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RESUMO

O aumento da litigiosidade na atualidade aliada à configuração de um sistema jurídico pluriprocessual permite cada vez mais a busca por formas 
alternativas de solução de conflitos. O acesso à justiça, no atual processo democrático, vem favorecendo um relevante papel ao cidadão, na busca 
de tutelar seus interesses e garantias na sociedade. A influência do Direito e do Poder Judiciário nas práticas sociais fazem parte do fenômeno da 
judicialização das relações sociais, representando transformações de ordem jurídica e social. Por seu turno, a institucionalização da mediação e a 
sua realização nos Tribunais já é uma realidade no sistema jurídico brasileiro. Processos de mediação como sistemas de resolução de conflitos 
compreendem uma estrutura sequencial lógica de uma realidade complexa em decorrência das relações de convivência dos níveis sociais e 
estruturais da sociedade. Os fenômenos sociais que chegam ao Judiciário precisam deixar de ser analisados como meras abstrações jurídicas, 
olhando-se para os protagonistas dos processos judiciais como pessoas com rostos e histórias que requerem respostas qualitativas e céleres para 
suas demandas. Uma relação, portanto, que trabalhe com indivíduos, devolvendo-lhes a capacidade de tratar o conflito de maneira consensuada, 
objetivando a obtenção de uma resposta mais participativa. Sob a perspectiva da qualidade de interação nas relações humanas, a mediação 
convida os sujeitos para uma postura colaborativa e inclusiva. Nesse sentido, a mediação, serve como um instrumento efetivo de agilização da 
solução dos litígios, contribuindo de forma significativa no sistema judiciário e na qualidade das relações humanas, através de uma verdadeira 
mudança de paradigma, na busca de uma ordenação e sistematização de uma prática social, desenvolvendo em contrapartida o acesso à Justiça. 
No sistema constitucional brasileiro, o acesso à Justiça é direito fundamental. O desafio que chega ao Judiciário é o de atuar na mudança cultural 
necessária a uma realidade próxima da sociedade, apropriando-se de novos instrumentos, sem portanto, perder a natural essência. Parte-se da 
hipótese que a prática da mediação estimula o agir comunicativo em uma sociedade marcada pelo individualismo, conflito e competição. 
Proposta de uma teoria crítica da sociedade, que tem no agir comunicativo o principal mecanismo de realização de entendimentos entre os 
envolvidos, aproximando-se de um verdadeiro Estado Democrático de Direito. A pesquisa tem como objetivo geral analisar a mediação como 
instrumento de resolução de conflitos, que potencializada o acesso à Justiça, na perspectiva da teoria do agir comunicativo de Jürgen Habermas. 
Conclui-se, portanto, que há necessidade de se pensar em uma justiça participativa que opere real transformação, abrindo caminho a uma nova 
forma de promoção e leitura social que busque através do diálogo, a possibilidade de um debate e prática em torno do papel do Judiciário, 
canalizando na construção de canais de legitimação social.
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