luiz Hansen (6 

vezes), e a terceira maior aparição se dá com o professor Edson Alvisi Neves e a professora 

Barbara Lupetti Baptista (ambos aparecendo 3 vezes cada), e o ultimo professor que aparece 

repetidamente nas bancas são os professores Fernando Gama de Miranda Netto e o professor 

Humberto Dalla Bernardina de Pinho (aparecendo duas vezes cada). Os demais professores 

que compunham as bancas aparecem apenas uma vez na análise feita nestes três anos. 

Podemos verificar, assim, que há um trânsito e uma rede muito consolidada no 

âmbito do PPGSD-UFF, sendo menos trabalhos e menos professores, mas uma maior 

aparição destes nas bancas. Especialmente, é interessante notar como que o Professor Delton 

Meirelles e a Professora Bárbara Lupetti também aparecem na composição de bancas nos 

Programas de Direito. 

Pudemos visualizar, a partir dos dados levantados, uma rede de produção de 

pesquisas sobre mediação no Rio de Janeiro, que tem dois lócus de produção de destaque: nos 

programas de Direito, ao redor da figura do professor Humberto Dalla, temos uma série de 

pesquisas de caráter não-empírico, que não apresenta – a partir das bancas – uma rede bem 

definida de participações de outros pesquisadores. De outro lado, no Programa de Sociologia 

e Direito da UFF, temos uma rede mais concisa, que se alterna entre orientações e 

                                                 
16 A professora Bárbara Lupetti aparece não só nas bancas, como referência central na construção de diversos 
trabalhos, como veremos adiante neste capítulo.  
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participações de Banca, como podemos notar nas figuras dos professores Delton Meirelles e 

Gilvan Hansen, que orientaram maior número de trabalhos, e figuram nas bancas um do outro 

nos trabalhos do Programa.  

2.5.Pesquisas empíricas? Delineando os tipos de pesquisas 

Nesta primeira etapa do trabalho, procuramos compor uma análise quantitativa da 

distribuição de pesquisas sobre mediação no Rio de Janeiro. Nosso propósito é observar os 

locais de produção de tais pesquisas, quem são os pesquisadores envolvidos e seu 

pertencimento institucional e vínculos de rede entre eles. A partir daí a proposta seria analisar 

qualitativamente cada tese/dissertação, para poder perguntar: que tipo de pesquisa é? É uma 

pesquisa que podemos chamar de empírica? O que ela nos revela sobre a realidade e a prática 

de mediação de conflitos, hoje, no Rio de Janeiro? Dois obstáculos se deram neste intuito: o 

primeiro é que poucas pesquisas estavam disponíveis em sua versão completa no Banco de 

Teses e Dissertações da CAPES. Das 19 teses/dissertações de Direito, 2 possuíam versão 

completa na Plataforma; das 15 de outros, 10 possuíam verão completa na plataforma. Então, 

tínhamos 12 trabalhos completos, dum universo de 34.  

Deste modo, preocupados em identificar quais pesquisas se aproximam de uma 

abordagem empírica – até como modo de permitir uma leitura qualitativa destas 

posteriormente – efetuamos uma leitura dos resumos disponíveis, aliados ao título, para tentar 

identificar – ainda que precariamente, a abordagem acerca das mediações de conflitos 

presente em tais pesquisas. 

Na leitura dos resumos, elegemos quatro perguntas: (1) Análise normativa é a 

abordagem principal? (2) Há bibliografia das ciências sociais? (3) É uma pesquisa de caráter 

empírico? (4) Qual foi o método empírico utilizado?  

A pergunta (1) busca identificar se é uma pesquisa comumente produzida no direito, 

de caráter doutrinário, onde as reflexões trazidas advêm de fontes normativas, doutrinárias e 

jurisprudenciais, e cuja construção de raciocínio se dá a partir de argumentações típicas do 

campo jurídico. Entendemos que se a resposta a esta pergunta for SIM, não se trata de um 

estudo empírico. 

A pergunta (2) procura entender se, independentemente de ser um estudo empírico 

ou não, podemos ver presente uma interdisciplinaridade/transdisciplinaridade. É claro que, 

para tanto, necessitaríamos ver não apenas a presença de tal bibliografia, mas, especialmente, 

os usos que o pesquisador em questão delas faz. No entanto, nesta etapa, apenas visualizar já 
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seria um indicativo útil. Infelizmente, tal pergunta foi pouco respondida, pois, como já 

explicamos, não estavam presentes os trabalhos completos da maior parte das pesquisas17. 

A pergunta (3) se volta ao objetivo nosso: buscar pesquisas empíricas. A definição de 

“empírico” aqui é um tanto ampla e propositalmente não fechada: estamos falando de 

pesquisas que articulem alguma observação da realidade com um referencial teórico 

metodológico, por meio de métodos de investigação que permitam uma construção/coleta de 

dados qualitativos ou quantitativos. E através da pergunta (4) pretendemos entender que 

ferramentas teórico-metodológicas foram empregadas, no caso de termos um estudo empírico. 

Nos resumos, é a partir da própria definição do autor sobre sua pesquisa que poderemos 

responder as perguntas (3) e (4). 

No filtro Direito, na pergunta (1) Análise normativa é a abordagem principal?A 

construção do resumo, nas pesquisas do Filtro Direito, nos permitiu 5 (cinco) respostas, onde 

três eram afirmativas, sendo principal a abordagem. Quanto a (2), não pudemos identificar as 

bibliografias. Sobre (3), duas pesquisas se auto intitulavam empíricas, sendo que uma 

respondia à pergunta (4) dizendo ter-se utilizado de “observações participantes” e “pesquisa 

etnográfica”. 

Quanto ao Filtro Outros, a presença dos trabalhos completos, em 10 de 14, permitiu 

um esclarecimento melhor sobre a natureza das pesquisas. Na pergunta (1), encontramos 2 

(duas) pesquisas cujo viés era estritamente normativo. Estas duas, no entanto, se utilizaram de 

bibliografias ciências sociais. Na pergunta (2), das duas pesquisas que não se utilizaram de tal 

bibliografia, uma possuía viés empírico (3), se valendo de questionários quantitativos, 

enquanto a outra, que não era empírica, se utilizou de entrevistas (4). Ainda sobre (3), tivemos 

assim sete pesquisas de caráter empírico; sete não empíricas, e uma que não foi possível 

avaliar (devido ausência de informações na Plataforma). Quanto à pergunta (4), foram 

identificados explicitamente, a partir dos resumos, métodos em oito pesquisas: uso de 

questionários; entrevistas; observação de caráter etnográfico; visitas de campo; experiência de 

caso; participação observante/observação participante. 

  

                                                 
17 Por um acaso oportuno, todas as pesquisas que posteriormente compuseram a análise, que precisei de acesso 
aos textos completos, estavam disponíveis: uma da PPGD/UNESA e as cinco do PPGSD/UFF estavam no 
próprio banco; as duas do PPGA/UFF não no banco, mas no site do Programa; e da UVA em acesso em Livro 
Físico.  
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2.6.As pesquisas que compõe o meu “campo” 

A partir de todo material coletado, elegi 9 pesquisas como pesquisas a serem lidas e 

estudadas em sua versão completa. São todas aquelas de caráter empírico, cuja leitura 

profunda pretende permitir uma análise do cenário da produção de conhecimento em 

mediação. Cinco são oriundas do PPGSD/UFF e duas oriundas do PPGA/UFF – somadas 

aduas pesquisas da área de Direito – uma oriunda da UVA e outra da UNESA18.  

Tabela 9 – As pesquisas que compões minha análise 

Título da Tese/Dissertação 
Tese/ 

Dissertação Ano Autor 
Programa de 

Pós-Graduação Orientador 
Ensino Jurídico e Meios 

AutoCompositivos de Resolução 
de Conflitos Tese 2015 

Cibele Carneiro da 
Cunha Macedo dos 

Santos 
Em Sociologia e 

Direito/ UFF 
Delton Ricardo 

Soares Meirelles 
Um Estranho na Orquestra, um 

ruído na Música: A Apropriação 
da Mediação pelo Poder 
Judiciárioa partir de uma 

experiência no CEJUSC do TJRJ Tese 2015 
Cristina Vianna 

Veras 
Em Sociologia e 

Direito/ UFF 
Roberto da Silva 

Fragale Filho 
Jurisdição e Consenso: Um Estudo 
Interdisciplinar de base empírica 
acerca da Política Nacional de 

tratamento adequado dos conflitos 
no âmbito do Poder Judiciário Dissertação 2015 

Valter Eduardo 
Bonanni Nunes 

Em Sociologia e 
Direito/ UFF 

Delton Ricardo 
Soares Meirelles 

Dilemas da Mediação de Conflitos 
no Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro Tese 2015 
Klever Paulo Leal 

Filpo Em Direito/UVA 
Roberto Kant de 

Lima 
O Discurso da Mediação de 

Conflitos na Doutrina Brasileira: 
os ditos e não-ditos Dissertação 2014 

ROGER 
RODRIGUES 

LIPPI 
Em 

Direito/UNESA 

Fernanda Duarte 
Lopes Lucas da 

Silva 
Administração de Conflitos no 

Centro de Assistência Jurídica da 
UFF Dissertação 2014 

Esther Benayon 
Ygodink 

Em Sociologia e 
Direito/ UFF 

Delton Ricardo 
Soares Meirelles 

Mediação em Rio das Pedras(RJ): 
O Processo Extrajudicial de 

Administração de Conflitos em 
uma Favela Carioca Dissertação 2014 

Irineu Carvalho de 
Oliveira Soares 

Em Sociologia e 
Direito/ UFF 

Fernando Gama de 
Miranda Netto 

Nem tudo é mediável". A 
invisibilidade dos conflitos 
religiosos e as formas de 

administração de conflitos de 
pacificação social (mediação e 

conciliação) no Rio de Janeiro." Dissertação 2013 
Victor Cesar Torres 

de Mello Rangel 
Em Antropologia 

/UFF Ana Paula Miranda 
Dos tribunais do tráfico à 

mediação de conflitos: Um estudo 
das representações sobre a 

administração institucional de 
conflitos em uma Unidade de 
Polícia Pacificadora no Rio de 

Janeiro." Dissertação 2013 
Vania Regina do 

Nacimento 
Em Antropologia 

/UFF 
Edilson Marcio 

Almeida da Silva 

                                                 
18 Após discussão na banca de qualificação, optei por retirar uma das pesquisas da UNESA: a dissertação 
intitulada “Mediação e Acesso à Justiça: uma experiência no Balcão de Justiça e cidadania em Convênio com A 
Faculdade Nobre em Feira de Santana”, de Yanna Fernandes Amorim. Embora vinculada a um Programa do Rio 
de Janeiro e possuir viés empírico, esta pesquisa trata de um campo realizano em Feira de Santana, Bahia, 
fugindo assim de meu interesse específico: a mediação no Rio de Janeiro. 



48 
 

Todas as pesquisas acima são classificadas como empíricas. No entanto, qual a 

concepção de empiria que elas apresentam? Qual a identidade destas pesquisas? Para 

responder a estas perguntas, realizei uma comparação por diferença, agrupando-as em dois 

grandes eixos, de modo a explicitar no que elas se aproximam e qual o tipo de abordagem de 

cada uma. Os dois grupos, assim, são: as pesquisas antropologicamente orientadas; e as 

pesquisas sócio-jurídicas.  

Na leitura destes grupos, o interesse específico é quanto ao modo de construção 

destes trabalhos. Tal modo se refere a alguns aspectos: estrutura textual, como se organizam 

os tópicos, o sumário, a linha de construção do trabalho, os capítulos, a narrativa; abordagens 

teóricas e metodológicas, sua definição de empiria e como ela se liga aos resultados e 

conclusões da pesquisa; estrutura argumentativa do texto: que pressupostos estão explicitados 

(ou não) e que são relevantes pras conclusões que o estudo aponta? Eles se organizam em 

harmonia com a estrutura textual ou dela se separa?; as referências a outras pesquisas: como 

estão estruturadas as citações e referências? A rede visualizada acima se espelha na 

construção dos trabalhos? 

Aqui, faço uma ressalva importante: minhas críticas e análise se referem aos textos, 

enquanto pesquisas – e não a qualidade pessoal dos pesquisadores, orientadores e instituições. 

Meu objetivo é apontar qualidades – isto é, características que as definem, aproximam ou 

afastam uma das outras.  

Ao invés de descrever o conteúdo de cada pesquisa e seus achados de maneira densa, 

fazendo resumos ou fichamentos das mesmas, como já dito, optei por descrevê-las a partir de 

dois grupos. Tais descrições das pesquisas dentro destes dois grupos pretendem, em um 

mesmo movimento, descrevê-las e agregá-las para os fins deste trabalho. Não 

necessariamente, com isso, falaremos o que elas descobriram/descreveram. Isto porque, 

lembrando, meu objetivo é pesquisar as pesquisas e não propriamente realizar uma síntese de 

seus achados: me interesso pelas suas qualidades enquanto empreitadas de construção de 

conhecimento empírico no/do Direito. 

Os questionamentos centrais que surgiram com os dados, assim, são: em quais 

fronteiras disciplinares se definem estas pesquisas? Qual a área de produção a que se filiam, 

institucional e textualmente? A partir daí, buscar identificar: que referenciais e métodos tem 

sido empregados pra conhecer as mediações? Esta etapa nos permitirá refletir até que ponto 

tais pesquisas dialogam, e se os dados por elas trazidos e as interpretações por elas 

construídas são passíveis de comparação, complementação e sintetização. 
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2.7.Grupo 1: as pesquisas antropologicamente orientadas 

As pesquisas deste grupo se aproximam do campo da Antropologia de diferentes 

formas. Imaginando uma linha onde no ponto 1 estamos falando de um texto etnográfico, 

produzida num Programa de Antropologia, orientada por um antropólogo, realizada por um 

aluno com a formação em ciências sociais; e no ponto 5 temos uma pesquisa de cunho 

empírico cujo o texto transita entre o Direito e as Ciências Sociais, o orientador possui 

formação em Direito e Sociais, e o texto se inspira em alguns pressupostos da Antropologia 

Social, sem no entanto depender deles pra suas análises e conclusões; os cinco trabalhos deste 

grupo se distribuem nesta linha imaginária. 

De que antropologia estamos falando? Especificamente, do campo da Antropologia 

Social (ou cultural) de viés interpretacionista, que tem nas obras do antropólogo norte-

americano Glifford Geertz principal referência. Tal antropologia, que será detalhada no 

Capítulo 3 desta dissertação, tem forte influência nesta rede de pesquisas que estamos 

visualizando, a partir da ideia de que atentas às práticas e às representações visualizadas em 

determinado grupo/instituição/dinâmica são relevantes para entender os sentidos, valores e 

crenças compartilhadas do grupo – que numa definição preliminar, podemos chamar de 

entender a cultura.  

O primeiro trabalho, situado no ponto 1 desta linha, é a dissertação de Mestrado de 

Vania Regina do Nascimento, intitulada “Dos tribunais do tráfico à mediação de conflitos: 

Um estudo das representações sobre a administração institucional de conflitos em uma 

Unidade de Polícia Pacificadora no Rio de Janeiro”, orientada por Edilson Marcio Almeida da 

Silva, apresentada em 2013 no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Antropologia 

(PPGA) da UFF.  

A pesquisa de NASCIMENTO 19  é uma etnografia das representações acerca de 

administração de conflitos, pelos moradores, policiais e agentes no contexto da implantação 

de uma Unidade de Polícia Pacificadora no Morro da Formiga, no Rio de Janeiro, onde a 

autora descreve o antes e depois da UPP e, especificamente, a inauguração de um Centro de 

Mediação, com participação do Judiciário, como estratégia de “pacificação” daquela 

comunidade.  

A estrutura do texto de Nascimento se apresenta como uma narrativa em primeira 

pessoa, onde a autora identifica sua relação pessoal com a temática, angústias, pretensões e 

                                                 
19 A partir deste momento, uma vez apresentadas as pesquisas, irei me referir a elas pelo nome do autor no 
modelo AUTOR, para facilitar a leitura do texto.Assim, esta é a pesquisa de NASCIMENTO, e quando houver 
uma citação específica, utilizarei o modelo autor-data completo, como (NASCIMENTO, 2013, página). 
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interesses não só com o tema de pesquisa, mas com o próprio local em perspectiva de sua 

trajetória de vida, explicitada na Introdução do seu trabalho, logo antes do primeiro capítulo. 

A partir daí, delimita o tempo e espaço em que se deu sua aproximação àquela localidade, 

identificando o campo específico de seu trabalho, recortando-o da grande relação que vivia 

com a temática. Isto é: ela explicita seu primeiro interesse em contato com a temática nos 

anos 2009-2010, mas delimita especificamente o campo de pesquisa como realizado em 2011-

2012. Este recorte que estabelece precisamente a aproximação do campo para fins de pesquisa, 

a partir de uma intenção ativa de conhecer e utilizar uma metodologia especifica é relevante 

para o debate metodológico que tratarei adiante. 

