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Resumo: O Projeto de Acolhimento Interinstitucional às Famílias – PAIFAM é um Projeto de 

Extensão universitária da Universidade de Passo Fundo que tem como objetivo servir de instrumento 

para favorecer a mediação familiar no contexto dos conflitos, relacionados à separação conjugal, 

guarda dos filhos, revisão de alimentos, e tantas outras questões que envolvem a dissolução do 

núcleo e as consequências deste processo perante cada integrante. O rompimento da sociedade 

conjugal implica em problemáticas oriundas da ausência do diálogo, se mostrando necessária a 

criação de mecanismos interventores, como a mediação, para a solução do litígio. Neste trabalho 

apresentamos um levantamento dos casos encaminhados ao Projeto PAIFAM no ano de 2013, 

buscando fazer uma análise das situações atendidas, compreendendo a origem das demandas e 

avaliando os resultados do processo de intervenção, em uma perspectiva interdisciplinar, constituída 

em uma equipe de professores e alunos dos Cursos de psicologia e direito da Universidade de Passo 

Fundo. Os resultados tem sido animadores, e denotam que a abertura para o diálogo promovida pela 

mediação favorecem a resolução dos conflitos familiares.  

Palavras-chave: mediação, conflitos familiares, parentalidade, interdisciplinaridade.  

 

Introdução 

 

  A família no mundo contemporâneo se reconfigura, e apresenta particularidades e 

conflitos que expressam um novo laço social, que precisa ser analisado e demanda uma 

clínica ampliada. As ações já não encontram seu lugar no individualismo teórico e 

epistemológico. Acredita-se que ações integradas em uma visão interdisciplinar constituem-

se em ferramentas para a intervenção na instituição familiar em busca de novas formas de 

convivência.  
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 Ao enfrentar situações de conflito no cotidiano que extrapolam seus recursos de 

resolutividade, as famílias buscam o poder judiciário como via de resolução. E por acreditar 

que a família é o sistema de ancoragem da formação e desenvolvimento dos sujeitos, e 

lugar de reinvenção dos vínculos, afirma-se o compromisso social do poder judiciário e das 

instituições formadoras em qualificar ações que fortaleçam os laços e a saúde mental dos 

cidadãos. Esta é a proposta que embasa o Programa de Acolhimento Interinstitucional às 

Famílias: PAIFAM, em uma parceria com a Universidade de Passo Fundo e o Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, representado pelas varas especializadas em 

família da Comarca de Passo Fundo, no sentido de trabalhar fortalecendo estudos e ações 

alternativas que consolidem uma clínica social, utilizando a mediação como recurso 

metodológico para o trabalho.  

 Deste modo os objetivos principais deste trabalho são: construir uma cultura 

cientifica e social de intervenção para o diálogo que constitua um ponto de interlocução 

entre Universidade e Instituições Públicas; fornecer subsídios aos profissionais interessados 

no estudo e na prática da intervenção familiar através de uma abordagem interdisciplinar 

para o diálogo colaborativo, além de participar do processo de construção de ações que 

visem promover a paz.  

 

1. Família: conflitos e conjugalidade 

 

  Uma família inicia quando duas pessoas se unem de maneira informal, de acordo 

com a cultura, modificando e reconfigurando-se ao longo do processo histórico. Estas 

transformações afetam funções e papéis, que determinam os vínculos interpessoais.   

 Anteriormente as famílias tinham uma formação extensiva, e eram compostas por 

parentes. Só depois da revolução industrial, em que as mulheres precisaram sair de casa 

para trabalhar e ajudar no sustento da família é que passou a existir a família nuclear, 

apenas do casal e sua prole. E este modelo segue até hoje. (DIAS, 2011, p.28). 

 A família institui-se a partir da aliança conjugal, momento que um homem e uma 

mulher decidem abandonar a família originária (pai e mãe) para viverem juntos e 

constituírem uma nova família e aí transmitir de geração em geração um modo de viver que 

garanta a subsistência da humanidade. Esse modo de viver não é pacífico e modifica-se ao 

longo dos tempos.  

  Nosso tempo está marcado pelo declínio da autoridade paterna, na fragilidade 

simbólica justificando uma liberdade tão almejada, que viria possibilitar aos membros do 

casal a escolha mutua baseada na promessa de amor e felicidade. Ora, tal liberdade 

advinda pelas possibilidades de escolhas dos indivíduos, também os deixa descobertos da 
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garantia de proteção. Recaindo nestes, as consequências das escolhas feitas assim como 

as responsabilidades que vão desde a educação dos filhos até a vivência da felicidade a 

dois.  

 A nova concepção de família modificou também os relacionamentos entre os 

membros, “formada por laços afetivos de carinho e amor. A valorização do afeto nas famílias 

deve perdurar por toda relação.” (Dias, 2011, p.28). 

 Nem sempre esta é a regra, e muitas famílias quando se dão conta que o afeto 

chegou ao fim, veem a dissolução do casamento como alternativa de garantir sua dignidade. 

