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RESUMO

A explosão da litigiosidade dos dias atuais, aliada à ineficácia dos meios tradicionais de resolução das demandas, permite cada vez mais a busca 
pelos meios alternativos de tratamento dos conflitos (mediação, conciliação e arbitragem), que, de forma mais célere e menos onerosa, 
promovem a paz social. A mediação surge como uma nova forma de olhar o conflito, propiciando uma mudança no paradigma, trabalhando com 
o diálogo transformador e a participação das partes na formação de um consenso que atenderá aos envolvidos. Tendo por base a existência de 
conflitos que são circunscritos à determinada comunidade e aos indivíduos que nela habitam e sob uma perspectiva crítica do direito marcada 
pelo pluralismo jurídico, a presente pesquisa pretende estudar a mediação comunitária como um método que permite o tratamento do conflito 
pela própria comunidade. Com isso, verifica-se a possibilidade da mediação como instrumento de transformação social, que pode possibilitar a 
construção de espaços democráticos que conduzem a uma efetiva democratização do acesso à justiça por meio de uma cidadania ativa e um 
direito emancipatório. A mediação promove o resgate e a valorização do diálogo, representando uma ferramenta transformadora, permitindo 
aos indivíduos criarem ou recriarem laços, de forma a se auto-organizarem, prevenindo e solucionando seus próprios conflitos de interesses. A 
doutrina e alguns resultados estatísticos demonstram que a mediação comunitária proporciona às partes envolvidas a possibilidade e a 
capacidade conjunta de consensualmente solucionarem o conflito, sem qualquer interferência do Poder Judiciário. Para tanto, a figura do 
mediador, membro da comunidade, que foi capacitado para tal atuar e que é conhecedor da realidade social (características que legitimam a sua 
atuação), incrementam o potencial de uma maior contribuição para, sem qualquer tipo de persuasão, auxiliar na construção conjunta de um 
entendimento satisfatório, neste contexto ressalta-se a lei 13.140 de 2015, que regulou a mediação extrajudicial e a capacitação dos mediadores. 
Assim, diante dos trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Estácio de Sá no Rio de Janeiro junto aos moradores da 
comunidade Pavão Pavãozinho, situada no bairro de Copacabana, foi implementado um projeto para capacitação dos membros da comunidade 
que atuam na Associação de Moradores da comunidade, para que estes possam atuar como mediadores e com isso, também foi possível a análise 
in loco dos conflitos diários. O presente estudo está sendo norteado pela pesquisa teórico analítica bibliográfica, tendo como fontes, livros, 
monografias, artigos científicos, publicações periódicas e impressos diversos, além dos dados colhidos na própria comunidade do Pavão 
Pavãozinho e em sítios eletrônicos de organismos e instituições que exerçam atividades relacionadas a mediação comunitária. Os resultados 
esperados são no sentido de que a implementação da mediação na comunidade do Pavão Pavãozinho, 1) traga à comunidade não só uma forma 
mais objetiva de solução de conflitos, mas também uma facilitação do diálogo entre os moradores da localidade; 2) permita à comunidade se 
auto organizar e com isso trabalhar de forma a prevenir os possíveis e rotineiros conflitos, uma vez que as partes se tornam responsáveis por suas 
decisões e 3) traga o empoderamento e cidadania para os moradores da comunidade. A pesquisa ainda está em curso, mas a conclusão está se 
encaminhando no sentido de que a mediação comunitária é uma questão de política pública, se apresentando como uma ferramenta hábil para 
aproximar a comunidade periférica da justiça, por meio de uma cidadania ativa e de um direito emancipatório, propiciando aos cidadãos 
autonomia na construção racional de vontades e opiniões na resolução de seus conflitos internos.
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