A autora define sua observação como “intensamente negociada” (NASCIMENTO, 

2013, p. 32), nos entremeios de uma pesquisa de campo onde os moradores viviam uma 

relação complexa entre os traficantes e policiais. A nova ordem da UPP objetivava assim 

“instituir um novo tipo de relacionamento entre a polícia e a população dessas localidades” 

“através de ações pacíficas e do desenvolvimento de um policiamento voltado para a 

resolução de problemas locais”, onde está inserida a mediação de conflitos (NASCIMENTO, 

2013, p. 53). O discurso estatal, assim, se opõe ao cenário anterior onde “Sob uma espécie de 

“consenso coercitivo”, os agentes do tráfico impunham aos moradores uma série de regras 

que, se não desejadas, eram pelo menos respeitadas, como num acordo tácito visando a não 

interferência dos habitantes do Morro da Formiga em suas atividades e vice-versa.” 

(NASCIMENTO, 2013, p. 89). Neste contexto, havia uma tensão entre um fazer antigo e um 

novo, onde as práticas de cuidar de conflitos dos moradores se via entre uma “nova” ordem 

através do Estado – encarnado pelos agentes policiais – que por sua vez desprezava os fazeres 

anteriores, ligados aos traficantes locais. Por isso, ser visto “com policiais” ou com 

“traficantes” poderia colocar os moradores em posições críticas junta à comunidade. Tudo 

isso fez com que ela não observasse as mediações ou os procedimentos em si, mas sim as 

representações sobre estes. 

 
Em consonância com o que foi dito, assinalo, portanto, que este estudo não pode ser 
classificado como uma etnografia dos processos de administração institucional de 
conflitos em um Centro de Mediação, mas sim como uma etnografia das 
representações sobre os processos de administração institucional de conflitos 
desenvolvidos em uma Unidade de Polícia Pacificadora instalada em uma favela do 
Rio de Janeiro que, no caso, dispõe de um Centro de Mediação de Conflitos, 
considerando-se, mais particularmente, as possibilidades e limites impostos à 
observação, in loco, do seu modus operandi. (NASCIMENTO, 2013, p. 33) 

 
 A mediação de conflitos aqui aparece no momento de instalação do Centro de 

Mediação na região, onde os policiais militares atuavam como mediadores – 
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treinados/capacitados pelo Judiciário, nos exatos moldes dos modelos de formação de 

mediadores judiciais que ocorriamà época do trabalho de campo da autora, que se estendeu de 

abril de 2011 a fevereiro de 2012 (NASCIMENTO, 2013, p. 31). 

O trabalho se desenvolve nas descrições das dinâmicas de administração de conflitos, 

onde são descritas práticas, recortadas falas, numa narrativa voltada pro entendimento do 

objeto a partir da perspectiva dos interlocutores da pesquisa – seguida de interpretações das 

lógicas destas dinâmicas. Podemos visualizar neste trabalho que, ao descrever as dinâmicas de 

mediação e a própria relação entre as pessoas e as instituições ali, vamos compreendendo as 

interpretações que a pesquisadora propõe. O interessante é que isto é feito a partir do olhar da 

realidade: não ideias soltas que não se articulem com a narrativa do campo.  

Este modo de construir a pesquisa, onde é o campo de pesquisa – são os próprios 

dados, contato com interlocutores e modo de acesso à realidade pesquisada – que determina as 

interpretações é característico da empiria realizada no campo desta antropologia. Os dados 

falam, o campo permite: a pesquisa se dá assim num ato de descrever e interpretar algo que se 

observa, onde o próprio caminho de pesquisa vai se adaptando em seu curso.  

Vemos tal modo de construção também na dissertação de Victor Cesar Torres de 

Melo Rangel, de nome “Nem tudo é mediável. A invisibilidade de conflitos religiosos e as 

formas de administração de conflitos (mediação e conciliação) no Rio de Janeiro”, 

apresentada em 2013 no PPGA/UFF e orientada por Ana Paula Mendes Miranda. 

RANGEL define sua pesquisa como uma participação observante, onde ao mesmo 

tempo vivencia as práticas de administração e as observa, tendo atuado como conciliador e 

mediador, buscando as seguintes questões de pesquisa: 

 
A primeira pergunta ao começar a pesquisa foi: quem são os conciliadores (e 
posteriormente os mediadores) e como é o seu trabalho? Em seguida, como esses 
operadores do Direito administram os conflitos nos JECrims? Em especial, como 
eles administram os conflitos relacionados à intolerância religiosa? Tendo em vista 
que em muitas vezes são casos associados a ofensas morais e, portanto, apenas a 
suposta vítima teria condições de mensurar esse insulto, procurei compreender quais 
são as lógicas acionadas por esses operadores ao tratarem desses conflitos de ordem 
moral. Busquei, portanto, analisar quais são as percepções sobre conflitos de 
intolerância religiosa por parte desses operadores e como essas representações 
influenciam suas formas dea dministração nesses casos. A partir dessas indagações 
iniciais e com o decorrer do trabalho de campo, me preocupei em analisar como as 
medidas alternativas (a conciliação e a mediação) lidam com conflitos de natureza 
religiosa, já que teoricamente seriam mais adequadas - principalmente a mediação - 
a lidar com os sentimentos das partes envolvidas no conflito. (RANGEL, 2013, p. 19) 

 

Como podemos ver, o objeto específico do autor não são as mediações ou 

conciliações enquanto procedimento: mas os conflitos de intolerância religiosa, e o 
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componente moral destes. Sua narrativa se aproxima do modo de construção de 

NASCIMENTO (2013): primeira pessoa, explicação de sua trajetória, relação e acesso ao 

campo, delimitando como tempo de pesquisa específico, o ingresso no campo em 2011, como 

conciliador, e depois como mediador.  

O trabalho de RANGEL é interessante pois que ele próprio não tem sua formação no 

campo jurídico, de modo que sua experiência no ambiente Judiciário começa com seu 

trabalho de campo. Sua observação e descrição, assim, é rica em analogias e estranhamentos 

quanto ao judiciário, sem, no entanto, deixar de perceber como que a “realidade jurídica” 

(RANGEL, 2013, p. 31) é relevante pros agentes do Judiciário. A narrativa, em primeira 

pessoa, é de cunho pessoal do pesquisador, revelando dúvidas e pensamentos ao longo de sua 

descrição. O autor, tendo cursado os programas de formação de conciliadores e mediadores 

judiciais, nos descreve com precisão as “informações” transmitidas no curso e as expectativas, 

falas e representações dos agentes. 

No entanto, interessante observar que sua dissertação está no nível das coisas. O que 

quero dizer é que sua empiria se dá na medida que ele observa práticas de seus interlocutores, 

as descreve e as interpreta – não se detendo a questões acima da atuação de mediador e 

conciliador ao qual ele está vinculado: não vemos discussões acerca de modelos de 

administração, sobre as diversas questões relativas a mediação enquanto política de um 

sistema de justiça, perspectivas institucionais ligadas a gestores. Vemos, sim, discussões que 

podemos chamar de jurídicas, quando ele nos explica sobre os tipos de ações penais e sua 

relevância para o funcionamento da conciliação do Juizado Criminal (RANGEL, 2013, 54). 

Contudo, o modo de escrever é descritivo quanto ao diretamente relevante às práticas que ele 

observa. 

Embora seja uma pesquisa que fale sobre mediação e conciliação, não vemos um 

aprofundar da interpretação acerca das políticas do judiciário ou disputas internas do campo 

jurídico. Como se esses fossem um meio para se chegar ao seu objeto específico, a 

intolerância religiosa: 

Apesar do discurso da neutralidade ser recorrente, o que vemos, a partir dos casos 
relatados, são práticas orientadas, em grande parte, a partir da nossa tradição jurídica 
normativa e pela tradição cristã. Assim como a “fé” em dogmas jurídicos 
proporciona que os operadores do Direito enxerguem apenas o conteúdo normativo 
do Direito e, deste modo, subtraia aspectos importantes de sua prática, a “fé" em 
dogmas religiosos pode também influenciar o olhar e a atuação desses operadores. O 
juiz e pastor, descrito no 4.5, não conseguiu julgar um processo utilizando 
argumentosjurídicos (sic), ao contrário, seu (sic) decisão foi pautada a partir de suas 
representações religiosas. Assim como meu colega do Curso de Formação de 
Conciliadores, também pastor, que, antesde ser conciliador já pensava sua atuação a 
partir dos “valores cristãos” (RANGEL, 2013, p. 140) 
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A interação entre os valores dos mediadores e conciliadores e como eles influenciam 

na dinâmica de administração de conflitos que vai ser descrita pelo pesquisador quando ele 

está narrando os procedimentos. Não é uma discussão sobre práticas jurídicas por si, mas 

sobre valores, moralidade e conflito: 

 
Portanto, apesar da mediação permitir, diferentemente da conciliação, que as partes 
falem sobre o ocorrido, no qual, segundo um mediador, proporciona um “efeito 
terapêutico”, essas “agressões são mais sentidas [pelas supostas vítimas] do que 
compreendidas [pelos conciliadores e mediadores]” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 
2002:38). Ou seja, em muitos casos os mediadores não conseguem captar o 
conteúdo moral da ofensa cometida, seja por não perceber que aquilo - como nos 
casos de intolerância religiosa – representa um insulto à suposta vítima, seja por 
perceber a ofensa, mas considerá-la, a partir de sua perspectiva, algo sem grande 
relevância. (RANGEL, 2013, p. 147) 
 
A forma de lidar com sentimento pela mediação, deixando as partes expressarem 
suas representações sobre o conflito é importante no sentido de ser uma técnica que 
proporcione as partes escutar o outro e a si mesmo, produzindo, como um mediador 
disse antes, um “efeito terapêutico”. Entretanto, apenas essa escuta não representa 
muitas vezes uma ação mais democrática no sentido de se respeitar a autonomia das 
vontades das partes. Isso porque, na maioria dos casos em que observei e mediei, os 
mediadores não agiram conforme a perspectivas das partes, mas a partir dos seus 
próprios valores. (RANGEL, 2013, p. 148 e 149) 
 
 

O trabalho de Klever Paulo Leal FILPO (2016) apresenta a nós o “caminho do meio” 

entre a descrição de práticas e discursos no Judiciário e discussão das categorias jurídicas e 

seus modos de estruturação do agir o campo. Sua tese de Doutorado, intitulada “Dilemas da 

Mediação de Conflitos no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro”, foi apresentada 

em 2014 no âmbito do Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Gama Filho20, 

sob orientação de Roberto Kant de Lima. É uma pesquisa etnográfica acerca da mediação 

judicial de conflitos que demonstra o que, no capítulo 3, irei chamar de uma etnografia no e 

do Direito, onde a descrição densa dos dados e sua interpretação quanto às práticas e 

representações permite, ainda assim, discussões profundas sobre o sistema de justiça, sua 

gestão e às próprias categorias jurídicas que estruturam o Direito internamente. 

Em sua tese de doutorado em Direito, Klever Paulo Leal FILPO buscou realizar uma 

pesquisa qualitativa acerca da mediação judicial.  

 

Dentro dessa perspectiva, realizei uma etnografia para entender de que modo vem 
sendo feita a aplicação da mediação pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de 

                                                 
20  A Universidade Gama Filho teve suas atividades encerradas em 2014, tendo parte de suas atividades 
transferidas a outras IES, como o caso da Pós-Graduação em Direito, tendo ido para a Universidade Veiga de 
Almeida. Por este motivo, o registro do Banco de Teses consta como UVA, 2015. Para facilitar a citação, dentro 
deste cenário, optei por referenciar a publicação em forma de livro -- que é constituído de sua tese em totalidade, 
com algumas atualizações. Por isso, as citações serão de FILPO (2016). Dos outros trabalhos, nenhum fora 
publicado como livro além deste. 
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Janeiro (PJERJ). Qual é o discurso dos diferentes atores que participam desse 
processo? Por que a mediação vem sendo considerada a forma “mais adequada” de 
administrar conflitos em relações continuadas? Em que casos a mediação é utilizada 
e como são selecionados? Os usuários estão satisfeitos com esse serviço? Qual é a 
sua abrangência? Finalmente, como se compatibilizam, ou não, a mediação, 
considerada uma forma “alternativa” de administração de conflitos em vista do 
“processo” judicial convencional? Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa 
(DEMO, 2012), construída a partir de entrevistas e da descrição e interpretação de 
situações observadas no “campo”. (FILPO, 2016, p. 9 e 10). 

 

Quando olhamos os locais que constituíram o campo de FILPO e RANGEL vemos 

que suas descrições convergem e que as observações quanto aos processos de formação – que 

ambos fizeram nas mesmas instituições, mas em momentos distintos – e as dinâmicas de 

mediação – o primeiro em Petrópolis e Rio de Janeiro (Capital) e o segundo em São Gonçalo 

– podemos pensar que pesquisam a mesma coisa. Mas suas interpretações se voltam para 

questões muito diferentes. O motivo é que enquanto para RANGEL o objeto específico é a 

intolerância religiosa e sua administração quando em conflito, o objeto específico de FILPO é 

a própria mediação, em sua face procedimental, mas também enquanto política judiciária 

perpassada por múltiplos discursos. 

Tal perspectiva ganha um significado muito específico quando estamos falando uma 

pesquisa produzida por um pesquisador/jurista de formação, em um Programa de Direito, 

buscando entender o direito em sua produção cotidiana, pra além do discurso normativo que 

se centra em regulamentos, normas e questões muito longe do que é de fato feito nos 

corredores do Judiciário.  

No caso específico da antropologia do direito, as etnografias se ocupam de estudar 
as categorias que perpassam o saber jurídico, bem como as formas pelas quais este 
se produz, reproduz e como é recebido pelos seus destinatários: os jurisdicionados. 
Nessa caminhada são realizadas a identificação, a classificação e a análise das 
formas como se organiza o campo jurídico (BOURDIEU, 1968). Para esse fim, é 
necessário que o pesquisador saia da biblioteca, que é o locus onde naturalmente são 
executadas as pesquisas jurídicas, e se desloque para ocampo, ou seja, para o 
ambiente onde as regras escritas nos Códigos são concretizadas pelos seus diferentes 
agentes – ou deixam de ser, considerando que, muitas vezes, o direito que está nos 
livros não corresponde ao direito praticado pelos seus operadores. Na prática, para 
fazer a etnografia, é preciso que o pesquisador, externo à organização social em 
estudo, passe algum tempo observando a atividade das pessoas sem que estas 
necessitem explicar o que estão fazendo, pois isso revelará as interações implícitas a 
essas rotinas. Concluído esse trabalho de campo, o pesquisador vai redigir a sua 
etnografia, que nada mais é do que uma descrição da observação realizada, com a 
apresentação, a classificação, a análise e a interpretação dos dados colhidos. (FILPO, 
2016, p. 18) 

 
 No sentido por ele levantado, observar as práticas e discursos aparatados de 
instrumentais metodológicos próprios da construção de conhecimento científico permite outro 
tipo de abordagem aos fenômenos do campo jurídico, muito distinto do que “se faz no 
Direito”, como o próprio autor relata quando narra suas questões vividas nesta empreitada 
acadêmica: 
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Essa fala de minha interlocutora deixou evidente a confusão que parecer ser comum 
entre os juristas, no sentido de que um trabalho “científico” deveria estar respaldado 
nos chamados “argumentos de autoridade”. Esse recurso, bastante comum nos textos 
jurídicos, é, em realidade, considerado pouco científico, porque não se apoia em 
dados, mas sim em opiniões. OLIVEIRA (2013, p. 7), em texto bastante conhecido, 
argumenta que esse é um traço característico nos trabalhos dos juristas e que deve 
ser evitado. (FILPO, 2016, p. 21) 

 
A estrutura do texto de FILPO é similar a dos textos de RANGEL e NASCIMENTO, 

marcado pela fala assunção da autoria em primeira pessoa, descrição dos dados associada a 

interpretações destes, numa estrutura que permite visualizar uma narrativa estruturada no 

trabalho de campo, que no caso de FILPO, fora “baseado em cerca de quatro anos (2010 a 

2013) de leituras e pesquisa etnográfica acerca do emprego da mediação em geral e sua 

implantação no TJERJ. ” (FILPO, 2016, p. 22). A grande diferença, talvez pelo fato dos dois 

primeiros trabalhos serem dissertações enquanto o de FILPO é uma tese, é que este é mais 

denso e longo, permitindo uma abordagem mais abrangente de seu objeto, tanto no plano da 

prática de seus agentes (mediadores), quanto dos gestores e políticas do Tribunal. Como 

apresenta em um dos pontos finais do trabalho 

Da mesma maneira como a introdução da mediação no Tribunal parece muito mais 
uma imposição hierárquica do que uma clara opção institucional, também nos 
processos essa mesma tendência pode ser percebida, pois o encaminhamento para o 
Centro de Mediação, na maioria dos casos observados, não resultou de uma livre 
adesão informada das partes e deseus advogados, mas sim de uma decisão, quando 
não uma imposição dos magistrados eoutros atores, como o promotor que obrigou os 
litigantes a participarem de mediações em um JECRIM, quando o caso parecia 
exigir uma imediata intervenção judicial. Nessa e em diversas outras situações a 
mediação foi introduzida por conveniência e decisão dasautoridades do campo, e 
não fruto de uma reivindicação, ou uma faculdade oferecida aos litigantes para 
melhor solucionarem o seu problema de convivência, o que é relevante neste 
momento em que a mediação ainda não se apresenta como uma etapa obrigatória, 
por lei, para os litigantes. 
 
