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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo trazer o método da mediação como aliado ao 
cumprimento do ODS 16 da Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento 
Sustentável. Iremos abordar o conceito de desenvolvimento sustentável, conflito 
ambiental, suas peculiaridades, o uso de ferramentas próprias do método de 
mediação para lidar com questões ambientais e socioambientais e os sete 
elementos de negociação de Harvard. Ao final, concluiremos pela necessidade de 
uma política de educação ambiental para fomentar e incluir a sociedade na pauta na 
discussão sobre sustentabilidade e acesso à justiça por meio de métodos de solução 
consensuada como a mediação.  
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ABSTRACT  

This article aims to show mediation as a method to fulfill the UN 2030 Agenda for 
Sustainable Development 16th Sustainable Development Goal (SDG). The text 
explores the concept of sustainable development, the environmental conflicts, their 
characteristics, the use of mediation tools to deal with environmental and sócio-
environmental issues, and the Harvard Seven Elements of Negotiation. Finally, the 
conclusion shows the need of an environmental education policy in order to bring 
society to think and discuss sustainability and access to justice through ADRs, 
specially using mediation. 
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INTRODUÇÃO 

A legislação ambiental brasileira é considerada uma dos mais ricas e 

avançadas do mundo. Contudo, nos últimos anos, foi possível observar que os 

métodos tradicionais de resolução de crises ambientais e socioambientais não são 

tão eficazes e céleres para a promoção do desenvolvimento sustentável e garantia 

do meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, 

como reza nossa Constituição.  

O sistema jurisdicional brasileiro, devido à grande quantidade de demandas 

processuais, não se demonstra suficiente para enfrentar todos os conflitos da nossa 

sociedade. Além disso, embora o Poder Judiciário venha julgando favoravelmente à 

proteção do meio ambiente e à reparação dos danos ambientais e socioambientais, 

essas decisões, com enorme frequência, quedam-se inócuas e ineficazes, seja por 

falta de critérios objetivos para quantificar os danos, seja por inércia e dificuldades 

do Poder Executivo em atender às determinações dos juízes e tribunais, tais como a 

fiscalização e a repressão à grilagem e ao desmatamento, seja, também, por 

considerar a necessidade do desenvolvimento econômico e social. Neste contexto, 

outros métodos devem ser usados na busca pela eficiência e o atendimento 

conjugado nos artigos 225 e 170, ambos da nossa Carta Magna.  

A “crise de administração da Justiça” e a complexidade dos problemas 

contemporâneos ocasionaram a necessidade do patrocínio a novas técnicas de 

acesso à justiça. É objetivo global, segundo o ODS (Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável) 16, da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar 

o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 

inclusivas em todos os níveis.  

As instituições de promoção da justiça ambiental precisam utilizar-se de 

instrumentos de resolução que consigam impulsionar o diálogo entre o meio 
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ambiente e as dimensões econômica, social, cultural, ética e política. Além disso, 

apresentar o enfrentamento preventivo à questão ambiental, ou, diante de um dano, 

desastre ou catástrofe dar-lhes tratamento mais célere, transformador e restaurativo. 

Assim, nos limites deste artigo, buscar-se-á demonstrar a importância da 

mediação como método de justiça para lidar com os conflitos ambientais e 

socioambientais dentro da ótica de sustentabilidade econômica e social. Para o 

desenvolvimento deste texto, privilegiou-se a pesquisa qualitativa baseada na 

análise do conteúdo da bibliografia existente sobre a temática e documentos 

registrados, como tratados e a legislação brasileira.  

Dessa forma, foi estruturado em três capítulos. O primeiro capítulo 

apresentará o conceito de conflito ambiental e o método da mediação como opção 

para tratá-lo. O segundo abordará, de forma sugerida, as ferramentas e técnicas da 

mediação à ótica da escola de Harvard, as quais, minimamente, entendemos devam 

estar presentes na tentativa de resolução das crises em situações ambientais. O 

terceiro tratará da educação ambiental como meio de fomentar a redução de 

conflitos na área. 

