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RESUMO 

 

A existência de conflito familiar aumenta significativamente o risco de desenvolvimento de 

problemas emocionais e comportamentais nas crianças e, concretamente, ampla evidência 

documenta que processos de divórcio caracterizados por elevado conflito impactam de forma 

significativa o bem-estar das crianças, por vezes, de forma duradoura. Neste sentido, a 

promoção de maior cooperação em casais que apresentem maiores níveis de conflito (como 

nos casos de mediação), poderá ajudar a prevenir problemas emocionais e comportamentais 

das crianças e adolescentes. Portanto, os objetivos da pesquisa consistiram em verificar os 

efeitos da mediação judicial na cooperação dos membros do casal, separados ou separando, e 

nos indicadores de saúde mental de filhos dos casais de 2 a 18 anos. Esta pesquisa tinha como 

hipótese que haveria ganhos de cooperação pela realização de processos de mediação de 

judicial pré-processual em casais, separando ou separados, com filhos de 2 a 18 anos 

(mensuração: Teste de Associação Implícita – TAI pré e pós cada sessão de mediação no 

período pesquisado), bem como de que a mediação poderá ser um mecanismo protetor de 

saúde mental dessas crianças (mensuração: Strengths and Difficulties Questionnaire- SDQ - 

antes de cada sessão de mediação). O método também aplicou questionário sociodemográfico 

de controle. O número de participantes foi variável nas diferentes fases: A) Sessão 1: SDQ 

resposta pais e mães – N = 36 crianças; questionário sociodemográfico N = 46 (pais e mães); 

TAI pré e pós sessão 1– N = 5; B) Sessão 2: SDQ resposta pais e mães – N = 2 crianças; TAI 

pré e pós sessão 2 – N = 2. Devido ao reduzido número de respostas ao SDQ na sessão 2 de 

mediação, não foi possível realizar teste de diferenças. Não houve diferenças significativas 

entre os resultados do TAI pré e pós sessão 1 de mediação, bem como não houve diferenças 

significativas entre a visão de pais e de mães quanto às respostas sobre seus filhos no 

questionário SDQ. Em estudo de caso, um dos casais avaliados teve melhoras: 1) de 

cooperação da mulher que persistiram em segunda sessão de mediação; 2) de indicadores de 

saúde mental da criança (em perspectiva do pai), com  melhoras entre a primeira e segunda 

sessão (os indicadores na perspectiva materna se mantiveram adequados em ambas as 

sessões). Os resultados são preliminares, mas encorajadores de novos estudos no sentido de 

ampliar a compreensão dos efeitos da mediação judicial ao nível da cooperação (e 

consequente redução de conflito) de casais em processo de divórcio e da saúde mental dos 

seus filhos menores.  

 

Palavras-chave: Mediação; Cooperação; Saúde Mental  



 

 

ABSTRACT 

 

The existence of family conflict significantly increases the risk of developing emotional and 

behavioral problems in children and, in particular, ample evidence documents that divorce 

processes characterized by high conflict significantly impact the well-being of children, 

sometimes on a lasting basis. In this sense, promoting greater cooperation in couples with 

higher levels of conflict (such as mediation cases) may help prevent emotional and behavioral 

problems in children and adolescents. Therefore, the objectives of the research were to verify 

the effects of judicial mediation on verifying its effects on cooperation of separating or 

separated couples and mental health indicators of children and adolescents. This research had 

as hypothesis if there would be gains of cooperation by carrying out pre-judicial judicial 

mediation processes in separated (or in separation/divorcing) couples with children and / or 

adolescents (measured by the Implicit Association Test - IAT before and after each session of 

mediation in the period studied), as well as whether mediation could be a protective 

mechanism of mental health of these children (measured by Strengths and Difficulties 

Questionnaire- SDQ- before each mediation session). The method also had application of a 

sociodemographic questionnaire for control. The research had variable number of participants 

in the following phases: A) Session 1: SDQ response parents and mothers - N = 36 children; 

sociodemographic questionnaire N = 46 (parents and mothers); Pre and post IAT session 1- N 

= 5; B) Session 2: SDQ response parents and mothers - N = 2 children; Pre and post-session 

TAI 2 - N = 2. Due to the low number of responses to SDQ in mediation session 2, it was not 

possible to perform differences test. There was no significance for differences in IAT pre and 

post session 1 of mediation, as well as there were no significant differences between parent’s 

and mother’s comparative responses on their children in SDQ questionnaire. In a case study, 

one of the evaluated couples had improvements: 1)in cooperation of the woman who persisted 

in the second session of mediation; 2) in the child's mental health indicators (according to the 

father's view), with improvements between the first and second sessions, and maternal mental 

health indicators remained adequate in both sessions. The results are preliminary but 

encouraging to new studies to understand the effects of judicial mediation on the level of 

cooperation (and consequent reduction of conflict) of couples in the process of divorce and 

the mental health of their minor children. 

 

Keywords: Mediation; Cooperation; Mental health 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, sensível às necessidades mais específicas de certos conflitos, foram 

desenvolvidos métodos mais apropriados de resolução de conflitos que não somente a decisão 

do juiz do Poder Judiciário. A “Resolução Apropriada de Disputas” (ou RADs), então, incluiu 

uma série de métodos capazes de solucionar conflitos (CNJ, 2016) e que vem sendo 

incentivada por diversos dispositivos legais brasileiros, como: a negociação, conciliação e a 

mediação.  

É importante definir o que é mediação, utilizando como critério a definição do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), uma vez que os objetivo desta pesquisa é verificar os 

efeitos da mediação como intervenção:  

 

[...] método de resolução de disputas no qual se desenvolve um processo 

composto por vários atos procedimentais pelos quais o(s) terceiro(s) 

imparcial(is) facilita(m) a negociação entre as pessoas em conflito, 

habilitando‑as a melhor compreender suas posições e a encontrar soluções 

que se compatibilizam aos seus interesses e necessidades (CNJ, 2016, p. 20) 

 

Igualmente, devem ser diferenciadas a mediação da conciliação, pois são meios 

diferentes de resolução de conflitos, segundo a Resolução 125/2015, Lei da Mediação e 

Código de Processo Civil brasileiro. A conciliação pode ser definida e diferenciada da 

mediação conforme a seguir: 

 

[...] um processo autocompositivo breve no qual as partes ou os interessados 

são auxiliados por um terceiro, neutro ao conflito, ou por um painel de 

pessoas sem interesse na causa, para assisti‑las, por meio de técnicas 

adequadas, a chegar a uma solução ou a um acordo. Originalmente, 

estabeleciam‑se diversos pontos de distinção entre a mediação e a 

conciliação, sugerindo‑se que: i) a mediação visaria à ‘resolução do conflito’ 

enquanto a conciliação buscaria apenas o acordo; ii) a mediação visaria à 

restauração da relação social subjacente ao caso enquanto a conciliação 

buscaria o fim do litígio; iii) a mediação partiria de uma abordagem de 

estímulo (ou facilitação) do entendimento enquanto a conciliação permitiria 

a sugestão de uma proposta de acordo pelo conciliador; iv) a mediação seria, 

em regra, mais demorada e envolveria diversas sessões enquanto a 

conciliação seria um processo mais breve com apenas uma sessão; v) a 

mediação seria voltada às pessoas e teria o cunho preponderantemente 

subjetivo enquanto a conciliação seria voltada aos fatos e direitos e com 

enfoque essencialmente objetivo; vi) a mediação seria confidencial enquanto 
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a conciliação seria eminentemente pública; vii) a mediação seria prospectiva, 

com enfoque no futuro e em soluções, enquanto a conciliação seria com 

enfoque retrospectivo e voltado à culpa; viii) a mediação seria um processo 

em que os interessados encontram suas próprias soluções enquanto a 

conciliação seria um processo voltado a esclarecer aos litigantes pontos 

(fatos, direitos ou interesses) ainda não compreendidos por esses; ix) a 

mediação seria um processo com lastro multidisciplinar, envolvendo as mais 

distintas áreas como psicologia, administração, direito, matemática, 

comunicação, entre outros, enquanto a conciliação seria unidisciplinar (ou 

monodisciplinar) com base no direito. (CNJ, 2016, p. 21-22) 

 

O mundo vem elegendo a mediação como um meio mais adequado de resolver os 

conflitos: a United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

vem estabelecendo que a mediação é promotora de uma cultura da paz (UNESCO, 2010). 

Sabe-se que o Código de Processo Civil (CPC, 2015) brasileiro elegeu a mediação como um 

meio mais eficaz de solução de conflitos de trato sucessivo, como conflitos familiares - 

conflitos que, as pessoas lidando com eles ou não, os envolvidos irão permanecer tendo uma 

convivência constante (por responsabilidades legais como filhos, como pais, por exemplo). O 

capítulo das ações de família do Código de Processo Civil (CPC, 2015) endossa esta 

afirmação com a ideia do artigo 694 do referido Código de que em ações familiares todos os 

esforços deverão ser utilizados para a solução através de consenso na disputa, havendo 

necessidade de o magistrado empregar profissionais de diversas áreas para a mediação e 

conciliação. No sentido de empregar profissionais de diversas áreas e da importância da 

mediação ser interdisciplinar, observa-se que a mediação pertence à ciência da convivência 

humana, bem como sinaliza valores mais contemporâneos (BARBOSA, 2015). Igualmente, 

em 2015 também foi regulamentada a mediação e conciliação de conflitos no Brasil através 

da Lei 13.140/2015, conferindo maior relevância e, principalmente, profissionalização ao 

instituto da mediação brasileira, que pode ser realizada por profissionais de qualquer área de 

formação que tenham formação superior (para mediação há o requisito de ser formado há dois 

anos no ensino superior), bem como requer a realização de curso certificado pelo Conselho 

Nacional de Justiça e habilitado pelos Tribunais de Justiça locais.  

Para alguns autores, a Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16.03.2015) (CPC, 

2015) e a Lei de Mediação (Lei nº 13.140, de 26.06.2015) consagraram definitivamente a 

promoção da solução consensual das lides como princípio basilar do ordenamento jurídico 

brasileiro, principalmente dentro da própria estrutura judiciária (ALMEIDA; PELAJO; 

JONATHAN, 2016). Na mesma obra coletiva, os autores também recordam que a 

Constituição Federal Brasileira de 1988 enuncia expressamente a participação direta do 

cidadão na gestão pública, uma vez que o artigo 1º, parágrafo único, desta destaca que todo o 
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poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, o que 

coloca as RADs no contexto da democracia participativa, em especial a mediação como meio 

de participação cidadã de promover o diálogo e a construção de consenso (ALMEIDA; 

PELAJO; JONATHAN, 2016).  

Destaca-se o aumento de estruturas judiciais para resolução de conflitos por meio de 

mediações e conciliações, com aumento de 50,2% com 654 Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) em 2015 e 982 em 2017, no Brasil, segundo o relatório 

publicado anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), chamado Justiça em 

Números (CNJ, 2018). Como o relatório do CNJ não levava em consideração dados de 

procedimentos pré-processuais, não há dados estatísticos muito exatos sobre o aumento de 

procedimentos de mediação e conciliação, levando em conta todos os órgãos no Brasil, 

contudo estes dados passarão a ser avaliados nos próximos relatórios (CNJ, 2018).  Diante 

destas informações, verifica-se a relevância de realizar pesquisas sobre mediação de conflitos, 

não apenas por existir uma base normativa que destaque a área, como porque existe um 

aumento estrutural para a utilização de mediações de conflitos no Brasil. Importante destacar 

que a mediação feita nos CEJUSCs e Fóruns é a mediação judicial, que subdivide-se em 

mediação judicial pré-processual (quando não há um processo judicial ainda instaurado) e em 

mediação judicial processual (que é a mediação realizada por encaminhamento do juiz ou a 

pedido das partes dentro do âmbito de um processo em andamento). Esta pesquisa teve como 

foco de estudo a mediação judicial pré-processual. A mediação feita fora do âmbito judicial, a 

mediação privada (ou extrajudicial) também é regulada e válida, contudo, o âmbito de 

impacto social de estudos de mediação feita no setor público (mediação judicial) é maior, 

tendo em vista que a mediação judicial atinge todo o público em geral e a mediação privada 

pode eventualmente atingir somente um público mais específico da população. 

Um ramo jurídico especialmente impactado pela legislação atual de mediação de 

conflitos é o Direito de Família. O Direito de Família brasileiro passou por uma 

transformação intensa nos últimos 50 anos, principalmente atento às mudanças de paradigmas 

sociais, econômicos e familiares contemporâneos. A Lei do Divórcio (Lei 6.515/1977), a 

Constituição Federal brasileira de 1988, o Código Civil de 2002 (CC, 2002) agora utilizado 

em conjunto com o Código de Processo Civil de 2015 e a possibilidade de realização de 

divórcios extrajudiciais em cartórios (Lei n. 11.441/2007) são um conjunto de normas que 

servem para exemplificar a mudança bastante intensa nos últimos anos na área de Direito de 

Família, em especial no que concerne na possibilidade de livre-arbítrio e liberdade das 

famílias no tocante a formas de união e maior facilidade de desfazer vínculos matrimoniais e 
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de união estável. Diante destas diretrizes normativas, atualmente, no Brasil, as pessoas podem 

desfazer seu vínculo de união estável e casamento com muito mais facilidade, tendo uma 

razoável possibilidade de opões jurídicas de finalizar relacionamentos conjugais:  processo 

judicial (por meio do processo judicial não há restrição do que se pode ser decidido – 

divórcio, guarda, pensão, alimentos, visitas, por exemplo-, contudo o processo envolve custas 

judiciais e necessita da contratação de advogado), por meio do Cartório (apenas para casais 

sem filhos menores de idade e sem desacordo) e por meio pré- processual ou processual 

(contudo, com a mediação ou conciliação suspendendo o processo principal) com a mediação 

e conciliação de conflitos (serviço gratuito, em geral realizado em setores dos fóruns ou 

ligados à estrutura da justiça, que não exige contratação de advogado e que permite resolver 

qualquer tema relacionado a família, desde que não envolva decisão sobre partilhas de bens e 

inventários- uma vez que relação de bens geralmente envolve recolhimento de tributos). Em 

artigo de mediação no direito de família e acesso à justiça, trata-se deste fenômeno de maior 

liberdade, menos custos e menor burocracia pela proposta da mediação antes de processos 

reiterando a mudança de paradigma do Estado administrador tornando-se Estado gerenciador 

(RUIZ, 2015, p. 281-316). 

Em tratando-se de histórico de divórcio, considerando pesquisas estrangeiras 

(GIDDENS, 2005) e nacionais (AZEVÊDO, 2015,  CERQUEIRA; DE LIMA BONFIM, 

2014, LINO, 2009) relativas a família e a maior efemeridade das relações humanas, 

casamento e união estável, para efeitos desta pesquisa, considerar-se-á um casal em processo 

de separação ou divórcio aquele em que, segundo a noção de união estável, seus elementos 

estiveram juntos em uma relação de convivência pública, contínua, duradoura e com a 

intenção de compor uma família, artigo 1.723 do Código Civil brasileiro. Para isto, não será 

considerado se a pessoa efetivamente formalizou o casamento e união estável, mas que esteja 

usufruindo da mediação para finalizar ou regularizar a sua anterior situação de relação de 

união, como por exemplo estabelecendo guarda, visitas ou alimentos aos filhos. Igualmente, 

tendo em conta de que não mais há a necessidade de separação para realização de divórcio, 

considerando a Lei n. 11.441/2007 e Código Civil atual, também se considera nesta pesquisa 

terminologicamente separação e divórcio como sinônimos.  

 A utilização crescente da mediação familiar para realização de divórcios litigiosos, em 

especial de casais com crianças e adolescentes menores de 18 nos, é um exemplo que segue 

este movimento  de maior autonomia dos casais sobre quais formas cada casal quer desfazer 

sua união, além de ser um modo eleito por muitas famílias por não exigir contratação de 

advogado e ser um procedimento gratuito, pois a única outra maneira de realização de 
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divórcio de casais com filhos menores de idade é através do processo judicial, que envolve 

custos, honorários advocatícios e pode ser demorado. Ressalta-se a importância da mediação 

familiar pelo fato de o sistema jurídico brasileiro cada vez mais valorizar que o indivíduo 

tome suas próprias decisões quanto à sua situação jurídica, a exemplo da possibilidade de 

realização de divórcios e inventários por escritura pública em cartórios (TARTUCE, 2018, p. 

351). A mediação vem sendo exaltada como um meio de resolução de conflitos que oferece 

muitas vantagens não só sociais, mas como também cognitivas, afetivas, entre outras 

(TARTUCE, 2018). Contudo, em que pese existam estas afirmações, existem já razoáveis 

confirmações em literatura estrangeira sobre os impactos positivos da mediação – sobretudo 

familiar (e.g. DILLON, 1996, MCINTOSH, 2008, SHAW, 2010), mas poucas pesquisas sobre 

tais impactos por pesquisas brasileiras (e.g. SCHABBEL, 2005), geralmente de revisão de 

literatura, sendo raros trabalhos de pesquisa de coletas de dados nos fóruns e CEJUSCs. A 

exemplo do baixo número de casos de pesquisas brasileiras que utilizam pesquisas empíricas, 

ou pesquisas de campo, para coleta de dados e realização de análises estatísticas com 

metodologia científica foi verificado que em busca em base de dados nacional foi obtido o 

seguintes resultado: 117 resultados da base de dados de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para “Mediação de Conflitos 

Judicial”, dos quais apenas 28 artigos versavam efetivamente sobre  mediação de conflitos 

diretamente, dentre os quais, apenas uma pesquisa objetivou analisar possíveis efeitos da 

mediação (DIAS; PEREIRA, 2012), a qual não utilizou coleta de dados com diversos 

participantes, nem realizou análise estatística, bem como não mediu efeitos de saúde mental e 

efeitos de cooperação, bem como não utilizaram questionários padronizados para verificação 

dos dados.  Para tanto, é interessante que sejam estudados os efetivos impactos da mediação 

de conflitos judicial, realizando uma análise estatística com coleta de dados e metodologia 

científica, explorando e descrevendo a situação fática. 

