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Simpósio: 20 - DIREITOS HUMANOS E ENSINO JURÍDICO; AS FACULDADES DE 
DIREITO E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
RESUMO: Com a crescente ampliação do uso dos métodos autocompositivos de solução de 
conflito, surge a preocupação com a capacitação dos profissionais, mediadores e conciliadores, 
que trabalharão com esta complexa prática. O presente estudo tem como objetivo fundamentar 
o uso de materialidade transicional no contexto pedagógico de formação de mediadores 
familiares. Justifica-se na medida em que se entende que tal formação é um intrincado processo 
que envolve aprendizagem não apenas restrita ao âmbito teórico e cognitivo, mas que também 
se estende para as dimensões afetiva e emocional. Organiza-se em torno do diálogo crítico com 
a literatura sobre formação do mediador familiar e materialidade transicional, a partir de 
perspectiva psicanalítica. No Brasil, a formação do mediador está fundada no aporte teórico – 
sobre conflito, comunicação não violenta e técnicas específicas – juntamente com a aplicação 
prática, por meio de exercícios de mediações simuladas. Tal abordagem enfoca os aspectos 
teórico e cognitivo envolvidos na aprendizagem, o que é fundamental, no entanto, pode ser 
considerada limitada a partir de uma visão psicanalítica intersubjetiva que busca considerar as 
dimensões emocionais não conscientes presentes em toda conduta humana. É importante 
salientar que o mediador familiar tem a relevante função de facilitar a comunicação entre as 
pessoas em conflito, confiando que cabe a elas a criação da melhor alternativa para a disputa. 
Trata-se, portanto, de uma tarefa delicada e complexa, pois envolve sua capacidade de lidar 
com os conflitos profundos dos outros e também com as mobilizações internas que surgem 
como reflexo da situação em questão. No processo de formação do mediador, o uso de recursos 
tais como contos e filmes sobre relacionamento conjugal e divórcio, quando feito antes da 
apresentação dos conteúdos teóricos, coloca o aprendiz em contato com um material ficcional, 
propiciando uma distância ótima do drama humano, tornando possível conversar sobre o 
sofrimento emocional que frequentemente está presente nos primeiros contatos com a prática. 
O professor/psicólogo, tendo uma postura de observação e acolhimento dos aspectos afetivo-
emocionais que emergem no processo de aprendizagem, pode trabalhar com o grupo de maneira 
coletiva, de modo a valorizar a dimensão do drama humano, evitando que os conflitos sejam 
tratados de maneira abstrata. Esta forma de utilização de materialidade dentro do contexto 
educacional, denominada de enquadre de ensino transicional - inspirada nas contribuições 
winnicottianas -, busca aproximar gradativamente o aluno do sofrimento psíquico, evitando o 
surgimento exagerado de defesas, o que favorece a capacidade de tolerar frustrações e o 
desenvolvimento da criatividade. O uso de materialidade transicional na formação de 
mediadores mostra-se muito produtivo e contribui para que a capacitação seja mais completa, 
podendo inclusive trabalhar com sofrimento emocional, preconceitos, posturas rígidas, 
dificuldade de lidar com a alteridade emergentes do processo de aprendizagem que costumam 



comprometer a prática profissional do mediador, favorecendo um contato mais criativo com a 
realidade. 
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