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1. Informações preliminares

• O presente relatório apresenta as principais atividades realizadas pelo Projeto de Mediação 
de Conflitos Interpessoais no Haiti. As atividades aqui descritas se referem ao período de junho 
de 2010 a abril de 2011;

• O relatório foi elaborado pela equipe do Iser responsável pelo planejamento, orientação e 
monitoramento das atividades realizadas pela equipe específica do projeto de Mediação de Con-
flitos Interpessoais, sediada no Haiti;

• Durante o período de execução do projeto alguns fatores externos contribuíram para retardar 
ou dificultar a realização plena do cronograma inicial do projeto, sem com isso, significar a não 
execução das atividades programadas. Alguns exemplos são: tempestade tropical, ameaça de 
furacão, inundações, incêndio, epidemia de cólera e tensões resultantes do contexto eleitoral; 
Ademais, é importante lembrar que estes eventos atrapalharam  os trabalhos porque nosso re-
curso humano principal era a BPK (corpo de brigadas, ou defesa civil, de Porto Príncipe- Haiti) e 
nestes casos estes são mobilizada para as urgências. 

• A temática da mediação de conflitos, apesar de não ser nova para a cultura Haitiana, tradi-
cionalmente não encontra abrigo em modelos de aplicação institucionalizados, o que justifica e 
dá relevância à implementação do projeto. 

• A alta presença de organizações estrangeiras no país renova e tenciona as relações locais, 
mesmo para o Viva Rio, já há muito tempo presente em Porto Prince, sendo, por isso, um fator 
delicado que mereceu uma atenção especial por parte da equipe do projeto;

• Assumindo como um dos desafios estratégicos do projeto, a presença do Iser foi orientada a 
fortalecer a participação dos atores locais como protagonistas do processo de implementação 
do Centro de Mediação, respeitando o ritmo, a cultura e a linguagem reconhecida por estes 
grupos comunitários; 

• Atentos ao aspecto da sustentabilidade política, a equipe do Viva Rio Haiti foi orientada a 
fortalecer laços comunitários através de redes de cooperação entre organizações públicas e 
privadas, bem como instituições locais, nacionais e estrangeiras, apostando na diversidade e 
amplitude de uma rede de colaboradores ativa e participante; 

• Os modelos de trabalho foram desenvolvidos a partir da experiência prévia da equipe, em 
especial nos modelos desenvolvidos pelo Iser, mas contando com fundamental colaboração de 
atores locais, adequando o material às características locais de Porto Prince.

2. Planejamento e execução

• O projeto foi elaborado priorizando, neste primeiro ano de funcionamento, a parte de ca-
pacitação e instalação física do centro de mediação de conflitos. Os primeiros passos foram, 
portanto: reconhecimento e adaptação ao terreno, identificação do publico alvo, constituição, 
capacitação e consolidação da equipe, composição de material pedagógico, comunicação e sen-
sibilização da comunidade sobre o tema da mediação como forma alternativa de resolução de 
conflitos;

• O roteiro de capacitação englobaria um ciclo geral com carga horária de 40 horas, destinado 
a equipe da Brigada1  de Proteção Comunitária do Viva Rio Haiti (BPK), e um ciclo específico com 
conteúdo aprofundado, com carga horária complementar de 12 horas, direcionado aos partici-
pantes que se destacassem e demonstrassem interesse específico na mediação e na discussão 
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sobre direitos humanos. Assim, manteríamos duas etapas da formação: uma primeira a que 
chamamos de Sensibilização, mais geral e superficial, e uma segunda etapa a que chamamos de 
Formação, mais aprofundada nos temas da mediação, dos direitos humanos e gênero.

• Em função das ponderações feitas pela equipe do Viva Rio optou-se por realizar um ciclo de 
formação mais extenso, do que o originalmente proposto, visando um processo mais profundo 
de conhecimento, interação e apropriação, que serão melhor detalhadas neste documento;

• O conteúdo aplicado tratou de questões específicas de mediação (conceitos, técnicas e 
princípios), mas igualmente teve foco em assuntos próprios campo dos Direitos Humanos apro-
fundando o sentido transformador e filosófico contido na proposta da mediação de conflitos. 
Neste ponto destacam-se o trabalho proposto com os temas de gênero e saúde;

• Além da preparação teórica, os/as mediadores/as escolhidos também participam de atividades 
supervisionadas como palestras, simulações e trabalhos de campo. Nesta fase do trabalho o 
planejamento é realizado de forma conjunta (planejamento participativo) e as atividades reali-
zadas em duplas;

• A metodologia proposta prevê também a possibilidade de flexibilização e adaptação. A sala 
de aula servia como um espaço de aproximação e diálogo entre os participantes do projeto e a 
proposta de mediação. O processo cuidadoso de aproximação da realidade local, exibida pelos 
exemplos trazidos, posturas observadas e a própria linguagem adotada pelos participantes fo-
ram guias para ajustes e revisão do material didático utilizado. 