Diversos países vêm empregando a mediação familiar, bem como a mediação como 

forma de divórcio e pós divórcio. Alguns exemplos são: países europeus (CASALS, 2005), 

China (WANG, 2013), Canadá (IRVING; BENJAMIN; BENJAMIN, 1987) e Estados Unidos 

da América (CHANTILIS, 1995). Desta forma, a pesquisa em mediação de conflitos importa 

ao ser este instituto um meio de resolução de controvérsias que impacta não somente a 

população do Brasil, como a população de diversos países. 

Muitas pessoas no Brasil e no mundo são igualmente afetados por separações ou 

divórcios, afetando não só os casais envolvidos, como as crianças que vivem as separações ou 

divórcios. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou, em 2017, as 



21 
 

 

estatísticas de registro civil de 2016 que demonstram que houve aumento de divórcios de 

2,48% em 2017, após aumento de 2,38% em 2016, aumento que segue o de 2015 que era de 

2,33% (IBGE, 2017).  Podemos verificar na imagem a seguir estes dados: 

 

Imagem 1- Taxas de aumento e diminuição de nascimentos, casamentos, divórcios e 

óbitos (IBGE, 2017) 

 

 

 

 

 

  

 

 

Conflitos nas relações conjugais não só são comuns gerando alta taxa de divórcios 

(IBGE, 2017), mas como também causam importantes repercussões em saúda física 

(associado com câncer e doenças cardíacas), mental (associado a depressão e transtornos de 

ansiedade) e familiar (pior ajustamento dos filhos, piora de relação pai-filho e mãe-filho, piora 

de cuidados parentais) dos casais em conflito (FINCHAM; BEACH, 1999). Na mesma análise 

do IBGE, constatou-se que a maior proporção das dissoluções ocorreu em famílias 

constituídas somente com filhos menores de idade (47,5%) (IBGE, 2017), o que endossa a 

importância de estudos com foco nestas famílias que representam uma parcela significativa da 

população. Novamente, a imagem 2 reflete graficamente este fenômeno de maior número de 

pais com filhos pequenos como maioria de caso de divórcios: 

 

Imagem 2 – Proporção dos divórcios judiciais (IBGE, 2017) 
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A separação dos pais é “um processo e não um evento” (PARKINSON, 2016) e 

crianças podem sentir os efeitos da separação ao longo da infância até a idade adulta 

(PARKINSON, 2016). Notadamente, o mais importante para o desenvolvimento dos filhos 

não é o fato de os pais estarem casados ou separados, mas a qualidade da relação entre os 

estes e entre estes e seus filhos (FÉRES-CARNEIRO, 1998).  

Em pesquisa de revisão de literatura sobre apego baseadas em teorias de John Bowby 

verifica-se que crianças não necessariamente geram relação de apego apenas com a mãe, mas 

com os adultos que são responsáveis e assumem papel de cuidadores efetivos 

(LOWENSTEIN, 2010). Portanto, tanto pai como a mãe podem impactar no desenvolvimento 

da saúde mental infantil pela relação de apego que pode ser construída com ambos. A 

mediação de conflitos possui como proposta justamente reestabelecer a comunicação de um 

casal em conflito para evitar “a perda de um dos pais” pela criança como consequência citada 

como danosa em divórcios – gerando todos os impactos da perda pela quebra do vínculo 

construído a partir do apego (LOWENSTEIN, 2010). 

Conflitos contínuos entre pais demonstram associações significativas com problemas 

de comportamento de crianças, sintomas psicossomáticos, baixo rendimento escolar e baixa 

autoestima (PARKINSON, 2016; JOHNSTON, 1994). Efetivamente, ampla evidência sugere 

que processos de divórcio caracterizados por elevado conflito impactam de forma 

significativa o bem-estar não apenas do casal, mas também dos seus filhos, principalmente se 

menores de idade (e.g., ANDERSON ET AL., 2011; CUMMINGS & DAVIES, 2010; 

DAVIDSON ET AL., 2014). Ainda que a larga maioria das crianças retome o seu nível de 

funcionamento prévio ao divórcio no prazo de entre um e dois anos, uma proporção 

importante (em torno de 25%) sofre impactos negativos na sua saúde mental que se 

prolongam a longo-prazo (HETHERINGTON & KELLY, 2003). Nesta linha, um dos fatores 

preditivos mais fortes de pior ajustamento das crianças é o nível elevado de conflito parental 

durante e após o divórcio (CUMMINGS & DAVIES, 2010; HETHERINGTON & KELLY, 

2002). Elevado conflito diz respeito a trocas persistentemente negativas entre o casal que 

persistem mesmo após o decreto do divórcio, e que implicam disputas em vários domínios 

(ex. parental, financeiro), provocam ou exacerbam psicopatologia parental e reduzem a 

qualidade da co-parentalidade (DAVIDSON ET AL., 2014). Os casos que recebem indicação 

para processo de mediação judicial são caracterizados por maior conflito e dificuldades de 

comunicação, justificando assim a importância de estudo deste grupo. Deverá ser feito 

controle dos aspectos econômicos do casal avaliado, uma vez que dificuldades econômicas 
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estão associadas a menor desempenho de indicadores de saúde mental infantil em situação de 

pós divórcio (AMATO, 2000, p. 1269-1287). 

Estudo conduzido nos Estados Unidos da América, na Califórnia, com 131 crianças- 

predominantemente brancas e de classe média- em 60 famílias em divórcio, em estudo 

longitudinal de 5 anos (em que as 53% das crianças tinham, no começo do acompanhamento, 

entre 3 a 8 anos), verificou que, na metade dos casos estudados, a variação (melhora ou 

deterioração) nas relações pai-filho estava relacionada com dificuldades e conflitos 

psicológicos gerados pela visitação e pelo divórcio, com a capacidade do pai de se acomodar 

às restrições da relação de visita, e com a idade e sexo da criança (WALLERSTEIN; KELLY, 

1980). Revisão bibliográfica de Amato (2000, p. 1271) das décadas de 1980 e 1990, 

principalmente de pesquisas dos Estados Unidos da América, identifica que, entre os fatores 

protetores de efeitos negativos de divórcio estaria a capacidade de recursos interpessoais 

(como recasamento e rede de amigos) e características demográficas (como melhor educação 

e renda).  

Dentre os efeitos negativos do divórcio, são identificados para os ex-cônjuges adultos: 

menores níveis de bem-estar psicológico (para mulheres haveria maior risco de depressão), 

menores níveis de felicidade, menor autoestima, maiores riscos de saúde e maiores riscos de 

mortalidade (AMATO, 2000, p. 1269-1287). Dentre os efeitos negativos do divórcio para 

crianças, são identificados menor realização acadêmica, pior conduta psicológica, 

dificuldades de ajuste, menor autoestima e pior competência social- quando comparados a 

filhos de pais casados (AMATO, 2000, p. 1269-1287). Em estudo com 182 famílias em 

divórcio quanto a saúde mental infantil, com 104 crianças do sexo feminino e 78 crianças do 

sexo masculino nos Estados Unidos, com uma média de idade de aproximadamente 10 anos 

(idades das crianças de 5 a 12 anos) verificou-se, utilizando a escala Child Behavior Checklist 

(CBCL), maior risco de problemas de internalização das crianças (depressão e ansiedade)  

quando – em situação de conflito interparental - nenhum dos pais relata um bom 

relacionamento com a criança (SANDLER, 2008, p. 282-296). 

Igualmente, nesta revisão, o autor destaca que hostilidade interparental e falta de 

cooperação entre pais após o divórcio é um preditor para efeitos negativos para os filhos 

(AMATO, 2000, p. 1269-1287). Entre os estudos citados por Amato (2000, p. 1280) está o 

estudo de Vandewater e Lansford (1998, p. 323-330), que fizeram pesquisa sobre efeitos 

relativos da participação em uma das duas estruturas familiares (casado - nunca divorciado; e 

divorciado - não casado novamente) e conflito interparental (alto vs. baixo) no bem-estar das 

crianças (internalização, comportamento externalizante e problemas com os pares)- em que 
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foi examinada uma amostra de crianças de 10 a 17 anos e seus pais utilizando dados de 

Pesquisa Nacional de Famílias e Moradias dos Estados Unidos da América (N = 618). Os 

resultados apoiaram a hipótese de que o conflito entre os pais influencia o bem-estar das 

crianças (VANDEWATER; LANSFORD, 1998, p. 323-330). Igualmente, outros efeitos 

negativos de longo prazo foram verificados no desenvolvimento de crianças de pais 

separados, como no estudo com base em Pesquisa Nacional de Crianças feita nos Estados 

Unidos da América, reunindo dados de estudo longitudinal com 2279 crianças entre 1976 e 

1987 por meio de entrevistas que perguntavam sobre temas relacionados a depressão, 

sexualidade, educação e emprego destas crianças acompanhadas após se tornarem adultas 

(FURSTENBERG JR; TEITLER, 1994, p. 173-190). Os resultados da pesquisa apontam que 

em termos educacionais, as crianças de pais separados, no início da vida adulta tenderam a 

completar menos o ensino médio, a cursar menos o nível superior e tenderam mais ao 

fenômeno do nem trabalhar e nem estudar (FURSTENBERG JR; TEITLER, 1994, p. 173-

190). Na mesma pesquisa, um maior número de sintomas de depressão foi reportado por 

crianças de pais separados, bem como uma maior tendência a manifestar insatisfação de vida 

no início da vida adulta medida por índice de satisfação de vida (FURSTENBERG JR; 

TEITLER, 1994, p. 173-190). Outros efeitos de longo prazo encontrados foram maiores riscos 

de crianças de pais separados iniciarem a vida sexual mais cedo, bem como maior risco de 

gravidez na adolescência (FURSTENBERG JR; TEITLER, 1994, p. 173-190).    

Em estudo longitudinal de acompanhamento por 20 anos, com 173 filhos de pais 

separados, feito na Califórnia, nos Estados Unidos da América, foi verificado que em 

entrevistas estruturadas qualitativas os filhos reportaram 20 anos depois que ter pais 

cooperativos melhorou seus relacionamentos com pais, irmãos, avós e padrastos/madrastas 

(AHRONS, 2007, p. 53-65). Destaca-se que um número crescente de estados americanos 

oferece ou obriga a mediação para pais divorciados e, apesar algumas evidências sugerirem 

que essa intervenção é benéfica para adultos e crianças, mais pesquisas seriam necessárias, 

segundo Amato (2000, p. 1282). Como a mediação familiar, segundo Parkinson (2016, p. 

223-279), ajuda pais a aumentar cooperação e reduzir o conflito sobre as crianças, resta 

compreender possível melhoria da cooperação de pais relacionada ao procedimento da 

mediação realizada na separação/divórcio e se é relevante para compreender possíveis 

melhorias de indicadores de saúde mental das crianças e adolescentes envolvidos.  

Uma atenção maior deve ser dada a divórcios de casais de alto conflito envolvendo 

filhos menores de idade, que serão estudados nesta pesquisa, e que podem apresentar maiores 

riscos de indicadores de saúde a filhos menores quando estes ex-cônjuges não desenvolvem 
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melhores níveis de cooperação. O conflito do divórcio possui ao menos três dimensões: 

quanto ao domínio ou tema (alimentos, partilha, guarda e visitas, por exemplo), táticas (de 

que maneira o casal escolhe resolver seus problemas) e atitudes (que envolvem aspectos 

emocionais e nível de hostilidade) (JOHNSTON, 1994). Esta pesquisa não visou limitar o 

campo do tema dos conflitos envolvidos entre os casais, por não haver ainda pesquisas 

brasileiras na mediação de família que analisem estatisticamente dados relativos a grupos de 

maior risco concernente ao tema do casal mediado. Desta forma, o tema do conflito será 

considerado nesta pesquisa para fins de controle e para compor base de dados mínima para 

outros pesquisadores brasileiros. Em que pese a dificuldade de estabelecer um tema que possa 

estar ligado a mediações relacionadas a divórcio e suas decorrências, constata-se que diversas 

pesquisas estrangeiras ao longo dos anos estudam a associação conflitos de nível elevado ao 

tema de guarda de filhos (e.g. EMERY; WYER, 1987, EMERY, Robert E. et al., 2001. 

LEBOW; NEWCOMB REKART; KATHLEEN, 2007). Como o modelo de triagem das 

mediações brasileiras por juízes ou por triagens pré-processuais utiliza-se da identificação de 

características atitudinais de alto conflito (hostilidade na fala entre ex-cônjuges, dificuldades 

emocionais relacionadas ao divórcio) e elementos táticos de alto conflito (como falta de 

comunicação reportada pelos ex-cônjuges), espera-se que as mediações que serão avaliadas 

nesta pesquisa sejam relativas a divórcios de alto conflito, considerando a teoria das 

dimensões do divórcio de Johnston (1994, p. 165-182) supracitada.    

Aspectos que serão controlados nesta pesquisa são relativos a quantidade de filhos e 

idade de filhos menores de idade, uma vez que revisão de literatura feita por Johnston (1994, 

p. 165-182) verifica que famílias com crianças muito pequenas tenderam a ter maiores níveis 

de conflito, bem como famílias maiores tendem a ter maiores níveis de conflito de 

coparentalidade. Igualmente, importante controlar os resultados da mediação em termos de 

obtenção de resultados, como obtenção de acordo final, uma vez que este estudo de revisão 

constata que mediações de insucesso tendem a identificar divórcios de mais elevados níveis 

de conflito  (JOHNSTON, 1994, p. 165-182).  

Importante associar o nível de cooperação dos pais com outros fatores sócio-

econômicos e escolaridade, uma vez que pais que cooperam, segundo revisão de Parkinson 

(2016), possuem maior renda e maiores níveis de escolaridade, com melhores relações entre si 

e com os filhos (PARKINSON, 2016). Por outro lado, em termos de diferenças de gênero, não 

há evidências que demonstrem que as mulheres sistematicamente estão em desvantagem na 

mediação, podendo a tendência a cooperação estar relacionada a comportamentos de 

características mais cooperativos tanto para homens como para mulheres (PARKINSON, 
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2016). Entretanto, o controle e análise de possíveis diferenças de gênero foi verificado nesta 

pesquisa para fins de compreensão dos níveis de cooperação entre os ex-companheiros. 

Outros aspectos controlados na pesquisa e que foram alvo de atenção em revisão de 

bibliografia são fatores de risco para os ex-companheiros e para crianças a partir de 

separações dos casais, como, por exemplo, aparecimento de distúrbios emocionais e 

depressão dos pais que elevam risco de indicadores de problemas de saúde mental dos filhos 

(SKOLNICK et al., 2011.).  

Ressalta-se que as mediações familiares brasileiras que envolvem crianças geralmente 

seguem o padrão de foco na criança, geralmente incentivando que os pais busquem soluções 

não pensando somente em seus interesses, mas no melhor interesse dos filhos menores de 

idade, conforme interpretação da legislação brasileira relativa a crianças e adolescentes- 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Existem ao menos duas formas de abordagem 

de mediação familiar envolvendo filhos menores de idade- a abordagem de foco na criança e 

de inclusão da criança, em que ambos os procedimentos visam conscientizar os pais sobre sua 

responsabilidade de criar estratégias para um melhor cuidado com os filhos após o divórcio, 

com a diferença de que neste último tipo de abordagem (inclusão) há uma consulta com 

criança ou com o adolescente – através de um psicólogo ou terapeuta- com uma sessão 

posterior de mediação com foco em estratégias com base nos problemas relatados pelos filhos 

(MCINTOSH, 2008). Neste sentido, em estudo feito na Austrália com 181 famílias e 174 

crianças, verificou-se que entre a abordagem de foco na criança e a abordagem de inclusão da 

criança no procedimento de mediação familiar, houve uma tendência de melhoras mais 

significativas de indicadores de saúde mental de crianças durante o ano avaliado -avaliada por 

relato parental com o questionário Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ, 

(GOODMAN, 1997)- e melhoras mais acentuadas de cooperação de pais nos três primeiros 

meses de mediação - avaliada pela Medida de Aliança Parental quando utilizando a 

abordagem de inclusão da criança (MCINTOSH, 2008). A abordagem de inclusão da criança 

também é praticada no Brasil, porém não há uma sistematização quanto a aplicação das 

abordagens de foco na criança e inclusão da criança (VIEIRA, 2012). O mesmo estudo 

australiano verificou que crianças do sexo masculino e menores de 10 anos cujos pais tinham 

menor nível educacional estavam em maior risco de estresse clínico (MCINTOSH, 2008), 

reiterando revisões de literatura que indicam que educação dos pais e renda são variáveis 

moderadoras dos efeitos de divórcios (AMATO, 2000). Questões de gênero e idade das 

crianças bem como de educação parental, deverão ser verificadas nesta pesquisa para 

averiguar se estes riscos são semelhantes no Brasil. 
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Considerados os dados de aumento de divórcios, os dados de pesquisas internacionais 

supracitadas e a falta de pesquisas, sobretudo empíricas, brasileiras sobre mediações 

familiares relacionadas a divórcio e seus efeitos, é importante verificar os impactos dos 

processos cognitivos, sociais e afetivos que podem ocorrer de uma intervenção como a 

mediação. Notadamente, a cooperação é um tema relevante, porque é essencial para um bom 

transcorrer não só uma mediação- pois todo o processo centra-se em desenvolver nas pessoas 

envolvidas uma reflexão sobre o outro e em entender o outro para poder pensar numa solução 

que visa o melhor interesse de ambos- mas porque as pesquisas estrangeiras supracitadas 

indicam que pais (em processo de divórcio) com mais cooperação e menos conflito tendem a 

ter melhores indicadores de saúde mental com relação a seus filhos. Ademais, a cooperação 

pesquisada na mediação é importante para uma melhor compreensão dos métodos de 

resolução de conflitos que vem sendo incentivados pelo Poder Judiciário brasileiro como 

forma de política pública. 

