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RESUMO

A influência de uma cultura competitiva se faz presente em nossa sociedade, muitas pessoas tornam-se individualistas com o intuito de 
resguardar seus direitos e garantir o mínimo para sua sobrevivência, esquecendo que, na maioria das vezes, são seres sociais e racionais que 
necessitam da comunicação para resolverem seus conflitos. Assim, ao surgirem às adversidades, tentam solucionar os seus dilemas, por meio de 
um terceiro, sendo este, na maioria das vezes, um juiz que intervém de forma legalista para solucionar seus litígios. Podemos ressaltar ainda que 
às referidas lides poderiam ser resolvidas por um meio mais eficaz e célere para as partes, atribuindo-lhes a responsabilidade de decisão nas 
controvérsias que foram colocadas em questão. Pois se percebe que nas pessoas que procuram o Poder Judiciário há uma escassa prática da 
interlocução para a administração dos conflitos do cotidiano. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar a Teoria da Ação 
Comunicativa de Habermas, fazendo uma relação entre a mediação comunitária e o diálogo, com a finalidade de analisá-lo neste espaço como 
um mecanismo consensual na resolução de disputas nos âmbitos processuais e sociais dos litígios. No que se refere à metodologia deste trabalho, 
foi realizada uma pesquisa qualitativa, tendo como método de abordagem o indutivo, devido à natureza do tema.  Sendo sua justificativa baseada 
na ação dialética do agir racional, construído a partir de discursos colaborativos instrumentalizados de forma democrática por cada pessoa que 
entra no procedimento da mediação comunitária para uma melhor composição de seus acordos. Assim, concluímos que os objetivos da mediação 
de conflitos possuem características que vão além da conscientização dos direitos e deveres dos cidadãos. Mas, na interiorização da paz, da 
inclusão social a partir da escuta dos indivíduos, do acesso à justiça como forma de resolução das lides e, principalmente, da administração 
positiva do conflito para a prevenção de outros embates a serem contemplados.
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