Além disso, o mal-estar contemporâneo, acentuado pelo individualismo e pelo discurso 

científico que se atribui como o lugar da verdade, apaga no sujeito toda a dimensão do seu 

próprio desejo e da vivência da alteridade. Fica, pois, exposto o conflito do território da 

intimidade, marcado pela ausência do diálogo, o que por vezes leva a um caminho “sem 

saída”. 

 Antigamente, a dissolução do casamento através do divórcio era vinculada à falta de 

cumprimento dos deveres matrimoniais cometidas por um dos cônjuges. Nesse contexto, o 

Código Civil Brasileiro de 1916 amparava o consorte considerado "inocente", aquele 

desresponsabilizado pela separação, resguardando a guarda dos filhos para o mesmo. Tal 

norma veio a ser modificada com o intuito de assegurar o melhor lugar para convívio e a 

preservação dos laços parentais da criança. 

 Quando um casal se separa ocorrem mudanças no ambiente familiar. Os filhos desta 

relação apresentam sentimentos diversos, desencadeados pela ruptura do casal e pela 

percepção individual sobre a situação. Mesmo a compreensão mais realista da situação não 

impede o surgimento de ressentimentos e, consequentemente, de sintomas. 

 Cada membro familiar sentirá a separação de uma forma distinta, razão pela qual 

esta não pode ser observada de uma forma única. Muitas vezes acredita-se que o divórcio é 

uma alternativa mágica para a resolução dos problemas decorrentes do convívio conjugal. 

Porém, a alternativa do divórcio pode acarretar problemas e dificuldades que agravem ainda 

mais os sintomas apresentados durante o matrimônio. (BRITO, 2007).  

 Segundo Mansur (2008, s/p), a angústia que cada um experimenta frente a uma 

separação varia em cada pessoa, podendo limitar-se a um sofrimento relativamente bem 

tolerado ou configurar manifestações muito intensas e patológicas, que originam doenças 

psíquicas (pesar, abandono, frustração ou desespero), alterações somáticas funcionais ou 

lesões orgânicas psicossomáticas, assim como muitos dos acidentes da vida diária. 

 São inevitáveis as transformações na família após a separação conjugal, pois 

obrigatoriamente serão estabelecidas novas configurações na maneira de conduzir os 

relacionamentos. O próprio convívio cotidiano altera-se quando um dos cônjuges ou filhos já 
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não compartilha a mesma morada. Acrescem-se as diferenças diante dos novos 

relacionamentos amorosos estabelecidos pelos pais com os quais os filhos conviverão. “Não 

é só um fenômeno conjugal; é um problema familiar, porque embora se ponha fim num 

conflito de esposos, eles continuam sendo pais” (SANTI, apud BOTERO, 2003, p. 112). 

Assim, dependendo do contexto, se a criança vive situações desagradáveis no ambiente 

familiar, e problemas na relação dos pais, por exemplo, será mais saudável para ela que 

seus pais se separem.  

 Ao decidir se separar o casal adota por uma nova postura sobre sua vida. Diante da 

separação, a possibilidade de perda de contato com uma das figuras parentais, faz com que 

os filhos enfrentem o medo da própria separação, o que traz à tona a figura do abandono.  

 Segundo Nazareth (2004, p. 26), “o que deixa de existir após o divórcio é a família 

nos moldes anteriores à separação, isto é, usualmente no modelo mais conhecido: pai, mãe 

e filhos reunidos”. Contudo, a responsabilidade e os laços afetivos com os filhos 

permanecem e precisam ser atendidos. As crianças precisam ser cuidadas e a decisão de 

dissolução do vínculo conjugal dos pais não deverá afetá-las ou comprometê-las em suas 

necessidades básicas.  

 A criança permanecerá necessitando de amor, muita compreensão e cuidados. 

Dentro deste cenário familiar, o casal, unido pelo matrimônio ou união estável, deveria 

assumir uma totalização de funções que pode ser discernida em três aspectos: o conjugal, o 

parental e o tutelar (PEREZ, apud NAZARETH, 2004). 

 Para Hack e Ramires (2010) a separação do casal gera uma sensação de abandono 

e desamparo, criando uma situação de vulnerabilidade, o que propicia ou potencializa o 

aparecimento de desajustes. Porém, é preciso acrescentar que em muitos casos a 

fragilidade nos relacionamentos entre pais e filhos já é constatada muito antes do divórcio. 

Conseqüências prejudiciais são provocadas por separações que causam privação à criança, 

pelo fato de constituírem experiências em que ela não desenvolve um vínculo real.  

Ressalta-se que um menor necessita de uma figura de ligação, de uma base segura que lhe 

permita, ao longo da vida, seguir adiante, confiar, como bem pontuou Bolwby (2006). 

 Essa fragilidade no relacionamento entre pais e filhos fica ainda mais evidente após 

o divórcio, quando se faz necessário definir com quem a criança irá permanecer. 