Este estudo verificará os níveis implícitos de cooperação e de competição de casais que 

utilizam o procedimento judicial da mediação, ou para efetivamente realizar seu divórcio, ou 

para resolver alguma questão decorrente deste (como alimentos, guarda e visitas), 

verificando-se indicadores de saúde mental de seus filhos menores de idade. Portanto, esta 

pesquisa tem o intuito inicial de verificar se ocorre aumento de cooperação (e diminuição de 

conflito) pela mediação e se há aumentos em termos de saúde mental para os filhos menores 

de idade de pais que escolhem realizar este tipo de procedimento – tendo por base estudo 

australiano que verifica melhoras nos indicadores de saúde mental após realizadas mediações, 

pela aplicação do Strengths and Difficulties Questionnaire – SDQ (MCINTOSH, 2008). 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

• Verificar os efeitos da mediação judicial nos níveis de cooperação de casais e nos 

níveis de indicadores de saúde mental infantil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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• Criar tecnologia de aplicação que permite realização do teste TAI (adaptado ao 

contexto de cooperação/competição e associações eu/ex) em tablets e celulares 

• Verificar nível de cooperação após o processo de mediação judicial entre casais que 

estão se separando ou já se separaram e que possuem filhos menores de idade 

(comparação pré e pós mediação).  

• Verificar indicadores de saúde mental (na perspectiva parental) das 

crianças/adolescentes, filhos do casal em processo de mediação 

 

 

 

 

 

 

 

3 HIPÓTESES 

 

A mediação judicial aumenta: 

• A cooperação implícita (com consequente diminuição do conflito) de casais que se 

separam ou se separaram e possuem filhos menores de idade; 

• Os indicadores de saúde mental (na perspectiva parental) das crianças/adolescentes, 

filhos do casal em processo de mediação. 

 

 

4 MÉTODO  

 

 Devido o fato de esta pesquisa ser pioneira em criar um modelo de verificação de 

efetividade dos efeitos da mediação judicial brasileira em termos de possibilidade de impacto 

em cooperação de casais separados ou em separação, bem como efetividade para a 

possibilidade de melhorar indicadores de saúde mental – conforme já supramencionado-, 

identifica-se que esta pesquisa possui caráter exploratório, por isso contará com uma 

abordagem descritiva do perfil sociodemográfico das famílias analisadas nesta pesquisa. A 

pesquisa tanto realizou uma abordagem de análise quantitativa quanto qualitativa, 

especificamente, com estudo de caso, para atender aos objetivos e verificar as hipóteses. 
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 A proporção média mensal de casos entre mediações e conciliações no CEJUSC é de 

300 casos, dentre os quais mais da metade destes casos são de família (e outros demais são 

casos de direito cível comum – como, por exemplo, negociação de dívidas ou batida de 

carros), contudo para assuntos diversos – não necessariamente os casos de família 

adequavam-se aos critérios de inclusão e exclusão da pesquisa. Importante ressaltar que o 

número de casos coletados em dois meses disponíveis para pesquisa foi relativamente alto 

(pré-seleção de 76 casos), considerando que nem todos os casos de família eram adequados ao 

estudo (casos de relações de parentesco geral, cuidados com idosos da família, entre outros 

exemplos) e que nem todos os casais possuíam filhos na idade de inclusão da pesquisa (de 2 a 

18 anos). 

 

Classificação do tipo de estudo: exploratório, prospectivo e descritivo. 

 

4.1 Participantes: 

 

Estudos apontam que para medir efeitos de conflitos interparentais e distúrbios 

comportamentais na juventude de crianças, a magnitude de efeito média é de d = 0.32 (como 

na Meta Análise: BUEHLER; ANTHONY; KRISHNAKUMAR, STONE, GERARD, 

PEMBERTON, 1997). Segundo análises no software G*Power, a amostra necessária para 

detectar efeitos de tal magnitude variaria entre 79 (1-β = .80) e 129 (1-β = .95) casais.  

De acordo com a capacidade de coleta por parte da autora da presente dissertação bem 

como o tempo disponível para tal, foram contatados 76 casais (152 pessoas) com um ou mais 

filhos com idade inferior a 18 anos e que estavam se separando ou já se separaram. 

Entretanto, devido a dificuldades de coleta com os participantes selecionados do CEJUSC, 

foram obtidos dados de 27 casais, dos quais, em certos casos apenas um dos membros do 

casal aceitou participar, resultando em uma coleta com 46 pessoas. 

 

Critérios de inclusão:  

-Os casais que se incluem no critério mediação  

-Incluem-se nos temas que podem tratar as mediações: guarda, alimentos, visitas, além de 

divórcio, entre outros temas que sejam decorrentes de um divórcio/separação. 

- Os casais devem ter tido um histórico mínimo de relacionamento de convívio público, 

contínuo, duradouro que tenha a intenção de constituição de família (artigo 1723 do Código 

Civil). 
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- Os casais devem ter ao menos um dos filhos de idade de 2 a 18 anos de idade, 

independentemente de serem filhos biológicos ou adotivos (para efeitos de avaliação do 

questionário de indicador de saúde mental dos filhos). 

- Os casais devem deter guarda e poder familiar com relação aos seus filhos. 

- Os filhos menores de 18 anos devem residir com ao menos um dos pais (para efeitos de 

avaliação do questionário de indicador de saúde mental dos filhos). 

 

Critérios de exclusão: casais que não estão em mediação para resolver conflitos relacionados a 

divórcio/separação ou conflitos decorrentes deste (como guarda, alimentos, visitas), casais em 

que seja identificado que não será possível realização de mediação por motivos de saúde ou 

motivos diversos (por qualquer motivo descubra-se que não poderá fazer mediação por algum 

fator psiquiátrico ou por causa de algum crime cometido entre os membros do casal, por 

exemplo); casais que não detenham a guarda dos filhos. 

 

4.2 Instrumentos:  

 

A) Avaliação da cooperação entre os elementos do casal em separação/separado (Anexo 

A) 

 Teste de Associação Implícita (TAI) adaptado1 - O teste original foi desenvolvido por 

Greenwald e colaboradores nos anos 1990 (Greenwald, A. G., McGhee, D. E., & Schwartz, J. 

L.K., 1998), sendo atualmente um dos instrumentos mais usados no mundo para avaliação da 

associação implícita entre dois tipos de atributos. No caso da presente pesquisa, o TAI 

permitirá a avaliação das atitudes implícitas por meio da classificação de dois tipos de 

estímulos (o nome próprio vs. Nome do ex-cônjuge) e de dois atributos (positivos ou 

negativos associados a competição ou cooperação – exemplo: “disputa” ou “ajuda”). Os 

tempos de resposta serão indicadores do grau de associação implícita entre o ex-cônjuge e 

atributos de cooperação (ou competição). A tarefa tem a duração aproximada de 10 minutos.  

 Nas Tabelas encontram-se exemplos de telas que serão parte do teste que terá o 

objetivo de medir maior ou menor cooperação através de associação palavras e referências ao 

outro agrupadas de forma a relacionar a competição ou cooperação. Na Tabela 1 podemos 

encontrar exemplo de uma das telas associando um adjetivo de competição com o nome do 

ex-cônjuge. O participante deverá classificar a palavra que surge a meio (no caso, Disputa) na 

 
1 O Teste de Associação Implícita (Greenwald, A. G., McGhee, D. E., & Schwartz, J. L.K., 1998) é um teste já 

validado no Brasil e diversos países.  
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categoria correspondente (no caso, tecla da direita, dado tratar-se de um substantivo relativo a 

Competição, e não Cooperação). Caso exista elevada associação entre o ex-cônjuge e elevada 

competição, o tempo de resposta a esta tela deverá ser curto. No sentido de evitar respostas 

explícitas/não automáticas (ou seja, a manipulação intencional da resposta), respostas com 

tempo superior a 10000 ms não serão computadas. 

 

Tabela 1 – Exemplo de associação entre palavra relativa a competição e ao ex-cônjuge 

Cooperação 

EU  

 Competição  

EX 

 Disputa  

 

 

O teste deve sempre trocar os lados da classificação em um bloco seguinte de 

classificação para verificar não induzimento por uma pessoa ser destra ou canhota 

(lateralidade), tendo maior ou maior facilidade de classificar na direita ou esquerda, Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Exemplo de associação entre palavra relativa a competição e ao ex-cônjuge no 

segundo bloco de avaliação, apenas com o lado trocado para controle de efeitos de 

lateralidade 

 Competição  

EX 

 Cooperação 

EU 

 Disputa  

 

Na Tabela 3, encontra-se exemplo de uma das telas de uma nova sequência de palavras 

associando um adjetivo de cooperação (Ajuda) com o nome do ex-cônjuge. Neste caso, e 

existindo elevado conflito, é de esperar um maior tempo de resposta, na medida em que se 

trata de duas categorias contraditórias (Cooperação e o ex-cônjuge) e que, portanto, exigem 

maior processamento para emissão da resposta. 

 

Tabela 3 – Exemplo de associação entre palavra relativa a cooperação e ao ex-cônjuge 

Competição 

EU 

 Cooperação 

EX 

 Ajuda  
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 Para além da categorização de palavras relativas a cooperação/competição, durante a 

exibição de palavras em cada bloco (como nos exemplos acima indicados), serão também 

apresentadas palavras relativas à pessoa e ao ex-cônjuge (por exemplo, o apelido de família 

do ex-cônjuge; o apelido de solteiro(a) da pessoa, etc.) que compõem a lista de palavras de 

cada bloco também, sendo solicitado que a pessoa classifique a que categoria pertence (EU ou 

EX), conforme Tabela 4. Uma vez mais, espera-se que, caso exista uma associação implícita 

mais forte entre o ex-cônjuge e competição, os tempos de resposta sejam menores no caso das 

categorias congruentes de resposta estejam juntas (isto é, Competição e Ex do mesmo lado da 

tela). 

 

Tabela 4 – Exemplo de associação entre palavra relativa a cooperação e ao ex-cônjuge, 

aparecendo no mesmo bloco uma palavra relativa a associação EU ou EX 

Competição 

EU 

 Cooperação 

EX 

 Maria  

 

 

Alguns testes elaborados por Harvard contam com a possibilidade de associar a cor da 

palavra do bloco com a categoria que deve ser classificada (a exemplo do teste de aplicação 

em português pelo projeto de Harvard de associação de Ciências Exatas e Naturais com 

Homens e Ciências Humanas com Mulheres). Desta forma, utilizamos esta possibilidade, uma 

vez que os procedimentos de mediação que são feitos nos Fóruns e Cejuscs são gratuitos e 

contam com a utilização deste serviço por muitas pessoas de escolaridade muito baixa. A 

utilização das cores auxilia a não dificultar a tarefa principal de associação rápida. 

 

A preparação da adaptação do Teste de Associação Implícita (TAI) adaptado contou 

com diversas etapas: 

1) Definição das palavras da composição do teste - tempo para concretização desta 

etapa: 15 dias; 

2) Confirmação das palavras por meio de teste e comprovação na literatura- tempo 

para concretização desta etapa: 3 meses; 

3) Criação de uma tecnologia nova de teste adaptado para tabletes e celulares através 

de uma parceria com a Faculdade de Ciências da Computação da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (Profa. Dra. Valéria Farinazzo Martins e alunos de graduação Wolfgang Walter e 
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Kleber Yoshida) - tempo para concretização desta etapa: 9 meses de desenvolvimento 

conjunto, tendo a parceria com a Faculdade de Ciências da Computação da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie iniciado em julho de 2018 estando o aplicativo plenamente funcional 

a partir de fevereiro de 2019 para aplicação dos questionários no CEJUSC. 

a) Contato e formação de parceria entre os departamentos – um mês de planejamento e 

reunião para abertura de edital de seleção de candidatos para compor projeto 

b) Seleção de alunos de Ciências da Computação para participarem do projeto – dois 

meses 

c) Desenvolvimento do aplicativo, reuniões e testes – seis meses 

 

Primeiramente, foi elaborado um teste com uma lista ampla de diversas palavras (41 

palavras) com uma graduação de 1 a 5 para as categorias de cooperação e competição 

(palavras que se imaginavam estar relacionadas a estas categorias), para escolher as palavras 

que teriam mais força/efeito para compor a lista de palavras final do teste (conforme 

Apêndice A). Este formulário foi respondido por 101 participantes, com 98 das respostas 

válidas dadas repetições de teste por algumas pessoas - que responderam online através do 

Google Forms. Estes dados destes formulários respondidos foram analisados pelo SPSS e a 

partir da análise estatística, foram escolhidas as melhores seis palavras de maior impacto de 

cada categoria (conforme justificativa do Apêndice B). A lista final de palavras para 

cooperação ficou com as palavras: ajuda, amor, colaboração, auxílio, compartilhamento, paz. 

A lista final de palavras de competição ficou com as palavras: disputa, rivalidade, briga, 

maldade, ódio, cobrança. 

 

Quanto as palavras relacionadas a si (Eu) e palavras relacionadas ao ex-companheiro 

(Ex), foram selecionadas as seguintes palavras, tendo por base pesquisas que faziam 

referência a “eu” e “outros”, inclusive baseado em testes dos criadores do IAT (VICTORIA; 

SOARES, 2008, FILGUEIRAS, 2012 e GREENWALD; FARNHAM, 2000). As palavras 

escolhidas, baseando-se nas pesquisas citadas, foram: mim, sou, me, eu, primeiro nome 

pessoal, nome de família somente da pessoa, para palavras de autorreferência (“eu”); primeiro 

nome pessoal do ex, nome de família do ex, ele (ou ela), aquele (ou aquela), dele (ou dela), 

ex, para palavras de referência ao ex-companheiro (“ex”). 

 

Para aplicação do teste nos fóruns e para facilitar a atividade de aplicação para pessoas de 

menor grau de escolarização, o desenvolvimento da aplicação em conjunto com a Faculdade 
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de Ciências da Computação para aplicação do questionário via Tablets e Celulares foi 

essencial. Através da tecnologia desenvolvida, a pessoa selecionava a categoria da palavra 

que aparecia tocando a seta do lado direito ou esquerdo da tela (conforme tabelas de exemplo 

supracitadas), o que igualmente facilita a aplicação do teste para pessoas de baixa 

escolarização neste tipo de pesquisa. 

Os dados das respostas dos participantes foram tabulados automaticamente conforme as 

respostas são dadas, sendo armazenados em base de dados do aplicativo desenvolvido.  

 

B) Avaliação da saúde mental das crianças/adolescentes (Anexo B) 

O Strengths and Difficulties Questionnaire – SDQ (Goodman, 1997) ou Questionário de 

Capacidades e Dificuldades é um instrumento de pesquisa amplamente utilizado para a 

detecção de problemas de saúde mental de crianças e adolescentes. Pode ser respondido por 

pais, professores e própria criança (a partir dos 11 anos). Trata-se de um questionário de fácil 

aplicação, composto por 25 itens (10 sobre capacidades, 14 sobre dificuldades e um item 

neutro) podendo ser respondido em cinco minutos. As respostas são agrupadas em cinco 

subescalas: problemas emocionais, problemas de conduta, hiperatividade, problemas de 

relacionamento com colegas e comportamento pró-social. A pontuação varia de 0 a 10 dentro 

de cada uma das subescalas, sendo que a soma total, com exceção da subescala de 

comportamento pró-social (analisada separadamente) varia entre 0 e 40.  O SDQ foi validado 

para a população brasileira por Woerner e colaboradores (2004), que demonstraram uma 

consistência interna adequada do instrumento.  

 

 

C) Questionário sociodemográfico: 

 Este questionário tem como objetivo a caracterização do perfil sócio econômico e 

escolar dos participantes. Nele constam perguntas relativas a sexo, cor/etnia, 

escolaridade/nível de escolaridade, idade, fatores socioeconômicos, planejamento familiar e 

presença de deficiência em filhos. (Anexo C) 

 

 

4. 3 Procedimento 

 

1) Aplicação do TAI, questionário sociodemográfico e SDQ a cada membro do casal 

imediatamente antes da mediação para aferir os níveis de base; 
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2) Depois da sessão de mediação, aplicação imediata do TAI para medir os possíveis 

efeitos da sessão de mediação; 

3) Em sessão seguinte (sessão 2 – se o casal marcar nova sessão), reaplicação do TAI 

antes e depois da sessão e nova aplicação do questionário SDQ para medir eventuais 

ganhos às crianças. 

 

Local das coletas: Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Centros ou 

CEJUSCs) - CEJUSC do Fórum Regional de Santana - unidade do Poder Judiciário, na cidade 

de São Paulo/SP, Brasil. Tiveram preferência de coleta os CEJUSCs que tenham locais 

especiais e adequados para a mediação de conflitos, bem como reservem tempo maior ou 

minimamente igual a uma hora para realização do procedimento de mediação. Entende-se por 

local adequado para realização de mediação: salas que preservem a confidencialidade do que 

está sendo falado, salas com ventilação ou ar condicionado, salas com mesas ou sofás 

dispostas em forma de círculo, salas que comportem uma mesa e minimamente 5 cadeiras, 

salas que tenham café/chá/água ou que tenham acesso a café/chá/água.  