 

1. A MEDIAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO DOS CONFLITOS 
AMBIENTAIS 

O conflito é um processo social essencialmente dinâmico e sujeito a 

constantes transformações (BIANCHI; JONATHAN; MEURER, 2016, p. 72). As 

controvérsias são inerentes à condição humana e, quando influenciadas pelas 

condições temporais, emocionais e espaciais adquirem maior complexidade, 

podendo assumir dimensões negativa e positiva. Para a maioria das pessoas, 

resume-se em um vocábulo de natureza negativa. Sua dimensão negativa consiste 

nas consequências, representadas por cenários de violência. Já a positiva versa 

como oportunidade favorável à aprendizagem, à criatividade e às mudanças sociais 

(BODINE, 1998). Os conflitos devem ser compreendidos, enfrentados e 

transformados, sendo inerente ao ser humano e motor de mudanças, ou melhor, de 

transformações (LEDERACH, 2012, p. 16).  

Cada conflito possui distinta natureza e dinâmica. Por isso, faz-se necessária 

a realização de diagnóstico para a busca de tratamento adequado. Na seara 

ambiental, são cada vez mais complexos nos seus trajetos e efeitos, bem como 

possuem alcance temporal e espacial cada vez maior. Esta complexidade consiste 



 
COMISSÃO ESPECIAL DA ADVOCACIA NA MEDIAÇÃO E NA CONCILIAÇÃO 

GESTÃO 2019-2021 

no fato de estes não se restringirem apenas às formas de utilização dos recursos 

ambientais, mas, também, por estarem associados a fatores socioeconômicos, 

institucionais, éticos e políticos. 

Samira Iasbeck de Oliveira Soares (2010, p. 119) afirma que “[...] a definição 

de conflito ambiental determina os recursos naturais como objeto da disputa seja 

quanto ao uso, controle ou acesso” e assevera que “[...] não se pode compreendê-lo 

sem o relacionar à discussão sobre o Desenvolvimento Sustentável, haja vista que 

os conflitos ambientais sofrem com a tensão entre economia e natureza”.  

No século XXI, estão associados à busca pelo desenvolvimento sustentável. 

Portanto, sua definição é composta por dimensões que fogem do mero contexto 

ambiental (SOARES, 2010), consistindo numa combinação de aspectos sociais, 

culturais, econômicos, políticos, ambientais e éticos.  

As transformações da sociedade moderna geram danos e desastres ao meio 

ambiente, podendo estes ser transfronteiriços, e, diante de sua inadequada gestão 

política, econômica e social, ocasionar cenários dramáticos. As características, a 

natureza e a dinâmica das controvérsias envolvendo questões ambientais promovem 

questionamentos quanto à viabilidade de sua resolução por métodos consensuais. 

Dependendo de sua magnitude, seus efeitos podem ser irreversíveis à vida e aos 

ecossistemas envolvidos, representando a impossibilidade de sua fruição pelas 

futuras gerações.  

Dessa forma, é fundamental utilizar-se de método que apresente dinâmica e 

metodologia adequada ao enfrentamento dos efeitos negativos ocasionados pelo 

dano ao meio ambiente e, até mesmo, para preveni-lo. Neste contexto, insere-se a 

mediação como opção de tratamento das crises em torno do uso de recursos 

naturais.  

Importante, contudo, deixar claro que a mediação não deve ser considerada 

como o único instrumento capaz e adequado a resolver controvérsias ambientais. Há 

situações em que se faz necessária a provocação do Poder Judiciário para criação 

de precedentes jurisprudenciais sobre determinada matéria, com intuito de se 

alcançar segurança jurídica na abordagem de determinada questão, cuja solução, às 

vezes, é ainda desconhecida ou incerta até mesmo no campo técnico e científico. 

Pode-se ainda, buscar equilibrar a desigualdade de informações e de poder entre as 

partes, ressaltando que questões ambientais envolvem múltiplas partes: de um lado 

o poder público - detentor do poder de polícia ambiental -, de outro, o potencialmente 
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poluidor e, por último, a comunidade afetada. 

A dinâmica de trabalho do método de mediação propicia ambiente favorável 

ao surgimento de práticas colaborativas entre os atores envolvidos na relação 

conflituosa, permitindo o alcance de entendimento sensato para a solução da crise. 