• A opção prioritária em atuar diretamente com a Brigada de Proteção Comunitária do Viva Rio 
Haiti (BPK)2  demonstrou-se bastante acertada e funcional. A mobilização e disciplina prévia fa-
cilitaram a organização e definiu com clareza os primeiros destinatários do projeto. Ao longo 
do processo, a motivação e participação do grupo foi desigual em função de diversos aspectos, 
entre eles: nível escolar e de absorção do conteúdo, disciplina, disponibilidade, interesse, matu-
ridade e nível salarial (o qual é diferente entre os brigadas mais antigos e os mais recentes). 

Contando com um grupo inicial de 27 brigadistas, divididos entre 14 homens e 13 mulheres, com 
um perfil jovem (entre 19 e 37 anos, mas a grande maioria tem entre 20 e 30 anos), nível escolar 
segundo grau completo ou incompleto e alguns cursando a universidade, moradores da região 
do grande Bel Air e, portanto, com grande conhecimento e capacidade de penetração nas comu-
nidades. 

• Em paralelo à capacitação, a equipe do Viva Rio Haiti se dedicou a estabelecer diálogo e parce-
rias com organizações com sede ou bases no Haiti para implementação de ações em parceria  e 
para maior difusão da mediação no Haiti.  

• Outra frente importante de ação se refere ao monitoramento de todas as atividades realiza-
das no projeto. Reuniões freqüentes entre a equipe do Iser no Brasil e a equipe do Viva Rio Haiti 
serviam para construir referências à seqüência do projeto e para a sistematização do processo 
de implementação de projetos desta natureza no Haiti. Porém, durante a execução do projeto, 
a distância geográfica e os problemas logísticos de comunicação no Haiti dificultaram um moni-
toramento mais rotineiro. 

• Como metas ainda não realizadas constam as ações de estudos de casos e futuras publicações 
sobre a experiência. Estas atividades são importantes para provocar a reflexão mais coletiva do 
projeto e facilitar o intercambio com outras experiências. 

1 2 A Brigada de Proteção Comunitária do Viva Rio (BPK) é programa constituída por uma equipe de 71 jovens da região do 
grande Bel Air, capacitados para agirem em diversas situações de emergência. O grupo esta dividido em 4 seções : saúde, meio-
ambiente, gestão de conflitos e proteção de grupos vulneráveis.
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3. Equipe

O projeto conta com a participação de 3 equipes cujas tarefas estão interligadas. Para efeito 
deste relatório duas são as que interessam, pois estão diretamente afeitas as atividades fim do 
projeto, sendo a terceira mais focada em atividades de facilitação e logística.

Equipe do Iser envolvida:

Atribuições: Planejamento, monitoramento e aconselhamento.

A equipe do Iser é composta por pesquisadoras especializadas na temática da mediação, tanto 
em seu desenvolvimento teórico quanto habilidades práticas. Ambas possuem domínio da lín-
gua francesa. A seu cargo constava elaborar os planos de aulas, selecionar textos de leituras, 
elaboração dos roteiros de entrevistas e apoio a coordenação do projeto.

Sílvia Vieira – Advogada, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (2005). 
Mestranda em Mediação de Conflitos pelo Instituto Universitário Suiço Kurt-Bosh. Possui Pós- 
Graduação em Direito Público, com especializações em Prevenção de Conflitos e Mediação de 
Conflitos. Trabalha com mediação de conflitos desde 2001, desenvolvendo sua monografia so-
bre o tema. Trabalhou no Balcão de Direitos como voluntaria e estagiária. Exerceu a Chefia de 
Gabinete do Secretário Luiz Eduardo Soares, na Secretaria de Valorização da Vida e Prevenção 
da Violência de Nova Iguaçu. Atualmente, coordena a área de Justiça e Mediação no ISER.