 

Horário das coletas - antes e depois do procedimento (intervenção). A depender dos 

horários marcados das sessões dentro do CEJUSC.  

 

4.3.1 A intervenção 

 

Sobre o profissional mediador de conflitos 

É um profissional que deve ter habilitação para trabalhar com mediação, realizando 

curso de especialização de 40 horas teóricas e 60 a 100 horas de estágio prático por entidade 

autorizada pelo Tribunal de Justiça Estadual e Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2016). 

 

Sobre o procedimento de mediação 

O processo de mediação é conduzido por um ou mais profissionais (podem ser equipes 

multidisciplinares) pode ter duração flexível (contudo nos fóruns que fazem este 

procedimento costumam estipular duas horas de sessão), podendo ser agendadas mais sessões 

se os casais optarem por seguir mediando o conflito.  

 O procedimento de mediação possui as respectivas fases sucessivas: declaração de 

abertura (informações essenciais procedimentais são transmitidas neste momento, bem como 

os princípios que gerem o procedimento, como a confidencialidade), fala de cada uma das 



36 
 

 

partes na presença de todos na sala, resumo inicial das falas das partes (opcionalmente as 

partes podem ser ouvidas separadamente após o resumo), fase de perguntas abertas feitas pelo 

mediador e formação de uma agenda dos principais tópicos do conflito, negociação e geração 

de opções dos tópicos da agenda, finalização do procedimento/ encerramento (que pode ser 

com ou sem um acordo, ou com agendamento ou não de uma nova sessão de mediação) (CNJ, 

2016). Durante todas as etapas, os mediadores trabalham técnicas de resolução de conflitos, 

técnicas de negociação e técnicas baseadas na psicologia para estimular a reflexão e 

cooperação (CNJ, 2016). Algumas destas técnicas são, segundo o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ, 2016):  

1. Recontextualização (ou paráfrase): A recontextualização consiste em estimular as 

partes a perceberem determinado contexto fático por outra perspectiva para que considere 

outras abordagens para um mesmo fato. (CNJ, 2016) 

2. Audição de propostas implícitas: Consiste em escutar propostas de soluções feitas 

nas falas das partes, quando estas não percebem que o estão fazendo. (CNJ, 2016) 

3. Afago (ou reforço positivo): “O afago consiste em uma resposta positiva do 

mediador a um comportamento produtivo, eficiente ou positivo da parte ou do próprio 

advogado.” (CNJ, 2016) 

4. Silêncio: O silêncio consiste em respeitar o tempo de pensamento das partes quando 

a sala fica em silêncio, respeitando-se o momento de reflexão.   (CNJ, 2016) 

5. Sessões privadas ou individuais (ou caucus): As sessões privadas são encontros 

realizados entre os mediadores e cada uma das partes sem que esteja presente a outra parte 

(CNJ, 2016). As sessões privadas são utilizadas por diversos motivos, como:  

[...] i) para permitir a expressão de fortes sentimentos sem aumentar o 

conflito; ii) para eliminar comunicação improdutiva; iii) para disponibilizar uma 

oportunidade para identificar e esclarecer questões; iv) como uma contramedida a 

fenômenos psicológicos que impedem o alcance de acordos, tal como a reação 

desvalorizadora110; v) para realizar afagos; vi) para aplicar a técnica de inversão 

de papéis; vii) para evitar comprometimento prematuro com propostas ou soluções; 

viii) para explorar possível desequilíbrio de poder; ix) para trabalhar com táticas 

e/ou habilidades de negociação das partes; x) para disponibilizar um ambiente 

propício para o exame de alternativas e opções; xi) para quebrar um impasse; xii) 

para avaliar a durabilidade das propostas; xiii) nas situações em que se perceberem 

riscos à ocorrência de atos de violência. [...] (CNJ, 2016) 

 

6. Inversão de papéis: “A inversão de papéis consiste em técnica voltada a estimular 

a empatia entre as partes por intermédio de orientação para que cada uma perceba o contexto 

também sob a ótica da outra parte” (CNJ, 2016). 
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7. Geração de opções/perguntas orientadas a geração de opções: O mediador deve 

estimular as partes para pensarem em novas opções para composição da disputa, fazendo-o 

estimulando as partes com perguntas que suscitem que ambas pensem soluções conjuntas ao 

máximo possível (CNJ, 2016). 

8. Normalização: Mostra-se recomendável que o mediador tenha um discurso voltado 

a explicar que o conflito é algo natural, estimulando as partes a perceber tal conflito como 

uma oportunidade de melhoria da relação entre elas e com terceiros (CNJ, 2016). 

9. Organização de questões e interesses: Recomenda-se que o mediador, ao conduzir 

a sessão, estabeleça com clareza uma relação entre as questões a serem debatidas e os 

interesses reais que as partes tenham (CNJ, 2016). 

10. Enfoque prospectivo:  Em vez de ouvir o discurso da parte pensando em quem 

está certo ou errado o mediador deve ouvir para identificar quais são os interesses das partes, 

quais são as questões a serem dirimidas e como estimular as partes a encontrar tais soluções, 

recomendando-se que se adote um enfoque voltado ao futuro (CNJ, 2016). 

11. Teste de realidade: “O teste de realidade consiste em estimular a parte a proceder 

com uma comparação do seu “mundo interno” com o “mundo externo” – como percebido 

pelo mediador” (CNJ, 2016). 

12. Validação de sentimentos: “A validação de sentimentos consiste em identificar os 

sentimentos que a parte desenvolveu em decorrência da relação conflituosa e abordá-los como 

uma consequência natural de interesses legítimos que a parte possui” (CNJ, 2016). 

 

4.3.2 Organização das coletas 

 

A pesquisa foi organizada pré-selecionando os casos a serem pesquisados de acordo 

com os critérios de inclusão e de exclusão explicitados, anotando-se os casos pertinentes em 

planilha de tentativa de coletas (Apêndice C), formando um cronograma de coletas. 

Agradece-se ao CEJUSC Santana pela possibilidade de acesso às agendas de mediação dos 

meses de coleta para realização da pré-seleção dos casos dentro dos parâmetros de inclusão e 

exclusão de pesquisa.  No período de coletas de 01/03/2019 a 30/04/2019 (dois meses de 

coleta), foram encontrados 76 casos de mediação no CEJUSC que preenchiam todos os 

critérios de inclusão. Desses 76 casos, apenas 27 assinaram no dia da coleta o Termo de 

Consentimento Esclarecido e responderam aos instrumentos (TAI, SDQ e questionário 

sociodemográfico - ou apenas SDQ e questionário sociodemográfico). 
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4.4 Aspectos éticos e legais da pesquisa 

 

Riscos do projeto para os participantes:  

Os riscos são mínimos, considerando-se que os testes não causam impactos relevantes, 

bem como a mediação de conflitos é um procedimento judicial que é recomendado pelo 

Conselho Nacional de Justiça. 

 

Aprovação no Comitê de Ética:  

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética (conforme Anexo D). 

 

Consentimento da Instituição e dos participantes 

 A pesquisa teve consentimento do CEJUSC do Fórum de Santana-SP (Anexo E), bem 

como consentimento dos participantes que aceitaram responder os questionários (Anexo F).  

 

Benefícios e desfecho esperado: 

Espera-se que a mediação judicial comprove ser realmente benéfica para cooperação 

das pessoas em conflito, bem como melhore os indicadores de saúde dos filhos menores dos 

pais em separação ou separados. 

 

Orçamento para o projeto:  

O projeto será feito com orçamento próprio da pesquisadora Carolina Viana de Barros. 

 

Compromisso ético de informação de resultados: 

Os resultados do estudo são divulgados aos participantes da pesquisa que manifestam 

interesse em saber os resultados. Os resultados da pesquisa são encaminhados aos 

participantes por e-mail. 

 

5 ANÁLISES 

 

Os dados foram analisados com recurso ao software SPSS (Statistic Package for 

Social Sciences). Dado o tamanho da amostra e o carácter exploratório do presente estudo, foi 

realizada estatística não paramétrica. Em primeiro lugar, será apresentada estatística 

descritiva, nomeadamente informações relativas a medidas de tendência central e dispersão. 

Relativamente à estatística inferencial, foi utilizado o teste de Wilcoxon, para comparação das 
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variáveis nos dois momentos da primeira sessão de mediação (pré e pós) na aplicação do TAI 

adaptado, bem como teste de Wilcoxon para comparação da situação da saúde mental das 

crianças e adolescentes pelo SDQ na primeira sessão (diferença entre resposta das mães e dos 

pais).  

Devido à existência de apenas um casal com todos os dados válidos para todos os 

instrumentos e momentos de avaliação (pré sessão de mediação e pós sessão de mediação em 

uma primeira sessão e em sessão de follow up), foi realizada uma análise mais aprofundada 

desse caso.  

 

6 RESULTADOS  

 

Dos 76 casais em que foi tentada a coleta, verificou-se, pela tabela a seguir as 

seguintes características das mediações com os critérios de inclusão: 

 

Tabela 5- Características da amostra de casos que incluíam todos os critérios da pesquisa (N = 

76) 

  Frequência (%) 

Hora das 

Mediações 

9h - 10h30 11 (14,5%) 

10h30 - 12h30 30 (39,5%) 

13h30 - 15h30 14 (18,4%) 

15h30 - 17h 18 (23,7%) 

16h - 18h 3 (3,9%) 

Assunto das 

Mediações 

Divórcio 2 (2,6%) 

Guarda 3 (3,9%) 

Alimentos 4 (5,3%) 

Visitas 6 (7,9%) 

Divórcio e 

demais assuntos 

(guarda, 

alimentos, 

visitas) 

12 (15,8%) 

Alimentos, 

guarda e visitas 

(vários assuntos 

sem discussão 

de divórcio) 

49 (64,5%) 

Pré ou Processual Pré-Processual 71 (93,4%) 

Processual 5 (6,6%) 

Marcaram Oficina Sim, Oficina de 5 (21,7%) 
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de Pais e/ou 

Atendimento 

terapêutico? 

Pais 

Sim, Oficina de 

Pais e 

Terapia/Coach 

1 (4,3%) 

Não 17 (73,9%) 

 

A maioria dos contatos ocorreu do meio da manhã e início da tarde (das 10h30 às 

12h30 foram 39,5% dos casos e das 13h30 às 15h30 foram 18,4% dos casos). Os assuntos de 

mediação combinados foram mais frequentes, com assuntos que não envolviam divórcio (mas 

que envolviam discussão sobre assuntos importantes para a criança ou adolescente) mais 

comuns – 64,5% dos casos.  

Propositadamente, a maioria dos casos selecionados foi pré-processual tendo as 

coletas de sucesso (os 27 casos e 46 participantes) todos sidos de casos pré-processuais. Isso 

porque haveria riscos de conflitos com os juízes das varas processuais e possibilidade de ter 

que solicitar permissão para todos os juízes de família do fórum quanto à possibilidade de 

coleta, o que seria inviável.  

De todos os casos incluídos no período de dois meses de avaliação, 21,7% foram 

indicados para Oficina de Pais oferecida no fórum, 4,3% teve Oficina de Pais e Atendimento 

Terapêutico recomendado e 73,9% dos casos não teve nenhum destes serviços oferecidos pelo 

fórum marcados. 

 

6.1 Análise descritiva dos dados sociodemográficos dois pais avaliados (N= 46) 

 

A amostra teve 50% de homens (pais) e 50% de mulheres (mães), que responderam 

aos questionários. Os demais dados obtidos dos questionários sociodemográficos podem ser 

resumidos de forma mais clara nos subtópicos seguintes.  

 

6.1.1 Cor dos participantes (N = 46) 

 

 Considerando a amostra de 46 participantes, a maior porcentagem de pessoas declarou 

ser da cor branca (41,3%), contudo, pessoas autodeclaradas pardas (37%) e negras (13%) 

possuem maior porcentagem na amostra se somadas. A população de asiáticos da amostra foi 

de 4,3% e de pessoas que não quiseram declarar sua cor de 4,3%. Segundo os dados oficiais 

de amostras por domicílio, a porcentagem da população brasileira autodeclarada seria de: 

45,22% brancas, 45,06% pardas, 8,86% Negras, 0,47% amarela/asiática, 0,38% indígena 

(IBGE, 2015).  
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 O gráfico a seguir mostra a distribuição da amostra de forma mais clara: 

 

 

 

Gráfico 1- Cor dos participantes (N = 46) 

 

 

 

6.1.2 Escolaridade (N = 46) 

 

O nível de escolaridade mais frequente dos participantes foi de Ensino Médio 

Completo, com 30,4%. Contudo, importante destacar que a porcentagem de pessoas com 

nível educacional menor do que Ensino Médio Completo (8,69% Fundamental Incompleto, 

17,39% Fundamental Completo, 13,04% Ensino Médio Incompleto) somada é igual a, 

aproximadamente, 39,12%. Este baixo nível educacional e, considerando o alto nível de 

analfabetismo cultural trouxeram dificuldades de aplicação dos questionários, principalmente 

do TAI, que envolve leitura, compreensão e classificação rápida de palavras. 

 Além disso, 17,69% possuíam Ensino Superior incompleto e 8,69%, apenas, possuíam 

Ensino Superior Completo.  

 O gráfico 3, a seguir, demonstra com mais clareza a distribuição da escolaridade da 

amostra dos pais e mães avaliados: 
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Gráfico 2- Escolaridade dos pais e das mães total (N = 46) 

 

 

Procurando entende melhor os tipos de cursos do Ensino Superior dos participantes, foi 

verificado quais foram os cursos de Ensino Superior entre as pessoas que declarara tê-lo 

concluído. Os cursos foram: Engenharia (2,17%) , Gestão de RH (2,17%), Educação Física 

(4,34%), Comércio Exterior (2,17%), Enfermagem (4,34%), Logística (2,17%) e Pedagogia 

(4,34%),. Os cursos de maior porcentagem entre os participantes (aproximadamente 4,35%) 

foram Ensino Superior foram Pedagogia, Enfermagem e Educação Física - todos em igual 

frequência na amostra, sendo que todos os que cursaram Pedagogia e Enfermagem eram 

mulheres e todos os que cursaram Educação Física eram homens. 6.1.3 Idade (N = 45) 

 

De uma amostra de 46 participantes, neste item houve uma perda. De uma amostra de 

N = 45 válido, obteve-se uma média e mediana de 35 anos para os participantes da pesquisa, 

com um mínimo de idade de 18 anos e máximo de idade de 53 anos e desvio padrão de 9,19.  

O Gráfico 3, a seguir, ilustra a distribuição da idade dos participantes: 
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Gráfico 3- Idade dos participantes da pesquisa (N = 45) 

 

 

6.1.4 Número de filhos por pessoa pesquisada (N = 46) 

 

Em média, na amostra analisada, as pessoas possuíam 2 filhos. Neste item, as pessoas 

podiam considerar filhos menores de 18 anos e maiores de 18 anos, bem como filhos com 

outros parceiros, pois o objetivo era avaliar a quantidade de filhos de cada pessoa, uma vez 

que, como supracitado na introdução, pessoas com mais filhos reportam níveis aumentados de 

conflito.  

O gráfico 4 a seguir ilustra mais detalhadamente a quantidade de filhos por pessoa da 

amostra: 
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Gráfico 4 – Quantidade de filhos de cada pessoa  

 

 

6.1.5 Classe social da amostra (N = 46) 

 

A análise de classe social da amostra teve como base no critério de classificação 

econômica Brasil da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) (ABEP, 2018). 

As maiores porcentagens indicam que as pessoas avaliadas eram predominantemente de 

classe média. Apenas um dos participantes pertencia a classe A e apenas dois participantes 

pertenciam a classe B1. Preocupante que 3 participantes foram avaliados como classe D-E, o 

que se sabe, conforme relatado na introdução, que o fator renda gera maiores níveis de 

conflito e maiores riscos de saúde mental infantil para crianças. 

 O gráfico 5 a seguir ilustra a distribuição de classes sociais da amostra avaliada: 
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Gráfico 5- Classes sociais dos participantes (N = 46) 

 

 

6.2 Análise de dados complementares colhidos no questionário sociodemográfico (N = 44) 

  

 A análise de média de tempo de relacionamento do casal verificou que dos 44 

participantes que responderam a este item, a média de tempo de relacionamento foi de 8,52 

anos e mediana de 6 anos, conforme pode-se observar no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 6 – Duração informada dos relacionamentos (N = 44) 
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Além do tempo de duração do relacionamento, os casais responderam às seguintes 

questões pessoais e subjetivas: 

 

- Está usando mediação para divórcio? 

- Está usando a mediação para resolver outras questões relativas à criança (alimentos, guarda, 

visitas), que não divórcio? 

- Divorciou por mediação no passado? 

- Possui problema de saúde mental (diagnosticado)? 

- Algum dos dois (você ou ex) possuía mais poder de alguma forma? 

- Se algum dos dois possuía mais poder de alguma forma, quem possuía? 

- Quem tem mais estudo? 

- Quem tem mais renda? 

- Quem cuida mais dos filhos? 

- Com quem moram os filhos? 

- Filhos foram planejados? 

- Teve filhos com parceiros diferentes? 

- Possui filhos com alguma deficiência (física, intelectual ou genética, por exemplo)? 
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A partir destas perguntas de aprofundamento e controle quanto a fatores impactantes 

no conflito, foram feitas análises descritivas da amostra de 46 participantes e os resultados 

obtidos podem ser apresentados na seguinte tabela: 

 

Tabela 6 – Resultados das perguntas complementares do questionário sociodemográfico (N = 

46) 

  Frequência (%) 

Usou mediação para divórcio? Sim 23 (50) 

 Não 23 (50) 

Usou mediação para questões 

de casal/criança, que não 

divórcio? 

