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RESUMO

O Poder Judiciário brasileiro ao longo dos anos vem implementando medidas para minimizar a sua morosidade para solução dos conflitos sociais, 
reconhecendo a negociação, a conciliação e a mediação como subsistemas do sistema auto compositivo de solução de conflitos. A mediação tem 
se mostrado como uma alternativa adequada para a solução dos conflitos tendo em vista a sua capacidade real de atender às demandas das 
partes, sendo um espaço voluntário de solução das disputas entre os indivíduos na sociedade, que de modo célere, resolvem plenamente seus 
conflitos a partir de suas próprias percepções sobre o fato que causou o desequilíbrio das relações.Além disso, apresenta-se como possibilidade 
de acesso à justiça, com condições de conduzir o sistema judiciário a uma política pública com objetivo de redução de custos ao erário público, 
mas para isso requer formar mediadores com competências e habilidades para além do mundo jurídico. Neste sentido, o objetivo deste artigo é 
compreender como a mediação, em seu caráter interdisciplinar, pode contribuir para a composição das relações sociais em conflito existentes em 
suas várias dimensões  em uma sociedade complexa. Partimos do pressuposto que o caráter interdisciplinar da mediação tem grande potencial de 
minimizar os conflitos desde que o mediador tenha acesso a uma formação continuada, ampla e de qualidade envolvendo a psicologia, a 
sociologia, a antropologia, o direito ou qualquer outro conhecimento que venha a facilitar a comunicação e interação entre as partes envolvidas 
no conflito. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa, bibliográfica, com fundamento em autores como Vasconcelos (2008), 
Warat (2001), Schwartz (2005), Morin (1973). Diante dos estudos realizados e da questão norteadora desse estudo, concluímos que a mediação, 
como meio adequado para resolução de conflitos, potencialmente, pode contribuir para a pacificação social requerendo do mediador uma 
formação interdisciplinar que o prepare para não somente compreender a espiral do conflito, mas também entender aspectos sociais psicológicos 
das partes envolvidas, sendo que para isso, precisa também se auto conhecer, para que suas crenças, posicionamentos, valores não interfiram na 
sua condição de imparcialidade diante das partes.
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