Na mesma linha de pensamento, a distinção entre as duas categorias do que é 
“mediável” e do que “não é mediável”, que apareceu no campo em diversas 
oportunidades, diz respeito a uma análise feita pelo magistrado – quando julga ser 
conveniente que os litigantes “conversem” nas sessões de mediação, ou quando 
decide que isso não é conveniente em um determinado caso – ou pelos mediadores – 
quando entendem que certos aspectos dos conflitos não devem ser abordados nas 
sessões de mediação, permanecendo invisíveis. Raramente são as partes que 
decidem de forma autônoma o que pode ou não pode, deve ou não deve ser mediado. 
São categorias empregadas pelos profissionais encarregados de administrar esses 
conflitos. (FILPO, 2016, p. 162 e 163) 

 

Voltando a linha do primeiro parágrafo deste ponto, se os textos até aqui constituem 

etnografias, orientadas por antropólogos, onde os capítulos nos permitem ver nitidamente uma 

1. Narrativa pessoal sobre o acesso ao campo e relação com o objeto de pesquisa, dificuldades 

vividas na realidade e questões sobre confiança e contato com interlocutores, seguida 2. Da 
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descrição dos locais, dinâmicas e institutos, que a partir daí 3. Permite interpretações 

referenciadas a estes dados, que se voltam pro problema especifico de pesquisa construído; os 

outros dois textos apresentam uma estrutura diversa, que eu diria de inspiração antropológica 

onde, embora compartilhem alguma premissas e referenciais – e os citem – não é possível 

identificar no texto a mesma construção. 

O primeiro destes outros dois que agrego neste grupo é a dissertação de Mestrado de 

Irineu Carvalho de Oliveira SOARES, apresentada em 2014 no Programa de Pós-Graduação 

em Sociologia e Direito da UFF (PPGSD-UFF), sob orientação de Fernando Gama de 

Miranda Netto. A pesquisa de Irinieu busca compreender as práticas de mediação que 

ocorrem no Centro Universitário da Cidade, em Rio das Pedras, que oferece serviço de 

mediação na Favela de Rio das Pedras. Comunitário, aqui, se volta à noção de para e na 

comunidade embora, tal qual narrado por NASCIMENTO, não sejam os moradores do local 

que façam as mediações. 

 

Este trabalho tem como objeto refletir sobre a prática da mediação utilizada pelo 
Núcleo de Prática Jurídica e Mediação de Conflitos da instituição privada de ensino 
superior Centro Universitário da Cidade, localizado na favela de Rio das Pedras e os 
seus arranjos diferenciados quanto à administração das contendas originadas no seio 
do aglomerado. (SOARES, 2014, p. 16) 
 

Tal pesquisa, num primeiro olhar, apresenta estrutura textual e narrativa similar 

àquelas que tratei até aqui. No capítulo primeiro, SOARES apresenta seu ingresso no campo e 

explicita as questões que o levaram aquele local, ainda em sua graduação em direito. Embora 

nos explicite sua orientação antropológica, há questões destoantes em seu caminhar. 

O primeiro ponto relevante é a questão tempo. O autor define seu campo como 

ocorrido entre 2008 e 2013. Neste sentido, ele inclui toda sua inserção naquele espaço, ainda 

como graduando e antes da iniciação da pesquisa em questão, como campo. No entanto, a 

orientação antropológica na qual o autor se vincula, distingue o momento de inserção no 

campo com primeiros contatos de aproximação com este. Como tratarei adiante, por motivos 

metodológicos e de integridade de pesquisa, o ingresso no campo de pesquisa deve se dar na 

condição de pesquisador. Não fica claro, no texto, onde começa e termina o campo, a 

experiência pessoal de SOARES como mediador comunitário ou sua observação como 

pesquisador. 

Este trabalho objetivou explicitar a maneira diferenciada de administração de 
conflitos construída em Rio das Pedras através da descrição de seu método em 
contraste com o método de mediação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro. Nesse processo dei especial atenção a minha vivência prática como 
mediador do Núcleo sediado na favela estudada através da ilustração de casos 
vivenciados por mim durante o tempo de pesquisa.  
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O contraste entre os métodos judicial e extrajudicial mostrou que a pessoa deve 
ocupar um lugar de destaque na mediação pela assunção da responsabilidade e 
gestão do seu problema. Ao invés de delegar o desfecho do conflito ao Estado, 
situação natural no Brasil, sendo coadjuvante na luta pelos seus interesses, ela 
assume o papel principal na resolução dos mesmosquando deve, conjuntamente com 
a parte adversária, procurar arranjos que, baseados na vontade das partes, possam 
satisfazer as suas demandas. (IRINEU, 2014, p. 116) 

 

Tal método em contraste, aqui, centra-se na descrição dos procedimentos de 

formação de mediadores do Tribunal de Justiça, que se diferencia do realizado no Centro 

Universitário de Rio das Pedras. No entanto, quando buscamos entender em como se 

diferencia quando nas dinâmicas de mediação, não há uma descrição ou interpretação das 

práticas do Tribunal, pois não houve explicitado o trabalho de campo em tal lócus. A fala 

onde ele nos diz que a mediação deve, trazida acima, não nos referencia uma descrição, mas 

uma prescrição, algo como uma assunção anterior das vantagens da mediação fora do Estado. 

Entretanto, a mediação também não é feita pelos próprios envolvidos: os terceiros imparciais, 

aqui, são agentes vinculados ao Centro Universitário. 

Deste modo, a narrativa de SOARES, embora muito relevante nas questões que 

aponta de um projeto de mediação universitário bem-sucedido, não segue uma estrutura que 

permita a partir dos dados, coletado em função de um prévio referencial teórico-

metodológico específico, descrever uma realidade e propor interpretações que aos dados se 

vincule. A estrutura para falar de prática, que se dá em exemplos (SOARES, 2014, p. 87) e 

casos concretos (SOARES, 2014, p. 104) foca a descrição na opinião pessoal do pesquisador, 

que em primeira pessoa assume a maior parte das conclusões – não demonstrando o contexto 

de interlocução com outros agentes na mesma posição que ele. 

 

(...) a minha experiência em Rio das Pedras demonstrou que o mediador não deve 
falar muito. Ele deve falar apenas o essencial para iniciar o procedimento, ou seja, a 
apresentação dele e das partes, um breve quebra gelo e o discurso inicial sobre o que 
é mediação e seus princípios e regras. Após essa exposição, o mediador deve 
mostrar que está realmente interessado no que a pessoa diz139 focando toda a sua 
atenção no que cada uma das partes tem a dizer. (SOARES, 2014, p. 83) grifos meus. 

 

A construção do trabalho de SOARES embora num primeiro momento aparente 

antropologicamente orientada, possui um modo de construção daquilo que no capítulo 3 

discutiremos como normativo, no sentido de propor conceitos, definições vinculados a uma 

autoridade, aqui, da experiência pessoal. 

A experiência pessoal é muitas vezes confundida com a empiria de um trabalho 

etnográfico, embora seja muito diferente. Enquanto a segunda se coloca numa posição de 
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descrever e explicitar experiências compartilhadas, crenças e práticas a partir de uma 

observação sistemática e prolongada do contexto pesquisado; a primeira são os insights de um 

vida prática muitas vezes descompromissada com demonstrar, descrever e interpretar a 

realidade de modo a construir conhecimento passível de discussão, porque construído a partir 

de argumentações e elementos demonstráveis. A experiência pessoal não explicita o momento 

entre o que é “minha experiência” e o “mediador deve mostrar”. Não permite uma discussão 

pública sobre o que vivemos, fora do âmbito pessoal, pois há uma lacuna entre a experiência e 

a conclusão. 

Um exemplo levantado pelo antropólogo Roberto DaMatta, também niteroiense 

como eu, pode ser útil. Assim como DaMatta, eu ando habitualmente de ônibus em Niterói: 

conheço as principais linhas, vivencio muitos de seus problemas, e até reflito bastante sobre 

como que este serviço podia ser melhor. Tenho algo a dizer. No entanto, assim como DaMatta, 

eu “não sei como este sistema funciona, quais as suas reais dificuldades, como opera sua 

política interna, com que tipo de recursos orçamentários pode dispor para o presente 

exercício.” (DAMATTA, p. 185, 2010). Eu entendo, mas não conheço.  

A noção de empiria presente em SOARES se repetirá em algumas pesquisas que 

analisaremos a diante, uma empiria do pessoal. Tal empreitada, embora muito útil para 

conhecer o Direito que fazemos, se distingue daquilo proposto nas ciências sociais e, aqui, na 

antropologia como empiria 

 
Mas esse é precisamente o ponto para o qual quero chamar atenção. Como todas 
essas coisas são parte do meu sistema de classificação, eu pressuponho que a 
familiaridade implica em conhecimento e a intimidade. Isso é precisamente o que 
deve ser superado quando buscamos usar os óculos da antropologia social. Em 
outras palavras, quando eu estico o sentido social da familiaridade e suponho que 
conheço tudo que está em minha volta, eu apenas assumo a atitude do senso comum. 
Ao fazer isso, não realizo antropologia, mas aplico as regras da minha cultura às 
situações a ela familiares, embora tais situações possam ser raras, acidentais ou 
periódicas. Mas, notem bem, isso já é uma classificação... (DAMATTA, 2010, p. 
185) 
 

Deste modo, ao delimitar toda sua experiência com aquela localidade como material 

para seu trabalho empírico, incorre-se no problema de olhar a realidade antes de vestir o tal 

óculo que DaMatta fala. É como se a posteriori o referencial teórico viesse a validar uma 

experiência pessoal ou profissional. A Antropologia aqui, é usado no mesmo modo 

argumentativo da doutrina jurídica (ALMEIDA et.al, 2016) como recurso de justificação 

 
Assim, posso afirmar que a mediação feita pelo Núcleo de Rio das Pedras está em 
constante adaptação ao lócus onde se aplica e, sobretudo, às pessoas que residem 
nesse lócus, “compreendendo o ponto de vista do nativo”, o que Geertz enfatizou 
como essencial ao trabalho do antropólogo, para então tentar administrar os conflitos 



59 
 

vivenciados por ele. A coleta dos dados empíricos deste trabalho ocorreu de maneira 
diferenciada. Os dados foram construídos através do diálogo (interlocução) com os 
moradores que procuravam o atendimento jurídico comigo para resolver os seus 
problemas e das sessões de mediação que administrei. (SOARES, 2014, p. 14) 
 
O que pretendo mostrar é que, assim como “o direito é um saber local” a mediação é 
um instrumento de administração de conflitos que se aprende e se aplica localmente, 
ou seja, a mediação é um método que deve observar o contexto social local para 
legitimar sua aplicação junto à população. (SOARES, 2014, p. 118) 

 

Ainda que num contexto de interconhecimento21, a descrição densa a qual Geertz se 

refere não é apenas compreender (ou entender, nos termos de DaMatta) o ponto de vista 

nativo mas, na descrição densa da realidade, demonstrar quais e como opera aquela dinâmica 

e, assim, conhecê-la.  

A quinta pesquisa agregada neste grupo é a Tese de Doutorado Cristiana Vianna 

VERAS, apresentada em 2015 no PPGSD/UFF, sob orientação de Roberto Fragale Filho. 

Intitulada “Um estranho na orquestra, um ruído na música: a apropriação da mediação pelo 

Poder Judiciário a partir de uma experiência no CEJUSC do TJRJ”, onde a pesquisadora 

busca compreender a mediação judicial, abordando uma descrição do sistema em termos 

jurídicos, aliada à sua experiência como mediadora no Tribunal. 

Interessante notar que o trabalho se define como de inspiração antropológica, 

apresentando um cuidado na definição específica de seu referencial, que se explicita no título 

em uma experiência: 

 
Neste cenário de intensos debates e iniciativas de normatização em torno da 
mediação, bem como de expansão de sua prática nos diferentes setores sociais e 
judiciais, situa-se o objeto de pesquisa, cuja proposta consiste justamente em 
descrever, apreender e analisar a mediação, introduzida pelo CNJ no mundo jurídico, 
notadamente nos tribunais de justiça, sistematizando-a, regulando sua implantação e 
sua utilização como instrumento de resolução de conflitos pelo poder judiciário, 
especificamente no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Juíza 
Eduarda Monteiro de Castro Souza Campos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 
(CEJUSC do TJRJ), localizado no 1º pavimento do lâmina V do TJRJ, na Rua Beco 
da Música 121, Centro, Rio de Janeiro/RJ. (VERAS, 2015, p. 16) 

 
A construção do trabalho se dá na assunção da autoria, numa construção textual que 

é notadamente em primeira pessoa (Capítulo 1 e 4) e transita pruma narrativa de sujeito 

implícito do sistema (Capítulo 2 e 3, de cunho mais técnico-jurídico).  

 
A proposta de estudo, para mim, foi desafiadora e instigante ao mesmo tempo. 
Conforme explicitado anteriormente, a intenção foi realizar uma pesquisa empírica 
cominspiração na metodologia etnográfica, a partir de um estranhamento das 
práticas judiciais que, no caso da mediação judicial brasileira, ainda não estão 
consolidadas. A realização dapesquisa apresentou um duplo desafio: (1) estranhar 

                                                 
21 Conforme detalharei no Capítulo 3, Ponto 3.2. 
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uma prática que se inicia no TJRJ e, porisso, tentar compreender no que está se 
constituindo esta nova prática chamada de mediação, sem deixar de perceber em que 
medida ela tenderá naturalmente (e aqui o estranhamento éfundamental) a se 
aproximar das práticas judiciais adjudicatórias e (2) estranhar a própriaprática da 
mediação, apropriada e instituída pelo poder judiciário, tendo em vista a 
minhaatividade profissional (e voluntária) como mediadora judicial no TJRJ e 
também em outrosespaços institucionais, como a OAB/RJ. Se para atuar como 
mediadora sou obrigada a me “policiar” para que possa “descontruir” minha 
formação jurídica no sentido de deixar de olhar para um conflito sob oviés exclusivo 
do litígio (de quem tem ou não o direito, de quem possivelmente ganharia 
ouperderia no caso de uma disputa judicial), como pesquisadora dessa nova prática 
(mediação) no âmbito do poder judiciário, era preciso me “distanciar” das práticas 
da mediação, de modoa não naturalizá-las e, assim, abrir espaço para a compreensão 
e percepção dessa nova práticano CEJUSC do TJRJ, que constitui o objeto 
específico da pesquisa. (VERAS, 2015, p. 33) 

 
A empiria, aqui, assume um papel de contraste da realidade observada com os ideais 

e pressupostos jurídicos que a autora narra, chamado a mediação de instituto. O olhar jurídico 

se apresenta aqui por diversas vezes, implícito na construção metodológica do trabalho como, 

por exemplo, o termo apropriação da mediação – que revela um pressuposto, uma assunção 

de que ela devia estar em outro lugar, e o Judiciário se apropriou.  

Quanto a sua metodologia específica, vê-se que VERAS delimita seu campo de 

pesquisa como precisamente iniciado em 2012 (VERAS, 2015, p. 29), embora tenha a 

mediação em sua prática se iniciado anteriormente. A utilização de entrevistas estruturadas, 

como ela cita, lhe possibilitou também coletar impressões e dados, numa metodologia 

empírica que se situa longe da empiria pessoal, mas não se diz etnográfica ou propriamente 

antropológica.  

Por isso, voltando aquela linha proposta no início deste ponto, a pesquisa de VERAS 

está no polo cinco, onde é uma pesquisa empírica de cunho sócio-juridico que, embora de 

inspiração antropológica, se detém longamente em discussões do sistema de justiça que não 

necessariamente se vinculam a seus dados – que são muitas vezes acessórios na construção do 

argumento – linha que distingue seu trabalho do de FILPO (2016), por exemplo. 

Aqui, podemos partir para nosso segundo grupo de análise, onde as definições de 

empiria e modos de construção apresentam mais fluidez que neste primeiro grupo, 

constituindo ora zona de interseção, ora de afastamento. 

 
2.8. Grupo 2: as pesquisas sócio-jurídicas 

Neste grupo, agreguei as pesquisas que buscam olhar a realidade do campo jurídico, 

mas o fazem de maneiras muito distintas, transitando naquilo que no Capítulo 3 discutiremos 

mais notadamente como sócio-jurídico. 
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O primeiro trabalho a ser analisado neste grupo é o trabalho de Roger LIPPI, 

dissertação de mestrado apresentada em 2014, na Universidade Estácio de Sá, sob orientação 

de Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva.  

Propondo uma continuidade da linha que comecei no ponto anterior, sua pesquisa 

intitulada “O Discurso da mediação de conflitos na doutrina brasileira: os ditos e os não ditos” 

estaria vinculada a uma percepção da doutrina do Direito a partir de um estranhamento de sua 

construção. Interessante, no entanto, que seu objeto seja propriamente a doutrina, que pouco é 

referenciada nos textos que vimos até aqui: 

 
“Nesta dissertação, o objeto de análise é o discurso da doutrina brasileira quando 
trata da mediação de conflitos, como forma alternativa à jurisdição. Com essa 
intenção, procuro analisar os atores do campo doutrinário acerca do tema e a forma 
pela qual o discurso é construído e articulado, mediante a organização das categorias 
e seu modus operandi. Em linhas gerais, procuro trazer a lume os ditos e não-ditos, 
os quais não se revelariam por intermédio da interpretação literal do texto” (LIPPI, 
2014, p. 12) 

 
 Seu trabalho é construído, assim, num levantamento de obras com o título ‘mediação’ 

no campo de produção do direito. Acho importante explicitar o que ele entende em sua 

abordagem entre doutrina e mediação, pois isso nos permitirá compreender a noção de 

empiria implícita em seu texto. 