Noelle Resende - Possui graduação em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(2008). É Mestranda em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), desenvolv-
endo projeto de dissertação vinculado à linha Direitos Humanos, Sociedade e Arte. Foi coorde-
nadora, pelo ISER, do Núcleo do Morro da Providência do Projeto Balcão de Direitos (2009) e 
Supervisora, pelo NIAC/UFRJ, do Projeto Pacificar (2009). Atualmente é Pesquisadora Associada 
do ISER, com foco em Direitos Humanos e Mediação, e assessora de coordenação do projeto de 
Revisão do Plano Estadual de Direitos Humanos (PEDH/RJ) e pesquisadora do Núcleo Interdis-
ciplinar de Educação em Direitos Humanos (NEDH) pelo Núcleo Interdisciplinar de Ações para 
Cidadania da Universidade Federal do Rio de Janeiro (NIAC/UFRJ).

Equipe do Viva Rio Haiti:

Atribuições: Implementação do projeto, seleção da equipe local, montagem de rede de coop-
eração e representação local do projeto de Mediação de Conflitos.

A equipe do Viva Rio Haiti é composta por 15 pessoas, sendo sua coordenadora uma Brasileira 
com experiência de trabalho em mediação de conflitos em favelas no Brasil, domínio perfeito da 
língua francesa e bom domínio do créole. A segunda componente da equipe de coordenação é 
Haitiana, com experiência junto a organizações internacionais (governamentais e não governa-
mentais) e, fluente em francês e creole e boa comunicabilidade no idioma espanhol. Os demais 
membros da equipe são haitianos membros da Brigada de Proteção Comunitária.   

Moema Salgado – De nacionalidade franco-brasileira, é bacharel em Direito pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, cursou Historia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, possui 
pos graduaçao em Ciências Politicas pelo Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po) e um 
master em Historia pela Sorbonne. Trabalhou no Balcao de Direitos como voluntaria e estagiaria, 
na Divisao de Politicas Culturais da UNESCO em Paris, foi Coordenadora de Relações Instituci-
onais do Ano do Brasil na França e posteriormente do projeto Copa da Cultura, (ambos no Min-
istério da Cultura brasileiro). Em  2008 assumiu a curadoria adjunta do Ano da França no Brasil e 
depois do Ano do México na França (ambos no Ministério das Relaçoes Exteriores Francês).



6

Mita Alcindort Casimir - de nacionalidade haitiana, fluente en francês e créole, é graduada em 
Serviço Social e redigiu sua tese sobre « Educaçao e Participaçao » junto à Faculdade de Ciências 
Humanas da Universidade de Estado do Haiti. Possui mais de 15 anos de experiência na area de 
desenvolvimento social e mobilizaçao comunitaria e trabalhou junto a instituiçoes e projetos 
haitianos e internacionais como : CRS (Catholic Relief Services), Care International Haiti, PALIH 
(Projet d’appui à la lutte contre les IST/VIH/SIDA).

Grupo de mediadores, formadores e atendimento: Hushnighder JOASSAINT, Maryse JEAN, 
Marie Daniel ABELLARD, Micheline FRANCOIS, Smiralda ELIACIN, Elga LAROQUE, Dieulus EX-
ILUS, Claudy JONAÏS, Eliona RIVENS, Nathan BLAISE, John Mary THOMAS, Cédrique JOSEPH, 
Estoclin JOEL.

Vale ressaltar que a demora na contratação da assistente de coordenação, decidido em setem-
bro de 2010, mas somente efetivado na segunda metade do mês de novembro, contribuiu para 
retardar o andamento do projeto também. O acumulo das atividades concentradas em uma úni-
ca pessoa fez com que diversos processos fossem realizados de maneira mais lenta.

Uma composição diversificada na coordenação contribuiu de maneira muito positiva para a 
dinâmica do projeto. A experiência internacional prévia das coordenadoras renova e comple-
menta a forte contribuição ofertada pelos componentes da equipe local. O fato de termos uma 
brasileira, uma haitiana de fora da comunidade e membros da comunidade dentro da mesma 
equipe foi um fator de diversidade e equilíbrio de grande enriquecimento ao projeto, e que con-
sideramos ser algo a se preservar e potencializar.  

Vale dizer ainda que o projeto dispõe de um grupo de 13 brigadistas, que participaram da sensi-
bilização, cuja contribuição é mais pontual e restrita, mas que podem ser acionados a qualquer 
tempo. Os membros da equipe seguem um calendário definido a cada trimestre de acordo com 
a disponibilidade de cada um.

Esta composição da equipe funcionou de janeiro a abril, porém neste mês alguns membros da 
BPK foram transferidos de seção. Assim, mesmo com pequenas modificações, poderemos ter al-
gumas alterações na composição das equipes e perda de ritmo do trabalho. Um maior esclareci-
mento sobre o papel da equipe será importante especialmente no momento dos atendimentos 
ao público em geral.

