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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a 

mediação como forma de amenizar questões emocionais nos conflitos 

judiciais, tendo em vista experiência em Fórum de São Paulo. O 

processo de mediação é definido como a interferência, em um 

conflito, de uma terceira parte. Durante experiência em processo de 

mediação, percebemos que apesar de haver um conflito de aparência 

jurídica, por se tratar de um processo de regulamentação de visitas, 

este tinha suas raízes no campo emocional por envolver a perda de 

um relacionamento amoroso. Nossa conduta frente ao conflito foi a 

de auxiliar as partes na busca de uma solução adequada para a 

criança, concluindo que a mediação pode ser eficaz na solução de 

conflitos que envolvam questões emocionais. 
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THE MEDIATION AS A MEANS TO LIGHTEN EMOTIONAL 
MATTERS IN LEGAL CONFLICTS 
 

Abstract: This project has as a goal to reflect on the mediation as a 

means to soften emotional matters in legal conflicts, having as an 

example an experience in the forum of São Paulo. The process of a 

mediation is defined as the interference by a third party in a conflict. 

During the process of a mediation, we noticed that even though there 

is a conflict of a legal basis initially, since it dealt with visiting 

settlements, this conflict was rooted in the emotional area, since it 

involved the loss of a affective relationship. Our conduct facing this 

conflict  was of aiding the parts involved in the search of an adequate 
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solution for the child, concluding that the mediation can be effective 

in the solution of conflicts that involve emotional matters. 

Keywords: Mediation; Emotional Conflicts; Legal Psychology. 

 

 

 

 

 

 

Introdução 

Durante nosso estágio prático de Psicologia Jurídica, realizado 

em Fórum de São Paulo, tivemos a oportunidade de entrar em 

contato com o processo de mediação, de refletir a respeito de seu 

alcance, sua eficácia, entre outras questões relacionadas. Portanto, 

neste artigo, começaremos discutindo algumas questões básicas 

referentes ao procedimento da mediação, e após isso, partindo de um 

dos casos em que realizamos mediação, abordaremos algumas das 

reflexões que fizemos acerca de tal procedimento, do papel do 

mediador e das questões emocionais envolvidas nos conflitos 

judiciais. O caso que utilizaremos para tais reflexões será de um 

processo no qual havia um pedido de regulamentação das visitas por 

parte do requerente, pois ele alegava que a requerida, mãe da 

criança, o impedia de ter contato com sua filha. 

De acordo com Farinha e Lavadinho (1997), a mediação é 

composta por etapas; descrevemos a seguir, a forma de trabalhar em 

cada uma das etapas propostas pelo autor: 

 

1) Aceitação das partes em abrir a rodada de negociações  

Inicialmente, é preciso sensibilizar as partes sobre os benefícios 

de uma negociação feita de comum acordo, em respeito aos 

interesses de cada parte. Se houver crianças envolvidas, como na 

maioria dos casos, um dos caminhos para a sensibilização é mostrar 

“A mediação é, em primeiro plano, vontade: uma 
vontade de abrir caminhos, de construir pontes de 
estabelecer ligações onde elas não existem, permitindo 
que as pessoas ou grupos se unam, permitindo 
também que um ser encontre o caminho de si próprio”. 

 
Jean François Six 
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para os pais a importância de preservar o papel deles como pais, 

para um melhor desenvolvimento emocional das crianças. 

 

2)Identificação do problema  

Nesta etapa é preciso escutar cada um dos interessados, 

identificar os conflitos, suas causas e possibilidades de restaurar a 

comunicação. 

 

3) Identificação de opções e alternativas 

O importante neste momento é estudar os interesses das 

partes e das crianças envolvidas, já que temos crianças envolvidas na 

maioria dos casos judiciais de mediação. É preciso incentivar que as 

pessoas envolvidas no conflito tragam sugestões e propostas. 