Geralmente enquanto conviverem os pais, a guarda dos filhos menores é exercida e 

compartilhada por ambos, mas a partir do momento da separação conjugal, deverá ocorrer, 

necessariamente, um novo “arranjo” para a fixação da guarda, Este poderá ser de forma 

consensual entre os genitores, ou por determinação judicial (PREVIATO, 2012). 

Na maioria dos casos, os pais por diferentes razões não conseguem entrar em um 

consenso e necessitam então da intervenção do poder judiciário para que este assuma o 
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poder da decisão, o qual além de decidir com quem a criança irá ficar, também decidirá o 

tipo de guarda mais adequado para cada situação.  

Há diversos tipos de guarda que podem variar entre: guarda alternada, guarda 

compartilhada ou conjunta e guarda exclusiva. A guarda alternada “possibilita que os 

genitores permaneçam por um período de tempo pré-estabelecido, geralmente de forma 

equânime e exclusiva, com a criança ou adolescente, exercendo a totalidade dos poderes – 

deveres que integram o poder familiar.” (BRANDÃO, apud SILVA, 2006, p.22). 

A guarda compartilhada ou conjunta, “tem por finalidade o rompimento da ideia de 

posse sobre os filhos e alimenta a perspectiva da responsabilidade, do cuidado das crianças 

e o convívio familiar.” (SILVA, 2006, p. 26).  

  E ainda, guarda dividida, única ou exclusiva, “se refere ao modelo de guarda mais 

comum e utilizado, em que um dos pais tem melhor condição e o outro segue o regime de 

visitação.” (SILVA, 2006, p. 25). Porém, a decisão nem sempre irá agradar as duas partes e 

os conflitos que já existiam poderão ser agravados cada vez mais.  

  É neste contexto que a mediação acaba sendo uma prática de grande utilidade para 

o poder judiciário na resolução não adversária dos litígios, e no sentido de estimular a 

capacidade resolutiva da família diante de seus conflitos. 

. Além do mais, a existência de conflitos deve ser considerada de forma positiva, a fim 

de auxiliar no processo de transformação das relações interindividuais e familiares. Afinal, “o 

conflito possibilita o crescimento dos sujeitos, e a mediação familiar objetiva transformar o 

conflito, trabalhar as questões que envolvem paixões e inserir no seu bojo as diferenças e 

semelhanças, com a meta de alcançar o diálogo, o consenso, o entendimento saudável”. 

(OLIVEIRA; RAMIRES, 2011, p. 202). Nesse sentido: 

 

A experiência de uma separação, embora muitas vezes sofrida, pode 
significar uma transformação positiva das relações e também dos 
envolvidos, ou seja, ser um trampolim para um salto de possibilidades. 
Nesse entendimento, a mediação de conflitos é um método de solução de 
controvérsias que trabalham na perspectiva de que o conflito ou a crise 
possui um potencial transformativo. (MÜLLER, apud BEIRAS; CRUZ; 
MÜLLER, 2007, p. 198).  

 

  Essa também é a lição de Warat (2004, p. 32) que destaca o processo da mediação 

no esvaziamento dos espaços negativos, fazendo com que a energia circule, brote e 

transforme. Para tanto, o mediador busca sensibilizar as partes de modo que transformem 

os ressentimentos em sentimentos saudáveis. 

  O que se pode observar hoje em dia é que as exigências da complementaridade 

entre os casais e da suposta felicidade eterna tem se mostrado frágil. Tanto os cônjuges, 

como os filhos, precisarão viver o luto do fim da união que foi idealizada pelo casal como 
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sendo para sempre. Estas questões reforçam a necessidade de haver um momento e um 

espaço da mediação de um terceiro, para que os sujeitos possam refletir acerca de seus 

projetos de vida: conjugal e familiar. 

 

2. A mediação como intervenção e abertura ao diálogo 

 

 A mediação sugere aos participantes, através de ato voluntário, a responsabilidade 

de debater e encontrar alternativas às próprias dificuldades. O mediador, neutro e imparcial, 

conduz tal processo de debate, intervindo oportuna e adequadamente.  

  Mediação, segundo Ferreira (apud BEIRAS; CRUZ; MÜLLER, 2007, p. 199), “advém 

do latim mediatione que significa intercessão, intermédio [...] intervenção com que se busca 

produzir um acordo. [...]”. Na definição de Vezzulla (apud OLIVEIRA; RAMIRES, 2011, p. 

201), “a mediação constitui-se em técnica não adversarial de resolução de conflitos, em que 

um profissional devidamente preparado auxilia as partes a encontrarem seus verdadeiros 

interesses e a preservá-los em um acordo criativo, em que ambas ganham. 