4. Treinamento

A etapa de formação do grupo BPK foi efetivamente iniciada no mês de agosto. Diferente da 
previsão inicial a carga horária do primeiro módulo de capacitação foi sendo ampliada e chegou 
a 70 horas de formação. Os temas extrapolaram as disciplinas tradicionais diretamente relacio-
nado à mediação, como histórico, conceitos e técnicas de mediação, e incluíram noções básicas 
de direitos humanos, gênero, registro civil, noções de direito e sistema jurídico haitiano. Cabe 
ressaltar que a parte final da formação foi muito baseada em simulações de conflitos, discussões 
e pesquisa sobre tipos de conflitos mais recorrentes.

O material, previamente elaborado pela equipe do Iser, ao final de cada encontro era avaliado 
conjuntamente para ajustes a percepção do grupo envolvido e para validação para as etapas 
subseqüentes. 

Algumas aulas previstas no plano original foram adaptadas e outras foram descartadas devido 
a dificuldades encontradas ao longo do percurso (tempo, disponibilidade da BPK, espaço físico,  
entre outros). Tendo em vista que a BPK é responsável pela prevenção e reação em situações de 
urgência, o grupo foi por vezes mobilizado para realizar ações no caso de tempestade tropical, 
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ameaça de furacão, inundações, incêndio, epidemia de cólera, etc. Ademais, ao final de novem-
bro, o contexto eleitoral fez cessar parte das atividades, pois as manifestações violentas nas 
ruas de Porto Príncipe impediram tanto a coordenadora local, quanto os membros da BPK de 
se deslocarem até o centro comunitário Kay Nou. 

A partir de setembro, módulos mais sintéticos de capacitação e sensibilização sobre a cultura 
da mediação de conflitos foram realizados com dois outros grupos: Service Control (SK) e o 
grupo de jovens envolvidos nos programas do VR (assistentes do projeto de capoeira “Gin-
gando pela paz” e do projeto “Timoun soldat” (reinserção de crianças em situação de violência 
ou vulnerabilidade). SK, em numero de 28 participantes seguiu uma formação de 10 horas aula. 
O grupo de jovens (18 participantes) teve formação de 9 horas aula.

No planejamento inicial do projeto estava previsto o convite a profissionais locais para realiza-
rem intervenções durante a formação. Esta tarefa foi mais complicada do que o imaginado e 
as dificuldades  para realização deste objetivo  foram : problemas em encontrar profissionais 
disponíveis, independentes e  com um olhar comum sobre as questões de direitos humanos e 
mediação. Portanto, apenas três pessoas contribuíram para a formação do grupo. Foram elas: 
Nirva Louis, responsável pelo projeto de assistência jurídica gratuita do ILAC – International Le-
gal AID Consorcium (sobre noções de direito e sistema jurídico haitiano), Jean Etienne Boisvert, 
da OEA – Organização dos Estados Americanos (sobre registro civil), Antony Meme, advogado 
haitiano que trabalha na seção de DH da Minustah (sobre direitos humanos e proteção dos 
DH). 

Os membros da BPK (mediadores e formadores) fizeram demandas por maior informação nas 
áreas de psicologia e comunicação que foram melhor desenvolvidas de janeiro a abril de 2011, 
como Técnicas de animação de grupo (para formar formadores) & Comunicação e sensibiliza-
ção comunitária. 

Um tema debatido em aula e posteriormente com os diretores das escolas foi sobre a especifici-
dade, limites e possibilidades, da mediação de conflitos com crianças e adolescentes (menores 
de idade). 

Outra atenção particular deveria ser dada à continuidade na formação dos mediadores e for-
madores da BPK (mais ateliers e discussões sobre gênero, direitos humanos, psicologia, comu-
nicação, entre outros). Além disso, importante pontuar que em certo momento da capacitação 
(novembro), a turma apresentou um certo cansaço com a extensão da parte teórica da for-
mação. Por força de fatores externos ao desejo das instituições e pelos imprevistos já desta-
cados houve um distanciamento entre o processo de formação e o inicio da prática, que ideal-
mente devem andar mais próximo para que o desenvolvimento de um estimule o outro. A BPK 
desejava começar a ver na prática como a mediação funciona.

Vale dizer que a formação compõe uma etapa fundamental para a instalação do dentro de me-
diação de conflitos, não apenas pela informação compartilhada, mas, sobretudo para conhecer 
os componentes, gerar espírito de equipe, modular os temas a serem tratados, desconstruir 
idéias e posicionar os coordenadores. Durante o período de formação muitos elementos são in-
corporados e descartados para que atinjamos o objetivo de adequar o projeto para a realidade 
e cultura locais.
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5. Rede

Um ponto destacado nos projetos de mediação é sua capacidade de trabalho em redes de coop-
eração. A possibilidade de constituição de parcerias entre atores da sociedade civil e do estado 
ativam e legitimam o trabalho de mediação, além claro de compartilhar as possibilidades de 
gestão  dos conflitos que surgirem. 