Consideramos fundamental que se coloquem no lugar do outro para 

avaliar se a proposta é algo interessante para ambos.  

 

4) Negociação 

Neste momento é preciso investir em todas as possibilidades de 

comunicação entre as partes. É preciso agir de forma neutra, sem 

defender uma pessoa ou outra. Tenta-se também restabelecer a 

comunicação, com o centro da discussão no problema a ser resolvido, 

da melhor maneira possível. Em alguns casos, é preciso conversar 

separadamente com uma das partes. Isso ocorre quando 

identificamos alguma motivação diferente do que é o objeto da 

disputa judicial, por exemplo, casos em que uma das partes quer a 

guarda das crianças para atingir o outro, não pela criança; ou quer 

manter o litígio porque precisa provar para o outro que também pode 

vencer, ser melhor. Enfim, na maioria dos casos, a dificuldade em 

fechar a negociação está nas motivações ocultas de cada parte, que 

precisam ser identificadas e trabalhadas para permitir a continuidade 

do trabalho de mediação. 
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5) Elaboração do acordo e sua aceitação 

 O fechamento da mediação deve ser feito com um documento 

que registra o acordo entre as partes. É fundamental verificar como 

cada parte vivenciou o processo de mediação, porque se uma das 

partes ficou insatisfeita terá dificuldade em cumprir o acordo e 

recorrerá judicialmente novamente. É indicado nestes casos, realizar 

um fechamento individual para sensibilizar sobre os benefícios do 

cumprimento do acordo e para possibilitar reflexão sobre um possível 

descontentamento e suas motivações.  

 

Discussão 

A Mediação, segundo Sales (2004), procede do latim mediare, 

que significa mediar, dividir ao meio ou intervir. Tais termos 

colaboram para o entendimento do vocabulário mediação, que se 

revela como um procedimento pacífico de solução de conflitos. 

Podemos entender a mediação como uma maneira amigável e 

colaborativa de resolução das controvérsias que busca a melhor 

solução pelas próprias partes. 

Na experiência que tivemos em nosso estágio supervisionado 

de Psicologia Jurídica, encontramos a mediação atendendo às mais 

diversas necessidades e objetivos. De acordo com Groeninga (2001), 

entre várias propostas encontramos algumas como a mediação que 

se oferece como melhor alternativa às demandas ou para desafogar o 

judiciário, a que tem a pretensão de acabar com os conflitos, ou 

meramente inserida no rito processual. Encontramos ainda a 

mediação reduzida a uma técnica a serviço de uma ciência como a 

Psicologia ou o Direito. 

Segundo Moore (1998), a mediação é geralmente definida 

como a interferência em uma negociação ou em um conflito de uma 

terceira parte aceitável, tendo um poder de decisão limitado e não 

autoritário e que ajuda as partes envolvidas a chegarem 

voluntariamente a um acordo mutuamente aceitável com relação às 
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questões em disputa. Além de lidar com questões fundamentais, a 

mediação pode também estabelecer e fortalecer relacionamentos de 

confiança e respeito entre as partes ou encerrar relacionamentos de 

uma maneira que minimize os custos e danos psicológicos. 

Tivemos a oportunidade de entrar em contato com o 

procedimento da mediação em nosso estágio prático de Psicologia 

Jurídica, realizado em um Fórum de São Paulo. Portanto, partindo de 

um dos casos no qual havia sido pedido pelo juiz que fosse realizado 

o processo de mediação, por existir uma dificuldade das partes 

envolvidas de chegarem a um acordo, discutiremos tais questões. 

O processo tratava de um pedido para que fosse feita a 

regulamentação das visitas, no qual o requerente alegava que a mãe, 

parte requerida, o impedia de ver a criança dificultando o 

cumprimento de seu papel de pai. Entretanto, ao entrarmos em 

contato com as partes, foi possível perceber que o relato do 

requerente centrou-se nas questões que envolviam seu 

relacionamento com a requerida, bem como o término deste e a 

configuração da vida amorosa de sua ex-esposa, que atualmente se 

encontra em um novo relacionamento e com um outro filho de seu 

atual marido. 