Com relação ao conceito de mediação, Maria de Nazareth Serpa (2017, p. 233) 

afirma ser  

 
“[...] um processo sui generis, voluntário, não adversarial, informal e flexível, 
de negociação assistida, onde um terceiro interventor, neutro e imparcial, 
através de técnicas multidisciplinares, conduz as partes à identificação, 
reconhecimento e harmonização de seus interesses para a resolução de um 
conflito, eventualmente, tendo em vista um acordo”.  

 

Na mediação, o mediador é um terceiro imparcial, facilitador do diálogo, o qual 

auxilia as partes a compreenderem as questões e os interesses envolvidos na 

controvérsia (DIDIER JR, 2016, p. 274). Ela apresenta uma característica particular, 

qual seja: o esforço desempenhado pelo mediador no sentido de exploração 

aprofundada dos elementos constitutivos do quadro conflituoso, através de técnicas 

apropriadas de escuta e investigação (GORETTI, 2016, p. 164).  

Há, contudo, quem questione a utilização do método na área ambiental. 

Assim, para o alcance de resposta, faz-se necessária a análise da Lei de Mediação 

(Lei n. 13.140/2015) e do sistema normativo constitucional brasileiro.  

A legislação brasileira concedeu ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado a condição de direito fundamental para a sadia qualidade de vida 

humana, conforme se observa no artigo 225, da Constituição Federal de 1988. 

Porém, o que falta é a sua efetividade.  

O compromisso de proteção desse direito metaindividual, assumido pela 

Constituição Federal, demanda quebra de paradigmas e a mediação pode ser o 

método para alcançar esta finalidade. Norma Sueli Padilha (2010, p. 163)  afirma que 

“as demandas ambientais denunciam uma nova, abrangente e complexa 

conflituosidade, não padronizada pelo paradigma jurídico tradicional, exigindo 

renovação de institutos de direito material e processual”.  

A Lei de Mediação (Lei nº 13.140/2015), no artigo 3º, dispõe que “pode ser 

objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos 

indisponíveis que admitam transação”. Em mera análise literal, conclui-se que tanto 

os direitos disponíveis quanto os indisponíveis podem ser trabalhados em mediação. 
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Todavia, com relação aos indisponíveis são exigidos, no mesmo artigo, parágrafo 2º, 

alguns requisitos específicos para o possível uso do método: i) admitir transação; ii) 

submeter à oitiva do Ministério Público; e iii) subordinar o consenso alcançado pelas 

partes à homologação em juízo.  

Ocorre, contudo, que a Lei nº 13.140/2015 não aponta as hipóteses de 

direitos indisponíveis que permitem a transação. Em relação a isso, Lenza (2005, p. 

79) assevera que  

 
“Inexistindo expressa vedação legal (vide, por exemplo, o §1º do art. 17 da 
Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/92), em tese, orienta-se pela 
permissibilidade da transação, desde que é claro, a concessão que deva ser 
feita seja mais eficiente para a manutenção e proteção dos bens difusos que 
a continuidade da demanda judicial. Observa-se que a concessão (aspecto 
material inerente à transação) não significa abrir mão do direito material, 
mas, em realidade, limita-se à forma e termo do ajuste, a fim de se garantir 
maior proteção do bem difuso em litígio”.  

 

Desse modo, em caso de crises ambientais, antes que haja ocorrência de 

dano, ou no caso dele já ter ocorrido, para que os efeitos nocivos sejam contidos o 

mais rápido possível, é necessário o emprego de método de resolução que traga 

resposta de enfrentamento adequado às peculiaridades do caso. É imperioso 

observar a via de resolução mais efetiva e eficiente para a defesa do meio ambiente 

ou garantidora de sua resiliência. 

A resistência quanto à utilização da mediação como método de solução dos 

conflitos ambientais, conforme arrazoa Paulo de Bessa Antunes (2015, p. 56), 

“funda-se no ingênuo pressuposto de que tais direitos são mais bem protegidos se 

não forem disponíveis”. Igualmente, o referido autor faz crítica ao afirmar que esta 

visão poderá acarretar prejuízo aos direitos difusos, uma vez que “justiça ambiental 

que não se faça célere, injustiça é” (ANTUNES, 2015).  

