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É considerada sociedade civilizada aquela em que os direitos de cidadania andam junto 

com as diferenças de raça, religião ou cultura. Os acontecimentos, os quais permeiam a 

sociedade, são fenômenos da natureza humana, gerados por ações de circunstâncias 

externas sobre os indivíduos, portanto, os pensamentos e sentimentos estão sujeitos a 

leis fixas, e os fenômenos sociais serão consequências desses precedentes, podendo 

ocasionar algumas sanções. Conflitos, por conseguinte, fazem parte do processo de 

integração social do indivíduo ocasionando as mudanças. Em relação a resolução de 

conflitos, existem várias formas e alternativas como a mediação, a arbitragem, a 

negociação, entre outros, pelas quais possibilitam a participação das partes para um 

possível acordo. Tais propostas beneficiam tanto as partes, quanto o próprio Estado, 

fazendo com que a solução se torne flexível e descentralizada, além da celeridade e 

eficiência, traz satisfações e sucessos em inúmeros casos do âmbito jurídico, visto que 

atua na verdadeira causa do problema e proporciona mudanças sociais na vida dos 

demandantes e da sociedade como um todo. Dentre as alternativas mencionadas, a 

mediação é uma possibilidade para solucionar conflitos, a qual as partes pactuam com a 

intervenção de uma terceira pessoa, vista como uma forma mais ágil e eficaz, tendo 

característica de propiciar a tomada de decisões impostas pelos oponentes em conflito, 

devendo ser conduzida de forma confidencial e voluntária, onde cabe as partes 

encontrar a solução para suas divergências. Esse método é considerado o mais pacifico 

para a resolução de contendas, desde a forma que as partes são tradadas, como são 

ouvidas pelo mediador e a forma em que a sessão toda é conduzida, fazendo que seja 

um ambiente mais aconchegante para os envolvidos. Ainda, segundo alguns autores, a 

finalidade da mediação é a satisfação das partes, ou seja, a pacificação pelo encontro 

dos interesses de ambas e é por esse motivo que neste processo não há ganhadores ou 

perdedores, o que é difícil de ser entendido pelas pessoas, especialmente os 

profissionais da área jurídica. Sendo assim, o objetivo deste estudo é destacar como a 

mediação pode contribuir para a concreta pacificação social de tais controvérsias, 

assegurando o efetivo acesso à ordem jurídica justa, portanto, a mediação promove a 

construção de uma decisão pelos indivíduos e não suas imposições. Além disso, possui 

caráter humano, pois preserva a igualdade entre as partes, objetivando menor sofrimento 

e maior eficácia na satisfação de seus interesses, colaborando ainda para o 

aperfeiçoamento e desenvolvimento para uma cultura de paz. 
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