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ABSTRACT 

Os conflitos coletivos fundiários nascem nas cidades a partir da insuficiência das 
políticas públicas habitacionais e urbanas. São fruto da segregação espaço-
territorial e demonstram as fissuras do suposto consenso que parece imperar na 
cidade neoliberal pós-moderna. O Estado habitualmente lida com esses conflitos 
através de seu aparato judiciário e policial, infligindo violências e remoções 
forçadas. No entanto, a recente legislação processual brasileira parece indicar o 
surgimento de um novo paradigma. A mediação é um meio alternativo de gestão 
de conflitos que favorece a construção de respostas criativas e evidencia as 
tensões presentes nas cidades. No entanto, como toda política pública merece 
ser pensada com cautela. Os conflitos fundiários urbanos são multifacetados e, 
por isso, a mediação não pode ser relegada a mera técnica. 
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1. A CIDADE E O ENCONTRO 

No manifesto do direito à cidade, Henri Lefebvre (2001, p. 154) afirmou que a cidade é a 
“individualização da socialização”, conceito que por si só, é contraditório e evoca o conflito 
inerente a este espaço. A cidade reflete individualidades, mas concomitantemente, 
apresenta-se como o congregado das diferenças. São as contradições que a moldam e a 
vocacionam a ser o que é: a unidade que nasce do choque. 

Na cidade, o indivíduo é confrontado a encontrar-se com o outro, o outro que nem sempre 
(ou quase nunca) partilha das mesmas concepções. O encontro é conflitivo, é um lugar 
impiedoso que mostra o duvidoso em muitas de nossas formas de agir. (WARAT, 2001,61) 

Se de maneira geral, as cidades são o locus privilegiado do conflito, as cidades brasileiras, em 
especifico, a partir de seu peculiar processo de formação, instigam - de maneira ainda mais 
pungente - às tensões. Isso porque, desde sua concepção até os dias atuais, as políticas 
públicas urbanas brasileiras, demostram-se deficitárias na equalização das discrepâncias 
sociais e territoriais. Mas não só:  muitas vezes, será a própria lei a favorecer e contribuir 
com a manutenção das diferenças. 

Longe de ser um fato isolado, a segregação espaço territorial se desdobra em múltiplos e 
intricados fenômenos.  À dificuldade de acesso a infraestrutura e serviços públicos básicos 
tais como transporte coletivo, saneamento, água, eletricidade, creches, escolas e aparelhos 
de saúde, assomam-se outros tantos fatores, como menores oportunidades de acesso à 
justiça formal, ao crédito, ao emprego, ao lazer, bem como a maior exposição a violência e 
a descriminação. As cisões territoriais contribuem para conformar sujeitos que, a um só 
tempo, estão à parte na cidade à parte dos direitos da cidade. (FERNANDES, E. 2006, p. 
130) 

Neste contexto, o ambiente urbano emerge como sucedâneo da desigualdade social. A 
produção do espaço desafia à existência de qualquer suposto consenso. Arquétipos 
detalhados de construção e ocupação do solo - presentes na legislação de planejamento, 
zoneamento e construção- dividem espaço com a parcela informal da cidade, que parece 
alijada das formalidades e dos privilégios, em um estado de permanente exceção.  

A controversa questão urbana / habitacional no Brasil pode ser descrita em números: 
aproximadamente 84%1 da população mora nas cidades. O déficit habitacional é de cerca 
5.792.508 moradias, isto representa 9,1% do total de domicílios brasileiros. Outro dado 
significativo: há no país, 6.07 milhões de domicílios vagos, o que superaria em mais de 200 
mil o número de habitações que precisariam ser construídas para suprir o déficit 
habitacional.  A controvérsia enseja reflexões. 

Ao fim e ao cabo, a questão parece convergir a um ponto: A cidade pós moderna de 
contornos neoliberais aloca a moradia dentro da perspectiva do mercado e a assenta sob a 
dinâmica da propriedade individual. Assim, a habitação se distancia de sua concepção 
primária, qual seja, um direito fundamental e passa a ser compreendida como um ativo 
financeiro negociável(ROLNIK,2016,p.33).   

 

 

 

 

                                                           
1 IBGE. Censo 2010. Brasília: IBGE, 2010. 
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2. A AGENDA NEOLIBERAL EM TERRAS BRASILEIRAS. 

O último quartel do século XX foi marcado por mudanças estruturais nas políticas 
econômicas de diversos países da América Latina, inclusive o Brasil. O neoliberalismo se 
espraiou como arranjo econômico e implicou mudanças no papel do Estado e em sua 
articulação com o mercado. 