. Por sua vez, Warat define a mediação como a terapia ou psicoterapia do reencontro, 

por meio da qual: 

 

[...] se tenta ajudar as pessoas para que possam amar e construir vínculos a 
partir de suas identidades. Assim, o amar é apresentado às partes em 
vínculos conflitivos, como uma viagem interior, como um processo 
continuamente mutante e como uma arte: a arte de compartir. 
A mediação, como terapia do reencontro, considera o universo conflituoso 
dos sentimentos amorosos a partir de uma perspectiva simultaneamente 
psicológica, sensível, generosa, educativa e comunitária. Um instrumento, 
uma linha de trabalho imprescindível para os trabalhadores da saúde, da 
educação, do direito, da ecologia, do trabalho comunitário, ou de 
psicoterapias familiares. (2004, p. 40). 

 

  A mediação é uma prática que tem como objetivo solucionar disputas de forma mais 

flexível e menos vinculadora, através do qual um terceiro neutro facilita o diálogo entre as 

partes para auxiliá-las a chegar a um acordo. Contudo, não é o mediador quem resolverá os 

conflitos, mas sim, as próprias partes.  

  A mediação de conflitos é uma técnica estruturada de resolução, na qual as partes 

disputantes recebem o auxílio facilitador do mediador. Este, por sua vez, utiliza-se de uma 

reabertura de diálogo a fim de encontrar soluções alternativas para a resolução do conflito, 

através das quais ambas as partes possam se beneficiar. No entendimento de Moore (apud 

BEIRAS; CRUZ; MÜLLER, 2007, p. 200), “o mediador tem a função de ajudar os 

confrontantes a chegarem a um acordo em que ambos aceitem voluntariamente as questões 

em disputa”. 
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  Os profissionais do direito tendem a responsabilizar-se pelos métodos tradicionais e 

mais objetivos de resolução dos litígios, refere MÜLLER (apud BEIRAS; CRUZ; MÜLLER, 

2007), devido a não desenvolverem durante o seu processo de formação, competências 

para lidar com aspectos psicológicos que costumam aparecer incorporados nos conflitos, 

como sentimentos e aspectos inconscientes manifestados através de atos falhos e do que 

não é verbalizado, por exemplo. 

  Nessa esteira, Warat (2004, p. 51) ressalta a “grande ausência do paradigma jurídico 

da modernidade, apoiado, apenas, em um individualismo possessivo e ignorante do outro. 

Juntar sensibilidade, mediação e alteridade é um modo de pensar o lugar do Direito na 

cultura emergente do terceiro milênio”. 

Diante desse cenário, o mediador tem o papel de buscar a satisfação dos conflitantes 

na resolução do conflito, a fim de promover uma cooperação entre os envolvidos, para que 

não haja vencedor e perdedor, e por consequência, reduzir o número de processos litigiosos 

sendo ajuizados. Além do mais, a mediação nos conflitos familiares tem como objetivo 

possibilitar a solução pelos próprios envolvidos, deixando nas mãos do juiz de direito apenas 

o que não foi possível mediar. (BEIRAS; CRUZ; MÜLLER, 2007). 

  Ademais, a mediação de conflitos entende que as experiências litigiosas muitas 

vezes são carregadas de sofrimento e angústia, mas também podem ser o início de uma 

transformação positiva aos envolvidos e às suas relações. Corroborando essa ideia, Warat 

disserta que: 

 

A terapia do reencontro [...] é uma forma de encontrar-se com o outro, 
abrindo-se a outra realidade. Não estamos no mundo para ganhar de 
ninguém. O problema não é se ganhar. Estamos no mundo para viver com 
os outros, não para competir. Temos que aprender a nos maravilhar com os 
alvos que alcançamos, ainda que não sejam os que inicialmente 
apontamos. [...]. (2004, p. 47). 

 

 A dificuldade de diálogo familiar ressalta a necessidade de o profissional demonstrar 

comprometimento com a situação apresentada, mas acima de tudo, exige do mesmo o 

direcionamento do debate familiar justamente para se atingir a questão conflitante. É 

debatendo o problema e os temas divergentes de forma racional e sem alterações de 

comportamento, que os integrantes do núcleo devem aprender a conduzir, sozinhos, um 

diálogo diário. 

A proposta sugere a construção de mecanismos que se adéquem ao modelo familiar 

apresentado. Cada construção será única e deverá se amoldar exclusivamente à situação. 

Por isso, o litígio familiar não é prerrogativa de famílias tradicionais, manifesta-se em todo e 

qualquer núcleo, constituído por laços sanguíneos ou afetivos. 
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Ademais, o processo de intervenção deve estar apto a preparar os membros para 

que deem prosseguimento aos trabalhos em seus lares. Assim, demonstra ser método 

interventor e ao mesmo tempo educativo, já que deverá instruir a sua perpetuação, sem 

haver em todos os momentos interferência do profissional da psicologia. O trabalho deve 

propiciar a superação do individualismo e, consequentemente, contribuir para o crescimento 

da entidade com a melhora das relações. A desejável solução passa por diversos estágios 

para, ao fim, encontrar uma solução consensual que será o objetivo perquirido. Para isso, é 

necessário debater a divergência, bem como criar um ambiente onde os sujeitos possam 

dizer e ouvir, elogiar e criticar, sentindo-se verdadeiros membros da família, com direito a 

vez, voz e atentos a palavra do outro. Portanto, “o mediador cria condições para a busca de 

resoluções, como também a ‘apropriação’ responsável de conhecimentos, ações e 

soluções”. (FONKERT, 1998, p.11). Assim, o responsável possui papel integrador, 

propiciando a interligação, o debate, apaziguando possíveis discussões. 