Sim 23 (50) 

 Não 23 (50) 

Divorciou por mediação no 

passado? 

Sim 1 (2,2) 

 Não 45 (97,8) 

Algum dos dois tinha mais 

poder de alguma forma? 

Sim 28 (60,9) 

 Não 18 (39,1) 

Quem tinha mais poder? Eu (mulher) 8 (17,40) 

 Eu (homem) 0  

 Mulher informa que ex 8 (17,40) 

 Homem informa que ex 12 (26,1) 

 Não informou/não quis 

responder 

18 (39,1) 

Quem tem mais estudo? Eu (mulher) 19 (41,3) 

Eu (homem) 10 (21,7) 

Mulher informa que ex 5 (10,9) 

 Homem informa que ex 10 (21,7) 

 Igual 1 (2,2) 

 Não informou/não quis 

responder 

1 (2,2) 

Quem tem melhor renda? Eu (mulher) 7 (15,2) 

 Eu (homem) 8 (17,4) 
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 Mulher informa que ex 15 (32,6) 

 Homem informa que ex 11 (23,9) 

 Igual 1 (2,2) 

 Não informou/não quis 

responder 

4 (8,7) 

Quem cuida mais das crianças? Eu (mulher) 22 (47,8) 

 Eu (homem) 4 (8,7) 

 Mulher informa que ex 0 

 Homem informa que ex 17 (37) 

 Ambos 2 (4,3) 

 Não informou/não quis 

responder 

1 (2,2) 

Com quem moram os filhos? Eu (mulher) 19 (41,3) 

 Eu (homem) 2 (4,3) 

 Mulher informa que ex 0 

 Homem informa que ex 19 (41,3) 

 Ambos 5 (10,9) 

 Não informou/não quis 

responder 

1 (2,2) 

Filhos foram planejados? Sim 15 (32,6) 

 Não 31 (67,4) 

Teve filhos com parceiros 

diferentes? 

Sim 10 (21,7) 

 Não 36 (78,3) 

Possui filhos com alguma 

deficiência (física, intelectual 

ou genética)? 

Sim 2 (4,3) 

 Não 44 (95,7) 

 

6.3 Análise do questionário SDQ  

 

6.3.1 Análises descritivas gerais das crianças avaliadas 
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 As Tabelas 7 e 8 apresentam dados descritivos relativos ao sexo e idade dos filhos dos 

casais avaliados no estudo (N = 36 crianças/adolescentes).  

 

Tabela 7 – Sexo das crianças avaliadas pelos pais no SDQ (N = 36) 

 

  Frequência (%) 

Sexo das crianças Feminino 12 (33,3) 

Masculino 24 (66,7) 

 

Tabela 8 – Idade das crianças avaliadas pelos pais no SDQ (N = 36) 

 Idade 

Média 6,47 

Mediana 5,00 

Desvio padrão 4,352 

Mínimo e máximo 2-17 

 

 

6.3.2 Análises descritivas das visões dos pais e das mães pelas respostas do questionário SDQ 

 

 A partir da aplicação de questionários de SDQ, dividiram-se as respostas por 

questionários respondidos pelos pais e questionários respondidos pelas mães em dois 

momentos: sessão 1 e sessão 2. A maior amostra foi de participantes que aderiram na primeira 

sessão, por isso há uma melhor oportunidade de comparação entre as respostas obtidas entre 

visões de pais e mães neste momento.  

  Nas segundas sessões, que deveriam ser as sessões de follow up/acompanhamento, 

houve grande número de perdas pelas seguintes razões: primeiramente, por grande número de 

ausências nas segundas sessões (muitas pessoas desistem ou decidem entrar com processo 

judicial para resolver o conflito), resolução do conflito já na primeira sessão (por isso, muitas 

vezes, não há continuidade), bem como menor aderência à resposta a pesquisa na segunda 

sessão. 
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 Por causa do número pequeno de participantes na sessão 2 respondendo o SDQ, não 

foi possível realizar teste de análise de melhora das crianças pelo SDQ em dois momentos, 

mas apenas uma análise das diferenças de avaliação entre pais e mães. Estes dados de 

diferenças entre pais e mães não deixam de ter um valor aos objetivos da pesquisa, uma vez 

que a competição ou cooperação do ex-casal pode eventualmente aumentar ou diminuir o grau 

de diferença de avaliação entre pais e mães também. 

 A tabela 9 demonstra os resultados da sessão 2 que, devido ao baixo número de 

participantes, terá uma melhor análise no item 6.5 Estudo de Caso.  

 

Tabela 9 – Análise dos filhos - perspectivas pais vs mães em cada subescala do SDQ (N = 36) 

– sessão 2 

  Pai - frequência  

(% válida) 

Mãe - frequência  

(% válida)  

Problemas 

emocionais 

Normal 1 (50%) 1 (100%) 

 Anormal 1 (50%) 0 

 Perdas 34 35 

Problemas de 

conduta 

Normal 1 (50%) 1 (100%) 

 Anormal 1 (50%) 0 

 Perdas 34 35 

Hiperatividade Normal 2 (100%) 1 (100%) 

 Perdas 34 35 

Problemas com pares Normal 2 (100%) 1 (100%) 

 Perdas 34 35 

Escala prosocial Normal 2 (100%) 1 (100%) 

 Perdas 34 35 

Total SDQ Normal 1 (50%) 1 (100%) 

 Limítrofe 1 (50%) 0 

 Perdas 34 35 

Total - suplemento de 

impacto 

Normal 1 (50%) 1 (100%) 

 Limítrofe 1 (50%) 0 

 Perdas 34 35 
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 Desta forma, a seguir, cada item avaliado pelo SDQ na sessão 1 e analisado mais 

pormenorizadamente por meio desta análise de diferenças descritivas. 

 

a) Problemas emocionais do filho – comparação perspectiva pais vs mães 

 

Gráfico 7 - Resultado de respostas de Problemas Emocionais (pais)  

 

 
 

 

Gráfico 8 - Resultado de respostas de Problemas Emocionais (mães) 

 

 
 

 

 As respostas dos pais ao SDQ sobre seus filhos no quesito problemas emocionais 

mostra que, conforme ilustra o gráfico 14, 52,78% seriam normais, 8,33% limítrofes, 22,22% 
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anormais, havendo 16,67% de perdas. Comparativamente, para mães, conforme gráfico 15, os 

resultados foram de 58,33% como normal, 11,11% limítrofe, 16,67% anormal, com 13,89% 

de perdas. A diferença percentual entre pais e mães quando se tratando de anormalidade é de 

aproximadamente 6% neste item avaliado, com os pais tendo maior indicação de 

anormalidade. 

 

b) Problemas de conduta do filho – comparação perspectiva pai vs mães 

 

Gráfico 9 - Resultado de respostas de Problemas de Conduta (pais) 

 

 
 

 

Gráfico 10 - Resultado de respostas de Problemas de Conduta (mães) 
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 As respostas dos pais ao SDQ sobre seus filhos no quesito problemas de conduta 

mostra que, conforme ilustra o gráfico 16, 41,67% seriam normais, 5,56% limítrofes, 36,11% 

anormais, havendo 16,67% de perdas. Comparativamente, para mães, conforme gráfico 17, os 

resultados foram de 44,44% como normal, 8,33% limítrofe, 33,33% anormal, com 13,89% de 

perdas. A diferença percentual entre pais e mães quando se tratando de anormalidade é de 

aproximadamente 3% neste item avaliado, com os pais, novamente, tendo maior indicação de 

anormalidade. 

 

c) Hiperatividade do filho – comparação perspectiva pai vs mães 

 

Gráfico 11 – Resultado de respostas de Hiperatividade (pais) 

 
 

 

Gráfico 12 - Resultado de respostas de Hiperatividade (mães) 
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 As respostas dos pais ao SDQ sobre seus filhos no quesito hiperatividade mostra que, 

conforme ilustra o gráfico 18, 50% seriam normais, 13,89% limítrofes, 19,44% anormais, 

considerando haver 16,67% de perdas. Comparativamente, para mães, conforme gráfico 19, 

os resultados foram de 58,33% como normal, 13,89% limítrofe, 13,89% anormal, com 

13,89% de perdas. A diferença percentual entre pais e mães quando se tratando de 

anormalidade é de aproximadamente 5% neste item avaliado, com os pais, novamente, tendo 

maior indicação de anormalidade. 

 

 

d) Problemas com pares pais vs mães 

 

Gráfico 13 – Resultado de respostas de Problemas com Pares (pais) 

 
 

Gráfico 14 - Resultado de respostas de Problemas com Pares (mães) 
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 As respostas dos pais ao SDQ sobre seus filhos no quesito problemas com pares 

mostra que, conforme ilustra o gráfico 20, 44,44% seriam normais, 16,67% limítrofes, 

22,22% anormais, considerando haver 16,67% de perdas. Comparativamente, para mães, 

conforme gráfico 21, os resultados foram de 61,11% como normal, 8,33% limítrofe, 16,67% 

anormal, com 13,89% de perdas. A diferença percentual entre pais e mães quando se tratando 

de anormalidade é de aproximadamente 6% neste item avaliado, com os pais, novamente, 

tendo maior indicação de anormalidade. 

 

f) Escala Prosocial do filho – comparação perspectiva pais vs mães 

 

Gráfico 15 - Resultado de respostas de Escala Prosocial (pais) 

 

 

 
 

 

Gráfico 16 - Resultado de respostas de Escala Prosocial (mães) 
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 As respostas dos pais ao SDQ sobre seus filhos no quesito de escala prosocial mostra 

que, conforme ilustra o gráfico 22, 66.67% seriam normais, 11,11% limítrofes, 5,56% 

anormais, considerando haver 16,67% de perdas. Comparativamente, para mães, conforme 

gráfico 23, os resultados foram de 63,89% como normal, 5,56% limítrofe, 16,67% anormal, 

com 13,89% de perdas. A diferença percentual entre pais e mães quando se tratando de 

anormalidade é de aproximadamente 11% neste item avaliado, com as mães tendo maior 

indicação de anormalidade – o maior nível de diferença porcentual entre pais e mães em todos 

os itens avaliados. 

 

g) Total do SDQ do filho – comparação perspectiva pais vs mães 

 

Gráfico 17 - Resultado de respostas total do SDQ (pais) 

 
 

 

Gráfico 18 - Resultado de respostas total do SDQ (mães) 
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 As respostas dos pais ao SDQ sobre seus filhos no resultado total do SDQ mostram 

que, conforme ilustra o gráfico 24, 41,67% seriam normais, 11,11% limítrofes, 30,56% 

anormais, considerando haver 16,67% de perdas. Comparativamente, para mães, conforme 

gráfico 25, os resultados foram de 55,56% como normal, 5,56% limítrofe, 25% anormal, com 

13,89% de perdas. A diferença percentual entre pais e mães quando se tratando de 

anormalidade é de aproximadamente 5% neste item avaliado, com os pais tendo maior 

indicação de anormalidade. 

 

h) Total do suplemento de impacto SDQ do filho – comparação perspectiva pais vs mães 

 

Gráfico 19 - Resultado de respostas total do suplemento de impacto SDQ (pais) 

 

 
 

Gráfico 20 - Resultado de respostas total do suplemento de impacto SDQ das (mães) 
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 As respostas dos pais ao SDQ sobre seus filhos no resultado total do suplemento de 

impacto do SDQ mostram que, conforme ilustra o gráfico 26, 72,22% seriam normais, 5,56% 

limítrofes, 5,56% anormais, considerando haver 16,67% de perdas. Comparativamente, para 

mães, conforme gráfico 27, os resultados foram de 69,44% como normal, 5,56% limítrofe, 

11,11% anormal, com 13,89% de perdas. A diferença percentual entre pais e mães quando se 

tratando de anormalidade é de aproximadamente 5% neste item avaliado, com as mães tendo 

maior indicação de anormalidade. 

 

 

6.3.3 Análises inferenciais 

 

  De acordo com o resultado do teste de Wilcoxon, não há diferenças significativas 

entre as respostas de pais e de mães em cada subescala do SDQ, bem como do valor total do 

teste e valor total de suplemento de impacto, conforme possível verificar na tabela a seguir  

 

Tabela 10 – Teste de diferenças de Wilcoxon SDQ mães vs pais na sessão 1 (N = 36) 

 

 

 

 

 

 Perspectiva 

Mães 

M (DP) 

Perspectiva 

Pais 

M (DP) 

Z p 
Magnitude 

do efeito 

Problemas 

emocionais 
2,53 (2,31) 3,32 (2,62) -1,02 0,64 Pequena 

Problemas de 

conduta 2,97 (2,25) 2,83 (2,24) -0,52 
0,31 Pequena 

Hiperatividade 3,90 (2,50) 4,14 (2,57) -0,38 0,60 Pequena 

Problemas com 

pares 
2,10 (1,68) 2,47 (1,71) -0,151 0,70 

Pequena 

Escala prosocial 7,04 (2,25) 7,69 (2,31) -1,32 0,88 Pequena 

Valor total SDQ 12,18 (7,94) 13,13 (7,41) -0,46 0,18 Pequena 

Total suplemento de 

impacto SDQ 
0,39 (0,88) 0,30 (0,87) -0,42 0,68 

Pequena 
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6.4 Análise do questionário TAI adaptado (N = 5) 

  

 Cinco participantes aceitaram realizar o teste TAI adaptado para aplicativo. Destes 

participantes, três eram homens e duas eram mulheres. Um casal que respondeu o 

questionário antes e após a primeira sessão de mediação também teve seu resultado perdido 

por erro do aplicativo após aplicação do teste no dia (o erro foi sanado, contudo os dados 

desse casal foram perdidos). 

 Foi realizada análise dos dados pelo teste de Wilcoxon, com os resultados conforme as 

tabelas que seguem: 

 

Tabela 11– Teste de diferenças de Wilcoxon TAI adaptado 

 Média Score TAI 

Score_pos_1 < 

Score_pre_1: 

Z (4) p Magnitude do  

efeito 

Teste de diferenças 

pré e pós sessão 1 

do Teste de 

Associação 

Implícita (TAI) 

3,25 -1.48 0,14 Grande 

 

 

 

 Não há diferenças significativas entre TAI pré e TAI pós a sessão, na primeira sessão 

de mediação, Z = -1,483, p = 0,14. Porém, o efeito encontrado é de magnitude grande, r = - 

0,52. De acordo com os dados descritivos, verificou-se que em 4 dos 5 casos houve 

diminuição do coeficiente do TAI no momento após a sessão (na comparação teste TAI pré e 

teste TAI após a 1a sessão).  

O teste de TAI pré e TAI pós segunda sessão não pôde ser realizado devido ao número 

muito reduzido de participantes. 
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6.5 Estudo de caso  

 

Entre todos os casos avaliados na pesquisa, apenas um dos casais completou 

adequadamente o teste TAI pré e pós sessão de mediação, bem como o SDQ e questionário 

sociodemográfico, além de proceder à avaliação do TAI (pré e pós sessão), bem como 

resposta a SDQ, na sessão 2 (não houve mais sessões marcadas e a sessão 2 teve como 

resultado acordo definitivo sobre não só os problemas de alimentos, guarda e visitas, como 

houve até acordo extra sobre partilha de bens). 

Este casal, entre as 46 pessoas avaliadas, possuía as seguintes características, que, 

segundo indicam os estudos sobre escolaridade, renda e idade dos pais supramencionados na 

introdução, podem ter sido diferenciais para os resultados obtidos: Ao pai possuía nível 

educacional melhor (Superior Incompleto) e a mãe havia concluído ensino médio, ambos 

estavam empregados e tinham uma média de renda (cada) superior a R$ 1.691,44 – conforme 

a classificação de renda da ABEP (ABEP, 2018), a mãe veio acompanhada em sessão de 

advogada, informaram ter planejado a gravidez da criança com antecedência de 3 meses, a 

mulher era mais velha (40 anos; vs. Homem – 35 anos). O filho de ambos tinha 3 anos, sendo 

que os pais relataram que tiveram ela mais velhos e com melhor estabilidade financeira. 

 

Gráfico 21 - Evolução dos participantes medida pelo TAI adaptado 

 

 

Pela observação do gráfico de evolução do casal pela aplicação do TAI adaptado é 

possível observar uma melhora do casal em termos de cooperação (diminuição do valor 
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obtido na TAI). No caso da mulher, esta melhoria prolongou-se no tempo entre a primeira e 

segunda sessão de mediação em níveis de colaboração. A mulher do casal possuía valores de 

coeficiente tendentes a competição mais acentuado (valores de coeficiente positivo 

demonstram mais tendência à competição) ao início da primeira sessão, que foi bastante 

atenuado/neutralizado (com a diminuição do valor para mais próximo de zero). Na segunda 

sessão restou claro que o nível de competição da mulher avaliada estava já muito mais baixo 

do que no início da primeira sessão. Infelizmente, a mulher na segunda sessão teve uma leve 

piora (aumento) do nível de competição relativo ao ex-companheiro. Comparando a evolução 

do homem do casal, verifica-se que este já apresenta um nível mais tendente à cooperação 

com a ex-companheira no pré-primeira sessão (o coeficiente negativo indica mais tendência à 

imagem de cooperação relativa a ex-companheira), que melhora ainda mais ao final da sessão 

(pós primeira sessão). O homem no pré - sessão 2 volta a apresentar valor semelhante ao valor 

de cooperação do início da pré – sessão 1, mas novamente tem uma melhora após a segunda 

sessão.  

Entre as sessões, os pais tiveram acesso ao programa do Fórum e do CEJUSC de 

Oficina de Pais e filhos também, o que visa manter os efeitos de cooperação das mediações e 

conscientizar os pais quanto a problemas que podem afetar as crianças quanto a conflitos 

parentais (como alienação parental, por exemplo). 

