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RESUMO 
 
 

RESUMO Esta pesquisa pretende conhecer se a mediação familiar é um caminho possível na 
disputa pela guarda dos filhos quando há presença de alienação parental. Pela mediação 
familiar, o casal pode perceber por meio consensual e não adversarial o melhor interesse dos 
filhos, sem provocar o sofrimento pela escolha entre pai e mãe. Para desenvolver este estudo 
utilizamos da abordagem qualitativa e como instrumento para a coleta de dados o questionário. 
O público alvo abrangeu três pesquisados: um assistente social, que tenha atuado no poder 
judiciário na Vara da Infância e Juventude, um assistente social mediador, que tenha atuado no 
setor público ou privado, com mediação familiar e um mediador que tenha atuado nos Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). A análise dos dados se deu a partir 
dos seguintes objetivos: identificar pela mediação familiar a presença da alienação parental na 
disputa pela guarda dos filhos; conhecer os caminhos que o mediador percorre quando é 
visível a presença de alienação parental na disputa pela guarda de filhos; compreender como o 
assistente social realiza a intervenção com as famílias que buscam o judiciário na solução dos 
conflitos de disputa de guarda dos filhos e conhecer a visão dos pesquisados frente à 
mediação familiar. As categorias que nortearam o tratamento dos dados foram: Família e 
Separação, Alienação Parental e Mediação Familiar. Com os resultados parciais percebemos 
que na mediação familiar, a presença da alienação parental pode ser identificada quando um 
dos envolvidos não consegue enxergar nenhuma ação positiva do outro lado e usam o (os) 
filhos como objeto de disputa. Observamos que o caminho percorrido pelo mediador se dá pelo 
diálogo. Constatamos que o assistente social do judiciário não realiza intervenções com as 
famílias que buscam o setor técnico no judiciário para ajuizar uma ação de guarda, mas 
orientam a procurar um advogado (pela Defensoria Pública ou particular). Somente após o 
pedido ser transformado em processo é remetido ao setor técnico para emissão de um parecer 
social. A mediação familiar, pode ser um meio eficaz para a solução dos conflitos, porque a 
falta de comunicação desencadeia uma escalada de agressões. Conclui-se que a mediação 
familiar é um caminho possível quando há disputa de guarda dos filhos, contribui para que os 
pais percebam os malefícios que trazem aos filhos nessa disputa de interesses. Pelo diálogo 
na mediação o conflito pode não se agravar impedindo o surgimento da alienação parental. O 
setor de mediação não está instalado em todos os fóruns conforme a resolução nº 125 do CNJ, 
visto que esse serviço depende do interesse do juiz em implantar em sua comarca. 
Acreditamos que o assistente social do setor técnico do judiciário pode estimular a criação do 
setor de mediação ao emitir um laudo social sugerindo ao juiz a participação da família em 
encontros de mediação, desta forma estaria sensibilizando para a criação de um CEJUSC. 
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