 
“A crença na doutrina como fonte reveladora do direito, como observei em 
momento anterior desta pesquisa, parte do pressuposto que a interpretação legal 
decorrente da analise pura do texto legal é considerada simplória e promíscua, 
incapaz de revelar o real sentido da norma. Com alicerces galgados nessa linha de 
argumentação, a doutrina se promulga como de suma importância, na lógica 
hermenêutica da representação, como se tivesse exclusividade na função de revelar o 
direito. 
 
Por sua vez o fenômeno da naturalização do campo jurídico legitima o discurso da 
doutrina sobre mediação, partindo do discurso já pronunciado. Isso porque, no 
campo jurídico, não se costuma estranhar e questionar os ensinamentos consagrados, 
nem verificar se o que está dito nos livros encontra correspondência na realidade. 
(LIPPI, 2014, p. 29) 

 

Assim, LIPPI enumera os autores e identifica um padrão da ordem de construção 

destes textos de doutrina, que aponta pra algumas estratégias para narrar a mediação no direito, 

tais como começar pela ‘teoria conflito’, o ‘acesso à justiça e a crise do judiciário’, que 

desemboca numa ‘definição de mediação’, que é seguida por seus ‘princípios’ (LIPPI, 2014, p. 

64-74). Não há, no entanto, nenhuma narrativa de práticas de mediação nestes livros: ela se 

encerra enquanto definição e enaltecimento (LIPPI, 2014, p. 76). 
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O trabalho de LIPPI, ao narrar a doutrina, explicita que no Direito ela é integrante 

dos modos de produzir discursos sobre a realidade, ela é relevante como um local de 

produção e influencia no campo jurídico enquanto saber-poder (KANT DE LIMA, 2009). 

LIPPI, embora dentro do campo do jurídico, articula referenciais mistos, dentre análise 

semiolinguística do discurso, de Patrick Charaudeau (CHARAUDEAU, 2001) e a 

antropologia já citada, para fazer uma descrição de práticas discursivas da doutrina brasileira. 

Uma empiria discursiva.  

No trabalho de LIPPI, esta empiria se revela num estudo do discurso, onde há dados 

levantados que estruturam suas interpretações e conclusões. Os estudos restantes deste grupo, 

embora não tenham especificamente se detido em um corpo de dados (seja um corpora 

discursivo, seja um trabalho de campo) compartilham a preocupação em estranhar o discurso 

jurídico e criticá-lo – dentro do próprio Direito e a partir de suas categorias. 

A tese de Doutorado de Cibele Carneiro da Cunha Macedo SANTOS, orientada por 

Delton Ricardo Soares Meirelles, no PPGSD-UFF, apresentada em 2015, tem como título 

“Ensino Jurídico e Meios autocompositivos de Resolução de Conflitos”. Nesta, a autora faz 

uma síntese histórica e crítica da tradição do ensino jurídico no Brasil, para, chegando à 

narrativa da crise do judiciário e solução nos meios alternativos, pensar como – no ensino 

jurídico que temos – podemos pensar mediação de conflitos. A partir de sua experiência no 

projeto de extensão que conduziu na UFF de Macaé, apenas no capítulo final vem trazer 

dados por ela coletados, que se somam no bojo das críticas até ali construídas.  

Aqui, o empírico se dá de duas maneiras: no capítulo final, suas experiências de 

extensão são narradas como soma – uma empiria acessória a uma construção que já está 

erigida até aquele ponto do trabalho. Os dados não constituem o campo, mas fornecem uma 

mini análise que soma argumentos. Se olharmos o início ao fim do texto, vemos uma 

progressão de uma crítica ao ensino do direito, que por meio da discussão dos meios 

alternativos se orienta 

O ensino jurídico, por vezes, é transmitido com distanciamento das demandas 
sociais, sob o fundamento de neutralidade e autoridade, com métodos que não 
estimulam acriatividade, a reflexão e o senso crítico do mundo ao seu redor. Isso 
acaba impedindo o seuenfrentamento com as crises estatais e sociais. É preciso 
mudar esse cenário para que o Direito possa oferecer respostas satisfatórias aos seus 
próprios problemas e aos da sociedade. Para que isso seja possível, deve-se pensar 
no ensino jurídico de forma realmenteinterdisciplinar. (SANTOS, 2015, p. 37) 

 

E, em suas conclusões: 
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A dissonância entre o Direito ensinado e a atuação profissional do egresso precisa 
ser revista. Procuramos demonstrar que o Ensino Jurídico é tratado por diversos 
autores, citados ao longo deste trabalho, como um modelo em crise. A dificuldade 
parece ser a de sempre, qual seja, compatibilizar a teoria com a experiência 
profissional que será vivenciada após sua colação de grau, além de proporcionar à 
realidade social o que ela espera dos operadores do Direito. Já se tem notícia de que 
os meios alternativos de solução de controvérsias serão matéria obrigatória nos 
cursos de Direito de acordo com a nova Resolução que os regulamentará. Por 
enquanto, a adoção ou não desses mecanismos constitui apenas critériode avaliação 
do MEC para os cursos jurídicos do país. 
 
Pode parecer ousado, mas a essa altura seria possível concluir que a disciplina sobre 
meios auto compositivos deveria tratar do aspecto dogmático em sentido estrito, ou 
seja, das normas sobre a matéria; dos espaços em que esses mecanismos possam se 
desenvolver; discutir as relações de poder e as formas que a sociedade escolhe para 
solucionar controvérsias; as técnicas sugeridas para a negociação, a conciliação e a 
mediação, sem esquecer que lidar com esses instrumentos, antes de ser uma 
profissão, é um ofício, ou seja, está mais ligado à vocação que a técnica e 
treinamento, sem desprezar esses dois. (SANTOS, 2015, p. 152) 

 

Há na marca de seu texto não apenas uma assunção da autoria, mas mesmo uma 

tomada de posição sobre como a mediação deveria ser. Esta tomada se distancia do caráter 

normativo visto anteriormente, na medida em que se explicita e se embasa numa crítica o 

direito enquanto neutro. 

Aqui, visualizo uma segunda empiria que vai estar presente neste grupo. Esta outra 

forma de empiria, que toma os dados de campo como base de uma crítica ao Direito, me 

parece uma outra face daquela empiria discursiva, onde não há dados ou campo: mas uma 

preocupação com a realidade, as práticas e discursos do direito tal como acontecem se 

relacionam e se aproximam com a realidade social brasileiro. Estes pesquisadores se 

aproximam do seu objeto aparatados por referencias e pressupostos das ciências sociais e de 

uma crítica ao Direito – entendido aqui como o status quo da doutrina jurídica. Empiria, aqui, 

é um pressuposto para uma crítica ao Direito e ao Sistema de Justiça, nos moldes sócio-

juridicos defendidos por Oliveira (OLIVEIRA, L. 2004), como aprofundaremos no próximo 

capítulo. 

Seguindo, também tratando de ensino jurídico, temos a pesquisa intitulada 

“Administração de Conflitos no Centro de Assistência Judiciário da Universidade Federal 

Fluminense”, dissertação de Mestrado de Esther Benayon YAGODNIK apresentada em 2014, 

sob orientação de Delton Ricardo Soares Meirelles. O trabalho de Esther possui uma estrutura 

similar ao trabalho de SANTOS, embora o desta apresente uma narrativa mais direcionada a 

questão do ensino e sua crítica, enquanto YAGODNIK nos apresenta o texto por partes, onde 

no capítulo primeiro a uma abordagem sociológica do conflito; enquanto no segundo ela 

apresentara a mediação de conflitos por um viés normativo – referenciando-se ao caminhar 
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legislativo da mediação, até o ponto que a pesquisa abrange. É nos capítulos terceiro e quarto 

que ela chegará a seu objeto específico: a mediação na assistência jurídica universitária. 

 
Este estudo abriga uma perspectiva interdisciplinar e busca aproximar áreas de 
conhecimento das Ciências Sociais Aplicadas e das Ciências Humanas, a fim de 
analisar a administração dos conflitos sociais através das práticas extencionistas 
demediação extrajudicial desenvolvidas no Centro de Assistência Jurídica da 
Universidade Federal Fluminense. (YAGODNIK, 2014, p. 116) 

 

Interessante notar o caminho traçado de mostrar como – a partir das normas do 

Ministério da Educação e normativas universitárias – é plenamente viável estratégias de 

administração de conflitos diferentes da simples assistência judiciária praticadas nos núcleos 

onde os graduandos realizam seu estágio obrigatório. Nesta linha, YAGODNIK nos apresenta 

as iniciativas que ocorrem no Centro de Assistência Judiciária da UFF (CAJUFF), à época de 

sua pesquisa: 

As ações de extensão acadêmica podem ser de três naturezas: programa, projeto e 
curso. As três ações atualmente em curso no Centro de Assistência Jurídica da UFF 
– CAJUFF possui cada uma delas uma natureza, justamente para serem 
complementares. Enquanto o Programa de Proteção e Facilitação à Convivência 
Harmônica possui natureza de programa, a Mediação e Conciliação no CAJUFF 
possui natureza de projeto e a Mediação Extrajudicial possui natureza de curso. 
Assim, buscam as coordenadoras das ações a complementação de esforços para 
atingir o escopo pleno da extensão acadêmica no que concerne à interação e 
contribuição social, além da formação jurídica essencialmente emancipadora e 
humanista dos bacharéis. (YAGODNIK, 2014, p. 116) 

 
Um detalhe importante é que o primeiro programa citado é de coordenação da 

própria pesquisadora, YAGODNIK, que não utiliza a primeira pessoa no texto. Como se, 

deste modo, a narrativa que ela faz do projeto não estivesse vinculada a própria trajetória 

desta enquanto professora do CAJUFF. O viés empírico por ela utilizado, aqui, são estudos de 

casos observados durante a vigência do projeto onde vemos uma estrutura similar a SANTOS, 

onde o material empírico aparece ao final do texto, servindo de reforço a argumentação 

construída ao longo do trabalho. 

 O último trabalho deste grupo – e também o último de minha análise – é a dissertação 

de Mestrado intitulada “Jurisdição e Consenso: um estudo interdisciplinar de base empírica 

acerca da Política Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos no âmbito do Poder 

Judiciário.”, que, dada suas especificidades, preferi deixar por último. O trabalho, do ano de 

2015, é de autoria de Valter Eduardo Bonanni NUNES, sob orientação de Delton Ricardo 

Soares Meirelles. 

 O texto de NUNES é uma abordagem da mediação de conflitos a partir de diferentes 

referenciais teóricos, que transitam dentre vários campos – compondo uma vasta 
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argumentação em torno das práticas de mediação de conflitos que parte de concepções 

filosóficas das categorias de Estado, Jurisdição e Direito (NUNES, 2015, p. 18 e 19) 

 
(...) esta pesquisa tem como objetivo de identificar e descrever a dinâmica em que 
este mosaico de princípios, teorias e técnicas interagem com as condições materiais, 
psicológicas e socioculturais dos atores no campo, contribuindo com a compreensão 
mais abrangente e próxima dos dilemas enfrentados no cotidiano do sistema jurídico 
e sua influência na efetivação de direitos, assim como, no equilíbrio das relações 
sociais. 
 
Para atingir este objetivo, procurei configurar um modelo de pesquisa (BUNGE, 
1970; 1980; 2014) de base empírica com o viés interdisciplinar, organizando o 
trabalho em dois primeiros capítulos que constituem o conteúdo empírico para no 
terceiro capítulo estruturar um método que permita estudos interdisciplinares, 
aproximando teoria e realidade. (NUNES, 2015, p. 19) 

 

A “base empírica” que ele traz é, em seu primeiro capítulo, sua experiência quanto 

mediador em formação no curso do Tribunal de Justiça; em seu segundo capítulo ele trabalha 

com estudos de casos, vivenciados por ele na posição “observador/mediador do CEJUSC do 

TJRJ da Capital, entre os anos 2012 e 2014. ” (NUNES, 2015, p. 26). Além disso, no primeiro 

capítulo, NUNES traz grande aporte numérico sobre a política judiciária de mediação no país. 

A questão problemática no texto de NUNES é talvez exatamente o que num primeiro 

olhar parece ser interessante: esta “alternância metodológica” por entre os capítulos não 

explicita os referenciais teóricos a que este se vincula – fica subentendida àquela empiria do 

pessoal que vimos em SOARES. NUNES Diz fazer uma observação participante (NUNES, 

2015, p. 22, 23, 192) sem que ao menos nos explique do que se trata tal observação, sua 

delimitação de campo, ou mesmo de qual observação ele está falando. O equívoco 

metodológico aqui se aproxima do de SOARES: como se o termo/referencial teórico viesse a 

posteriori a justificar suas análises.  

Na perspectiva que estou aqui trabalhando, vinculada a antropologia social, não há 

pesquisa empírica sem que o pesquisador vá a campo já aparatado dos referenciais teórico-

metodológicos que lhe permitam coletar dados – sejam estas estatísticas, discursos a serem 

transcritos ou práticas a serem descritas. No caso de NUNES, fica evidente que este possui vasta 

experiência com o objeto de sua pesquisa (NUNES, 2015, p. 17), mas é uma empiria do pessoal, 

ou: uma experiência particularizada, antes dos óculos de DaMatta. 

Retomando a linha que propus, os trabalhos aqui estariam percorrendo uma linha onde a 

fronteira disciplinar vai aos poucos sendo difícil de definir: se em 1 estávamos na Antropologia, 

com RANGEL e NASCIMENTO; em 3 estávamos na interseção entre Direito e Antropologia; a 

partir daí fomos caminhando até chegar ao jurídico interdisciplinar: ao Direito com viés sócio-
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jurídico mas que – como discutirei no próximo capítulo, muitas vezes é desqualificado enquanto 

Direito 

 

2.9.Voltando à Rede: referências, bancas e orientações 

No ponto 2.3., quando identifiquei os orientadores e as bancas de defesa dos 

trabalhos, foi possível identificar uma rede a partir do PPGSD-UFF, que se articulava com os 

outros programas de pós-graduação, onde as posições orientador/participante de banca se 

alternava.  

Esta rede, na leitura dos trabalhos reapareceu em dois modos: primeiro, pela menção 

explícita à agenda de pesquisados do Instituto de Estudos Comparados em Administração 

Institucional de Conflitos (InEAC/NUPEAC); outro pelas referências e citações nos textos, 

que aponta pro intercâmbio de dados e reflexões na própria construção destes textos.  O 

InEAC, hoje um Núcleo de Pesquisa sediado na UFF, é um dos grandes projetos sediados na 

Universidade 

O INCT-InEAC foi aprovado em fevereiro de 2009, pelo Ministério de Ciência e 
Tecnologia, através da iniciativa do Programa “Institutos de Ciência e Tecnologia” - 
Edital 15/08-, proposta pelo CNPq em pareceria com a FAPERJ. Faz parte de um 
conjunto de 122 INCT aprovados, dentre dos quais, dois foram na área induzida de 
Segurança Pública, um com sede no estado do Rio de Janeiro (UFF) e um no estado 
de São Paulo (USP). 
De modo geral, o Programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia tem como 
metas, entre outras, mobilizar e agregar, de forma articulada, os melhores grupos de 
pesquisa em áreas de fronteira da ciência e em áreas estratégicas para o 
desenvolvimento sustentável do país; impulsionar a pesquisa científica básica e 
fundamental competitiva internacionalmente; apoiar a instalação e o funcionamento 
de laboratórios em instituições de ensino e pesquisa e empresas e contribuir para a 
melhoria do ensino de ciências e a difusão da ciência para o cidadão comum22.  

 
O InEAC, em sua vasta agenda de pesquisas, atua de modo descentralizado a partir 

de vários grupos de pesquisa – que atuam com projetos que se integram dentro das três linhas 

de pesquisa do Instituto: Segurança Pública e Social municipal: identidades profissionais, 

conflitos sociais e a dimensão local, A administração judicial de conflitos: 

macrocriminalidade, conflitualidade social e relações de proximidade, A administração 

policial de conflitos: reformas na polícia e práticas tradicionais de produção de verdade. 

Eu mesmo, como tratarei com mais calma no capítulo 3, realizei até aqui minha 

trajetória profissional no campo acadêmico a partir desta rede: sendo orientando de Fernanda 

Duarte durante toda a graduação em Direito e hoje orientado por Delton Meirelles. Os 

seminários e eventos desta rede que me permitiram tal socialização acadêmica – e não à toa, 
                                                 
22Tais informações estão disponíveis no site do InEAC, onde é possível ter uma visão completa da rede e suas 
pesquisas e produções atuais, disponível em: http://www.ineac.uff.br/, acesso em 22 de maio de 2017, às 16:14. 
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estas mesmas referencias compartilhadas na rede – que posso dizer minha rede– são também 

referenciais desta pesquisa. 