Como evidenciado, a Lei de Mediação não apresenta de forma expressa 

vedação para a utilização do método em matéria ambiental. A mediação pode ser 

mais eficiente do que o processo judicial, pois poderá oferecer resposta mais 

cirúrgica e rápida, evitando, por consequência, a escalada da crise ambiental a qual, 

na maioria das vezes, é irreversível (COLOMBO; PASSOS DE FREITAS, 2018).  

Grande parte da doutrina compreende ser positiva a utilização dos métodos 

extrajudiciais para a solução de controvérsias ambientais. A mediação já é utilizada 

como método para tal finalidade, conforme afirmam Gilberto Passos de Freitas e 
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Flávio Ahmed (2017, p. 92-93): 

 
“E, de conformidade com o disposto no art. 139, inciso V, do CPC, vem 
sendo utilizada principalmente nas ações civis públicas ambientais ou de 
ações de responsabilidade civil decorrentes de danos ambientais 
individuais, não só de forma preventiva, para de modo a proporcionar a 
cessação de práticas que possam ocasionar danos ao meio ambiente, como 
também para recuperar os porventura já ocasionados de forma mais célere 
e eficaz.”  

 

Com isso, assim como para a mediação, é viável também a aplicação da 

negociação e conciliação para superar as controvérsias ambientais. É importante 

ressaltar que os profissionais responsáveis pela aplicação dos métodos 

extrajudiciais respeitem as particularidades dos direitos abrangidos.  

Nos casos de mediação ambiental, o mediador deverá garantir a igualdade de 

participação dos atores e observar o respeito de todos aos princípios ambientais. É 

que a ética da mediação ambiental reside, primeiro, no respeito aos princípios 

norteadores da mediação e do direito ambiental e, em segundo lugar, nos ditames 

da Lei nº 13.140/2015. 

O método possui elementos e técnicas para trabalhar as crises ambientais de 

forma mais eficiente na grande maioria das vezes. Diante de seus princípios e 

instrumentos, a mediação possibilita a criação de estratégias e processos mais 

eficazes para se lidar com esse tipo de controvérsia. Nunca é demais evidenciar que 

a mediação pretende, através da figura do mediador, estabelecer igualdade de 

forças e equilibrar as partes envolvidas, bem como, pelo viés do princípio da 

cooperação e colaboração, buscar a justiça, dialogando com as outras ciências.  

Por isso, é importante lembrar que o Direito Ambiental exige cooperação, 

interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, ampla participação e acesso à 

informação. Tais elementos podem ser garantidos pela mediação, uma vez que 

dentre seus objetivos estão restabelecer o diálogo entre os participantes e promover 

a troca de informações para o alcance de soluções criativas voltadas à preservação, 

à proteção do equilíbrio ecológico do meio ambiente e ao desenvolvimento 

econômico e social. Ao atingir estas finalidades, a sadia qualidade de vida pelo meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, econômico e socialmente sustentável estará 

garantida às presentes e futuras gerações.  

O procedimento de mediação permite maior exploração do conflito, uma vez 

que conseguirá cuidar dos interesses e necessidades envolvidos, constituindo-se, 
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assim, método que permite dialogar com todos os aspectos relacionados às 

questões ambientais, já que para a vida digna há que se considerar o 

desenvolvimento do trabalho e da atividade econômica. O mediador está apto a 

conduzir as partes à retomada do diálogo e ao alcance do entendimento, se assim 

desejarem.  

Para tanto, a metodologia da mediação ambiental deve, no mínimo, envolver: 

i) a identificação da situação conflituosa; ii) a identificação dos atores sociais 

envolvidos; iii) a mobilização desses atores sociais; iv) a escolha de coordenadores 

e representantes; e v) o mapeamento de problemas e soluções. Mas isso deverá ser 

realizado com o auxílio de ferramentas e técnicas especificas, as quais serão 

apresentadas no próximo capítulo.  