 

Gráfico 22 - Evolução dos indicadores de saúde mental infantil entre a 1ª sessão de mediação 

e 2ª sessão de mediação aferida pela aplicação do SDQ nas duas sessões 

 

 

Pela observação do gráfico é possível observar uma melhora do relato dos pais quanto 

indicadores de saúde mental infantil do seu filho. Na primeira sessão, a resposta do SDQ do 
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pai resulta em indicador que demonstra anormalidade geral dos indicadores de seu filho 

(pontuação de 18), enquanto a resposta do questionário SDQ da mãe indica normalidade. Em 

segunda sessão, a resposta da mãe ao SDQ continua a indicar normalidade dos indicadores de 

saúde mental de seu filho, porém as respostas do pai ao SDQ indicam melhora do estado de 

saúde mental de seu filho, demonstrando pontuação limítrofe (16 pontos). 

 

7 DISCUSSÃO, LIMITAÇÕES DA PESQUISA E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa foi uma das primeiras no Brasil quanto a preocupação de entendimento de 

efeitos psicológicos de cooperação e indicadores de saúde mental em crianças e adolescentes 

no contexto da mediação – conforme já explorado na introdução desta pesquisa (uma vez que 

pesquisando em buscadores como periódicos CAPES, por exemplo, poucas pesquisas que, de 

fato, tratam de mediação de conflitos não empregam tecnologia ou coleta de dados empíricos 

com análises estatísticas – em geral, tratam-se trabalhos de revisão bibliográfica), analisando 

de forma estatística dados de CEJUSC e utilizando aportes tanto da metodologia quantitativa, 

bem como da metodologia de qualitativa. Ademais, teve contribuição para inovação 

tecnológica com o desenvolvimento de tecnologia para tablets e celulares de aplicação do 

Teste de Associação Implícita, bem como inovou adaptando este teste para o contexto da 

cooperação – importante indicador para a mediação de conflitos. Entretanto, o estudo, 

principalmente no momento de sua coleta, teve diversas perdas, o que nitidamente evidencia 

críticas e limitações que necessitam ser discutidas. 

Foram realizadas tentativas de coleta com 76 casais que se enquadravam nos critérios 

de inclusão da pesquisa no período de 1 de março de 2019 a 30 de abril de 2019 (2 meses de 

coleta). Contudo, devido a diversas dificuldades – nomeadamente de compreensão das 

questões e tarefas (provavelmente pela baixa escolaridade de muitos dos participantes), 

possível alto nível de estresse dos participantes, atraso dos participantes para as sessões, 

ausência dos participantes nas sessões e mesmo recusas para a realização da pesquisa, 

verificou-se uma perda muito grande, tendo apenas 27 casos tido sucesso de realização. 

Destes 27 casos, alguns pais ou mães recusaram-se a responder os questionários, mas o outro 

membro do casal aceitou e a pessoa foi avaliada. Devido a queixas de alta complexidade e de 

dificuldades de compreensão do TAI, verificamos uma maior proporção de realização deste 

instrumento por pessoas com maior nível social e de instrução. 

Apenas um caso teve aplicação de todos os questionários e aplicação, novamente, de 

todos os questionários em sessão de follow up. Em primeira sessão, dois casos (incluindo o 
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caso de sucesso com follow up) tiveram todos os questionários respondidos, com antes e 

depois da aplicação do TAI, inclusive. Um dos casos teve aplicação parcial completa de todos 

os questionários, pois apenas o homem do casal respondeu o depois do TAI na primeira 

sessão. Um caso teve aplicação de todos os questionários e apenas o antes da sessão de 

aplicação do TAI da primeira sessão. Os demais 23 casos só tiveram resposta dos 

questionários SDQ e sociodemográfico. Desta forma, obteve-se um total de 4 mães e 4 pais 

respondendo o TAI pré primeira sessão de mediação e apenas 3 pais e 2 mães respondendo o 

pós TAI de primeira sessão de mediação.  

 Nas sessões de mediação 2, o nível de aderência à pesquisa foi ainda menor, mesmo os 

participantes tendo aceitado na primeira sessão a realização da pesquisa, tanto por abandono 

da mediação pelas partes, como conclusão do conflito de outras formas (que devem 

igualmente ser pesquisadas) e como recusa a resposta dos testes em segunda sessão por relato 

de alto estresse e ansiedade de participantes. Neste caso, sugere-se que em outras pesquisas 

futuras sejam organizadas coletas de forma a proporcionar maior aderência dos participantes 

às coletas.  

 Igualmente, estudos de possibilidades de diminuição dos níveis de estresse e ansiedade 

antes e após as sessões de mediação poderia auxiliar não somente nas coletas, como em 

possível melhor eficácia da mediação como procedimento. O CEJUSC Santana, por exemplo, 

é um Centro de resolução de conflitos vanguardista que trabalha sempre em meios de 

amenizar possíveis níveis de estresse, tendo proposto projeto de terapia com cães antes de 

sessões, inclusive. Outros projetos como este devem ser criados, avaliados e estudados para 

desenvolver melhor a resolução pacífica de conflitos, bem como permitir maior possibilidade 

de adesão às coletas de pesquisa antes e após mediação também (com criação de técnicas de 

redução de níveis de estresse para realização de pesquisa e aderência a pesquisa). 

 

7.1 Cooperação: Discussão e limitações dos resultados obtidos 

 

 A maior dificuldade da pesquisa foi quanto à coleta do TAI adaptado, pois a população 

frequentadora dos CEJUSCs e dos Fóruns (Tribunais), em sua maioria é de uma população de 

escolaridade baixa. Pela complexidade do TAI e algumas reclamações das pessoas para 

realizar TAI, apenas casos de pessoas com maior nível de instrução tiveram a oportunidade de 

realização do TAI. A complexidade identificada foi a extensão do teste (tempo total de teste e 

número de telas de associação), bem como dificuldade de leitura das pessoas trabalhada em 

conjunto com compreensão da palavra, seguida de classificação desta – o que se torna um 
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processo cognitivo mais difícil para pessoas de menor nível de escolaridade. Conforme 

supracitado, associação de nível de cooperação dos pais está ligada a maior renda e maiores 

níveis de escolaridade, além de melhores relações com os filhos (PARKINSON, 2016). Deste 

modo, a menor participação de pessoas na coleta do TAI por conta de escolaridade também 

pode indicar maiores níveis de conflitos nas mediações do CEJUSC, possíveis riscos para a 

relação com os filhos e consequente possível risco de indicadores de saúde mental dos filhos. 

A baixa adesão de participantes à aplicação do TAI, per se, é relevante a se considerada, pois 

estas dificuldades representam possível desafio ainda maior para o procedimento de 

mediação- uma vez que podem indicar maior dificuldade de cooperação.   

 Pelo estudo de caso do caso que teve acompanhamento de todos os questionários, 

principalmente a aplicação do TAI adaptado no pré e pós sessão 1 e 2, verificou-se uma 

melhora do casal: a mulher, que tinha coeficiente mais tendente a associação de ex com 

competição, passou a ter este efeito diminuído de uma forma geral com as sessões de 

mediação; igualmente, o homem, que já possuía uma visão de maior cooperação com a sua ex 

(tinha coeficiente negativo), teve uma melhora de cooperação no antes e após sessão 1 e 

sessão 2, em que pese o efeito não tenha sido mantido de uma sessão para outra.  

 Um fator a ser considerado na aplicação do TAI no estudo de caso é a Oficina de Pais 

e Filhos, que foi realizada com o pai e mãe entre as sessões e que pode ter auxiliado a 

potencializar ou manter efeitos cooperativos obtidos na sessão de mediação. Outros estudos 

deverão realizar testes com grupos que passaram por Oficinas de Pais e Filhos e grupos que 

não passaram, bem como analisar uma amostra maior. 

 Outros estudos realizados em outros países já verificaram a previsão de efeitos de 

melhora da cooperação de ex-cônjuges com filhos com a utilização do procedimento de 

mediação para resolução de conflitos de divórcio e decorrentes deste (guarda, alimentos, 

visitas das crianças). Conforme citado na introdução, existem ao menos duas formas de 

abordagem de mediação familiar envolvendo filhos menores de idade- a abordagem de foco 

na criança e de inclusão da criança, em que ambos os procedimentos visam conscientizar os 

pais sobre sua responsabilidade de criar estratégias para um melhor cuidado com os filhos 

após o divórcio, com a diferença de que neste último tipo de abordagem (inclusão) há uma 

consulta com criança ou com o adolescente – através de um psicólogo ou terapeuta- com uma 

sessão posterior de mediação com foco em estratégias com base nos problemas relatados 

pelos filhos (MCINTOSH, 2008). Na pesquisa realizada no CEJUSC Santana, a abordagem é 

mais focada no tipo de foco na criança, sendo não tão comum a inclusão da criança no 

procedimento.   
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 Neste sentido, conforme já citado na introdução, em estudo feito na Austrália com 181 

famílias e 174 crianças, verificou-se que entre a abordagem de foco na criança e a abordagem 

de inclusão da criança no procedimento de mediação familiar, houve uma tendência de 

melhoras mais significativas de indicadores de saúde mental de crianças durante o ano 

avaliado - avaliada por relato parental com o questionário Strengths and Difficulties 

Questionnaire, SDQ, (GOODMAN, 1997)- e melhoras mais acentuadas de cooperação de 

pais nos três primeiros meses de mediação - avaliada pela Medida de Aliança Parental quando 

utilizando a abordagem de inclusão da criança (MCINTOSH, 2008). De fato, no caso da 

cooperação, pelo estudo de caso avaliado nesta pesquisa, houve melhora da cooperação do 

casal em um período relativamente curto (aproximadamente um mês entre as sessões 1 e 2 

avaliadas).  

 Futuros estudos com um número maior de casos para aplicação da ferramenta do TAI 

adaptado podem verificar com maior solidez estes resultados do estudo de caso. Estudos 

futuros também devem explorar a aplicação do TAI adaptado em associação também com 

outras ferramentas para verificar outros aspectos dos efeitos da mediação. Igualmente, o 

desenvolvimento desta tecnologia pode ser melhorado em outros estudos para que a pesquisa 

em mediação de conflitos continue e prospere.  

 

 

 

 

 

 

7.2 Saúde Mental dos filhos: Discussão e limitações dos resultados obtidos  

 

 O questionário SDQ, utilizado para verificar indicadores de saúde mental das crianças 

e dos adolescentes, teve um índice alto de respostas pelos pais e pelas mães – que geralmente 

demonstravam-se preocupados em cuidar dos filhos e entender mais sobre sua saúde mental. 

Os resultados dos testes SDQ, quando feita a média entre pais e entre as mães de cada item 

individual mostram que aproximadamente um quarto das crianças de 2 a 17 anos possuem um 

resultado anormal, o que é um número preocupante, considerando-se que os efeitos dos 

problemas de saúde mental das crianças podem ter efeitos de longo prazo em parcela 

importante destas crianças.  
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 Os pais das crianças tiveram mais respostas do teste SDQ de resultados de 

anormalidade maiores do que comparado aos questionários respondidos pelas mães em todos 

os quesitos, menos no item escala prosocial – neste item em particular a diferença entre mães 

e pais foi o maior, inclusive. Os pais possivelmente agravam a situação de seus filhos por 

conta de brigas por guarda de filhos, brigas por visitas de filhos, além de problemas 

específicos de impedimentos de visitação e contato com filhos relatado em pessoalmente por 

pais em maioria dos casos de pedidos de mediação para estabelecimento de visitas – mais de 

um pai respondeu por escrito, inclusive, no questionário SDQ ou sociodemográfico a 

dificuldade de visitação e acesso aos filhos. Quando abordado o assunto de visitas em 

conversas informais nas aplicações de questionários com as mães, algumas relataram medo de 

falta de cuidado e responsabilidade dos pais, casos de possível abuso e/ou maus tratos e 

algumas mães também relatam medo de perda de guarda de filhos. 

 Em termos de impacto para dia-a-dia, aprendizado, lazer, entre outros fatores 

quotidianos, as mães tenderam a ter um dobro de número de casos relatados de anormalidade 

de seus filhos do que os pais. Como, na maioria dos casos, as crianças residiam com as mães, 

a quantidade relatada pelas mães deve tender a ser mais próxima da realidade da criança.  

 Conforme mencionado na introdução deste estudo, conflitos contínuos entre pais 

demonstram associações significativas com problemas de comportamento de crianças, 

sintomas psicossomáticos, baixo rendimento escolar e baixa autoestima (PARKINSON, 2016; 

JOHNSTON, 1994). Neste caso, parece ter sido confirmado neste estudo uma porcentagem 

importante do número de crianças e adolescentes com problemas de comportamento.  

 Ademais, ampla evidência, já mencionada nesta pesquisa, sugere que processos de 

divórcio caracterizados por elevado conflito impactam de forma significativa o bem-estar não 

apenas do casal, mas também dos seus filhos, principalmente se menores de idade (e.g., 

ANDERSON ET AL., 2011; CUMMINGS & DAVIES, 2010; DAVIDSON ET AL., 2014). 

Ainda que a larga maioria das crianças retome o seu nível de funcionamento prévio ao 

divórcio no prazo de entre um e dois anos, uma proporção importante (em torno de 25%) 

sofre impactos negativos na sua saúde mental que se prolongam a longo-prazo 

(HETHERINGTON & KELLY, 2003). Um dos fatores preditivos, mencionados, mais fortes 

de pior ajustamento das crianças é o nível elevado de conflito parental durante e após o 

divórcio (CUMMINGS & DAVIES, 2010; HETHERINGTON & KELLY, 2002). 

Considerando a dificuldade coleta pelo desconforto e estresse por alto conflito das partes e 

considerando que, segundo os pais e mães, um quarto a um terço das crianças possui 

anormalidade de indicadores de saúde mental e comportamental, a informação de que 25% 
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das crianças permanecerá com os problemas relatados a longo-prazo preocupa. Destarte, o 

elevado conflito parental dos casais que não aceitaram responder aos questionários por 

preocupação e altos níveis de estresse com o conflito também não deve ser ignorado, pois o 

elevado nível de conflito parental existente pode igualmente estar afetando os filhos (mesmo 

que os dados não tenham sido mensurados em respostas ao SDQ). 

Importante considerar que trabalho entre as sessões de Oficina de Pais e Filhos pode 

auxiliar a obter melhores resultados em saúde mental infantil, além do trabalho da mediação 

como intervenção neste sentido. Por meio do estudo de caso feito nesta pesquisa, por 

exemplo, temos uma experiência positiva quanto aos possíveis efeitos benéficos da mediação 

para aumento de cooperação de casais e melhora de indicadores mentais infantis. Entretanto, 

outros estudos deverão avaliar um maior número de participantes, em diversos CEJUSCs, 

para verificar se estes efeitos deste estudo de caso aplicam-se em nível significativo para a 

população brasileira em geral. Outro projeto que talvez possa auxiliar na obtenção de 

melhores resultados na mediação judicial é o apoio terapêutico às famílias, que ainda é pouco 

explorado segundo a amostra pesquisada neste estudo. Futuros estudos também devem 

avaliar, especificamente, diferenças entre famílias com conflitos mediados com e sem o 

serviço de apoio terapêutico.  

 Igualmente, conforme mencionado na introdução desta pesquisa, em estudo feito na 

Austrália com 181 famílias e 174 crianças, verificou-se que entre a abordagem de foco na 

criança e a abordagem de inclusão da criança no procedimento de mediação familiar, houve 

uma tendência de melhoras mais significativas de indicadores de saúde mental de crianças 

durante o ano avaliado -avaliada por relato parental com o questionário Strengths and 

Difficulties Questionnaire, SDQ, (GOODMAN, 1997). Assim, para estudos futuros, o período 

de coletas para mensuração mais apurada de resultados da mediação judicial deve contar com 

um período de um ano para melhor avaliar os indicadores de saúde mental das crianças e 

adolescentes. 

 

 

7.3 Discussão sobre o questionário sociodemográfico e perguntas complementares  

 

 Todos os participantes da pesquisa responderam ao questionário sociodemográfico e 

às perguntas complementares, ainda que tenham omitido a resposta a alguns itens específicos 

(como exemplo, caso de reflexão de quem possui mais renda, que gera receios de problemas 

de cobrança de pensão alimentícia para as crianças). O resultado do questionário mostra uma 
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semelhança, de uma forma aproximada, da população que frequenta o CEJUSC Santana 

(região da zona norte de São Paulo) com a própria população média geral de São Paulo e do 

Brasil (IBGE, 2015): pessoas de maioria de média a baixa renda, com maioria com grau de 

instrução máximo de ensino médio, com maioria de pessoas pardas e negras somadas – em 

que pese ainda haja grande autodeclaração de brancos. Quanto à composição familiar, a 

maioria também se assemelha à situação dos brasileiros em geral, com mais famílias, em 

geral, de um ou dois filhos. A média de duração de relacionamentos foi um pouco abaixo da 

registrada pelos dados estatísticos nacionais, que foi de uma média de 8 anos e o IBGE 

informa uma média de 14 anos (IBGE, 2017).  

 Quanto as características dos participantes, o grupo de pais e mães que respondeu aos 

questionários tinha muita semelhança com a composição étnico-racial com a população geral 

brasileira. Em termos de renda, novamente, a composição de grande maioria da amostra foi de 

pessoas de classe média baixa (classes C) e classe média (B2), o que assemelha à situação da 

população brasileira (IBGE, 2015).  