A chave pra entender a influência desta rede seja, talvez, a figura de Roberto Kant de 

Lima, coordenador e idealizador do InEAC, que possui vasta produção na empreitada de 

aproximar Antropologia e Direito no Brasil (KANT DE LIMA, 2008). Podemos notar que ele 

figura, inclusive, na banca dos trabalhos que aqui analisei e como orientador da pesquisa de 

FILPO (2016). 

Esta menção explícita a rede ocorre nos trabalhos do primeiro Grupo, de orientação 

antropológica, nos três primeiros trabalhos de NASCIMENTO, RANGEL e FILPO. Podemos 

ver, na tabela a seguir, uma melhor distribuição da interação orientadores/bancas/trabalhos. 

Tabela 10 – Pesquisas, orientadores e Bancas 

AUTOR
/ANO PPGD 

BANCA 
INTERNA 1 

BANCA 
INTERNA 2 

BANCA 
EXTERNA 1 

BANCA 
EXTERNA 2 

(DOUTORADO) 

BANCA 
EXTERNA 3 

(DOUTORADO) 

SANTO
S 2015 

PPGSD/
UFF 

DELTON 
RICARDO 
SOARES 
MEIRELLES 

JOAQUIM 
LEONEL DE 
REZENDE 
ALVIM 

HUMBERTO 
DALLA 
BERNARDI
NA DE 
PINHO 

FERNANDA 
PONTES 
PIMENTEL 

RAFAEL 
MARIO IORIO 
FILHO 

VERAS 
2015 

PPGSD/
UFF 

ROBERTO DA 
SILVA 
FRAGALE 
FILHO 

DELTON 
RICARDO 
SOARES 
MEIRELLES 

BARBARA 
GOMES 
LUPETTI 
BAPTISTA 

KLEVER PAULO 
LEAL FILPO 

FLAVIA 
PEREIRA HILL 

NUNES 
2015 

PPGSD/
UFF 

DELTON 
RICARDO 
SOARES 
MEIRELLES 

BARBARA 
GOMES 
LUPETTI 
BAPTISTA 

KLEVER 
PAULO 
LEAL FILPO     

FILPO 
2015 

PPGD/
UVA 

ROBERTO 
KANT DE 
LIMA 

CHRISTIAN 
EDWARD 
CYRIL 
LYNCH 

PEDRO 
HERMILIO 
VILLAS 
BOAS 
CASTELO 
BRANCO     

LIPPI 
2014 

PPGD/ 
UNESA 

FERNANDA 
DUARTE 
LOPES 
LUCAS DA 
SILVA 

RAFAEL 
MARIO IORIO 
FILHO 

CARLOS 
ALBERTO 
LIMA DE 
ALMEIDA     

YAGOD
NIK 
2014 

PPGSD/
UFF 

DELTON 
RICARDO 
SOARES 
MEIRELLES 

EDSON 
ALVISI 
NEVES 

FERNANDO 
GAMA DE 
MIRANDA 
NETTO     

SOARE
S 2014 

PPGSD/
UFF 

FERNANDO 
GAMA DE 
MIRANDA 
NETTO 

DELTON 
RICARDO 
SOARES 
MEIRELLES 

CLAUDIA 
FRANCO 
CORREA     

RANGE
L 2013 

PPGA/
UFF 

ANA PAULA 
MIRANDA 

ROBERTO 
KANT DE 
LIMA 

KATIA 
SENTO SE 
MELLO     

 
NASCI

PPGA/
UFF 

EDILSON 
MARCIO 

ANA PAULA 
MIRANDA 

KATIA 
SENTO SE     
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MENTO 
2013 

ALMEIDA DA 
SILVA 

MELLO 

 

Podemos ver, nesta tabela, como a presença da rede se dá nos lugares de participação 

em bancas e orientações. Outro modo de visualizarmos a influência desta rede são as citações 

em comum aos textos.  Nos trabalhos do Grupo 1, os trabalhos se citam em rede: Irineu 

SOARES, se refere a Victor RANGEL; Klever FILPO cita Victor RANGEL; e Cristiana 

VERAS cita ambos RANGEL e KLEVER. 

Além disso, compartilham alguns referencias de textos de outros pesquisadores que 

aparecem também no quadro das bancas: Bárbara Luppetti (AMORIM e BAPTISTA, 2011) e 

apresenta-se como autora mais citada junto de Roberto Kant de Lima (KANT DE LIMA, 

2009). 

 É possível notar, no entanto, que os autores apresentam diferenças quando ao modo de 

citar/referenciar as pesquisas. Nos trabalhos de RANGEL (2013), FILPO (2016), VERAS 

(2015) é possível visualizar que os textos citados estão presentes não apenas no modo de 

construção textual do trabalho, enquanto citações, mas também no modo de construção 

intelectual do texto, onde se apresentam com base teórica e compartilhamento de argumentos 

que o autor procura construir. 

 Da mesma forma, parece ser a diferença entre o trabalho empírico do Grupo 1 e Grupo 

2: a referência a outras pesquisas empíricas, em 1, vem reforçar o campo e permitir avanço 

maior nas interpretações do sistema; em 2, vem permitir um novo argumento, como um 

exemplo que não necessariamente já estava descrito em seu texto. 

A visualização de uma rede de pesquisadores em mediação, no Estado do Rio de 

Janeiro, me levaria a ideia de que uns citariam os outros por motivos de – como dito acima – 

eles estão pesquisando a mesma temática, quase no mesmo campo e ao mesmo tempo. Mais 

que citar: que formariam uma base de diálogo que compartilha interpretações e a partir destas 

constrói a pesquisa. 

No entanto, visualizando estes nove trabalhos aqui discutidos, vemos que tal rede se 

une institucionalmente, mas que ainda não há na marca dos textos diálogo em seus dados e 

formulação de hipótese de trabalhos. Ao menos, voltando àquela linha que propus, que o 

diálogo vai se tornando cada vez mais escasso conforme avançamos longe do ponto 1. 

Muitos dos “problemas” apresentados em algumas destas pesquisas seriam mais 

simples – do ponto de vista de “como responder esta pergunta/construção da minha hipótese” 

se um pesquisador estivesse partindo dos dados de outro. Afinal, as coisas que descrevemos 

aparecem nas pesquisas uns dos outros e vice-versa.  
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Há uma rede que, em termos de diálogo de pesquisa, não utiliza todo seu potencial. 

Estamos perdendo a oportunidade de erigir uma análise profunda de nossas práticas no Direito: 

quando cada um de nós descreve um objeto sem partir das formulações do outro, é mais difícil, 

textualmente e teoricamente, avançar.  

Não estou dizendo com isso tudo, que os pesquisadores não conversam entre si. Quero 

dizer que nem sempre é possível visualizar esta troca em seus textos. 

A tese de Klever Filpo, neste sentido, é a que mais explicita que sua construção de 

dados etnográficos parte de uma rede de pesquisas – não só identificadas e citadas em seu 

trabalho.  Mais que isso, é possível visualizar que a própria construção do trabalho – do ponto 

de vista das hipóteses, interpretações e conclusões – dialoga com pesquisas anteriores, como a 

própria dissertação de RANGEL (2013), o primeiro dos trabalhos, que também compõe esta 

análise. 

  
2.10.  Uma discussão teórico-metodológica 

Neste capítulo, identifiquei as pesquisas e as analise quanto ao seu modo de 

construção. Pude identificar, assim que tais pesquisa dialogam entre si – e flertam em diversos 

momentos com a antropologia. Algumas, inclusive, se baseiam por completo numa 

antropologia interpretativa que trabalha com as noções de práticas e representações. Tais 

práticas e representações, se descritas e interpretadas, nos permitem revelar os sentidos 

subjacentes ao fazeres do campo, permitindo entender melhor como determinadas dinâmicas 

operam: o estudo da cultura se dá, então, pelo relato denso destas práticas: o relato etnográfico. 

 A questão do fazer etnográfico – e sua relação com a condição de agentes do campo 

jurídico que estão pesquisando seus próprios locais de trabalho – me parece relevante pra que 

possamos pensar a produção de conhecimento de caráter empírico no Direito. Assim, feita 

esta análise, no próximo capítulo volto-me a discutir as bases teóricas das pesquisas que aqui 

vimos – não propriamente a partir delas, mas sim a partir das tradições e vertentes que 

identificamos – cujo fio condutor será minha própria experiência enquanto pesquisador. 
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Capítulo 3: Pesquisas empíricas em Direito: uma discussão teórico-metodológica 

 

No capítulo anterior, identifiquei e analisei as pesqusisas acerca de mediação de 

conflitos no Rio de Janeiro, no período de 2010 a 2015. Como pudemos notar, tais pesquisas 

dialogam – quando não se baseiam por completo – numa antropologia interpretiva que 

trabalha com as noções de práticas e representações. Tais práticas e representações, se 

descritas e interpretadas, nos permitem revelar os sentidos subjecentes ao fazeres do campo, 

permitindo entender melhor como determinadas dinâmicas operam: o estudo da cultura se dá, 

então, pelo relato denso destas práticas: o relato etnográfico. 

Além disto (e a isto é relacionado), é possível visualizar nestas pesquisas uma rede 

comum de pesquisa no campo interdiciplinar, que transito entre o Direito, a Antropologia e a 

Sociologia e Direito – ligados pela trejetória e vinculo dos pesquisadores a rede do Instituto 

de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos (InEAC/NuPEAC-UFF). 

Minha formação enquanto pesquisador se deu (e tem se dado) também inserido nesta rede, de 

modo que a descrição de minha trejetória, ainda que brevemente, é útil para entender o debate 

teórico que levanto a frente, sobre as condições de produção de conhecimento qualitativo no e 

do Direito. 

Paralela a reflexão de cunho teórico-metodológico – relacionada ao parágrafo 

primeiro deste capítulo – trago para esta reflexão minha experiência como pesquisador em 

formação em dois locais na Universidade Federal Fluminense, onde desenvolvi pesquisa de 

iniciação científica por quatro anos e onde hoje desenvolvo meu mestrado em Sociologia e 

Direito; e na Universidade Estácio de Sá, onde neste mesmo período participo de grupo de 

pesquisa em uma rede de colaboração com a UFF. É importante citar tal trajetória porque 

grande parte das reflexões que fomentam este trabalho vem por meio de uma socialização em 

pesquisa que se deu no transito em diversos ambientes acadêmicos – grupos de pesquisa, 

seminários, congressos, jornada, marcados por suas (ora bem definidas, ora confusas) 

fronteiras disciplinares: o que por sua vez se relaciona com a rede que falei no parágrafo 

segundo.  

Ao iniciar em 2012 o projeto de iniciação científica “A problemática da cultura 

jurídica na formação do mediador em perspectiva comparada: Brasil e Estados Unidos” 23 – 

                                                 
23 Esta pesquisa de iniciação científica acabou, ao longo de sua construção, uma pesquisa tendo como objeto 
específico a formação de mediadores judiciais em Niterói, RJ (ALMEIDA, 2014). Tendo sido iniciada em 2012, 
como iniciação científica voluntária (aprovada em PIBIC, mas não contemplada com bolsa), integrou o 
programa de bolsas na vigência 2013-2014 e 2014-2015 sob o título “A Formação do Mediador: Brasil x EUA”, 
tendo sido financiada bolsa do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/CNPq-Brasil. 
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inserido no Programa de Bolsas Institucionais de Iniciação Científica da UFF (PIBIC-IFF) – 

minha proposta era trazer a noção de comparação por contraste (KANT DE LIMA, 2009) para 

explicitar como que a noção em abstrato de mediação de conflitos, se inserida em culturas 

jurídicas distintas, resultaria em práticas distintas. Para tanto, fui realizar um trabalho de 

campo no Centro de Mediação de Niterói, a fim de observar, qualitativamente, as práticas ali 

desenvolvidas (ALMEIDA, 2014).  

Esta pesquisa resultou na monografia intitulada “A Formação de Mediadores 

Judiciais: entre modelos, práticas e experiências no Centro de Mediação em Niterói” 

(ALMEIDA, 2014) – onde me apropriei de ferramentas metodológicas das Ciências Sociais, 

especialmente da antropologia interpretativa, tais como “observação participante” (FOOT-

WHITE, 2005) e entrevistas informais, para analisar as experiências de formação de 

mediadores no Centro de Mediação da Comarca de Niterói. Tal caminho metodológico não 

foi ideia isolada, mas uma saída para acesso ao campo, que pude fazer a partir do contato com 

pesquisas da já citada rede do InEAC. À época, já havia publicações de trabalhos de campo 

realizados outros pesquisadores acerca de mediação de conflitos (AMORIM; BAPTISTA, 

2011) (MELLO; BAPTISTA, 2011) (OLIVEIRA, M, 2011), que, inclusive, compõem os 

referenciais de toda esta dissertação. 

Neste momento, não cabe esmiuçar os obstáculos da pesquisa, mas apenas situar 

então o cenário que me deparei nos anos seguintes: um graduando em Direito, futuro Bacharel 

e Jurista, a desenvolver uma pesquisa qualitativa acerca de mediação de conflitos, pautado 

num referencial teórico metodológico próprio da antropologia interpretativa – orientado por 

uma professora de Direito inserida numa rede de pesquisa interdisciplinar composta por 

juristas, antropólogos, sociólogos e mais a pesquisar o que chama(va)m de  administração 

institucional de conflitos24. O que se deu – por conta dos predicados que creio ter em comum 

com qualquer pesquisador que busque transitar em zonas difíceis de definir – é que nenhum 

lugar de circulação de pesquisa era por assim dizer confortável: nos eventos de Antropologia, 

me chamavam jurista; no Direito, diziam que minha pesquisa não era Direito; nos eventos 

                                                 
24 Durante todas as pesquisas as quais me refiro quando falo de minha socialização, fui orientado pela Professora 
Fernanda Duarte, Professora da Faculdade de Direito da UFF e do Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Universidade Estácio de Sá (UNESA), e pesquisadora do Instituto de Estudos Comparados em Administração 
Institucional de Conflitos (INCT-InEAC). 
Nesta rede, fui aluno do Laboratório Fluminense de Estudos Processuais – LAFEP/FD-UFF e do Núcleo de 
Estudos sobre Direito, Cidadania, Processo e Discurso da Universidade Estácio de Sá – UNESA, onde fui co-
orientado pelos professores Delton Meirelles e Rafael Mario Iorio Filho. Hoje, integro o Observatório 
Fluminense de Estudos Interdisciplinares e Pesquisas Empíricas em Processo e Sistemas de Justiça 
(ObservaProcessos / FD-UFF) e o NEDCPD. 
Assim, circulei numa séria de eventos e momentos ao lado de pesquisadores e professores desta rede, ao longo 
dos últimos anos. 
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interdisciplinares, tamanha a abertura epistêmica e variedade metodológica, poucos diálogos 

eram possíveis. E nos eventos sobre mediação de conflitos, eu era entendido como um fiscal, 

quase um agente disfarçado do Conselho Nacional de Justiça, por estar a descrever e 

interpretar o que se fazia. 

A questão problemática, que foi ficando cada vez mais evidente conforme avançava 

na pesquisa e na circulação desta, no entanto, não girava em torno da construção de meu 

objeto, na apresentação ou interpretação dos dados ou de questões metodológicas de cunho 

teórico. Meus principais desafios, enquanto pesquisador, para ser levado a sério, ou em 

termos mais adequados para ter reconhecida como legítima a produção que eu assinava 

girava em torno de 1. Minha origem (ser do Direito) que parecia determinar o campo de 

atuação enquanto pesquisador 2. O nome que eu dava a minha pesquisa, ao método 

empregado e a metodologia; estes deveriam se limitar ao universo do item ‘1’: isto é: jurista 

não faz etnografia. Ambos os pontos serão tratados com maior cuidado ao longo do texto.  

Ocorre que nas múltiplas vezes que meu trabalho foi desqualificado em fóruns de 

pesquisa, o motivo muito mais pareceu uma birra nomenclatural do que de, de fato, uma 

crítica metodológica. Em certa ocasião, num evento da antropologia, fiz questão de tomar 

nota do debate ocorrido. Após descrever minha pesquisa como sócio-jurídica - e, como 

veremos, implicada com a crítica e melhoramento do sistema de justiça -  e, também, sendo 

uma observação participante – frisando que fui lá como pesquisador desde o primeiro contato 

com o campo, fui interpelado por uma antropóloga que me dizia que 

 

 “Esse é um erro muito comum de quem vem do Direito e diz que faz observação 
participante. Isso não é observação participante. Quando muito é uma participação 
observante, se foi, e ainda assim, creio que é uma descrição. (...) Até porque, você 
disse que você quer resolver o problema o Judiciário”. 

Outro pesquisador, também antropólogo, completou que “o trabalho etnográfico não 
é somente uma descrição. Ele não é um trabalho descritivo. Ele é um trabalho em 
que o pesquisador vai a campo a partir de uma teoria e problematiza os dados dele”.  