 

2. A DINÂMICA, ALGUMAS FERRAMENTAS DA MEDIAÇÃO AMBIENTAL E OS 
SETE ELEMENTOS DA NEGOCIAÇÃO DA ESCOLA DE HARVARD 

Dada a complexidade das crises ambientais, o procedimento de mediação 

deve adaptar-se às características desses tipos de conflitos, quais sejam, 

consistirem em controvérsias multifacetadas, constituídas de múltiplas partes com 

interesses diversos e divergentes – além da convergência acerca da necessidade da 

preservação da natureza, bem como as dificuldades de reparação e quantificação 

dos danos ao meio ambiente e à comunidade. 

Para garantir a eficiência do método, as mais variadas técnicas de negociação 

e mediação devem ser empregadas pelo mediador, ressaltando-se que este deve 

pensar estrategicamente e planejar cuidadosamente os passos a serem seguidos, 

de molde a garantir o diálogo e entendimento entre os envolvidos, os quais resultem 

no efetivo cumprimento do que vier a ser acordado na mesa. 

Assim é que, mesmo antes de as partes sentarem-se frente a frente, muito do 

trabalho do mediador já deve ter sido realizado previamente. No dizer de David A. 

Lax e James K. Sebenius (2006, p. 2) trata-se da terceira dimensão da negociação, 

na qual o negociador, neste caso o mediador, atua antes de os atores se reunirem, 

no sentido de configurar a situação taticamente mais favorável ao acordo. Assim, em 

tradução livre, 

 
“[...] eles preparam a mais promissora situação possível a propiciar a 
interação tática. Eles ‘configuram a mesa’ – assegurando-se de que as 
partes certas se aproximaram, na sequência certa, para lidar com os 
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problemas certos relacionados ao conjunto certo de seus interesses, na 
mesa ou nas mesas certas, no momento certo, sob expectativas certas e 
encarando as consequências certas de sair da negociação se não houver 
acordo. Se a preparação da mesa não for promissora, deve-se mudar e 
recomeçar para torná-la mais favorável.” 

 

Requer-se do mediador: paciência, capacidade de observação e de escuta, 

raciocínio estratégico, engenhosidade para incentivar alianças e resiliência para 

reiniciar sempre que necessário. 

Para operacionalizar todo esse movimento, torna-se fundamental o 

planejamento do processo como um todo e de cada passo individualmente. A 

preparação não é garantia de êxito do método, mas aumenta sua probabilidade. 

A Escola de Harvard elenca sete elementos para preparar e atuar na mesa de 

negociação. Estes servem de guia para organizar o cenário, aprofundar o 

conhecimento dos interesses das partes, visualizar opções e alternativas, além de 

maximizar ganhos. 

Para maior eficiência no planejamento e na execução propriamente dita da 

negociação, no procedimento de mediação, o mediador deverá delinear planilha a 

partir desses elementos e preenchê-la à medida em que os dados forem chegando 

ao seu conhecimento. Muito de seu conteúdo será mapeado previamente. Com isso, 

o mediador poderá iniciar as atividades. Conforme o procedimento for avançando, 

ele completará os itens faltantes e manejará as informações disponíveis na fase da 

negociação. 

A partir do material em seu poder, o mediador elaborará a estratégia para 

conduzir os trabalhos: as alianças a serem incentivadas, a neutralização de 

condutas agressivas e táticas nocivas, as opções viáveis de acordo etc. etc. 

Aliadas a esse modo de proceder, com o intuito de extrair informações, 

diminuir as tensões, afastar comportamentos competitivos e gerar colaboração dos 

envolvidos e dos seus advogados visando à solução das controvérsias ambientais e 

socioambientais, serão utilizadas algumas ferramentas de mediação, as quais 

minimamente devem constar da “maleta” do mediador. São elas: 

 

(i) Escuta Ativa e Empática: técnica utilizada pelo mediador, por meio da qual este 

ouve os envolvidos de forma atenta e livre de julgamentos e preconceitos, 

assumindo a posição do “não saber” o que está sendo contado, para, genuinamente, 

colocar-se à disposição da história das partes. Desse modo, o mediador 
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compreende o contexto no qual estas enxergam o conflito e observa a dinâmica da 

comunicação entre elas, sem trazer qualquer elemento adicional - advindo de sua 

vivência e/ou percepção - àquela relação. 