 Em termos de escolaridade, cerca de 40% (maioria) dos participantes possuía grau de 

instrução menor do que Ensino Médio completo, o que tanto dificultou as coletas, como 

parecia dificultar também as mediações.  A menor escolaridade pareceu impactar nos 

resultados de saúde mental das crianças e adolescentes também, uma vez que os pais e mães 

com menor instrução eram o que menos relatavam em suplemento de impacto ter dificuldades 

com filhos (problemas no dia-a-dia, escola e entre outros), porém na pontuação dos itens e 

pontuação geral demonstravam problemas de indicadores emocionais e comportamentais dos 

filhos. Conforme discutido na introdução, a escolaridade dos participantes impactou muito 

nos indicadores de saúde mental dos filhos, tanto para escolaridade maior dos pais como das 

mães. 

 Em termos de relato de poder, mais da metade dos participantes relataram haver 

relação de poder no relacionamento, bem como a maioria informa que a outra pessoa teria 

mais poder (ex). Isso pode demonstrar uma possível visão oposicional/adversarial maior 

inicial da maioria dos ex-companheiros. As perguntas complementares sugerem, portanto, que 

existe uma porcentagem grande de ex-casais que identificam questões de poder entre si, o que 

é sinal de alerta para riscos de relações abusivas e possíveis questões de violência doméstica, 

muito comuns no Brasil – o que igualmente afeta a saúde mental infantil. Outra informação 

que ressalta a possibilidade de fatores de risco para relacionamentos abusivos e, até mesmo, 

feminicídio, e que foi considerado nesta pesquisa foi a informação sobre ter filhos com 

parceiros diferentes. Em pesquisa realizada nos Estados Unidos com dados policiais de 220 
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vítimas de feminicídio de 1996 a 2000 de 11 diferentes cidades, verificou-se que há maior 

risco de feminicídio quando a vítima possui filho de outro relacionamento vivendo em casa 

(CAMPBELL et al., 2003). Na pesquisa realizada no CEJUSC Santana, aproximadamente um 

quinto dos participantes informou ter filhos com parceiros diferentes, o que não só pode 

eventualmente gerar atritos para o casal, como, conforme verificado na pesquisa citada, pode 

ser fator de risco de violência doméstica e/ou feminicídio. Riscos de feminicídio não devem 

ser ignorados, uma vez que uma média de 4 mulheres morre por dia vítima de seu parceiro ou 

ex, segundo Mapa da Violência 2015 (WAISELFISZ; 2015).  

 A possibilidade de violência infligida por parceiros também está associada a maiores 

taxas de mortalidade e morbidade entre crianças com menos de cinco anos (por doenças 

diarreicas e má nutrição, por exemplo) (OPAS/OMS, 2017).   

 Notadamente, na presente pesquisa, um dos casais avaliados teve história de morte de 

um primeiro filho de alguns meses por refluxo e, pouco tempo depois, separação do casal. 

Não foi mencionada violência entre os membros do casal, mas a morte de bebês para a 

pesquisa deve ser considerada em termos de dados sobre o conflito – possivelmente como 

agravante. Pesquisas futuras mais específicas podem avaliar casos de mediação, violência 

doméstica ou abuso e riscos de abuso ou morte de crianças a depender do conflito. 

 Este dado deve ser considerado para possíveis intervenções mais específicas em 

mediações de conflitos, bem como possíveis alternativas, como atendimentos terapêuticos – 

atendimentos estes que não foram agendados tanto quanto a Oficina de Pais e filhos, entre os 

casos da amostra pesquisada. 

 Em aspectos de estudo e renda, verificou-se que as pessoas se identificavam com mais 

frequência com melhor estudo/escolaridade (maioria) do que o ex. Entretanto, um terço 

relatou que o ex possivelmente teria maior escolaridade, ao passo que aproximadamente um 

décimo não soube responder ou não quis responder este item e uma parcela pequena informou 

que ambos teriam escolaridade igual. A forma de resposta pode talvez indicar uma tendência a 

querer demonstrar atributos mais positivos a si e atributos mais negativos aos ex-

companheiros, que deverá ser mais bem avaliada em estudos futuros em mediações familiares 

de divórcio/dissolução.  Com relação a renda, mais da metade dos participantes informou que 

o ex teria maior renda, um terço relatou acreditar ter mais renda que o ex, poucos relatam 

acreditar que a renda seria igual e uma minoria não informou ou não quis responder ao item 

sobre opinião sobre renda. Novamente, tendo em vista questões adversariais, como 

possibilidade de pensão alimentícia para os filhos, pode haver uma tendência de que as 
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pessoas apontem mais o ex-parceiro como pessoa de maior renda – contudo, esta 

possibilidade deve ser aprofundada em futuros estudos em mediação familiar. 

 Possivelmente por questões de pensão alimentícia das crianças, muitos pais evitaram 

responder ao item “quem dos dois (eu ou ex) possui mais renda” e muitas mães responderam 

que os pais eram os que possuíam mais renda (principalmente nos casos em que as mães 

buscavam especificamente pagamento de alimentos aos filhos). Em itens sobre quem cuida 

mais das crianças e com quem residem os filhos, as mulheres em sua maioria eram as que 

mais cuidavam e as que ficavam com as crianças em casa, quando ocorrida a separação. Estes 

dados indicam uma desigualdade de divisão de tarefas com relação aos filhos, o que pode ser 

fator de aumento de tensão e estresse não só para o conflito do ex-casal, como pode afetar a 

saúde da mãe (considerando as maiores dificuldades e desigualdades das mulheres no 

mercado de trabalho) e consequente saúde dos filhos. Entretanto, ao responder a estes itens, os 

pais e as mães entrevistados não pareceram incomodados e nem relataram verbalmente 

incômodo com a resposta a estes itens, parecendo socialmente aceita a incumbência de 

cuidado das crianças necessariamente da mãe e residência das crianças com a mãe em 

maioria. Assim, os papéis de gênero parecem exercer um elemento de tensão para os conflitos 

a serem mediados, eventualmente podendo dificultar melhora de cooperação. Estudos 

específicos sobre desigualdades sociais e problemas de saúde mental decorrentes a papéis de 

gênero poderão aprofundar conhecimentos sobre este fenômeno na mediação de conflitos. 

 Ter filhos com parceiros diferentes era comum em, aproximadamente, um a cada 

quatro casos coletados, bem como era comum em, aproximadamente, um em cada três casos 

haver problemas de falta de planejamento com antecedência para ter os filhos. Muitas das 

mães que não planejavam seus filhos os tiveram no final da adolescência, entre 16 e 18 anos, 

conforme já verificado em estudo semelhante nos Estados Unidos da América (COLEY; 

CHASE-LANSDALE, 1998.). Este estudo verifica que há riscos de saúde mental de 

adolescentes grávidas no final do período da adolescência (ADAMS; ADAMS-TAYLOR & 

PITTMAN, 1989). Este risco é importante para esta pesquisa para o risco de cuidado parental, 

uma vez que quando há problema de saúde mental para a mãe, maior o risco dos filhos sofrer 

com problemas de saúde mental (MULLICK; MILLER; JACOBSEN, 2001; OYSERMAN, 

2000).  
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7.4 Discussão e limitações sobre o tempo de coleta 

 

 Outra limitação encontrada na pesquisa foi o tempo limitado de coleta de dois meses, 

que, em outros estudos deverá ser maior. Um tempo maior de coletas garantiria um número 

maior de coletas, bem como um número maior de acompanhamento de pessoas em sessões 

seguintes agendadas (maior número de pessoas respondendo aos questionários em uma 

segunda ou até mesmo alguns em terceira sessão) – provavelmente um período de 6 meses a 1 

ano já teria resultados com possibilidade de significância estatística, que, infelizmente, não foi 

possível neste estudo.   

 Importante considerar, na equação de tempo disponível para a realização total da 

pesquisa, o desenvolvimento total do teste TAI adaptado, que foi essencial antes do efetivo 

início das coletas. O desenvolvimento do TAI adaptado e sua tecnologia especial para este 

estudo utilizaram somados, no total, aproximadamente um ano de preparação, estudos e testes 

com um projeto que envolveu parceria entre departamentos da Universidade e engajou alunos 

de graduação. Ressalta-se que o processo de adaptação e validação de palavras para o TAI 

adaptado, em conjunto com desenvolvimento de aplicação tecnológica com caráter inovador 

do TAI adaptado para tablets e celulares, não pode ser descartado como uma contribuição 

científica significativa.  

 

 

7.5 Considerações finais 

 

 Os objetivos gerais e específicos foram cumpridos em termos de verificação dos 

efeitos da mediação judicial nos níveis de cooperação de casais e nos níveis de indicadores de 

saúde mental infantil, verificação de nível de cooperação após o processo de mediação 

judicial entre casais que estão se separando ou já se separaram e que possuem filhos menores 

de idade (comparação pré e pós mediação ) e verificação de indicadores de saúde mental das 

crianças/adolescentes (pré e pós-mediação).  

 Os indicadores de saúde mental infantil na primeira sessão de mediação foram 

verificados com sucesso, com dados que são condizentes com as expectativas de uma 

proporção grande de crianças com indicadores anormais – segundo pontuações no SDQ - 

devido ao conflito inicial. Em estudo de caso, dadas as limitações de pesquisa em 

acompanhamento em segunda sessão, verificou-se melhora nos indicadores de saúde mental 

infantil medida pelo SDQ (caso anormal tornou-se limítrofe pelas respostas em segunda 
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sessão pelo pai da criança). Importante destacar a necessidade de políticas públicas de apoio a 

estas famílias e estas crianças, uma vez que uma porcentagem alta de crianças avaliadas teve 

indicadores anormais e que podem gerar consequências graves para o futuro. 

 O teste TAI adaptado, em estudo de caso (com as limitações já expostas em tópico 

anterior), verificou melhora nos níveis de cooperação em um casal tanto em sessão 1 

(comparação pré e pós sessão 1), como em sessão 2 (comparação pré e pós na sessão 2).  

 Desta forma, as hipóteses de pesquisa foram parcialmente confirmadas em estudo de 

caso em que a mediação judicial aumentou a cooperação implícita (e consequente diminuição 

do conflito) de casais que se separam ou se separaram e possuem filhos menores de idade e os 

indicadores de saúde mental das crianças/adolescentes (na perspectiva parental), filhos do 

casal em processo de mediação. Contudo, o reduzido número de participantes com dados 

válidos inviabilizou a realização de análises quantitativas quer ao nível da cooperação 

implícita (avaliada pelo TAI) quer dos indicadores de saúde mental das crianças/adolescentes 

(avaliados pelo questionário SDQ respondido pelos pais e pelas mães). 

 Em que pese esta pesquisa não tenha conseguido comprovar estatisticamente os efeitos 

benéficos que a mediação de conflitos judicial pode ter para cooperação de ex-casais pais e 

para indicadores de saúde mental das crianças e adolescentes, foi possível ver exemplo muito 

positivo de estudo de caso – que é um incentivo a mais pesquisas na área. Tanto quanto nos 

foi possível apurar, tratou-se do primeiro estudo sobre os efeitos da mediação de conflitos ao 

nível da cooperação e saúde mental dos filhos realizado no Brasil (CEJUSC de Santana). 

Acreditamos que esta pesquisa pode servir de piloto para estudos futuros, mais abrangentes 

provenientes de outros CEJUSCs em São Paulo e no Brasil, com amostra mais alargada e com 

melhoras na estruturação da aplicação dos instrumentos. Esperamos que as dificuldades e 

limitações relatadas sirvam de exemplo para pesquisas seguintes e para auxiliar outros 

pesquisadores. Finalmente, a pesquisa traça um perfil das famílias com filhos menores 

frequentadoras do CEJUSC Santana, bem como fornece informações relevantes sobre o 

estado mental geral das crianças e adolescentes de acordo com a perspectiva parental em 

primeira sessão de mediação. Estes dados podem ser utilizados para melhorar ainda mais o 

serviço prestado pelos CEJUSCs. 
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Introdução

A seguir será exibida uma lista de palavras que deverão ser 

classificadas de 1 a 5 (sendo 1 igual a "não é nada próximo da 

ideia/categoria" e 5 igual a "está completamente enqudrado na 

ideia/categoria" - as notas 2, 3, e 4, portanto, representam, nesta 

sequência graduação entre o 1 e o 5 em termos de impacto de 

semelhança para que você classifique) em termos de quanto você 

acredita que essas palavras pertencem a categoria "cooperação" e 

"competição"

Definições

Para fins de maior esclarecimento para dar nota para as palavras, 

consideremos que :

"Cooperação"- considerar o outro, pensar em conjunto/coletivo, 

pensar e agir de forma preocupada com os outros, dar e receber

"Competição"- não considerar o outro, individualismo, pensar e 

agir preocupado com você mesmo, querer ter o máximo para si

Palavras Competição (nota de 1 a 5) Cooperação (nota de 1 a 5)

Obstáculo

Desconforto

Amor

Maldade

Paz

Ajuda

Mentira

Rivalidade

Compreensão

Egoísmo

Conversa

Igualdade

Acusação

Desequilíbrio

Roubo

Acolhimento

Divisão

Afastamento

Auxílio

Compartilhamento

Companherismo

Tristeza

Amizade

Conquista

Destruição

Conforto

Confiança

Construção

Cobrança

Susto

Disputa

Descumprimento

Gentileza

Simpatia

Briga

Reconhecimento

Colaboração

Separação

Ódio

Segurança

Angústia

APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – ESBOÇO DO FORMULÁRIO DE PALAVRAS PARA COMPOR O 

TESTE DE ASSOCIAÇÃO IMPLÍCITA E LISTA DE PALAVRAS ORGINAL- TABELA  
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APÊNDICE B- JUSTIFICATIVA DAS PALAVRAS DE COOPERAÇÃO E COMPETIÇÃO 

COM BASE EM ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS PELO SPSS 

 

Palavras de Cooperação 

 

1. Ajuda  

Foi escolhida a palavra “Ajuda”, considerando-se os dados em que 82,7% dos 

participantes classificou como “se adequa completamente na categoria” em Cooperação e, ao 

mesmo tempo, 68,6% dos participantes classificou a palavra como “não se adequa 

completamente à categoria” na categoria Competição. Ademais, a média da palavra foi a mais 

alta para Cooperação (4,70) e uma das mais baixas de Competição (1,56). 
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Tabela 12- Análise da palavra ajuda 

  Ajuda 

[Cooperação] 

Ajuda 

[Competição] 

Ajuda [Não 

Conheço esta 

palavra] 

 

 

 

 

 

 

N 

 

Válidos 98 86 4  

Perdas 0 12 94  

Média 4,70 1,56 1,00  

Desvio Padrão ,721 ,989 ,000  

Mínimo 1 1 1  

Máximo 5 5 1  

 Dados 

Cooperação 

Frequência  Percentagem Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

Percentagem 

 

 

 

 

Válidos 

Se adequa 

muito à 

categoria 

7 7,1 7,1 17,3 

Se adequa 

completamente 

na categoria 

81 82,7 82,7 100,0 

Total 98 100,0 100,0 - 

 Dados 

Competição 

Frequência  Percentagem Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

Percentagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válidos 

Não se adequa 

completamente 

à categoria 

59 60,2 68,6 68,6 

Pouco se 

adequa à 

categoria 

14 14,3 16,3 84,9 

 Total 86 87,8 100,0 - 

Perdas 99 12 12,2 - - 

 Total 98 100,0 - - 
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2. Amor  

 

Tabela 13 - Análise da palavra amor 

  Amor 

[Cooperação] 

Amor 

[Competição] 

Amor [Não 

Conheço esta 

palavra] 

 

 

 

 

 

 

N 

 

Válidos 98 86 4  

Perdas 0 12 94  

Média 4,62 1,62 1,00  

Desvio Padrão 0,844 0,972 0,000  

Mínimo 1 1 1  

Máximo 5 5 1  

 Dados 

Cooperação 

Frequência  Percentagem Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

Percentagem 

 

 

 

 

Válidos 

Se adequa 

muito à 

categoria 

7 7,1 7,1 20,4 

Se adequa 

completamente 

na categoria 

78 79,6 79,6 100,0 

Total 98 100,0 100,0 - 

 Dados 

Competição 

Frequência  Percentagem Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

Percentagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válidos 

Não se adequa 

completamente 

à categoria 

55 56,1 64,0 64,0 

Pouco se 

adequa à 

categoria 

15 15,3 17,4 81,4 

 Total 86 87,8 100,0 - 

Perdas 99 12 12,2 - - 

 Total 98 100,0 - - 
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Foi escolhida a palavra “Amor”, tendo-se em conta que 79,6% dos participantes 

classificou como “se adequa completamente na categoria” em Cooperação e, ao mesmo 

tempo, 64,0% dos participantes classificou a palavra como “não se adequa completamente à 

categoria” na categoria Competição. Ademais, a média da palavra foi a mais alta para a 

categoria Cooperação (4,62) e uma das mais baixas para a categoria Competição (1,62). 
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3. Colaboração  

 

Tabela 14 - Análise da palavra colaboração 

  Colaboração 

[Cooperação] 

Colaboração 

[Competição] 

Colaboração 

[Não 

Conheço esta 

palavra] 

 

 

 

 

 

 

N 

 

Válidos 98 87 4  

Perdas 0 11 94  

Média 4,63 1,67 1,00  

Desvio Padrão - 1,008 ,000  

Mínimo 1 1 1  

Máximo 5 5 1  

 Dados 

Cooperação 

Frequência  Percentagem Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

Percentagem 

 

 

 

 

Válidos 

Se adequa 

muito à 

categoria 

6 6,1 6,1 20,4 

Se adequa 

completamente 

na categoria 

78 79,6 79,6 100,0 

Total 98 100,0 100,0 - 

 Dados 

Competição 

Frequência  Percentagem Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

Percentagem 

 

 

 

 

Válidos 

 

 

 

 