Respondi: “Eu sei. E meu trabalho de campo foi prescindido por uma preparação 
teórica, estudo dos referenciais teóricos, leitura de etnografias, tal qual se faz 
necessário. E, depois, os dados foram problematizados e houve uma reflexão sobre a 
descrição. Minha ida a campo, a todo momento, foi por causa da pesquisa e minha 
inserção se deu explicitando pros meus interlocutores que eu estava “fazendo 
pesquisa sobre mediação”. ” 

 

O problema, conforme argumentavam, é que se eu propor quaisquer questões em 

termos de melhorar os serviços prestados pelo Judiciário, ou pelos agentes, minha pesquisa 

não é mais de caráter etnográfico. Tal crítica, além de distante da própria concepção de 

diversos antropólogos, é de uma ingenuidade estranha. Minha proposta de pesquisa, como 



73 
 

explicarei mais a frente, é em apontar as incoerências internas do campo jurídico, entre “o que 

se faz” e “o que se diz que se faz”, assim, de não só descrever e revelar as práticas, mas, uma 

vez vencida esta etapa da pesquisa, contrastar as evidencias com o que o Judiciário diz que faz, 

no plano institucional, e contrastar isso com o plano normativo.  

Em resumo, penso a crítica de cunho metodológico deve se orientar para, por óbvio, 

o rigor metodológico e o trabalho em si – e não pela sua condição de ser do Direito, ou pelos 

desdobramentos que o pesquisador-autor levantar após o campo. Se eu, jurista, procedo uma 

revisão bibliográficas das etnografias das práticas judiciárias para pensar a dogmática jurídica, 

caberiam críticas quanto a impossibilidade de usar dados etnográficos para pensar em mudar o 

campo jurídico?  

Esta pergunta toca no ponto chave: penso haver, no campo de produção de 

conhecimento que transito, uma disputa interna ao campo sobre quem é legitimo para 

produzir pesquisas empíricas a partir do saber antropológico – dito de outra forma: é uma 

briga sobre quem é dono da metodologia ou do nome etnografia, ou dono do método 

observação participante. 

Assim, tal disputa, que aqui se manifesta numa exclusão de pesquisadores de outras 

áreas que se apropriam da teoria e da metodologia – ainda que com rigor e seriedade – é o que 

chamo de disputa de poder disfarçada de crítica teórico-metodológica. 

A questão da constituição de campos de saber-poder é enfrentada em trabalhos 

específicos, como o de KANT DE LIMA (2009), inspirado nos elementos levantados por 

Pierre BOURDIEU (2012). Importante pra mim é fazer notar, aqui, que as disputas acerca dos 

legitimados como produtores de um saber – investidos assim “ao mesmo tempo social e 

técnica que consiste na capacidade reconhecida de interpretar (de maneira mais ou menos 

livre ou autorizada) um corpus de textos que consagram a visão legitima, justa, do mundo 

social” (BOURDIEU, 2002, p. 212) não é exclusividade do Direito ou do campo jurídico: nas 

ciências sociais, sociologia e antropologia é possível observar as mesmas dinâmicas de 

controle de produção de conhecimento. 

Mesmo que perceba que a questão central sejam as disputas de poder – e não as 

condições teórico-metodológicas – acredito que uma revisão destas críticas teóricas pode 

desfazer as brumas que o tema envolve – e servir de base futuros estudos qualitativos no 

Direito, que permitam uma crítica e reflexão viva de nossas práticas judiciárias e de nosso 

sistema de justiça. 
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Isto tudo posto, neste capítulo25 discuto as condições de produção de conhecimento 

qualitativo, de caráter etnográfico, no Direito – sendo o no aqui entendido quando local de 

produção de conhecimento e qualidade do sujeito pesquisador enquanto jurista de formação. 

Para tanto, pretendo pensar a partir da noção de pesquisa sócio-jurídica, relacionando-a com a 

discussão sobre o que é uma etnografia.  

Como disse, neste percurso de pesquisador em formação, recebi diversas críticas e 

desafios. Quando eu buscava “evitar problemas” nos fóruns de pesquisa e espaços acadêmicos 

eu não usava nem o termo etnografia, nem prática, nem mesmo antropologia. A solução 

provisória para poder situar era a seguinte: eu dizia que estava fazendo uma pesquisa sócio-

jurídica. 

 

3.1.A Pesquisa Sócio-jurídica 

Definir uma pesquisa como sócio-jurídica, embora nos dê alguma pista do local em 

que ela está inserida, diz pouco sobre de fato o que ela se propõe. Se pensarmos no termo, 

podemos cogitar que é uma pesquisa jurídica, isto é, do/no Direito: sócio, aqui, vem qualificá-

la. Trata-se, então de uma pesquisa no Direito, ou que a este se refere.  

O termo, que conheci pela abordagem de Luciano Oliveira (2004), pode ser 

entendido como um tipo de pesquisa jurídica. Como ele nos diz: 

 
Antes de tudo gostaria de esclarecer que, no meu modo de ver, a pesquisa sócio-
jurídica, tanto pelo tema quanto pela finalidade que a anima, seria, por assim dizer, 
uma espécie de um gênero maior: a pesquisa jurídica lato sensu, dentro da qual 
caberiam tanto a pesquisa sócio-jurídica quanto a pesquisa jurídica stricto sensu (...) 
(OLIVEIRA, 2004, p. 20 e 21).  

  

Tal pesquisa jurídica strictu sensu seria, como ele narra em seu texto, aquela 

pesquisa jurídica comumente realizada nas Faculdades de Direito, que trabalham com a 

construção de um saber dogmático – se “debruçando” sobre questões jurídicas como 

‘aplicabilidade lei X na dinâmica de produção de provas do Novo Código de Processo Civil’; 

ou ‘a constitucionalidade da Lei Y à luz da Constituição de 1988’. Tais pesquisas, ao 

refletirem sobre o direito positivo, o fazem dentro dos próprios pressupostos de operação do 

sistema, isto é, os subsídios para a prática profissional e forense. 

                                                 
25  Este capítulo é fruto das discussões e leituras realizadas no primeiro semestre de 2016, na disciplina 
Metodologia de Pesquisa, cursada no PPGSD-UFF, com os professores Lenin Pires (a quem agradeço 
especialmente pelas questões sobre etnografia e Direito), Daniel Hirata, Vivian Paes, Frederico Policarpo e 
Pedro Heitor Geraldo Barros. 
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Não é disso, no entanto, que estamos a falar quando pensamos em pesquisa sócio-

jurídica. Em verdade, a discussão que abordo aqui enquanto pesquisa sócio-jurídica é 

levantada por um diálogo entre os escritos de Luciano, já citado, e Maria Guadalupe Piragibe 

da Fonseca – em texto que aborda as ligações melindrosas entre a Sociologia e o Direito 

(FONSECA, 2002). Sendo assim, ela nos diz 

 
As metas da pesquisa sócio-jurídica são diferentes dos objetivos de uma 
investigação sociológica. A primeira etapa de um projeto de pesquisa sócio-jurídica 
deve visar a descrição da realidade, sem dúvida, mas não só isso. Os dados obtidos, 
sistematizados e analisados, constituem um material para a fase mais importante do 
trabalho, que é articulação do material obtido e analisado com a teoria jurídica. 
Explicando melhor, os dados coletados, ou práticas sociais, revelam modos de 
conduzir relações e negócios jurídicos, modos de preencher omissões ou 
imprecisões do direito vigente, revelam valorações, sentidos, opiniões a respeitos do 
direito, dos seus operadores e das instâncias públicas de decisão que, quando bem 
analisados, podem servir de base para críticas objetivas, não apenas ao ordenamento 
jurídico vigente, mas, sobretudo, da teoria, ou teorias jurídicas. A especificidade, 
portanto, da pesquisa jurídica está no seu potencial crítico. Não se destina a 
descrever somente, mas a coletar elementos pertinentes e a tecer argumentos 
convincentes a respeito da necessidade de mudanças ou transformações o nível 
teórico do direito. (FONSECA, 2002, p. 184). 

 

Nas palavras de Luciano Oliveira: “Noutros termos, não seria uma pesquisa 

sociológica. No caso, a sociologia apareceria como uma espécie de ciência auxiliar da 

pesquisa sócio-jurídica – numa perspectiva mais larga, do próprio direito” (OLIVEIRA, 2004, 

p. 19). Continua Maria Guadalupe: 

 
a sociologia aplicada ao direito precisa, sim, ser utilizada como ferramenta posta a 
serviço do questionamento e das propostas de mudança na teoria jurídica, nas 
técnicas procedimentais de encaminhamento e solução de conflitos, na estrutura, 
composição e funcionamento dos órgãos públicos de tomada de decisão, 
notadamente, o Poder Judiciário (FONSECA, 2002, p. 184) 

  

A pesquisa sócio-jurídica, a partir da proposta de ambos, seria uma pesquisa que tem 

como objeto e problemática algo interior ao campo jurídico, mas onde o pesquisador, para 

construí-lo/conhecê-lo, se utiliza de ferramentas e referenciais teórico-metodológicos próprios 

das ciências sociais. (no caso narrado por eles, da sociologia). Tal proposta permite pensar 

diferentes modos de construção de conhecimento no Direito. A questão é que a chamada 

“pesquisa jurídica” realizada comumente nas Faculdades de Direito tem um potencial 

inovador restrito ao próprio campo de produção do Direito – notadamente fechado e auto-

referenciado. 

Mais que isso, os meios comuns de se pesquisar no Direito – bibliografia, leis, 

jurisprudência – não é um modo de construção de conhecimento, um saber, que permita a 
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construção de conhecimento empírico. Dito de outra forma, os modos usuais de “pensar o 

Direito” não permitem uma teoria explicativa do fenômeno jurídico, nem do que acontece nos 

tribunais, se pensarmos no cotidiano do sistema de justiça.  

 
A pesquisa empírica não tem tradição no campo do direito, devendo aqui ser 
ressalvadas as investigações desse tipo que vêm sendo realizadas há 
aproximadamente vinte anos por juristas quase sempre com outra formação na área 
das ciências sociais. A pesquisa bibliográfica, jurisprudencial e legislativa, praticada 
por profissionais do direito, não possui potencial renovador maior, porque 
permanece no círculo do saber constituído ou, quando faz observações críticas estas 
muitas vezes estão pautadas em críticas já feitas por autores estrangeiros, não 
necessariamente ou comprovadamente coincidentes com a realidade brasileira. 
(FONSECA, 2002, p. 183)  

 

Tal “direito comparado”, cuja crítica pode ser encontrada na produção de Roberto 

Kant de Lima (KANT DE LIMA, 2009), é um exemplo deste direito que pouco diz sobre a 

realidade. Voltando ao exemplo da minha pesquisa de iniciação científica: como conhecer a 

mediação de conflitos implantada no Tribunal se as mediações são confidenciais? Como 

entender o que acontece se ela não é alvo de produção doutrinária, por se entender (num 

primeiro momento) fora do escopo da “teoria do processo”? Além disso, como conhecer 

práticas recentes/novas/em curso se estas são mais amplas e diversas que o contido em 

“comentários à legislação? ”. Penso que a construção de conhecimento empírico no Direito 

pode responder a estas indagações. 

 É claro que, pensando no ensino do Direito, esbarramos na questão da formação dos 

profissionais do Direito: o objetivo é em transmitir um saber operacionalizável para a prática 

jurídica. Não se formam pesquisadores na Faculdade: formam-se bacharéis, talvez advogados, 

juízes, promotores, doutrinadores. Tal reflexão, objeto do texto de Luciano de Oliveira, 

também, é tratada como desafio também por Maria Guadalupe Fonseca, que nos diz que sua 

aposta é que nas práticas sociais devem ser buscados fundamentos para um novo 

conhecimento jurídico. 

 
Mais ainda, que esses fundamentos novos [para o conhecimento do direito] precisam 
ser buscados nas práticas sociais, mediante recursos metodológicos das ciências 
sociais. Nesse sentido, portanto, considero-me integrante do rol dos “insatisfeitos 
com o saber jurídico dominante” (Falcão, 1984: 60) e convicta de que os caminhos 
da crítica passam pelas abordagens sociológicas. Todavia, uma outra questão, a meu 
ver, se impõe, principalmente quando relacionada à atividade de ensino. A questão é 
a seguinte: a dogmática jurídica é a teoria do direito que existe e precisa ser 
conhecida suficientemente para o exercício eficaz de qualquer das profissões 
jurídicas. Teoria crítica do direito é uma força de expressão para designar o interesse 
de pesquisadores juristas em descobrir e estabelecer metodicamente critérios 
justificadores de uma nova teoria explicativa do direito, tarefa necessária que exige 
bastante empenho e criatividade e com qual o ensino e a pesquisa do direito 
precisam estar comprometidos. Nessas condições, diria que o ensino do direito acha-
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se, hoje, condicionado pela tensão entre a transmissão de um saber dogmático e a 
crítica desse saber. (FONSECA, 2002, p. 178) 

 

 No entanto, nesta última fala de Maria Guadalupe, encontramos uma questão 

epistemológica subjacente: são as práticas sociais algo “fora” do Direito? Formulando melhor 

a questão: o que ela diz, quando fala em “buscar nas práticas sociais”, me parece de uma 

inspiração que vê o direito – o fenômeno jurídico – como objeto autônomo, onde a sociologia 

jurídica seria ponte pra dois universos: o jurídico e o social26. Assim, o direito e o social 

formariam dois campos onde o primeiro aparece como produto, consequência do social e – 

por isso – é na investigação deste que encontraríamos o fundamento daquele. 

 Este ponto me leva ao ponto seguinte: nas pesquisas em que tenho me engajado, de 

orientação antropológica (que definirei a frente) não é o direito produto do social: mas já um 

aspecto deste. Isto, o direito seria um dos meios práticos que forma o social, junto com outros. 

Ele não é consequência, ele já é o social. Quando vemos uma discussão como a de RANGEL 

(2013) sobre a categoria do perdão e os valores cristãos que são relevantes no operar da 

mediação, tais valores, códigos e representações estão na cultura brasileira – são crenças 

compartilhadas que estão sendo pesquisadas no Direito, mas por ele não limitam. 

Pensando no objetivo deste trabalho, a compreensão do Direito como saber local 

(GEERTZ, 1997) - que é próprio de um lugar, de um tempo e de uma conjuntura social e 

cultural – se insere neste texto de maneira mais condizente com o tipo de construção que 

proponho. A Antropologia Interpretativa, que tem em Clifford de Geertz um dos referenciais 

que utilizo nesta abordagem, me parece fornecer elementos ricos para uma perspectiva sócio-

juridica que permita um conhecimento etnográfico no Direito. Partindo da noção de cultura 

como "teia de significados" (GEERTZ, 1997; 2008) onde, a partir dela, desenvolvemos 

práticas e fazeres sociais, entendo cultura enquanto dinâmica: informante e informada pelos 

fazeres da vida cotidiana. Tal proposta, assim, coloca o Direito como uma das coisas que já 

são em si a sociedade - e não simplesmente como abstração a incidir sobre esta. 

  

                                                 
26 A questão aqui levantada, sobre a concepção do que seja Direito e sua relação com o social e muito mais 
complexa. Não quero aqui marcar que a autora se posiciona: ela não o faz explicitamente – ao menos a partir das 
contribuições da obra que aqui citamos. Apenas estou, a partir de sua fala, levantando questão relevante pro 
debate que estou construindo neste momento. 
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3.2.O fazer etnográfico: uma produção mediada pelo interconhecimento 
 

A definição e conceituação do que seja uma pesquisa etnográfica é complexa, e não 

pretendo respondê-la por fim, mas buscar uma definição – provisória – que permita continuar 

o debate que estou propondo. 

Retomando o conceito de cultura proposto de Clifford Geertz, nos aproximamos do 

entendimento que ele propõe onde  

 
O conceito de cultura que eu defendo, e cuja utilidade os ensaios abaixo tentam 
demonstrar, é essencialmente semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o 
homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo 
a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência 
experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do 
significado. É justamente uma explicação que eu procuro, ao construir expressões 
sociais enigmáticas na sua superfície. (GEERTZ, 2008, p. 10) 
 

O empreendimento etnográfico, assim, será uma descrição desta teia: mas não 

simplesmente a contar como, mas a explicitar seus significados, a propor interpretações. Por 

isso, Geertz nos falara de uma descrição densa. 

 
Em antropologia ou, de qualquer forma, em antropologia social, o que os praticantes 
fazem é a etnografia. E é justamente ao compreender o que é a etnografia, ou mais 
exatamente, o que é a prática da etnografia, é que se pode começar a entender o que 
representa a análise antropológica como forma de conhecimento. Devemos frisar, no 
entanto, que essa não é uma questão de métodos. Segundo a opinião dos livros-
textos, praticar a etnografia é estabelecer relações, selecionar informantes, 
transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um diário, e assim 
por diante. Mas não são essas coisas, as técnicas e os processos determinados, que 
definem o empreendimento. O que o define é o tipo de esforço intelectual que ele 
representa: um risco elaborado para uma "descrição densa", tomando emprestada 
uma noção de Gilbert Ryle. (GEERTZ, 2008, P. 10) 

 

Este risco elaborado, pois, até se articula com o método, mas a preocupação 

levantada por Geertz se dirige à metodologia: ao como se constrói o conhecimento 

etnográfico. Este como se liga ao objetivo de alargamento do universo do discurso humano 

(GEERTZ, 2008, p.16), uma construção de conhecimento que permita um deslocamento do 

universo de compreensão do sujeito pesquisador, em diálogo com outros sujeitos – que não 

são objetos, mas interlocutores.  