Durante este período foram realizadas no Haiti uma série de reuniões com instituições e atores 
relevantes para a criação de uma rede de apoio e contatos. Nem sempre o resultado foi uma 
aproximação direta ao trabalho, inclusive dificultado pela demora no início dos atendimentos, 
mas foi de grande valia para o reconhecimento da iniciativa, novas frentes de atuação e o esta-
belecimento de ações conjuntas. 

No âmbito do governo central e municipal, os encontro foram com:

- Prefeitura de Porto Príncipe (Edouard Laurole, dir. de projetos da prefeitura) 
- Ministério da Condição Feminina (Yolette)
- Ministério dos Assuntos Sociais (Ministro Yves Cristalin)
- Ministério da Justiça (Diretor Geral, Antoine André)
- Direção dos mercados públicos (Alain Augustin, Jean Renaud Guichard) 
- CNDDR - Comissão Nacional de Desarmamento, Desmobilização e Reinserção (Alix Fils-Aimé)
- Sub-comissariado da Policia Nacional Haitiana para proteção das mulheres (Magali Belneau)
- ONI - Office National d’Identification (François Lenord )  para questões relativas a registro civil

A coordenadora local se reuniu, ainda, com outros organismos:
 
- Grupos de líderes comunitários da região
- OEA (Ricardo Seitenfus, Pierre Levasseur, Annie Horricks)
- Minustah /RVC - seção de Redução da Violência Comunitária da Minustah (William Gardner)
- ILAC - International Legal Aid Consortium, advogados (Francisco Dias e Nirva Louis) : 
- Interpeace (Martin A. De Léon)
- CONCERN Worldwide (Laurie Richardson)
- Avocats Sans Frontières Canada (Melinda Maldueno)
- Commission Épiscopale Justice et Paix – JILAP, organização haitiana de promoção da Justiça e 
defesa de DH (Samuel Appolon et Joceline Colas)  
- PNUD (Maureen Mayne, gerente de projeto do PNUD Haiti) sobre a possibilidade de criar “uni-
dades moveis” de mediação de conflitos em alguns campos de desabrigados.
- Seção de Direitos Humanos da Minustah, sobre formação complementar em direitos humanos 
que esta sendo realizada em março e abril (Fatou Diawara, Antony Meme)
- Groupe Concertation de Femmes Victimes, uma associação haitiana de combate à violência 
contra a mulher e de apoio às vitimas (Margueritte Salomon)

De janeiro a abril de 2011, algumas reuniões importantes ocorreram, já com o centro em fun-
cionamento:

- 35 lideres religiosos da região de Bel Air, prioritariamente de igrejas protestantes/evangéli-
cas, que se prontificaram a divulgar a idéia da mediação e a existência do centro de mediação, 
pediram mais formação sobre o tema.

- 20 diretores de escola da mesma região, que ofereceram promover reuniões com pais de alu-
nos e com os próprios alunos para passar a mensagem da mediação, também solicitaram for-
mação.
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De um modo geral, estas reuniões foram úteis como consulta, informação e sensibilização de 
parceiros. De fato, era muito importante passar por esta etapa não somente para a criação da 
rede de apoio e contatos, mas também como forma de consultar a população e instituições 
haitianas sobre a pertinência e adaptação do projeto à realidade local. A postura da “troca”, da 
“proposta” e da “consulta” foi um ponto positivo para bom contato com os haitianos. 

O diálogo com ONI, Minustah/RVC, OEA, ILAC, PNH, Seção de DH da Minustah geraram ações 
concretas desde já e também muitas idéias de futuro. Exemplos de atividades realizadas em 
conjunto : Formação complementar em direitos humanos (seção de DH da Minustah), financia-
mento da construção física do centro de mediação em Kay Nou (Seção de Redução da Violência 
Comunitária da Minustah), abertura do centro de registro civil em Kay Nou e formação sobre a 
importância do registro civil para a construção da noção de cidadania (ONI/OEA), parceria com 
ILAC sobre o centro de assistência jurídica gratuita.

Outras, como os ministérios, ainda não foram consolidadas devido, sobretudo ao contexto elei-
toral, o que dificulta a continuidade dos primeiros contatos e negociações com os órgãos pú-
blicos haitianos.