 Durante os encontros, as partes são estimuladas a testar possibilidade, questionar e 

serem questionadas, ou seja, a abertura permite o amadurecimento do litígio, buscando 

elucidar as raízes do mesmo e ao mesmo tempo buscar meios para solucioná-los. “A 

mediação é um método que procura fazer com que as partes superem suas diferenças, 

oferecendo oportunidade para que encontrem soluções viáveis, as quais devem contemplar 

os interesses de todos os envolvidos na questão”. (FONKERT, 1998, p.12). 

 Ponto de especial destaque no tema em comento é a mediação pais-adolescentes. 

Os conflitos nessa fase da vida representam grande parcela dos desentendimentos nos 

lares. Filhos problemáticos, irredutíveis, que não mais querem cumprir ordens e horários. 

Esta nova etapa da vida gera consequência e ninguém deixa de passar por essa mutação, 

seja como filho, seja como pai. Por isso, identificar as razões e buscar o entendimento é 

tarefa a ser cumprida pelo mediador. 

 “A mediação pais-adolescentes incentiva negociações estruturadas sobre temas 

concretos da vida familiar”. (FONKERT, 1998, p.13). Vínculos que possam estar afastados 

são reconstruídos através da conversação. Assim, a técnica desafia os integrantes do 

núcleo a fazerem propostas e encontrarem, através da negociação, a saída para pequenos 

ou significantes problemas. 

 Se a família merece atenção, esta fase da vida merece ainda mais desvelo. A 

facilitação do convívio através do mecanismo mediador pode evitar que problemas 

decorrentes da fase jovem se estendam ao longo da vida. Drogas, sexo, escolhas 

profissionais são temas latentes nesse período e nem sempre os pais sabem lidar ou 

dialogar cara a cara com a prole.  
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 Vê-se, pois, que facilitar o convívio familiar é projetar um futuro melhor para nós.   

Somos reflexo do nosso berço, da educação propiciada no seu interior, por isso, a 

responsabilidade é de todos pelo encontro de métodos que possam auxiliar a família a 

ultrapassar seus desafios. 

 

3. Programas de mediação no Brasil 

 

 Na realidade brasileira a mediação ainda se encontra em estágio inicial e de 

experimentação. Embora já possua a colaboração de profissionais mediadores provindos de 

diversas áreas e o apoio de algumas instituições como o próprio Poder Judiciário, a Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB) e universidades comunitárias, ainda encontra muita 

resistência, sobretudo pelo desconhecimento do papel da mediação pela população e a 

cultura do litígio. Contudo, evidencia-se a necessidade de implantar novas alternativas para 

desobstruir o Sistema Judiciário, estimulando a prática da mediação como um “meio eficaz 

de tratamento de conflitos, possibilitando o cumprimento efetivo do acordo firmado e 

consequentemente diminuindo a incidência de novas demandas”. (GHISLENI; SPENGLER, 

2010, p. 26). 

  Nesse sentido, os autores Beiras, Cruz e Müller (2007), apresentam a experiência de 

um projeto piloto no Brasil implantado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

desenvolvido nas Varas de Família de Florianópolis e referem que esse é um exemplo de 

programa, denominado de Serviço de Mediação Familiar (SMF). 

  Esse projeto tem como objetivos atender a necessidade de serviços de mediação na 

sociedade brasileira e promover a competência social na resolução das disputas do sistema 

judicial, com a finalidade de oportunizar autonomia aos próprios envolvidos nos respectivos 

conflitos, além de economia processual (tempo e dinheiro) e pessoal (afetivo-emocional). No 

entanto, referem os autores, para que a sociedade brasileira passe a utilizar a mediação 

como recurso alternativo à jurisdição e ao uso de mecanismos impostos na resolução de 

conflitos, mudanças paradigmáticas deverão ocorrer no seu processo cultural. 

  Essa experiência pioneira de mediação de conflitos foi multiplicada em diversas 

cidades brasileiras. Na esfera do Poder Judiciário referenciam Oliveira e Ramires: 

 

No Estado de São Paulo, encontramos setores de mediação anexos às 
varas judiciais em várias cidades como São Paulo, Serra Negra, Patrocínio 
Paulista, Guarulhos, Jundiaí, ter outras (Plingher, 2007). Há um projeto 
piloto implantado pelo tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) nas 
Varas de Família do Foro Central da Comarca de Florianópolis (Muller, 
Beiras e Cruz, 2007). Pode-se citar também a experiência de Brasília 
(distrito federal), com a Justiça Comunitária [...]. 
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No Estado do Rio Grande do Sul, está em execução o Projeto de Medição 
Comunitária, iniciativa do Núcleo de Estudos de Mediação da Escola 
Superior da Magistratura (Ajuris), tendo o apoio do ministério da Justiça por 
meio da secretaria da reforma do Judiciário. Trata-se de um projeto piloto 
implantado junto ao Centro de Proteção da Criança e do Adolescente, 
ligado ao Instituto Cultural São Francisco de Assis, na Lomba do Pinheiro 
(Alberton, 2009). (2011, p. 2007). 