 

(ii) Recontextualização ou parafraseamento: técnica utilizada pelo mediador para 

elaboração de “resumo recontextualizador” dos fatos trazidos pelas partes, 

restituindo-lhes, por suas próprias palavras, às vezes atenuadas por ele, o contexto 

em que foram verbalizados os aspectos da controvérsia e, se possível, convidá-los, 

por meio de perguntas, a um outro olhar sobre o problema. Sua finalidade é 

confirmar dados, interesses, sentimentos e valores, clarificar, ordenar e identificar o 

que a pessoa quer expressar e, ainda, obter alguma informação adicional relevante 

para o entendimento da questão ou interesse trazidos à mesa.  A proposta desta 

ferramenta é devolver às partes a própria fala para que possam ouvi-la novamente e 

refletir a respeito. 

 

(iii) Formulação de Perguntas: técnica utilizada pelo mediador com intuito de 

estabelecer conexão com as partes, bem como compreender a extensão do conflito: 

a questão controvertida, os interesses subjacentes. A utilidade desta técnica vai 

além da coleta de informações e dados. As perguntas devem ser utilizadas focando 

as respostas almejadas, adequando-as à cada etapa da mediação e à qualidade do 

diálogo existente entre os envolvidos. 

 

Alguns exemplos de tipos de perguntas que podem ser feitas durante uma sessão 

de mediação:  

 

- perguntas abertas, cujo objetivo é buscar informação, gerar conhecimento e 

compreensão, dando às partes oportunidade de falarem sem direcionamento sobre a 

questão perguntada, criando, assim, clima favorável ao diálogo. 

 

- perguntas reflexivas, as quais permitem a exploração e reflexão das partes, 

transformando seu modo de pensar e retirando-as de suas posições iniciais. Elas 

ainda levam os mediados a refletirem sobre o futuro e visualizarem novas 

possibilidades. Também são úteis na etapa de exploração e escolha de opções para 

celebração de acordo. 
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- perguntas fechadas, cujo propósito é o de obter informações específicas ou, até 

mesmo, como forma de confirmar seu entendimento sobre algum ponto duvidoso 

acerca da controvérsia. 

 

(iv) Reuniões privadas (caucus): são utilizadas pelo mediador para organizar a 

dinâmica do processo do diálogo, ampliação de temas, questionamentos, toda vez 

que perceber impasses, entraves ou desconforto dos mediados que impeçam a 

fluidez da comunicação e a percepção dos pontos de vista com relação ao conflito. 

Além disto, pode ser empregada, especialmente, em demandas complexas 

envolvendo múltiplas partes, como no caso da seara ambiental, auxiliando a escuta 

e coleta de informações individualmente, com o objetivo de alinhar os envolvidos e 

tratar estrategicamente possíveis cenários de acordo visando à proteção ao meio 

ambiente.  

 
Quanto ao planejamento da mediação ambiental na prática, a planilha dever 

ser organizada contendo os sete elementos da negociação, segundo a escola de 

Harvard. Na verdade, os sete elementos são oito, assim descritos: 

 

1- Partes e Problemas: Devem ser elencados todos os envolvidos no conflito e para 

cada um deles, os problemas correspondentes que os atingem. Sendo jurídicas 

essas pessoas, além delas, devem ser relacionados seus representantes, 

advogados e outros participantes os quais tenham interesses diretos ou indiretos na 

crise objeto da mediação. 

 

2- Alternativas: Estas são a gama de possibilidades - além do possível acordo - que 

cada envolvido dispõe sem necessitar das outras partes. Assim, o mediador deve 

investigar e refletir sobre as alternativas de todos, incluindo, para cada um, as 

melhores e as piores ao acordo negociado. Também deve apurar a zona de possível 

acordo estimada por cada lado da controvérsia.  

 

3- Interesses: São as necessidades, preocupações, desejos e medos os quais 

motivam a negociação. O mediador deve, por meio das ferramentas de mediação 

anteriormente mencionadas, descobrir e levantar os interesses comuns, 
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simplesmente diferentes e os opostos entre os envolvidos para que possa conduzir 

com precisão e eficiência a negociação, de modo a satisfazer as partes e atender ao 

mandamento constitucional de preservação do meio ambiente para as presentes e 

futuras gerações. 

