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 Conflitos são inevitáveis nas relações familiares em razão das diferenças individuais. As associações são feitas com situações de crise ou disputas indesejáveis, ao invés de possibilidades de mudanças. O crescente número de conflitos familiares levados a juízo tem mostrado que o ato judicial que determina os destinos das famílias, antes de resolver seus conflitos, estigmatiza os seus componentes e dá ensejo a novos problemas. Parece que a interferência judicial nos conflitos da família retira das pessoas a capacidade para enfrentar as adversidades da convivência familiar, além de gerar um sentimento de perda e um afastamento da relação anterior ao conflito, constituindo tal interferência fator de risco e não de proteção às famílias. Preservar as relações familiares significa contribuir para o desenvolvimento de seus integrantes. A abordagem ecológica de Bronfrenbrenner enfatiza a importância do contexto, dos processos, do tempo e das características pessoais  para o desenvolvimento de processos de resiliência. A mudança de paradigma para construir novos rumos na resolução de conflitos familiares são os processos de mediação que consideram o conflito como oportunidade de desenvolvimento. O presente estudo visa investigar o impacto causado pelo ato judicial na relação familiar, bem como a influência do recurso da mediação como estratégia de educação e desenvolvimento familiar. As práticas de mediação trabalham com as diferenças fornecendo perspectivas para participação dos atores sociais, que podem atuar como protagonistas ao enfrentar e resolver os dilemas de suas vidas. A mediação familiar insere-se numa orientação de sociedade que encoraja a autopromoção, a comunicação e a responsabilidade. Visa uma mudança cultural no poder dos indivíduos de tomar suas próprias decisões, em vez de solicitar um terceiro que decida por eles. O juiz seria o último recurso e solicitado apenas quando todas as vias de negociação tiverem sido esgotadas.