 

  Por sua vez, no âmbito acadêmico, também há vários programas de mediação 

mantidos por instituições de ensino superior, dentre os quais, cita-se o Projeto de 

Acolhimento Interinstitucional às Famílias desenvolvido pela Universidade de Passo Fundo 

(UPF) em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul; o Programa 

de Solução Alternativa de Conflitos da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e o 

projeto de extensão universitária intitulado “A crise da jurisdição e a cultura da paz: a 

mediação como meio democrático, autônomo e consensuado de tratar dos conflitos”, 

mantido pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). 

  No que tange aos demais espaços públicos percebe-se que há uma carência na 

elaboração de políticas públicas que estimulem e propiciem o desenvolvimento da prática da 

mediação como uma forma de resolver os litígios de forma consensual, contribuindo no 

cumprimento daquilo que foi pactuado durante o processo de mediação. 

  Com efeito, Oliveira e Ramires (2011, p. 207) alertam acerca da necessidade de se 

debater sobre os rumos da mediação de conflitos, exigindo a sistematização de propostas e 

programas que vem ocupando cada vez mais espaço no Brasil. 

  Entretanto, Pligher (apud OLIVEIRA; RAMIRES, 2011, p. 207) pondera que a simples 

reforma legislativa não é suficiente para que as transformações ocorram, tornando-se 

indispensável que haja uma efetiva atuação do Estado para: 

 

[...] a criação de grupos interdisciplinares para analisar, discutir e criar uma 
dialética colaborativa que promova não só o desenvolvimento de um modelo 
de mediação que atenda às demandas da sociedade brasileira, mas que 
também possibilite a criação de instrumentos sociais capazes de tornar os 
cidadãos protagonistas na solução de seus problemas (OLIVEIRA; 
RAMIRES apud SCHABBEL, 2011, p. 207). 

 

  Veja-se que para o exercício da cidadania humanizada, ou seja, como modo de 

realização dos direitos humanos, deve ter uma maior atuação do poder público na 

implementação de programas de mediação. Nesse sentido, Warat explana que: 

 

Todos os grandes problemas do tempo que está por vir, desde o 
deterioramento ambiental à violência urbana, passando pela incapacidade 
de nos relacionarmos com a autonomia e as variadas formas de adição ou 
de exploração, manifestam-se municipalmente, de modo local e não global 
ou estatal, e sua solução exige iniciativas nesses contextos, iniciativas 
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municipais, lugares municipais para o exercício da justiça, da cidadania, dos 
Direitos Humanos e da democracia radical. (2004, p. 152). 

 

  Destarte, inegável a importância social da elaboração dos projetos de mediação na 

resolução consensual dos conflitos que por meio da colaboração interdisciplinar de 

profissionais, auxiliam na construção e no fortalecimento da autonomia dos sujeitos 

envolvidos para que tenham capacidade de transformar seus sentimentos conflitivos em 

sentimentos amorosos. 

 

4. Proposta de mediação no projeto PAIFAM 

 

O Projeto PAIFAM na Universidade de Passo Fundo iniciou em 2011 e foi 

sistematizando suas ações ao longo do processo. Ele propõe a implantação de uma 

metodologia interinstitucional de intervenção que conta com a participação de diferentes 

áreas do conhecimento. Nesse período de dois anos, vários profissionais da área do direito, 

serviço social e psicologia contribuíram para consolidação do mesmo. 

No que se refere aos atendimentos desenvolvidos pelo Projeto PAIFAM, os casos 

são encaminhados pela Vara de Família do Fórum da cidade de Passo Fundo.  O projeto 

PAIFAM  tem realizado suas atividades na sede do  Centro de Psicologia Aplicada (CPA), 

uma das Clínicas Escola do Curso de Psicologia da Universidade de Passo Fundo. Neste 

oportuniza-se o trabalho de atendimento em sala com espelho unidirecional, especial para 

este tipo de trabalho. Solicitamos a autorização dos sujeitos para a utilização desta 

metodologia de trabalho. Além do mais, as pessoas atendidas no projeto PAIFAM assinam o 

termo de consentimento informado autorizando que o material ali trabalhado possa ser 

utilizado para o desenvolvimento de pesquisas, e tem a garantia de que suas identidades e 

confidencialidade serão preservadas. Deste modo, recebemos adultos, crianças, 

adolescentes e casais que demandam um cuidado especial. A intervenção em todas estas 

situações busca auxiliar nas tomadas de decisões sobre o convívio familiar, abrindo um 

espaço de referência onde possam dirigir suas queixas, dúvidas e reivindicações. Trata-se 

de um espaço de escuta e acolhimento que viabiliza a mediação familiar. Para as partes 

envolvidas, demarca-se local de referência onde possam se sentir acolhidos, objetivando  

reconstruir  diálogos, ligações e compreensões.   