 

4- Opções: São as possibilidades de acordo com as quais as partes devem concordar. 

Estas são criadas a partir da técnica do brainstorm, a qual constitui dinâmica de 

grupo na qual todos os envolvidos participam dando ideias sem juízo de valor e sem 

autoria. Ao final, as melhores sugestões serão aperfeiçoadas pelo grupo e servirão 

como elementos das propostas a serem oferecidas pelas partes reciprocamente. 

Num conflito complexo como o de natureza ambiental, no qual muitas questões 

estão presentes demandando solução além dos recursos naturais - aspectos sociais, 

culturais, econômicos, políticos e éticos -, a cada tema caberá seu respectivo 

brainstorm. 

 

5- Critérios: Este talvez seja o ponto nevrálgico das mediações relacionadas ao meio 

ambiente. Isto porque não há fórmula exata e completa para a valoração do bem 

ambiental. O critério, no entanto, é o que legitima a escolha das opções dispostas na 

fase da negociação. E, para que sejam reconhecidos como parâmetro justo, devem 

ser objetivos e aceitos pelas partes envolvidas.  
 
6- Comunicação: Abrange desde a forma como se dará a comunicação entre as 

partes, seus advogados e o mediador (e-mail, mensagem de texto, horários etc.) 

como também o conteúdo das interlocuções (quais as perguntas o mediador deseja 

formular, com que objetivo, quais as mensagens pretende transmitir etc. etc.). 
 
7- Relacionamento: Este elemento refere-se à máxima de Roger Fisher, William Ury e 

Bruce Patton no clássico “Como chegar ao sim” (2014, p.39 e ss.): “Separar as 

pessoas do problema.” O mediador deve observar o estado da relação entre os 

envolvidos e, lidando com isso, exercer sua influência e competência para que a 

mediação avance. 
 
8- Comprometimento: Envolve duas dimensões. A primeira compreende o âmbito de 

autoridade (alçada) que cada mediando tem para negociar e fechar acordos. Trata-
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se de questão sensível a qual interfere nas decisões, no andamento e no tempo do 

procedimento de mediação. Necessário levar-se em conta que os conflitos 

ambientais, por afetarem diretamente o interesse público, têm como uma das partes 

o Estado. Daí a imprescindibilidade de levar-se cada proposta ao crivo de instâncias 

superiores para sua aprovação ou não. A segunda dimensão refere-se à discussão 

completa dos pontos de interesses de todos para, só ao final, amarrar o acordo 

geral. Teme-se que, durante a fase da negociação, se os pactos forem sendo 

firmados paulatinamente, algumas partes percam seu poder de barganha, 

comprometendo o resultado de todo o procedimento de mediação. 
 

O mediador à medida em que o procedimento de mediação avança vai 

mapeando cada um destes elementos e preenchendo a planilha inicialmente 

arquitetada até completar um quadro geral do conflito e de seus atores. A partir daí e 

concomitantemente ao andamento da mediação ajustará a sua estratégia de modo a 

agrupar as partes com interesses comuns, incentivar a colaboração daqueles com 

interesses divergentes e promover a satisfação dos interesses gerais sempre tendo 

como norte a proteção do meio ambiente e os aspectos a ele intrínsecos. 
 
3. A EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO DE CONFLITOS 
AMBIENTAIS  

Apresenta-se a proposta da educação ambiental como forte aliada à 

efetividade do uso da mediação para se evitar crises ambientais e socioambientais. 

Isto porque deve-se observar o meio ambiente interagindo dentro de uma dinâmica 

inserida em dimensões culturais, sociais e naturais presente na vida de todos.  

Neste contexto, a cidadania deve ser considerada como instrumentalização 

de nossas relações em sociedade. O homem enquanto ser social pertence a um 

conjunto, o qual sobrevive segundo as regras morais e legais. 

