Em clima de Re-Encontro, com saudades e vontade de estarmos juntos, aconteceu a
primeira Partilha do ano pandêmico de 2021.
Colocamos em prática valores que nos são tão caros: horizontalidade, respeito,
diversidade, pertencimento, inclusão...
Vivências, oportunidades, expectativas e desafios em Mediações Online.
Se há um ano, falávamos do mergulho no mundo digital de modo abstrato, a Partilha do
começo de fevereiro de 2021, trouxe a realidade, a concretude e experiências com
pessoas de carne e osso, conectadas por diferentes tecnologias de comunicação.
As partilhas presenciadas com os 35 Mediadores presentes, trouxeram o bruto realismo
e inseguranças das adversidades de 2020 e a rica transformação percebida neste ano
que, com seus inesperados e surpreendentes aprendizados, começa.
A comediação foi destaque em relato das boas práticas para situações mais complexas
também em ambiente online, inclusive como forma de segurança.
A capacitação e múltiplas habilidades do Mediador restou como fundamental para esta
inevitável transição.
Não restou dúvidas de que o preparo constante e incansável, tal como a busca da prática
sem perder por um segundo o foco nas pessoas que ali estão a se expor, é a chave para
entender a tecnologia como uma ferramenta a mais dentre todas aquelas que no mundo
da “Mediação são possíveis. Uma ferramenta com inúmeras possibilidades de uso,
entendendo que em breve futuro, poderemos conjugar o mundo online com o
presencial, síncrono e assíncrono, ampliando os horizontes de todos que se beneficiam
da Mediação.
Entrar na casa das pessoas, mesmo que seja pela tela, deve ser percebido como uma
oportunidade ímpar, a qual devemos honrar, respeitar e receber os presentes que nos
entregam o inesperado, tal como relatado em partilha: o amamentar de uma mãe ao
seu bebê que muda o clima de uma sessão, a oportuna intervenção de uma criança, que
leva os sócios a lembrarem o começo de tudo, um gato que passa pela tela, ou até o
som do avião, que ensurdece, e vira graça, mudando o clima do encontro. O amor pelo

Outro e pela sua História. Reconhecer e aceitar aquilo que nos é trazido, com sua
autenticidade e espontaneidade, com extremo respeito e inclusão.

A Partilha é um espaço quinzenal de diálogo online entre Mediadores e interessados em
Mediação criado pelo ICFML, para oportunizar a troca de experiências, expectativas e
dificuldades.
Nosso próximo encontro em Partilha será no dia 23/02, às 09h00. Programe-se e venha
partilhar conosco.
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