Na busca de uma definição mais precisa deste como, a obra Guia para a pesquisa de 

campo: produzir e analisar dados etnográficos (BEAUD; WEBER, 2007) pode nos dar 

grande contribuição. Este “manual” por assim dizer, se pretende um livro de “campos”, com 

diversos exemplos de pesquisa, pensando a prática de investigação qualitativa de caráter 

etnográfico. Voltada pra jovens pesquisadores da área de ciências sociais, na França, foi 
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elaborada pelo sociólogo Stéphane Beaud e pela antropóloga Florence Weber, e aqui a utilizo 

por seu didatismo e clareza na explicação dos elementos práticos de uma etnografia.  

Esperamos, pois, que este guia possa contribuir, em relação direta com certas 
discussões contemporâneas sobre o estatuto das ciências sociais, para reflexão sobre 
o modo de produção dos dados em ciências sociais e clarificar a especificidade da 
pesquisa etnográfica em relação às outras formas da pesquisa sociológica. Sua 
“cientificidade" não é nem mais nem menos fundamentada que a dos outros modos 
de pesquisa; ela repousa sobre o exame das condições sociais, materiais e 
intelectuais nas quais é conduzida. (BEAUD, WEBER, 2007, p. 14) 
 

Está claro que uma pesquisa de campo nestes termos será conduzida em um espaço 

onde, a partir da convivência com pessoas e suas práticas, o pesquisador poderá entender, 

descrever e interpretar o que as pessoas pensam que estão fazendo quando fazem o que estão 

fazendo, isto é, representações. Este buscar de evidencias simbólicas (CARDOSO DE 

OLIVEIRA, 2008) representa o desafio do empreendimento etnográfico. Aqui a interação não 

se dá apenas por meio de entrevistas e encontros episódicos, mas pelo estabelecer de uma 

relação de interconhecimento. 

 
Uma pesquisa de campo não está verdadeiramente adaptada se não for realizada 
num contexto de interconhecimento (cf. Encarte 5). Trata-se de uma exigência 
técnica, pois é o motor da pesquisa, seu dinamismo, aquilo que a faz avançar. 
Contudo, é também seu fundamento empírico, pois a presença do pesquisador age 
como um revelador. A pesquisa permite confrontar o discurso dos pesquisados com 
suas práticas e seu universo de referência. O pesquisador deve levar a sério as 
tagarelices, os mexericos, os "casos", as pequenas histórias, pois elas mostram a 
estrutura do meio de interconhecimento e dos universos de referência que 
constituem o seu campo. De fato, a pesquisa de campo oferece o acesso a interações 
de face a face, a relações interpessoais (entre as quais as relações entre pesquisador e 
pesquisado), e não permite observar práticas ou registrar opiniões fora de 
contextualização. O pesquisador não pode se fazer esquecer, não deve, pois, 
esquecer de si mesmo na análise. A observação etnográfica não se assenta sobre 
universos dos indivíduos, mas, sim, sobre universos de relações. Trabalhar num 
ambiente de interconhecimento permite à pesquisa não patinar, não ter de recomeçar, 
sem parar, a partir de zero. (BEAUD, WEBER, 2007, p. 29) 

 

Mais à frente, falaremos de (da possibilidade de) uma relação de interconhecimento 

em pesquisas etnográficas no Judiciário. Antes, precisamos ainda mais definir o que seria este 

interconhecimento, ponto chave para entender o tipo de “imersão” que caracteriza este 

trabalho. Embora longa citação, acredito que é relevante trazer a definição completa trazida 

no Guia. 

Interconhecimento, interação e interdependência 
 
Interconhecimento: esse termo designa o fato de pessoas se conhecerem 
mutuamente de vista, de nome, de experiência partilhada. Cada pessoa está no centro 
de uma rede de interconhecimento. A sobreposição densa dessas redes constitui um 
contexto de interconhecimento. Um campo de pesquisa pode consistir na exploração 
sistemática de um desses contextos ou, então, em sondar pontualmente um certo 
número desses contextos justapostos. O interconhecimento designa uma relação 
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interpessoal. O interconhecimento supõe a existência de interações pessoais de 
repetição. Implicará, em geral, em interdependência. 
 
Interação ou relação de face a face (Goffman): o termo designa um evento cujo 
local e momento pode ser determinado. Duas pessoas ou mais encontram-se no 
mesmo espaço físico. Uma relação mediada por um meio de comunicação à 
distância (telefone, escrita, televisão, internet) pode, por analogia, ser considerada 
uma interação à distância. A interação pode acontecer entre dois indivíduos que se 
conhecem pessoalmente (por seus nomes) ou entre dois desconhecidos (relação 
anônima).  
Pode, então, haver interação sem interconhecimento. 
 
Interdependência: Elias [86] diz que esse termo designa o fato que, por uma cadeia 
de relações cada um depende de cada um e cada um descobre que todos dependem 
de todos. As relações mediadas por objetos (como as relações técnicas e econômicas 
entre produtores e consumidores, por exemplo), por instituições, por referências 
conceituais tecem a interdependência tanto quanto as relações interpessoais (em que 
cada um sabe estar em relação com o outro conhecido por seu nome pessoal). Por 
detrás desse conceito de interdependência pode-se reencontrar o conceito 
durkheimiano de "divisão social do trabalho". Mas a referência durkheimiana é a 
esfera econômica enquanto a referência de Elias é a esfera política. Pode haver 
interdependência na ausência de interação e na ausência de interconhecimento. 
(BEAUD; WEBER, 2007, p. 30) 

  

Esta definição já nos leva a questão sobre o tempo na pesquisa de campo. Uma relação de 

interconhecimento necessita de um tempo de pesquisa específico, onde por diversas 

ferramentas, especialmente um caderno de campo, o pesquisador possa perceber e registrar 

vastos conjunto de informações para, a partir de um recorte deste volume de dados, identificar 

aquela chave de interpretação que permita construir uma hipótese de trabalho, uma 

interpretação. Para tanto, é preciso uma compreensão da teoria subjacente, para que possa ir a 

campo munido de ferramentas teórico-metodológicas que tornem possíveis interpretação da 

realidade. Não há pesquisa empírica qualitativa sem teoria que a forneça estrutura: e esta que 

permite a formulação de interpretações. 

 Tendo em mente estes elementos, poderíamos definir a pesquisa etnográfica como um 

“empreendimento que envolve uma abordagem de um jeito empírico, que se faz de uma 

narrativa, onde, fixando em um objeto, se desenvolve a partir dele a interpretação daquelas 

relações sociais”27. 

Tal empreendimento se dá num contexto de perceber a experiência do outro num 

caminho entre o que é familiar e o que é estranho: onde o estranhamento permite perceber 

coisas que, na naturalização e reificação cotidiana, reproduzimos. 

 

                                                 
27 Esta definição esta é aspas por ser fruto de um diálogo ocorrido em sala de aula, a partir da leitura dos textos, 
ao longo da disciplina de Metodologia de Pesquisa do PPGSD, em 2016.1., onde conversávamos, os alunos e o 
professor Lenin Pires, sobre a possibilidades de alunos de direito chamarem suas pesquisas de etnografia. Ele, 
em sua fala, apontou estes elementos que, após reflexão, sintetizei nestes termos. A idéia, importante frizar, veio 
do professor Lenin.  
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Toda etnografia apresenta-se como uma tensão entre aquilo que é familiar e aquilo 
que é estranho, ou seja, ela se esforça por tornar familiar o que é estranho (é o 
modelo clássico da pesquisa por desambientação), ou seja, que ela se esforça por 
tornar estranho o que é familiar (é o princípio da pesquisa por distanciamento, 
(BEAUD; WEBER, 2007, p. 36). 

  
Entendendo o interconhecimento como ponto central e vital (mas, por óbvio, não 

único) para a caracterização de uma pesquisa de campo como etnográfica, é o momento da 
pesquisa: presentes os elementos que a caracterizam, pode o jurista fazer etnografia? 
 

3.3. O fazer etnográfico: os obstáculos ao fazer no Direito 
 
Em se preparando para realizar uma pesquisa de campo, é melhor saber em quê isso 
implica. Fique sabendo de antemão - algo que é comum esquecer de dizer - que o 
etnógrafo está pessoalmente e fortemente comprometido com a pesquisa (cf. Favret 
Saada [17]). Você não sai de uma pesquisa sem ter mudado ou mesmo ileso. Você 
pode sair dela transformado e verá, a seguir, coisas e pessoas de outra maneira. É 
claro que isso assim será se você tiver levado a tarefa a sério e que não se tenha 
contentado com uma presença pontilhada, não constante no campo ou com 
entrevistas do tipo "relâmpago". Resumindo, só com a condição de ter-se 
empenhado nesse trabalho. Pois fazer pesquisa de campo é ter vontade de se agarrar 
aos fatos, de discutir com os pesquisados, de compreender melhor os indivíduos e os 
processos sociais. Sem essa sede de descobrir, sem essa vontade de saber, quase que 
de destrinchar, o campo torna-se uma formalidade, um exercício escolar, chato, sem 
interesse. (BEAUD; WEBER, 2007, p. 15) 

 

Trago esta citação de início porque entendo que, talvez, o maior obstáculo a 

construção do conhecimento empírico no Direito seja o desinteresse daqueles que pesquisam. 

Uma pesquisa de campo nos termos que estamos falando requer não apenas tempo, mas 

disponibilidade intelectual e emocional para um deslocamento de seu lugar, experimentando 

um diferente jeito de perceber a realidade. No contexto em que produzimos no Direito, onde 

buscamos estranhar nossa própria “realidade”, dentro do Judiciário e das Instituições, a coisa 

torna-se ainda mais desafiadora: é estranhar onde estamos, e não um povo distante de nós. 

A própria socialização típica das Faculdades de Direito opera na tensão – já apontada 

acima – entre a transmissão de um saber dogmático orientado para a prática jurídica, e a 

crítica a este saber. Ocorre que, nesta briga, boa parte do conteúdo e do tempo de formação de 

um jurista se dá em trabalho de uma literatura dogmática, de completo afastamento das 

ciências sociais.  

Pensando nisso, como que um jurista – nome que estou dando prum Bacharel que 

provavelmente concentrará seus anos finais de estudo universitário em preparações para 

provas objetivas, como o Exame da Ordem dos Advogados ou concursos públicos – poderá 

“desvendar evidencias simbólicas”, munido de “referencial teórico metodológico” e ainda 

passível de interpretações, comparação e insights sobre o campo social? Não digo impossível, 
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mas improvável a partir do que se ensina no Direito. Parece, assim, que nos falta aquilo que 

Stéphane e Lawrence vão chamar “princípio de base” 

Princípio de base. O pesquisador deve estar ao mesmo tempo munido de uma boa 
cultura geral em ciências sociais (se não, é cego), informado sobre seu campo, lugar 
ou contexto de pesquisa. Deve, no decorrer da pesquisa, mobilizar conhecimentos 
para poder interpretar, na hora, situações, reagir rápido à maneira de um esportista 
que deve antecipar, contra-atacar ao ver chegarem os golpes. Fazer um trabalho de 
pesquisa assim, estar em situação preparatória de pesquisa é, antes de tudo, adotar 
um certo estado de espírito, converter-se a uma certa postura intelectual e, não 
hesitamos em (p. 42) dizê-lo, pesquisar é sempre tornar-se um pouquinho 
monomaníaco e, obcecado por seu trabalho, chateando seu (sua) companheiro (a), 
seus amigos, sua família com seu assunto, suspender no tempo da pesquisa uma 
parte dos seus compromissos anteriores paralelos para concentrar-se em seu trabalho. 
Esse investimento pessoal em sua pesquisa, desde que seja canalizado e regulado, 
será o melhor motor de sua pesquisa (BEAUD; WEBER, 2007, p. 43) 

 

Este investimento pessoal é algo específico: é preciso pensar o oficio de pesquisador 

em si. No Direito, é comum que o pesquisador (em formação ou não) viva a dupla vida de 

profissional do Direito (advogado, juiz, analista) e cumule a atividade de pesquisa. Esta falta 

de tempo, já tratada por Luciano Oliveira (2004) se soma como obstáculo. 

A produção de uma pesquisa etnográfica não se limita ao campo: é vital a reflexão e 

interpretação cuidadosa dos dados registrados, o retorno aos referenciais teóricos, o pensar em 

quais os elementos que constituíram o objeto especifico da construção do argumento de 

pesquisa. Tal processo leva tempo e a escassez deste no campo jurídico abre espaço para 

interpretações apressadas e comparações indevidas, que podem ser apenas fruto de ausência 

de leitura, ou mais ainda: de uma diferente noção do que seja ler 

 
Existe "ler" e "ler". A princípio, o único conselho a lhe dar é o de sempre, ler os 
outros autores "originais", isto é, ir direto aos textos mesmos sem passar por 
resumos que são, muitas vezes, interpretações do texto. Quando se lêem textos em 
sociologia ou etnologia (antropologia) é preciso prestar particular atenção à maneira 
como a pesquisa foi conduzida, mesmo se as questões de "método" (no caso de 
fabricação de pesquisa) por razões editoriais são relegadas em anexo e, portanto, 
consideradas implícitas como leitura facultativa. Então, porque se entende por 
"leitura ativa" dos textos? 
 
• É ler não para memorizar para o exame ou reproduzir uma aprendizagem do tipo 
escolar (modo de ler ao qual você está habituado), mas para apropriar-se de um 
saber a ser reutilizado, "reinjetado" sob uma ou outra forma em situação de pesquisa. 
Através desta leitura realiza-se uma primeira aprendizagem do meio, das maneiras 
“locais” de falar, agir, sentir 
 
• É, também, aprender a criar uma opinião crítica própria, a manter uma relação de 
suspeita, por vezes, "desrespeitosa" com os textos (que parecem sagrados nos 
primeiros anos do curso universitário), isto é, considerá-los como falíveis, 
procurando neles ou as falhas na demonstração. (BEAUD; WEBER, 2007, p. 37) 
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Esta postura de desconfiança é um exemplo de como o próprio saber jurídico é 

tratado pelas pessoas no Direito de um jeito muito diferente daquele típico da construção de 

conhecimento nas ciências sociais. Somada a questão da ausência de tempo de pronto, nos 

afasta da construção de um saber etnográfico. A afobação e entusiasmo podem ser riscos que 

nos levam a cair em dois extremos, que precisamos evitar: 

Nem empirismo ingênuo (que leva à acumulação desordenada e bagunçada de 
fatossem uma luz conceitual a ordená-lo) nem teoricismo intempestivo e decisório 
(que reduz o campo a uma espécie de reservatório de dados ilustrando a priori uma 
teoria), pois o trabalho de campo é exigente à medida mesmo em que impõe que se 
encontre um meio-termo justo, isto é, que se harmonize o empírico e o teórico. A 
tarefa não é fácil. (BEAUD; WEBER, 2007, p. 49) 
 

3.4.Etnográfico e sócio-jurídico: uma soma possível? 
 

Aqui, voltemos às definições. Falei da etnografia como “um empreendimento que 

envolve uma abordagem de um jeito empírico, que se faz de uma narrativa, onde, fixando em 

um objeto, se desenvolve a partir dele a interpretação daquelas relações sociais28. A pesquisa 

sócio-jurídica seria, recapitulando, uma pesquisa que tem como objeto e problemática algo 

interior ao campo jurídico, mas onde o pesquisador, para construí-lo/conhecê-lo, se utiliza de 

ferramentas e referenciais teórico-metodológicos próprios das ciências sociais. 

São possíveis juntas? Podemos falar de uma pesquisa etnográfica sócio-jurídica? O 

primeiro ponto de obstáculo se dá na questão do interconhecimento e a condição do sujeito 

pesquisador; o segundo obstáculo no caráter (necessário?) instrumental da pesquisa sócio-

jurídica; o terceiro, que se relaciona com os primeiros, seria no objetivo último da 

Antropologia e do Direito, enquanto saberes. 

O primeiro obstáculo é o seguinte: o pesquisador em uma pesquisa de campo 

constrói relações de interconhecimento na condição de pesquisador. Isto é um imperativo 

metodológico, mas também ético. Por vezes, o pesquisador em Direito é na verdade um 

profissional que já frequenta os espaços que ele pesquisará, só que na condição de operador 

do Direito. Entendo que o tipo de relação que se tem – além de dificultar o já falado de 

processo de afastamento – impede que chamemos, por exemplo, um juiz falando de seu 

gabinete como o lócus mais propicio prum trabalho de campo onde o juiz é o pesquisador. 

Este imperativo ético é o que apontei como problemática em algumas pesquisas 

analisadas no Capítulo 2, que definam como tempo em campo toda a experiência anterior que 

tinham como profissionais, onde não só não estavam atentos a prática de pesquisa, como 

obtinham informações formadas por outros laços que não o de pesquisador. 

                                                 
28 Vide nota 27, acima.  
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Segundo, a definição de sócio-jurídica que tratamos aqui implica em uma pesquisa 

que se volta a um fim: trazer impactos a teoria do direito, à prática profissional e até gerar 

“produtos” como leis, mudanças de regulamentação. É uma pesquisa orientada pros dilemas e 

desafios do campo jurídico. Já uma etnografia, como vimos, está ligada a construção de 

interpretações de práticas sociais. O paradigma, por exemplo, da legalidade – tão importante 

no Direito – é útil numa pesquisa etnográfica enquanto mais um elemento de significação, 

mas, em tese, não no caráter valorativo e normativo que enxergamos no Direito. 

