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Apresentação:

O presente trabalho é uma pesquisa integrante do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) em Psicologia, no Centro Universitário Franciscano - UNIFRA. 

Objetivos: 

• Constatar como os advogados entendem e são mobilizados sobre o afeto dos clientes 

envolvidos em processos familiares;

• Analisar como a formação do advogado influencia na sua prática em processos 

familiares.

Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa sendo utilizada entrevista semi-estruturada para a 

coleta dos dados, tendo como participantes cinco advogados do município de Santa 

Maria-RS, de ambos os sexos, na faixa etária dos 30 aos 52 anos e tempo de formação 

variando entre 6 e 27 anos. Todos os participantes possuem formação em Direito, 

exceto uma participante que possui apenas pós-graduação na área.

Considerações finais: 

A partir dos resultados da pesquisa pode-se inferir que pouco se tem produzido com 

relação a formação do advogado, possuindo algumas limitações quanto ao manejo das 

relações afetivas na área de família. Entretanto, percebe-se que pela sua prática, o 

advogado, compreende a necessidade de abordar os processos de família de forma 

diferenciada, buscando alternativas na resolução dos conflitos familiares.  A mediação é 

uma destas alternativas, a qual proporciona uma visão particularizada do conflito e a 

diminuição do trâmite de processos no judiciário. A interdisciplinariedade presente no 

trabalho possibilita às duas áreas, ampliar o seu campo de conhecimento contribuindo, 

principalmente, na psicologia, para a ampliação do seu campo de atuação e para o 

direito, na sensibilização do manejo de processos familiares.
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