Porém vale destacar a atividade de documentação e registro civil, fruto da parceria com OEA 
e ONI (Office National d’Identification). Historicamente, há uma deficiência na demanda, 
produção e entrega de registros civis à população haitiana em geral. Há muitas pessoas que 
nascem, vivem, trabalham, compram bens, têm filhos e morrem sem ter nenhuma existência 
formal junto ao Estado haitiano. Outras, possuem registros com erros graves de datas, nomes e 
local de nascimento. Com os desastres naturais como inundações, ciclones e tempestades trop-
icais e sobretudo depois do terremoto de 12 de janeiro, este quadro se agravou pois milhares 
de pessoas perderam seus registros.  O sismo também destruiu a grande maioria dos postos de 
registro civil da ONI. Dai, a grande demanda de renovação de carteiras de identidade perdidas, 
incorretas ou primeiro registro.

Pela primeira vez, ONI aceitou instalar um posto de longo prazo fora de seus locais e no meio 
de muitas comunidades carentes, na grande Bel Air, em Kay Nou. Viva Rio cedeu o espaço gra-
tuitamente, OEA financiou os reparos no espaço e ONI se encarregou de instalar os materiais 
e pessoal necessário para tanto. Para evitar tumultos na entrada, Viva Rio propôs um sistema 
de entrega de senha com data e hora marcada a serem distribuídas pela rede de lideres comu-
nitários e membros da BPK. Um acordo foi assinado entra Viva Rio e ONI por 3 meses e foi 
renovado por mais 12 meses.

Algumas idéias estão sendo elaboradas e planejadas como a possibilidade de criar “unidades 
moveis” de mediação de conflitos em alguns campos de desabrigados, com financiamento 
provável  a partir de uma demanda do PNUD; multiplicação do projeto como uma forma de con-
tribuir com os trabalhos dos tribunais (com possível parceria com Ministério da Justiça) e mais 
concretamente a com o ILAC, ONG que trabalha no Haiti ha alguns anos na área de assistência 
jurídica gratuita, que irá instalar ao lado do centro de mediação uma equipe de 12 advogados 
haitianos que farão um trabalho de assistência jurídica gratuita com o qual o projeto mediação 
de conflitos poderá dialogar e trabalhar em colaboração.

A rede de contato ainda deve ser ampliada e consolidada. Reuniões estão previstas com outros 
parceiros potenciais : ONGs de proteção e defesa dos direitos da mulher (Fanm yo la, SOFÁ, Kay 
Fanm...) entre outros.
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6. Espaço físico, estrutura do centro de mediação

Um ponto destacado nos projetos de mediação é sua capacidade de trabalho em redes de coop-
eração. A possibilidade de constituição de parcerias entre atores da sociedade civil e do estado 
ativam e legitimam o trabalho de mediação, além claro de compartilhar as possibilidades de 
gestão  dos conflitos que surgirem. 

Na segunda semana de janeiro o centro de mediação começou a funcionar. O atraso no atendi-
mento deveu-se ao prolongado e conturbado processo eleitoral e em seguida com o período de 
recesso de final de ano da equipe do Viva Rio.

O espaço provisório para o funcionamento do Centro de Mediação foi disponibilizado no dia 
16/11, e efetivamente ocupado dia 23/11. Nesse momento, a equipe do projeto era de 02 pessoas 
na coordenação e 16 brigadistas. 

O container foi equipado com mobiliário adequado (uma mesa de escritório, uma mesa redonda, 
cinco cadeiras, um computador, armário) além de contar com um ar condicionado (com funcion-
amento precário) e um pequeno lavabo. A liberação deste container foi de suma importância 
para a organização dos horários de trabalho e do funcionamento efetivo do projeto mediação, 
conferindo ao projeto centralidade e visibilidade, superando as dificuldades do trabalho anterior 
precarizado pela atuação em salas improvisadas, emprestadas, na administração ou na residên-
cia do Viva Rio (ambos são afastados de Kay Nou).

Atualmente, o Sant Medyasyon Konfli funciona de segunda a sexta de 9h as 16h. Segunda, quar-
ta e sexta são agendadas as sessões de mediação, terça e quinta o espaço fica voltado mais para 
atividades internas, formações, discussões sobre casos, afazeres administrativos etc.

A coordenadora e sua assistente de coordenação estão presentes todo o tempo. A equipe dos 
BPK se revezam nas funções de “atendimento” (um BPK pelo período da manha e outro pelo 
período da tarde), “mediadores” (dois BPK, um homem e uma mulher em cada período (manha 
e tarde), “formadores/sensibilizadores” (em função das atividades previstas dentro ou fora de 
Kay Nou). 