Não se adequa 

completamente 

à categoria 

54 55,1 62,1 62,1 

Pouco se 

adequa à 

categoria 

15 15,3 17,2 79,3 

 Total 98 100,0 100,0 - 
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Foi escolhida a palavra “Colaboração”, tendo-se em conta que 79,6% dos participantes 

classificou como “se adequa completamente na categoria” em Cooperação e, ao mesmo 

tempo, 62,1% dos participantes classificou a palavra como “não se adequa completamente à 

categoria” na categoria Competição. Ademais, a média da palavra foi a mais alta para a 

categoria Cooperação (4,63) e uma das mais baixas para a categoria Competição (1,67). 
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4. Auxílio  

 

Tabela 15- Análise da palavra auxílio 

  Auxílio 

[Cooperação] 

Auxílio 

[Competição] 

Auxílio [Não 

Conheço esta 

palavra] 

 

 

 

 

 

 

N 

 

Válidos 98 86 4  

Perdas 0 12 94  

Média 4,58 1,47 1,00  

Desvio Padrão - 0,747 ,000  

Mínimo 1 1 1  

Máximo 5 4 1  

 Dados 

Cooperação 

Frequência  Percentagem Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

Percentagem 

 

 

 

 

Válidos 

Se adequa 

muito à 

categoria 

9 9,2 9,2 22,4 

Se adequa 

completamente 

na categoria 

76 77,6 77,6 100,0 

Total 98 100,0 100,0 - 

 Dados 

Competição 

Frequência  Percentagem Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

Percentagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válidos 

Não se adequa 

completamente 

à categoria 

57 58,2 66,3 66,3 

Pouco se 

adequa à 

categoria 

20 20,4 23,3 89,5 

 Total 86 87,8 100,0 - 

Perdas 99 12 12,2 - - 

 Total 98 100,0 - - 

 



88 
 

 

 

Foi escolhida a palavra “Auxílio”, tendo-se em conta que 77,6% dos participantes 

classificou como “se adequa completamente na categoria” em Cooperação e, ao mesmo 

tempo, 66,3% dos participantes classificou a palavra como “não se adequa completamente à 

categoria” na categoria Competição. Ademais, a média da palavra foi a mais alta para a 

categoria Cooperação (4,58) e uma das mais baixas para a categoria Competição (1,47). 
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5. Compartilhamento  

Tabela 16 - Análise da palavra compartilhamento 

  Compartilhamento 

[Cooperação] 

Compartilhamento 

[Competição] 

Compartilhamento 

[Não Conheço 

esta palavra] 

 

 

 

 

 

 

N 

 

Válidos 98 85 4  

Perdas 0 13 94  

Média 4,60 1,53 1,00  

Desvio Padrão - 0,825 ,000  

Mínimo 1 1 1  

Máximo 5 5 1  

 Dados 

Cooperação 

Frequência  Percentagem Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

Percentagem 

 

 

 

 

Válidos 

Se adequa 

muito à 

categoria 

10 10,2 10,2 23,5 

Se adequa 

completamente 

na categoria 

75 76,5 76,5 100,0 

Total 98 100,0 100,0 - 

 Dados 

Competição 

Frequência  Percentagem Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

Percentagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válidos 

Não se adequa 

completamente 

à categoria 

54 55,1 63,5 63,5 

Pouco se 

adequa à 

categoria 

20 20,4 23,5 87,1 

 Total 85 86,7 100,0 - 

Perdas 99 13 13,3 - - 

 Total 98 100,0 - - 
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Foi escolhida a palavra “Compartilhamento”, considerando a análise feita através do 

software SPSS em que 76,5% dos participantes classificou como “se adequa completamente 

na categoria” em Cooperação e, ao mesmo tempo, 63,5% dos participantes classificou a 

palavra como “não se adequa completamente à categoria” na categoria Competição. Ademais, 

a média da palavra foi a mais alta para a categoria Cooperação (4,60) e uma das mais baixas 

para a categoria Competição (1,53). 
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6. Paz  

 

Tabela 17- Análise da palavra paz 

c  Paz 

[Cooperação] 

Paz 

[Competição] 

Paz [Não 

Conheço esta 

palavra] 

 

 

 

 

 

 

N 

 

Válidos 98 87 4  

Perdas 0 11 94  

Média 4,51 1,74 1,00  

Desvio Padrão - 1,083 ,000  

Mínimo 1 1 1  

Máximo 5 5 1  

 Dados 

Cooperação 

Frequência  Percentagem Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

Percentagem 

 

 

 

 

Válidos 

Se adequa 

muito à 

categoria 

10 10,2 10,2 26,5 

Se adequa 

completamente 

na categoria 

72 73,5 73,5 100,0 

Total 98 100,0 100,0 - 

 Dados 

Competição 

Frequência  Percentagem Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

Percentagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válidos 

Não se adequa 

completamente 

à categoria 

52 53,1 59,8 59,8 

Pouco se 

adequa à 

categoria 

15 15,3 17,2 77,0 

 Total 87 88,8 100,0 - 

Perdas 99 11 11,2  - 

 Total 98 100,0  - 
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Foi escolhida a palavra “Paz”, tendo-se em conta que 73,5% dos participantes 

classificou como “se adequa completamente na categoria” em Cooperação e, ao mesmo 

tempo, 59,8% dos participantes classificou a palavra como “não se adequa completamente à 

categoria” na categoria Competição. Ademais, a média da palavra foi a mais alta para a 

categoria Cooperação (4,51) e uma das mais baixas para a categoria Competição (1,74). 

 

 

 

 

Palavras de Competição  

 

Disputa, Rivalidade, Maldade, Briga, Ódio, Cobrança 

 

1. Disputa  

 

Foi escolhida a palavra “Disputa”, tendo-se em conta que 77,1% dos participantes 

classificou como “se adequa completamente na categoria” em Competição e, ao mesmo 

tempo, 59,1% dos participantes classificou a palavra como “não se adequa completamente à 

categoria” na categoria Cooperação. Ademais, a média da palavra foi a mais alta para a 

categoria Competição (4,47) e uma das mais baixas para a categoria Cooperação (1,92). 
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Tabela 18 – Análise da palavra disputa 

  Disputa 

[Cooperação] 

Disputa 

[Competição] 

Disputa [Não 

Conheço esta 

palavra] 

 

 

 

 

 

 

N 

 

Válidos 88 96 4  

Perdas 10 2 94  

Média 1,92 4,47 1,00  

Desvio Padrão - 1,114 ,000  

Mínimo 1 1 1  

Máximo 5 5 1  

 Dados 

Competição 

Frequência  Percentagem Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

Percentagem 

 

 

 

 

Válidos 

Se adequa 

muito à 

categoria 

5 5,1 5,2 22,9 

Se adequa 

completamente 

na categoria 

74 75,5 77,1 100,0 

Total 96 98,0 100,0 - 

Perdas 99 2 2,0   

 Total 98 100,0   

 Dados 

Cooperação 

Frequência  Percentagem Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

Percentagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válidos 

Não se adequa 

completamente 

à categoria 

52 53,1 59,1 59,1 

Pouco se 

adequa à 

categoria 

15 15,3 17,0 76,1 

 Total 88 89,8 100,0 - 

Perdas 99 10 10,2  - 

 Total 98 100,0  - 

 



94 
 

 

2. Rivalidade  

 

 

Foi escolhida a palavra “Rivalidade”, tendo-se em conta que 74,2% dos participantes 

classificou como “se adequa completamente na categoria” em Competição e, ao mesmo 

tempo, 69,4% dos participantes classificou a palavra como “não se adequa completamente à 

categoria” na categoria Cooperação. Ademais, a média da palavra foi a mais alta para a 

categoria Competição (4,43) e uma das mais baixas para a categoria Cooperação (1,42). 
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Tabela 19 – Análise da palavra rivalidade  

  Rivalidade 

[Cooperação] 

Rivalidade 

[Competição] 

Rivalidade 

[Não 

Conheço esta 

palavra] 

 

 

 

 

 

 

N 

 

Válidos 85 97 4  

Perdas 13 1 94  

Média 1,42 4,43 1,00  

Desvio Padrão - 1,089 ,000  

Mínimo 1 1 1  

Máximo 5 5 1  

 Dados 

Competição 

Frequência  Percentagem Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

Percentagem 

 

 

 

 

Válidos 

Se adequa 

muito à 

categoria 

6 6,1 6,2 25,8 

Se adequa 

completamente 

na categoria 

72 73,5 74,2 100,0 

Total 97 99,0 100,0 - 

Perdas 99 1 1,0   

 Total 98 100,0   

 Dados 

Cooperação 

Frequência  Percentagem Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

Percentagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válidos 

Não se adequa 

completamente 

à categoria 

59 60,2 69,4 69,4 

Pouco se 

adequa à 

categoria 

20 20,4 23,5 92,9 

 Total 97 99,0 100,0 - 

Perdas 99 1 1,0  - 

 Total 98 100,0  - 
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3. Maldade (49% dos participantes classificou como “se adequa completamente na categoria”) 

 

Foi escolhida a palavra “Maldade”, tendo-se em conta que 49% dos participantes 

classificou como “se adequa completamente na categoria” em Competição e 9,2% dos 

participantes escolheu que “se adequa muito à categoria” em Competição e, ao mesmo tempo, 

80,2% dos participantes classificou a palavra como “não se adequa completamente à 

categoria” na categoria Cooperação. Ademais, a média da palavra foi a mais alta para a 

categoria Competição (3,76) e uma das mais baixas para a categoria Cooperação (1,42). 
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Tabela 20- Análise da palavra maldade 

  Maldade 

[Cooperação] 

Maldade 

[Competição] 

Maldade 

[Não 

Conheço 

esta palavra] 

 

 

 

 

 

 

N 

 

Válidos 86 98 4  

Perdas 12 0 94  

Média 1,42 3,76 1,00  

Desvio Padrão - 1,089 ,000  

Mínimo 1 1 1  

Máximo 5 5 1  

 Dados 

Competição 

Frequência  Percentagem Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

Percentagem 

 

 

 

 

Válidos 

Se adequa 

muito à 

categoria 

9 9,2 9,2 51,0 

Se adequa 

completamente 

na categoria 

48 49,0 49,0 100,0 

Total 98 100,0 100,0 - 

 Dados 

Cooperação 

Frequência  Percentagem Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

Percentagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válidos 

Não se adequa 

completamente 

à categoria 

69 70,4 80,2 80,2 

Pouco se 

adequa à 

categoria 

5 5,1 5,8 86,0 

 Total 86 87,8 100,0 - 

Perdas 99 12 12,2  - 

 Total 98 100,0  - 
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4. Briga  

 

Foi escolhida a palavra “Briga”, tendo-se em conta que 44,9% dos participantes 

classificou como “se adequa completamente na categoria” em Competição e 18,4% dos 

participantes escolheu que “se adequa muito à categoria” em Competição e, ao mesmo tempo, 

66,7% dos participantes classificou a palavra como “não se adequa completamente à 

categoria” na categoria Cooperação. Ademais, a média da palavra foi a mais alta para a 

categoria Competição (3,81) e uma das mais baixas para a categoria Cooperação (1,67). 
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Tabela 21 – Análise da palavra briga 

  Briga [Cooperação] Briga 

[Competição] 

Briga [Não 

Conheço 

esta palavra] 

 

 

 

 

 

 

N 

 

Válidos 87 98 6  

Perdas 11 0 92  

Média 1,67 3,81 1,67  

Desvio Padrão - 1,352 1,633  

Mínimo 1 1 1  

Máximo 5 5 5  

 Dados 

Competição 

Frequência  Percentagem Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

Percentagem 

 

 

 

 

Válidos 

Se adequa 

muito à 

categoria 

18 18,4 18,4 55,1 

Se adequa 

completamente 

na categoria 

44 44,9 44,9 100,0 

Total 98 100,0 100,0 - 

 Dados 

Cooperação 

Frequência  Percentagem Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

Percentagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válidos 

Não se adequa 

completamente 

à categoria 

58 59,2 66,7 66,7 

Pouco se 

adequa à 

categoria 

13 13,3 14,9 81,6 

 Total 87 88,8 100,0 - 

Perdas 99 11 11,2  - 

 Total 98 100,0 - - 

 

 

 



100 
 

 

 

5. Ódio  

 

Foi escolhida a palavra “Ódio”, tendo-se em conta que 40,8% dos participantes 

classificou como “se adequa completamente na categoria” em Competição e 8,2% dos 

participantes escolheu que “se adequa muito à categoria” em Competição e, ao mesmo tempo, 

86% dos participantes classificou a palavra como “não se adequa completamente à categoria” 

na categoria Cooperação. Ademais, a média da palavra foi a mais alta para a categoria 

Competição (3,35) e uma das mais baixas para a categoria Cooperação (1,30). 
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Tabela 22 – Análise da palavra ódio 

  Ódio [Cooperação] Ódio 

[Competição] 

Ódio [Não 

Conheço 

esta palavra] 

 

 

 

 

 

 

N 

 

Válidos 86 98 4  

Perdas 12 0 94  

Média 1,30 3,35 1,00  

Desvio Padrão - 1,619 ,000  

Mínimo 1 1 1  

Máximo 5 5 1  

 Dados 

Competição 

Frequência  Percentagem Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

Percentagem 

 

 

 

 

Válidos 

Se adequa 

muito à 

categoria 

8 8,2 8,2 59,2 

Se adequa 

completamente 

na categoria 

40 40,8 40,8 100,0 

Total 98 100,0 100,0 - 

 Dados 

Cooperação 

Frequência  Percentagem Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

Percentagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válidos 

Não se adequa 

completamente 

à categoria 

74 75,5 86,0 86,0 

Pouco se 

adequa à 

categoria 

5 5,1 5,8 91,9 

 Total 86 87,8 100,0 - 

Perdas 99 12 12,2 - - 

 Total 98 100,0 - - 
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6. Cobrança (41,7% dos participantes classificou como “se adequa completamente na 

categoria”) 

 

Foi escolhida a palavra “Cobrança”, tendo-se em conta que 41,7% dos participantes 

classificou como “se adequa completamente na categoria” em Competição e 16,7% dos 

participantes escolheu que “se adequa muito à categoria” em Competição e, ao mesmo tempo, 

30,3% dos participantes classificou a palavra como “não se adequa completamente à 

categoria” na categoria Cooperação. Ademais, a média da palavra foi a mais alta para a 

categoria Competição (3,65) e uma das mais baixas para a categoria Cooperação (2,70) 
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Tabela 23 – Análise da palavra cobrança 

  Rivalidade 

[Cooperação] 

Rivalidade 

[Competição] 

Rivalidade 

[Não 

Conheço esta 

palavra] 

 

 

 

 

 

 

N 

 

Válidos 89 96 5  

Perdas 9 2 93  

Média 2,70 3,65 1,00  

Desvio Padrão - 1,429 ,000  

Mínimo 1 1 1  

Máximo 5 5 1  

 Dados 

Competição 

Frequência  Percentagem Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

Percentagem 

 

 

 

 

Válidos 

Se adequa 

muito à 

categoria 

16 16,3 16,7 58,3 

Se adequa 

completamente 

na categoria 

40 40,8 41,7 100,0 

Total 96 98,0 100,0 - 

Perdas 99 2 2,0 - - 

 Total 98 100,0 - - 

 Dados 

Cooperação 

Frequência  Percentagem Válida 

Percentagem 

Cumulativa 

Percentagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válidos 

Não se adequa 

completamente 

à categoria 

27 27,6 30,3 30,3 

Pouco se 

adequa à 

categoria 

17 17,3 19,1 49,4 

 Total 89 90,8 100,0 - 

Perdas 99 9 9,2 - - 

 Total 98 100,0 - - 
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APÊNDICE C – Modelo de planilha utilizada para as tentativas de coletas  
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ANEXOS 

ANEXO A – Fotos de exemplo do teste TAI adaptado feito para pesquisa em tablets e 

celulares 

 

Imagem 3 – Teste TAI adaptado: tela inicial de cadastro do participante 

 

 

 

Imagem 4- Teste TAI adaptado: tela de instruções de início do teste de treino de associação de 

palavras nas categorias “eu” ou “ex” 

 

 

 



106 
 

 

Imagem 5 – Teste TAI adaptado: tela de treino das associações das palavras nas categorias, 

palavras sempre em verde (“eu” ou “ex”) 

 

 

 

Imagem 6 – Teste TAI adaptado: tela de instruções de treino das associações das palavras nas 

categorias “cooperação” ou “competição” 

 

 

 

Imagem 7 – Teste TAI adaptado: tela de treino das associações das palavras nas categorias, 

palavras sempre em azul (“cooperação” ou “competição”) 
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Imagem 8 – Teste TAI adaptado: tela de instruções de treino das associações das palavras nas 

categorias quatro categorias, sempre com duas diferentes combinadas a cada lado 

“cooperação”/ “eu” ou “competição”/ “ex” 

 

 

 

Imagem 9 – Teste TAI adaptado: tela de exemplo das associações das palavras nas categorias 

quatro categorias, sempre com duas diferentes combinadas a cada lado “cooperação”/ “eu” ou 

“competição”/ “ex” (são diferenciadas por cor para facilitar a classificação, já considerando os 

participantes de baixa escolaridade) 
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ANEXO B – SDQ- Exemplo para crianças e adolescentes:  

SDQ para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos com suplemento de impacto 

 

 

 



109 
 

 

 

 

 

 



110 
 

 

SDQ para crianças de 2 a 4 anos com suplemento de impacto 
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ANEXO C – Modelo do Questionário Sociodemográfico 
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ANEXO D – Parecer consubstanciado do cep com situação de aprovado 
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ANEXO E – Termo de Consentimento livre esclarecido (TCLE) Instituição CEJUSC e 

despacho de autorização do juiz responsável 
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ANEXO F – Exemplo de Termo de Consentimento Livre Esclarecido dos indivíduos  
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