Muitas vezes, no contato com o requerente, tivemos de lembrá-

lo que o nosso objetivo era discutir questões a respeito da 

regulamentação de visitas e que acreditávamos que havia outras 

questões com relação ao seu relacionamento com a requerida, que 

estavam dificultando tal resolução. 

Pudemos perceber que estávamos diante de um conflito de 

aparência jurídica, mas que, entretanto, tinha raízes no profundo 

campo emocional, por envolver o luto pela perda de um 

relacionamento amoroso. Frente a essa questão de tamanha 

amplitude, certamente estávamos diante daqueles típicos infindáveis 

processos judiciais, já que os sentimentos envolvidos dificultavam tal 

resolução. Portanto, para se resolver tal impasse e administrar tal 
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conflito, a mediação mostrava-se como uma alternativa de extrema 

importância, já que de acordo com Muszkat (2003), ela visa a 

facilitação da comunicação entre partes envolvidas em um conflito, e 

a administração pacífica desse conflito, por elas mesmas. Ou seja, 

pessoas capacitadas e neutras, os mediadores, usam de técnicas 

específicas de escuta, de análise e definição de interesses que 

auxiliam a comunicação dessas partes, objetivando a flexibilização de 

posições rumo a opções e soluções eficazes a elas e por elas próprias. 

Segundo Sales (2004), o processo de mediação apresenta 

grande complexidade sendo difícil delimitar seus objetivos principais. 

Através da atividade da mediação, podem ser percebidos mais 

evidentemente quatro objetivos: solução dos problemas (pela visão 

positiva de conflito e da participação ativa das partes via diálogo, 

configurando a responsabilidade pela solução), prevenção de 

conflitos, inclusão social (conscientização de direitos, acesso à 

justiça) e paz social. 

De acordo com Groeninga (2001), a mediação contempla os 

paradoxos procurando enxergar o ser humano em sua totalidade, 

com suas contradições. Ela permite examinar o conflito, como faz o 

clínico geral na medicina, verificando quais os sinais, os sintomas, o 

equilíbrio dinâmico entre os sistemas, onde a urgência não assusta o 

mediador, impelindo-o à ação, mas aguça seus sentidos para 

compreender a origem do sofrimento, que aparece sob forma de 

urgência.  

Como já havíamos ressaltado, existiam nesse caso conteúdos 

latentes envolvidos que dificultavam a sua resolução. Segundo Moore 

(1998), os conflitos latentes são caracterizados por forças implícitas 

que não foram reveladas de forma plena e não chegaram ainda a um 

conflito extremamente polarizado. Em geral, uma das partes pode 

nem estar consciente de um conflito ou do potencial para que ele 

exista. No caso em questão, parecia estar mais difícil para o 

requerente perceber os conflitos latentes. Isto ficou evidente, pois 
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mesmo diante de uma resolução que lhe dava o direito às visitas não 

houve preocupação por parte dele em efetivá-las. É justamente em 

momentos como este que a mediação aparece como uma alternativa 

de extrema importância, uma vez que permite a elucidação de 

questões que impossibilitam a solução do conflito. 

De acordo com Groeninga (2001), a mediação permite uma 

escuta diferenciada das demandas que chegam ao judiciário sem o 

compromisso do referencial teórico já pré-estabelecido, como é o 

caso dos outros operadores de direito: escuta comprometida com o 

objetivo do restabelecimento da comunicação entre as pessoas, entre 

os membros de uma família. A função mediadora implica não só a 

neutralidade e imparcialidade com relação aos mediados, mas 

também um distanciamento no que diz respeito às profissões de 

origem que tem os operadores de direito, e às teorias que 

fundamentam as ciências da qual derivam. 