Os documentos utilizados são a carta-convite, ficha pessoal, ficha de atendimento, termo de 
acordo de mediação (todos estes documentos estão em versão francesa e créole). O arquivo 
(fichas pessoais, de atendimento, termos, correspondências diversas etc) é gerenciado pela as-
sistente de coordenação.

Uma base de dados informatizada deveria ser realizada por uma pessoa no Haiti, mas ainda hoje, 
isto nao ocorreu.

A coordenadora local nao fica presente durante as sessões de mediação, pois o fato de ser es-
trangeira pode influenciar nos relatos das partes. Geralmente, quem realiza as sessões são 2 
mediadores da BPK, sendo que um homem e uma mulher sob a supervisão da assistente de 
coordenação, Mita Alcindort.

Conforme acordo estabelecido com a RVC/Minustah (seção de Redução da Violência Comunitária 
da Minustah), o espaço físico para o centro de mediação de conflitos interpessoais, bem como 
o espaço para assistência jurídica gratuita deveria ter sido construído entre agosto e dezem-
bro 2010, mas as obras começaram somente no mês de janeiro de 2011. A estimativa é que em 
meados de maio o espaço esteja totalmente pronto. O plano do espaço prevê uma recepção, 2 
espaços  pequenos para atendimento, uma sala de reunião, uma sala para mediação e uma sala 
de escritório.
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No mesmo espaço, mas em salas diferentes, funcionara o BAL (Bureau d’Assistance Légale), no 
qual um grupo de cerca de 12 advogados prestarão serviços gratuitos de assistência jurídica).

De janeiro a abril, 16 casos foram recebidos no centro de mediação, sendo que:

- 08 chegaram a um acordo e um termo de mediação foi assinado para cada;
- 03 casos não chegaram a ter sessões de mediação pois as partes chegaram a um 
  acordo antes;
- 03 casos os quais o Centro de Mediação não logrou contatar as partes contrárias;
- 01 caso está sendo acompanhado
- 01 caso foi encaminhado

Observações gerais sobre os casos:

- Na grande maioria dos casos recebidos havia pelo menos um funcionário do Viva Rio en-
volvido no conflito. Importante ressaltar que hoje o Viva Rio emprega cerca de 1000 pessoas, 
o que representa quase 1% da população de Bel Air, ou seja, esta amostra é representativa da 
comunidade.

- De um modo geral, a equipe local encontra dificuldades em contatar as partes contrárias para 
convidá-las para as sessões de mediação.

- Os casos de dívida e empréstimos são recorrentes. Isto retrata as dificuldades econômicas e 
de liquidez da população local.

- Em 10 dos 16 casos apresentados, foram mulheres que procuraram o centro de mediação. 

- Em 50% dos casos de conflito apresentados, houve ameaça e/ou violência. Mas contrariamente 
ao esperado pela equipe, poucos casos de conflito/violência doméstica foram apresentados.

- De forma geral, tanto as partes em conflito quanto os mediadores ou pessoas de atendimen-
to têm dificuldade em resumir, sintetizar os fatos e o conflito em si.

- Em alguns casos, o fato de enviar uma carta formal convidando a parte contrária a participar 
de uma sessão de mediação, já provocava uma reação positiva no conflito.

- A equipe atribui o numero ainda reduzido de casos à falta de comunicação publica sobre a 
existência do centro de mediação.

Para visualização do registro fotográfico do Núcleo e das Capacitações, acessar o link: 

http://www.4shared.com/account/dir/Xdt6o5ys/_online.html?rnd=62
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7. Cronologia das Atividades 

No dia 22 de abril de 2010 foi concluída a elaboração do Projeto de Mediação de Conflitos no Hai-
ti por Sílvia Vieira e Noelle Resende. Durante o mês de abril e maio foram realizadas adaptações 
na proposta inicial do projeto e inclusão do orçamento global do projeto. Foi realizado o contato 
com Moema Salgado, para que a mesma assumisse o cargo de coordenadora local do projeto 
no Haiti.

No dia 09 de junho foi enviado para a Moema um conjunto de textos sobre mediação de confli-
tos e direitos humanos para ter início o processo de capacitação da coordenadora local para ida 
ao Haiti.

Os encontros de planejamento/organização/capacitação ocorreram durante o mês de junho. 
Durante esse mesmo mês, o projeto básico e o plano de trabalho foram lapidados a partir das 
conversas entre os integrantes da equipe ISER e o Rubem Cesar. Foram preparados alguns docu-
mentos de divulgação do projeto e apresentação das instituições responsáveis – ISER e Viva 
Rio.