Assim, a sustentabilidade como instrumento da cidadania poderá assegurar o 

acesso justo e equitativo, direto e indireto, aos recursos ambientais no meio em que 

se vive, tanto nas cidades quanto no campo e o amplo acesso às informações 

relevantes sobre o uso dos recursos naturais e os processos democráticos e 

participativos na definição de políticas públicas, planos, programas e projetos. 
Considerando a necessidade de proteger o meio ambiente para as futuras 
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gerações, é primordial maior participação da sociedade como protagonista na 

construção de modelos alternativos de desenvolvimento sustentável que assegurem 

a democratização do acesso aos recursos ambientais e a sustentabilidade do seu 

uso, a fim de que nada falte na fruição desse bem aos descendentes e, ainda, seja 

possível, no presente, manter a qualidade da vida com proveito econômico e social. 

Enquanto o homem não for educado ambientalmente a lidar com o meio no 

qual vive, perdurará o descompasso social que prejudica o acesso equânime do ser 

humano ao bem ambiental e ao desenvolvimento sustentável equilibrado.  

Ao observar tais preceitos, o ser humano deve reconhecer as proposições da 

construção do conhecimento em educação ambiental, reconhecida desde a 

Conferência de Estocolmo (ONU, 1972), como atividade transformadora do Homem 

tanto nos modos de compreensão, como na relação da sociedade com seu entorno. 

Uma sociedade sustentável consegue manter o meio natural e o meio artificial 

em equilíbrio, compensando o desenvolvimento do capital tecnológico a reduzida 

depleção natural, o que permite o desenvolvimento das gerações vindouras. 

Dessa forma, o cidadão com maior consciência da relevância da preservação 

do meio ambiente para a vida no planeta procurará pautar suas atividades, inclusive 

as econômicas, na manutenção dos recursos naturais, o que acarretará a redução 

dos conflitos ambientais na atualidade. 

 
CONCLUSÃO 

Diante do exposto, pondera-se o fato de o presente artigo não ter a pretensão 

de exaurir o assunto ou fazer um tratado, mas sim fomentar o uso da mediação nas 

situações de crises ambientais e socioambientais, a fim de que se possa, mesmo de 

forma progressiva, plantar as sementes do diálogo como opção efetiva para a 

implantação da justiça ambiental eficaz em total sincronicidade com o Objetivo do 

Desenvolvimento Sustentável 16. 

Isto porque é dado ao meio ambiente status de direito fundamental, advindo 

daí a complexidade em se ajustar os interesses e necessidades de todos frente ao 

uso dos recursos ambientais para propiciar, também, o bem-estar em termos 

econômicos e sociais.  

Em virtude de todos, indistintamente, possuírem direito à sadia qualidade de 

vida proporcionada pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito é dito 

difuso, ultrapassando a esfera de um único indivíduo, sendo indivisível, isto é, sua 
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satisfação deve atingir a coletividade indeterminadamente. Entende-se que a 

sustentabilidade deve ser vista como instrumento de consciência ambiental e 

cidadania. 

É importante aplainar o conceito da sustentabilidade primordialmente ao pé da 

língua portuguesa, a qual está relacionada aos aspectos econômicos, sociais, 

culturais e ambientais, os quais buscam suprir as necessidades do presente sem 

afetar as gerações futuras. Nesse conceito, trata-se da qualidade ou propriedade do 

que é sustentável, do que é necessário à conservação da vida. 

A temática ambiental per se reclama métodos de resolução capazes de se 

moldar às peculiaridades das relações formadas em torno de questões ambientais, 

destacando-se aqui o uso da mediação. 

A mediação poderá auxiliar as partes a enxergar a crise por outros ângulos, 

focando no fato de que todos necessitam dos bens ambientais para viver, sendo 

imperioso, o emprego de técnicas e ferramentas adequadas para transformar o olhar 

das partes em termos de “necessidades comuns”. 

O mediador trabalha em espaço aberto ao diálogo e à geração de soluções 

criativas visando à preservação ou à minimização dos efeitos nocivos porventura 

ocasionados ao meio ambiente. A efetividade da sustentabilidade reside no diálogo 

entre as dimensões social, ambiental, econômica, política, ética e cultural e a 

mediação poderá contribuir para o alcance desta sinergia. 
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