Os atendimentos de mediação não tem sessões estabelecidas a priori, e tampouco  

prazo de finalização, pois sabe-se que o tempo do processo judicial é diferente do tempo 

psíquico de cada pessoa. Além do mais, conforme pontuam Bush & Folger (apud BEIRAS; 

CRUZ; MÜLLER, 2007, p.) a mediação caminha no sentido inverso ao do conflito judicial 

visto que esse produz um ganhador e um perdedor, o que desperta nas partes o sentimento 
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ainda maior de disputas e rivalidades. Portanto, o grande objetivo na mediação é estimular e 

propiciar condições para que todos os envolvidos se beneficiem de alguma forma, 

melhorando a qualidade de vida, visando o estabelecimento da paz nos relacionamentos. 

O poder judiciário, embora atente as demandas emocionais implícitas nos 

envolvidos, nem sempre dispõe de recursos para dispender atenção a estas subjetividades. 

Muitas vezes, o tempo exigido para cada litigante elaborar o luto causado pela separação, 

extrapola o tempo do judiciário, já que várias questões emocionais são fomentadas durante 

este processo, sendo necessário um período de processamento e compreensão de todas as 

mudanças que ocorreram e que ainda estão por acontecer. No tempo jurídico, o juiz 

necessita que os casos sejam resolvidos, ou pelo menos que sejam definidos e encerrados.  

Entretanto a mediação faz com que o processo deixe de ser tratado apenas como 

um instrumento legal, e se reflita sobre o processo de vida em curso. Pretende se colocar 

como um mecanismo humanizador, respeitando o tempo individual e simbólico de cada 

pessoa e não apenas os denominados prazos processuais. 

 

5. O trabalho em curso e os resultados observados 

   

 A mediação familiar no Brasil já tem tido experiências bem sucedidas, como  citado 

anteriormente, assim também em outros países, como  Canadá, Estados Unidos e Inglaterra  

que já durante vários anos utilizam métodos alternativos na resolução de conflitos, o que 

contribui para que o processo não se torne tão custoso e demorado. 

 No Projeto PAIFAM desenvolvemos atividades e intervimos em casos onde a 

mediação familiar se faz necessária. Os casos atendidos nem sempre tem como origem a 

dissolução da família, porém podemos perceber que a grande maioria das demandas de 

trabalhos se origina deste fenômeno.  

 No segundo semestre de 2013 das ações encaminhadas, 35% versaram sobre 

dissolução de uniões estáveis, 35% dos atendimentos buscaram mediar questões acerta da 

guarda de menores, bem como 15% dos casos buscou-se auxiliar na  regulamentação de 

visitas aos filhos pelos pais, no período pós separação conjugal.  Tivemos demandas 

também acerca de revisão de alimentos, pensão dos menores (10% dos casos), e ainda,  

5% dos casos estavam relacionados a outras questões relacionadas ao divórcio , (revisão 

de bens, projetos comuns, etc).  

Constata-se em nossa realidade de trabalho um índice maior de casos 

encaminhados pelo fórum que tem como demanda o processo de dissolução de união 

estável, onde o conflito entre o casal não cessa após a separação. Ao contrário, inicia-se um 
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período de disputas e discussões sobrecarregadas de mágoas e ressentimentos 

relacionados as vivências do casal na época em que ainda viviam maritalmente. Tais 

implicações emocionais dificultam a resolução e o acordo entre as partes, o que acaba 

refletindo no exercício das responsabilidades decorrentes da paternidade.  

 Outro ponto de destaque nos casos atendidos é o fato de que todas as demandas 

direcionadas à mediação incluem menores, e enquanto o casal não soluciona os conflitos da 

relação conjugal, eles são as vítimas diretas da ausência do diálogo, ou são utilizados como 

meio de ataque ao ex-companheiro (a). 

 Portanto, o trabalho realizado busca sensibilizar os adultos envolvidos para que 

compreendam que a criança sofre mudanças com a separação e que há um tempo que ela 

precisará para compreender a decisão do casal, que para ela é diferente do tempo do 

adulto.  Entre as reações mais evidentes, destaca-se a angustia e insegurança com o futuro 

da família, tornando-se imprescindível  que seus pais possam dialogar e pensar alternativas 

de convivência que assegurem um cuidado satisfatório aos filhos. As crianças podem 

apresentar resistência ao processo de separação, e isto pode ser expresso concretamente 

quando a criança reclama acerca dos horários das visitas, quando até mesmo se nega a 

adequar-se as combinações feitas pelos pais, ou apresentando comportamentos diferentes 

dos usuais, do tipo: rebeldia, alterações no apetite, etc.  

