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RESUMO: A presente pesquisa propõe-se a verificar se a mediação contribui 
para a edificação da cidadania das partes envolvidas e, consequentemente, da 
ampliação ao seu acesso à justiça. Em um primeiro momento, traz uma breve 
discussão a respeito do modelo tradicional de jurisdição estatal no que se refere 
à amplitude das respostas que proporciona às partes em controvérsia, a fim de 
verificar sua viabilidade e eficácia prática, bem como suas possíveis vantagens 
em relação aos meios, até então, disponíveis. Ainda, a partir do estudo de suas 
principais características, intenta-se verificar se os resultados advindos com o 
procedimento mediacional contribuem para a concretização de direitos humanos 
e fundamentais, a exemplo dos direitos de: autonomia da vontade e 
autodeterminação; de acesso à justiça; de liberdade de expressão; de 
privacidade; do contraditório, da ampla defesa; de duração razoável do 
processo, dentre outros. Essa pesquisa justifica-se ante a atualidade da sua 
temática, sobremaneira porque a mediação tem se mostrado uma ferramenta 
hábil para o tratamento de controvérsias, tanto no âmbito judicial como no 
extrajudicial, principalmente, porque restabelece a comunicação entre as partes, 
permitindo: que dialoguem num contexto de equilíbrio; o tratamento das 
questões sociológicas que compõem o conflito; a transformação positiva das 
relações; e a apreensão de uma cultura de solução pacífica de conflitos. O 
trabalho ainda se encontra em andamento, mas até o presente momento tem 
sido possível constatar que a simples mudança no modo de se tratar um conflito 
pode propiciar uma diversidade de benefícios a todos os envolvidos e ao seu 
entorno, isso porque ao se adotar, primeiramente, uma via de autocomposição, 
as partes demonstram seu interesse em valer-se de sua autonomia e 
protagonismo para a solução de seus impasses, capaz de produzir uma solução 
ímpar e consentânea aos seus interesses, tudo isso associada à maior 
celeridade no deslinde de seus conflitos. No que tange à metodologia adotada 
nesta pesquisa, este estudo está sendo realizado por meio de ferramentas 
atinentes à pesquisa bibliográfica e documental, realizada mediante o 
levantamento, seleção e fichamento de livros, artigos, dissertações, teses e da 
legislação nacional a respeito do tema, e quanto aos fins, a presente pesquisa 
caracteriza-se como descritiva e exploratória. 
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