Terceiro, temos a questão do próprio objetivo, por assim dizer, da Antropologia.  

 
Visto sob esse ângulo, o objetivo da antropologia é o alargamento do universo do 
discurso humano. De fato, esse não é seu único objetivo — a instrução, a diversão, o 
conselho prático, o avanço moral e a descoberta da ordem natural no comportamento 
humano são outros, e a antropologia não é a única disciplina a persegui-los. No 
entanto, esse é um objetivo ao qual o conceito de cultura semiótico se adapta 
especialmente bem. Como sistemas entrelaçados de signos interpretáveis (o que eu 
chamaria símbolos, ignorando as utilizações provinciais), a cultura não é um poder, 
algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os 
comportamentos, as instituições ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do 
qual eles podem ser descritos de forma inteligível — isto é, descritos com densidade. 
A famosa absorção antropológica com o exótico (para nós) — os cavaleiros berberes, 
os negociantes judeus, os legionários franceses — é, assim, praticamente um 
artifício para deslocar o senso de familiaridade embotador com o qual o mistério da 
nossa própria habilidade em relacioná-los compreensivelmente uns aos outros se 
esconde de nós. Procurar o comum em locais onde existem formas não-usuais 
ressalta não,como se alega tantas vezes, a arbitrariedade do comportamento humano 
(não há nada especialmente arbitrário em tomar o roubo de carneiros como 
insolência no Marrocos), mas o grau no qual o seu significado varia de acordo com o 
padrão de vida através do qual ele é informado. Compreender a cultura de um povo 
expõea sua normalidade sem reduzir sua particularidade. (Quanto mais eu tento 
seguir o que fazem os marroquinos, mais lógicos e singulares eles me parecem.) Isso 
os torna acessíveis: colocá-los no quadro de suas próprias banalidades dissolve sua 
opacidade. (GEERTZ, 2008, p. 16) 

 

Este trecho de Geertz, no entanto, me aponta que os três obstáculos são superáveis, 

para uma construção de pesquisas de campo, de caráter etnográfico, numa perspectiva sócio-

jurídica. Se pensarmos que a pesquisa de campo em locais familiares a nós – como demonstra 

a antropologia urbana, que conheço especialmente pela obra de Gilberto Velho – nos permite 

ampliar o horizonte de compreensão de nossa vida e ainda estranhar o nosso familiar, creio 

que um jurista que realize uma pesquisa de campo no Direito também nunca mais olhara os 

rituais do direito do mesmo modo. Seria ingênuo – quase estúpido – concluir que alguém – 

apenas por sua formação – seria incapaz da produção de uma pesquisa qualitativa. Ademais, o 

estranhamento dos conceitos e saberes que operamos no Direito é muito mais rico pra 

mudança social quando o pesquisador pode verificar não só o Direito enquanto saber, mas 

seus usos.  
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Se o pesquisador, então, realiza a pesquisa, interpreta, revê a teoria e – após o 

momento de construir interpretações sobre significados e práticas, revelando as dinâmicas 

sociais que se dão no campo jurídico – puder analisar o plano normativo e chegar a um 

produto: uma recomendação de como melhorar, por exemplo, o serviço de atendimento da 

Defensoria Pública do Estado, não seria uma pesquisa etnográfica? Apenas porque, após toda 

a construção desta, ele se propôs a pensar os efeitos possíveis e mudanças a se fazer?  

Penso que são momentos de pesquisa distintos, mas passíveis de coexistência – na 

mesma empreitada e na mente do pesquisador. Se atentos as condições de produção que 

analisamos acima, até mesmo os obstáculos da sua condição de jurista podem ser superados. 

Exemplo é a consolidação da figura do pesquisador em direito, enquanto carreira. 

 

3.5.Pensando Direito e mediação de conflitos 
 

Por tudo tratado acima, que a construção de um conhecimento de caráter etnográfico 

é possível no campo do Direito. Ao menos a apropriação das ferramentas metodológicas para 

um trabalho de campo qualitativo (se não quisermos chamar de etnografia, evitando uma 

briga por nomenclatura) de caráter sócio-jurídico.  

Trata-se de apontar as incoerências internas do campo jurídico, entre “o que se faz” e 

“o que se diz que se faz”, assim, de não só descrever e revelar as práticas, mas, uma vez 

vencida esta etapa da pesquisa, contrastar as evidencias com o que o Judiciário diz que faz, no 

plano institucional, e contrastar isso com o plano normativo. E o plano normativo é de 

profunda relevância, pois ele orienta e estrutura o agir no campo jurídico. Então, sim, uma 

pesquisa sócio-juridica não só deve problematizar seus dados em relação ao Direito enquanto 

saber, mas, se cabível, gerar produtos: proposições e mudanças que numa sociedade 

democrática de direito possam ser levadas a cabo. 

Comparando as etnografias analisadas ao longo desta dissertação, é interessante 

observar como que os trabalhos de RANGEL (2013) e NACIMENTO (2013) são construídos 

a partir das observações que ele visualiza com seus interlocutores e trabalha com categorias e 

representações que não só propriamente restritas ao “mundo do Direito”, mas que são 

relevantes pras práticas que ele descreve, como por exemplo, a categoria de perdão 

(RANGEL, 2013). Quando se olha o modo de construção do trabalho etnográfico vindo no/da 

Antropologia, só são citadas as características do “mundo do Direito” (categorias processuais, 

discussões normativas, doutrinárias e etc.) quando elas são explicitadas nas falas dos 

interlocutores – como a discussão da diferença entre conciliação e mediação. 
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No entanto, críticas mais gerais quanto às escolhas das políticas do Judiciário, ou as 

disputas por definições que os operadores usam para justificar seu atuar – que nem sempre 

estão na fala dos interlocutores, não aparecem neste tipo de trabalho – não aparecem nos 

trabalhos da/na antropologia. Tais discussões surgem, me parece, quando o pesquisador é 

também do Direito, como no caso de KLEVER (2016) – que capta as questões relevantes para 

os interlocutores, mas propõem reflexões sobre as categorias internas ao Direito e como elas 

se relacionam entre si informando ou justificando as dinâmicas judiciárias. Isto é: os usos do 

Direito apenas podem ser descritos quando se propõe olhar o Direito enquanto saber, o que 

pressupõe domínio desta linguagem – isto é: tem que saber Direito. 

Nisto, proponho uma diferença (a partir do que vejo sendo feito) entre as etnografias 

do Judiciário na/da Antropologia e as etnografias do Judiciário no/do Direito: os antropólogos 

de formação possuem interesses de pesquisa que não se dirigem especificamente ao Direito, 

sendo este muitas vezes um meio de conhecer seu objeto. Por outro lado, as etnografias 

performadas por juristas nos permitem entender os usos das categorias jurídicas e, 

precisamente, revelar porque os agentes fazem o que dizem que fazem ao mesmo tempo que 

descreve como isso se justifica no plano normativo. É preciso saber o que fazem, mas também 

o que se escreve no papel – forma material do exercício deste saber-poder. 

Afinal, sem entender os usos do Direito, sem adentrar na doutrina e na 

jurisprudência, não entenderemos porque os agentes fazem umas coisas ou outras. 

Precisamos ir além de descrever as práticas: precisamos descrever também as categorias que 

orientam ou justificam as ações dos agentes do campo. Apenas descrevendo os usos da lei e 

da norma, entenderemos também como que as mudanças legislativas que vivemos 

constantemente podem (ou não) a sociedade servir.  

Deste modo, a crítica a etnografia feita pelo (e no) campo jurídico, assim como a 

crítica de qualquer trabalho científico deve se orientar para, por óbvio, o rigor metodológico e 

o trabalho em si – e não pela sua condição de ser do Direito, ou pelas questões levantadas pelo 

pesquisador, uma vez concluída certa etapa da pesquisa. O que quero propor assim, é que se 

na etapa 1, 2 e 3 o trabalho do pesquisador empírico no Direito cumpre os rigores e patamares 

teórico-metodológicos ele pode, sim na etapa 4. Contrastar seus dados com o campo do 

direito – seja a dogmática, seja a jurisprudência, seja o discurso institucional, sem ter assim o 

trabalho de 1, 2 ou 3 desqualificado. 

A pergunta é: se fossem duas pesquisas, caberia a crítica? Se eu, jurista, procedo uma 

revisão bibliográficas das etnografias das práticas judiciárias para pensar a dogmática jurídica, 

caberiam críticas quanto a impossibilidade de usar dados etnográficos para pensar em mudar o 
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campo jurídico? Penso que não: a questão aqui é a disputa interna do campo sobre quem é 

legitimo para produzir pesquisas empíricas a partir do saber antropológico – dito de outra 

forma: é uma briga sobre quem é dono da metodologia ou do nome etnografia. Finalmente, 

cabe explicitar que esta disputa impede que visualizemos a existência de etnografias, no plural, 

em nuances e abordagens múltiplas que vemos em qualquer ofício.  
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Conclusões 
 

Como exposto, minha primeira proposta de trabalho era realizar uma observação 

secundária das práticas de mediação, elaborando uma síntese do conhecimento empírico 

acumulado nos últimos anos. Pretendia alinhar reflexões conceituais para poder repensar o 

local da mediação dentro de nossa cultura jurídica, e descrever a partir do material empírico o 

que é a mediação judicial praticada no Rio de Janeiro.  

Não é uma pesquisa real se ela acontece exatamente do jeito que você planejou. Não 

pesquisei, como pensava, “a mediação judicial em si”: acabei por realizar uma pesquisa sobre 

pesquisas. Ao invés de realizar uma observação secundária para pensar a mediação a partir 

das pesquisas empíricas do Rio; acabei por pensar as próprias pesquisas, seus modos e locais 

de produção, seus referenciais teóricos e metodológicos e como se orientam nas fronteiras 

disciplinares entre o Direito e as Ciências Sociais. 

Quando optei por não realizar um trabalho de campo no mestrado, isto veio por duas 

motivações principais: tempo e necessidade. Entendia que não teria tempo hábil para um 

campo que me permitisse um trabalho qualitativo – nem tempo em “duração da pesquisa”, 

nem tempo em “horas do meu cotidiano”.  

Mas o fator que me mais me deixava afastado do desejo de ir a campo era o fator 

necessidade. Estudo mediação de conflitos desde 2011. Neste estudo, venho lendo muito 

sobre o que tem se produzido sobre o tema – isso nos últimos seis anos. Destas leituras fui 

acumulando o sentimento, a impressão da convergência das conclusões sobre o que seja e a 

que serve a política de mediação judicial de conflitos. No caso do Rio de Janeiro, 

especificamente, ver campos realizados em diferentes localidades – Petrópolis, Niterói, São 

Gonçalo, Capital e mais – descrevendo práticas análogas – pra não dizer idênticas – me 

levava a seguinte questão: não há/havia necessidade de um trabalho de campo. 

Na escrita desta dissertação descobri que muitos das coisas que descrevo em minha 

pesquisa de iniciação científica, ao longo de 2012, 2013 e 2014, aparecem também nas 

pesquisas (dissertações e teses) de 2015. Quando digo ‘aparecem’ quero dizer: que estas 

pesquisas descrevem coisas muito parecidas e interpretam de jeito similar (o que, do ponto de 

vista experimental, aponta pra solidez dos resultados de nossas pesquisas quanto a nossa 

cultura jurídica). Quando finalizei minha monografia, em 2014, e quando escrevi meu projeto 

de mestrado no final de 2015 – os textos que hoje compuseram minha análise já lá estavam. 

Justificando o porquê eu pretendia fazer uma “observação secundária” que acabou sendo 

“pesquisa sobre pesquisas”.  
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Pude notar, pensando na questão dos locais de produção, na importância da 

existência de uma rede de pesquisadores, em torno do INCT-InEAC e PPGSD/UFF, que aqui 

apareceuem dois momentos: primeiro, no intercâmbio entre bancas, orientações e programas – 

revelando uma economia de trocas e consolidações de grupos; segundo pelas referências, 

citações e modos de construção dos textos, que apontam pro intercâmbio de dados e reflexões 

em suas construções. Foi possível notar, no entanto, que os autores apresentam diferenças 

quando ao modo de citar/referenciar as pesquisas. Alguns, como aqueles do grupo de 

orientação antropológica, explicitam como a rede influenciou não apenas o modo de 

construção textual do trabalho, enquanto citações, mas também no modo de construção 

intelectual do texto, onde se apresentam com base teórica e compartilhamento de argumentos 

que o autor procura construir. 

A emergência desta rede me possibilitou entrar na discussão do status da pesquisa 

sócio-jurídica e etnográfica – que já me perseguia em minha trajetória. Pensar os obstáculos a 

ser levado a sério, ou ter reconhecida como legítima a produção que assinamos, me levou a 

enfrentar as críticas de cunho metodológico – mesmo que ciente que são por vezes uma 

disputa de poder disfarçada de crítica teórico-metodológica. 

Ao observar as diferentes concepções de empiria pudemos visualizar: uma empiria 

das práticas e representações, ligada a pesquisa etnográfica de tradição antropológica; uma 

empiria discursiva, que situei dentro de uma abordagem crítica do Direito, e engajada com 

um olhar interdisciplinar; e uma empiria do pessoal, que em termos estritos não é 

propriamente um conhecimento, mas um entendimento, mas que se explicitado com 

integridade e ética de pesquisa, pode ser muito relevante para o campo jurídico. 

Chegando as condições para construção do conhecimento etnográfico, pensando aos 

fins de uma pesquisa sócio-jurídica, entendi que é preciso: a) atentarmos aos momentos de 

pesquisa b) e aos obstáculos do Direito e no Direito c) houver esforço real de compreensão da 

realidade e construção de um objeto de pesquisa. 

Este fazer no Direito, no entanto, não prescinde de rigor cientifico. Nisto, temos 

muito que aprender com as ciências sociais, ou melhor: com os cientistas sociais, 

antropólogos e sociólogos. O intercâmbio de abordagens pode ser útil para a construção de 

um conhecimento que – ao mesmo tempo – alargue nosso universo de compreensão do 

fenômeno jurídico e, ainda, nos permita melhorar nossa atuação no sistema de justiça. 

Li, certa vez, que escrevemos aquilo que não encontramos para ler. Como se o 

impulso da escrita visse do que queríamos ter lido e não achamos, daí escrevemos. Penso que 

este raciocínio é vital na construção de conhecimento. Que lógica há se – ao criticarmos o 
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status do direito brasileiro e sua cultura de dissenso e contraditório – acabamos por fazer o 

mesmo no terreno acadêmico? Se nós mesmos não lemos e escrevemos sobre o que nós 

mesmos estamos produzindo... Quem o fará? Os gestores do Judiciário? Conselheiros do CNJ? 

Idealizadores dos mutirões de mediação? Acho que esta era minha angústia, que busquei 

responder pesquisando pesquisas. 

Afinal, um engajamento real com a construção de conhecimento cientifico significa 

um abandono de ideias explicitamente refutadas; exige comprometimento com uma 

incessante desqualificação de suas ideias, hipóteses e interpretações; uma postura ativa em 

revisitar seus dados e, talvez, começar a pesquisa de novo. Imagine estar terminando sua 

tese/dissertação/monografia e notar um erro vital que invalida – ou compromete severamente 

seu trabalho?  

Em ciências sociais a coisa é ainda mais séria. Por trabalharmos com um paradigma 

interpretacionista, que entende que nosso objeto é construído ao longo da pesquisa, a partir da 

interação entre o pesquisador e a realidade, temos como resultado que nossos dados não são 

tão verificáveis assim. A falseabilidade de que fala Popper (POPPER, 2005) não é assim tão 

clara, pois não dá pra repetir/reproduzir nossos “experimentos”. Por isso, é na construção 

coletiva que podemos de fato atribuir cientificidade a nossas interpretações. 

Esta construção coletiva não pode se dar apenas em eventos e congressos e reuniões. 

Se tais momentos são vitais pro compartilhamento de resultados (parciais e finais) de nossas 

pesquisas e pra socialização na vida acadêmica – este esforço é em vão se tais momentos não 

podem ser visualizados em nossos escritos. É preciso que haja, na marca de nosso texto, a 

construção coletiva. 

Meu desejo é que este texto seja um material útil para pesquisadores em Direito: para 

os iniciantes, que possam ter menos sofrimento que tive para entender alguns nuances; aos já 

experientes, que possa servir de consolidação e reinterpretações de entendimentos que – às 

vezes por falta de tempo ou outros recursos – não é possível fazer dentro da correria entre 

produzir, pensar, escrever e ensinar. 

Estou confiante que estas questões que levantei podem ser criticadas – e que a 

discussão é ao mesmo tempo motor e combustível. Se algum leitor deste trabalho puder 

discordar do que eu disse – ou me indicar leituras que não fiz: aí penso que tenho um dos 

meus propósitos cuidados. Apenas no cuidar da ciência enquanto ofício e do texto cientifico 

enquanto artesanato, obra sempre passível de melhoramento e cuidado manual, poderemos 

criticar os textos sem desqualificar os autores; discutir as experiências sem desqualificar as 
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trajetórias de vida; enfim, fazer do saber cada vez mais potência pra prática transformadora e 

cuidadora da vida: e cada vez menos exercício de poder. 
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