Em 18 de junho, Noelle Resende, Silvia Vieira e Moema Salgado se reuniram para redigir as per-
guntas do questionário a ser aplicado durante a fase de prospecção de campo. 

No dia 18 de junho foi elaborada a estrutura do ciclo geral da capacitação em mediação de confli-
tos a ser realizada com dois grupos da Brigada de Proteção Comunitária do Viva Rio Haiti (BPK): 
grupo “Gestão de conflitos” e “Proteção de Grupos Vulneráveis”. 

Foram coletados, também, com os pesquisadores do ISER, diversos materiais didáticos, tex-
tos, apresentações sobre direitos humanos e mediação para compor as diversas aulas pensadas 
para a capacitação dos dois grupos/seções de brigadistas (BPK) e outros atores importantes no 
campo. 

Durante esse mês foram também resolvidas questões burocráticas necessárias ao andamento 
do projeto. Contrato de trabalho, adequação do projeto e documentos para viagem da coorde-
nadora local. 

No dia 08 de julho, a coordenadora Moema Salgado fez o primeiro contato após sua chegada 
no Haiti 3. Com a chegada ao campo e o início do projeto, começaram a surgir as primeiras im-
pressões relacionadas às particularidades locais e ligadas ao desenvolvimento das atividades.

O primeiro mês foi dedicado à prospecção de campo, contato com diversos atores ligados a 
temática do projeto (conf. lista de reuniões abaixo), adaptação à realidade local, familiarização 
com a língua créole, conhecimento do funcionamento do Viva Rio, suas diversas equipes e inte-
grantes, e conhecimento da dinâmica local da cidade.

Nos dias 03 e 04 de agosto ocorreu o seminário de abertura e planejamento do projeto no Haiti, 
com interlocutores importantes para a execução do mesmo. Rubem César e Pedro Strozenberg 
estiveram presentes nos dois dias do seminário. O objetivo do seminário foi apresentar, sensi-
bilizar e mobilizar instituições e organismos haitianos e internacionais para se associarem ao 
projeto de mediação de conflitos interpessoais. 

3 Durante sua estada no Haiti (de 8/7/2010 a 22/12/2010, a coordenadora local esteve duas vezes no Brasil: Na última semana de 
agosto (passagem aérea paga pela própria) e nas duas primeiras semanas de outubro (passagem aérea paga pelo Viva Rio).
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A partir do dia 11 de agosto, a etapa de formação do grupo BPK foi de fato iniciada. Os planos de 
aula eram elaborados por Silvia Vieira e Noelle Resende no Brasil e enviados a Moema Salgado 
para adaptação às necessidades locais. 

8. Resultados alcançados

• 06 Reuniões de coordenação para a preparação do início do projeto;

• 01 Instrumento de prospecção de campo elaborado;

• 12 Entrevistas de prospecção realizadas;

• Articulação com atores ligados a temática do projeto desenvolvido;

• 01 Seminário de Abertura realizado (duração 02 dias);

• 06 Planos de aulas elaborados;

• 27 Pessoas capacitadas em Mediação de Conflitos e Direitos Humanos;

• 224 pessoas capacitadas em “cultura da mediação”.

• Encontros online (email e skype) de acompanhamento e supervisão do projeto entre a  co-
ordenadora local e a coordenação no Rio de Janeiro (número indeterminado, a troca  online 
com a coordenadora local é constante);

• 15 Reuniões de acompanhamento e supervisão do Projeto no Rio de Janeiro com a Coorde-
nadora local;

• 01 Centro de Mediação de Conflitos instalado (espaço provisório, aberto desde janeiro de 
2011);

• 16 demandas atendidas para sessões de Mediações de Conflitos.
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Relatório Haiti 2010

Registro fotográfico
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Semana inicial de formação em mediaçao de conflitos. Formação de formadores, 
mediadores e sensibilizadores da BPK.

Fachada do centro de mediação de conflitos interpessoais e do Bureau d’Aide Légale 
em Kay Nou.
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Exercício de simulação de mediação de conflito, a partir de um caso trazido por um 
membro da BPK.

Centro de mediação de conflitos interpessoais e Bureau d’Aide Légale em fase de 
construção.
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Primeira fase da equipe Mediação de Conflitos Interpessoais em Kay Nou. BPK e 
coordenadora local.

 Mita Alcindort Casimir realizando formação sobre gênero.
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Placa de anuncio do Centro de Mediaçao de Conflitos Interpessoais em Kay Nou.
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Projeto Gráfico: Ludmilla Botinelly
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22210-010 – Brasil