Os atendimentos permitiram revelar que muitas vezes, diante das ações de rebeldia 

ou resistência dos filhos, os pais culpam o ex-cônjuge atribuindo a ele (ela) a 

responsabilidade de estar colocando a criança contra si, ou duvidam da competência do ex- 

companheiro(a), em poder responsabilizar-se pelos cuidados dos menores. No 

acompanhamento realizado através da mediação, buscamos ampliar com os adultos a 

compreensão destes processos, solicitar que suspendem suas mágoas momentaneamente 

e focalizem as tarefas sobre a saúde emocional de seus filhos. 

 As mediações ao serem realizadas por uma equipe interdisciplinar, com profissionais 

e alunos dos cursos de Direito e Psicologia, busca interligar os aspectos psicológicos e 

jurídicos, que ao serem levantados e esclarecidos entre as partes, pode ampliar a 

compreensão dos envolvidos sobre o momento vivido.  Os casos, como já esclarecido 

anteriormente, não tem prazo para finalização, a equipe observa e analisa cada família para 

ver qual o tempo necessário de mediação. Além do mais, as atividades desenvolvidas pela 

equipe incluem a confecção de pareceres e relatórios ao Fórum, especialmente, à Vara de 

família, informando sobre atendimentos e sobre os andamentos do processo de mediação. 
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Considerações finais 

 

A mediação tem se mostrado um processo que busca reconstruir vínculos 

fragilizados através da conversação, possibilitando a busca criativa e resolutiva dos 

conflitos, assim como, oportuniza novas reestruturação das relações.  

Constata-se que espaço simbólico que a mediação favorece, instiga os litigantes a 

pensar e tomar decisões com maior autonomia e segurança sobre as suas próprias vidas, 

facilitando a construção do diálogo e aumentando a responsabilidade e o compromisso das 

combinações feitas. Nada é imposto, mas construído pelas partes a partir de suas 

realidades e possibilidades, tendo em vista o bem-estar e segurança dos filhos, que estão 

sofrendo diretamente com estas mudanças. O diálogo mediado oportuniza as partes a 

pensarem sobre os deveres da parentalidade frente à necessidade de carinho e atenção dos 

filhos, mostrando-lhes que a separação conjugal não altera o compromisso de proteção e o 

afeto aos mesmos. É importante que os pais consigam resignificar seus lugares no contexto 

familiar, resolver seus conflitos e compreender a separação como uma alternativa 

encontrada naquele momento para continuarem seus projetos de vida.  

Trabalhar com as questões emocionais e subjetivas junto com as informações dos 

aspectos jurídicos implicados, favorece a compreensão das relações conflituosas presentes 

no processo litigioso regulando e norteando um novo modo de conduzir tais 

relacionamentos.  

Portanto, o mediador é um facilitador do diálogo, alguém capaz de estimular as 

partes a criar soluções e propor diferentes ideias, com o objetivo de apresentar novas 

perspectivas (SANTOS; MELLO, 2011) no processo de reflexão de auto-conhecimento do 

casal e na explicitação do diálogo entre as partes. Também possibilita uma nova visão do 

conflito, e o fortalecimento na capacidade de resolução, conduzindo os participantes a 

prospectar sobre o futuro levando em conta as mudanças envolvidas. 

 A história tem nos ensinado que nenhuma família jamais foi capaz de satisfazer de 

forma absoluta as necessidades humanas de amor, conforto e segurança. Deste modo é 

importante que seja mantida uma cultura familiar diversificada, fluida, aberta. Nossos rituais, 

legados e crenças devem, portanto, estar abertos à revisão constante, sem nunca permitir 

que sejam submetidos a quaisquer pensamentos rígidos que sirvam aos interesses de 

qualquer classe, gênero ou geração. (CARTER; McGOLDRICK, 1999, apud VICENTE, 

2004). 
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 Deste modo o que se pode perceber é que a família ao abrir suas fronteiras para 

permitir a ajuda de agentes externos, demostra sinais importantes de busca de saúde 

emocional. Não se refugia de forma rígida diante das próprias dificuldades, ao contrário se 

flexibiliza, reconhecendo sua necessidade de intervenção.  

No contexto em que o Projeto PAIFAM esta inserido, pode-se dizer que existe uma 

abertura por parte dos Juízes vinculados ao Projeto, visto que os mesmos demonstram 

interesse não apenas na finalização do processo, mas também na saúde psíquica dos 

litigantes, e, por conseguinte, na melhor forma de resolução dos conflitos, independente do 

tempo que será exigido. Além disso, é importante ressaltar que o projeto PAIFAM tem obtido 

resultados positivos no que concerne a evolução dos casos, visto que o diálogo se fez 

possível e também possibilitou novas configurações de convivência, favorecendo as partes 

envolvidas. 
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