Ainda conforme Groeninga (2001), pensamos que uma visão do 

conflito como inerente à vida e evolução permite uma abordagem em 

que este seja utilizado, quando levado ao judiciário, como momento 

de questionamento e redefinição, propiciando mudança. Mudança é 

um momento ritual imprescindível para uma elaboração psicológica e 

social dos papéis, dos direitos e dos deveres que, tendo também 

valor subjetivo e simbólico, necessita do referendamento do judiciário 

para ganhar status social.  

Nossa conduta diante deste processo de mediação foi auxiliar 

as partes na busca de uma solução, com o objetivo do 

restabelecimento da comunicação entre os membros da família, 

adequando-se às necessidades da criança, já que em alguns 

momentos ela era envolvida em conflitos desnecessários, que 

ultrapassavam as funções parentais. 

Conforme Groeninga (2001), as demandas que envolvem 

crianças impõem uma urgência de compreensão e a responsabilidade 

de prevenção. Cabe ao mediador entender o que se passa na família 
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e qual o lugar que ocupam os indivíduos, sobretudo as crianças, 

fazendo um exame do sistema familiar, fortalecendo-o para que 

encontre o caminho da autonomia. O diagnóstico dos indivíduos e da 

suas relações, a defesa de uma das partes ou a classificação em 

culpados ou inocentes, implicam um juízo de valor a partir da ótica 

unidisciplinar, visão que não cabe ao mediador. 

Fundamental é que se possa passar para uma visão de 

responsabilidade, enxergando as dificuldades e conflitos não só 

quanto às causas da separação, mas nas relações entre os pais e 

destes com os filhos. Deste modo, pode-se ajudar a ampliar a 

consciência dos pais sobre a extensão de sua responsabilidade e a 

balizar o limite da interferência que o estado possa ter, e a ajuda que 

deva prestar na tarefa de cuidar e educar crianças. 

Uma vez que a mediação permite a elaboração dos níveis de 

conflito, a reorganização das funções, dos papéis e da hierarquia, diz-

se que ela é a tradução metodológica do direito a se ter uma família 

(GROENINGA, 2001). O interesse a ser defendido é o da criança, é 

entender suas prioridades e o que as mesmas representam, além de 

escutar a família, seus membros e suas diferenças. É escutar as 

necessidades e desejos, estando a serviço dos Sujeitos do Direito, e 

não ao contrário, utilizando a criança como alvo de paixões e 

projeções adultas, sejam estas dos pais ou dos profissionais. 

 

Conclusão 

Partindo de um caso prático de mediação com o qual entramos 

em contato através de nosso estágio de Psicologia Jurídica, pudemos 

refletir a respeito de algumas questões fundamentais relacionadas ao 

processo de mediação. Foi possível perceber que a mediação aparece 

como um método alternativo muito eficaz na resolução de conflitos 

que envolvam questões emocionais que dificultam a administração 

dos mesmos, uma vez que, segundo Muszkat (2003), nesse 

procedimento, as partes são incentivadas a agir pela cultura da 
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administração pacífica de seus problemas, transformando um conflito 

de interesses em possibilidades reais.  

Ainda segundo Muszkat (2003), isso se torna possível pela 

existência do mediador, um facilitador neutro que não decide, apenas 

visa conscientizar e mobilizar as partes para administração de seus 

próprios problemas e também as auxilia na conversão desses 

conflitos em opções. Six (2001) defende, em sua “Carta de 

Mediação”, que a mediação é propícia às pessoas ou grupos, entre os 

quais o mediador estabelece ligação: daqueles que voltaram a se 

unir, que evitaram perdas, ou que suscitaram juntos uma nova 

maneira de ser ou agir em comum. O mediador não vem do alto 

trazer soluções; ele é catalisador de transformações realizadas pelos 

mediados. Recorrer à mediação não é uma forma de confrontar-se 

com o outro, é permitir-se ir mais longe, no desenvolvimento da 

alteridade. 
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