De antemão, uma ressalva: a implementação da agenda neoliberal no Brasil assentou-se em 
bases substancialmente diversas daquelas seguidas pelos países europeus. Isso porque não 
tratou de desmantelar direitos já socialmente estabelecidos e assegurados. Em verdade, o 
projeto neoliberal impediu que esses mesmos direitos se efetivassem, consolidando a 
desigualdade social e negando à população, o suprimento de necessidades básicas, como 
saúde, transporte, educação e habitação. 

Essa singularidade no percurso brasileiro deve-se, ao menos, a dois fatores:  Não houve no 
Brasil, a estruturação e a consolidação de algo similar a um Estado de Bem Estar Social. O 
modelo desenvolvimentista predominante entre a década de 1960 e meados dos anos 1970, 
fez com que a presença do Estado na economia se atrelasse a uma atitude de amparo à 
industrialização e não a elaboração de políticas que assegurassem direitos sociais. 

Combinada à lógica desenvolvimentista, o autoritarismo- marca dos anos de ditadura 
militar (1964-1985) - foi obstativo a qualquer avanço social que pudesse sobejar o processo 
de transformação econômica pelo qual passava o país. 

Finda a ditadura, o movimento de redemocratização foi coroado com a promulgação de 
uma nova Constituição Federal em 1988. A também conhecida “Constituição Cidadã” 
consagrou uma série de direitos sociais e parecia caminhar para a diminuição das 
desigualdades que marcaram o período desenvolvimentista. No que tange a questão urbana, 
o novo texto reconheceu o princípio da função social da propriedade bem com o direito 
dos ocupantes informais, sedimentando as bases para a efetivação do direito à cidade e a 
implementação da agenda da Reforma Urbana (ROLNIK, 2015, p.268). Nada obstante, tais 
conquistas formais não se reverberam, de pronto, em mudanças fáticas. 

No campo político, a transição democrática não significou a oxigenação dos atores que 
ocupavam o poder. Ainda que novos sujeitos (como os movimentos sociais e os sindicatos) 
tenham ingressado na arena política, as tradicionais oligarquias ainda mantinham grande 
influência e tensionam para que avanços democráticos e populares não ocorressem. 

Trata-se do que Boaventura (2007, p.90) denomina curto-circuito histórico dos direitos. De 
uma só vez, a legislação de países periféricos e semi periféricos positivou um amplo rol de 
direitos mas não foi capaz de assegurar-lhes a efetividade. É que para se realizarem, tais 
direitos exigiam políticas públicas. E tais políticas implicariam em gastos estatais. 

Em definitivo, aquele contexto não era favorável à expansão dos gastos públicos. Antes 
pelo contrário, aqueles eram anos ordenados pelo Consenso de Washington. O 
enxugamento da máquina pública e as reformas fiscais ortodoxas tornaram-se imperativos. 
Em muitas áreas, e na urbano habitacional em especial, a Constituição permaneceu um 
projeto não realizado. 

Se por um lado, “fazer moradia, não é fazer cidade”, de outro, “não há cidade sem 
moradia” (BORJA, 2013, p.286). Assim, o não acesso à moradia tornou-se um dos 
principais problemas sociais do Brasil, estabelecendo as balizas para que as reivindicações 
pelo direito à habitação fossem insertas no bojo mais amplo das reivindicações pelo direito 
à cidade, tornando-se uma das principais pautas dos movimentos sociais e de outros atores 
progressistas nos anos que se seguiram ao fim da ditadura militar. 
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A despeito do contexto desfavorável, alguns progressos marcaram a questão urbana nos 
anos 1990. Citam-se o reconhecimento dos direitos dos posseiros, a luta contra especulação 
imobiliária e a democratização do processo decisório sobre política urbana. Assim, embora 
pontualmente, políticas habitacionais e urbanas inovadoras foram desenvolvidas por 
coalizações democráticas populares (ROLNIK,2015, p.270). Na década seguinte, outras 
mudanças importantes foram levadas a cabo. No ano 2000, a Emenda Constitucional 
número 26 reconheceu a moradia como direito fundamental e no ano de 2001, aprovou-se 
o Estatuto da Cidade (Lei 10.257).  

No entanto, como dito, as mudanças de cariz popular e democrático foram pontuais e, por 
assim dizer, cooptadas pela ideologia neoliberal, que passou a ditar a articulação dos 
modelos de cidade e de planejamento até hoje hegemônicos. 

A partir da década de 1990, a ideologia do “empreendedorismo urbano” (ROLNIK, 2015, 
p.271) adentrou às cidades. Em substituição ao planejamento moderno (típico do Estado 
desenvolvimentista brasileiro), caracterizado pela ação diretiva do estado observada, por 
exemplo, nos zoneamentos e nos planos diretores, um planejamento competitivo e flexível, 
“amigável ao mercado (market friendly) e orientado pelo e para o mercado (market 
oriented)” (VAINER, 2011, p.3) emergiu. 

A crescente internacionalização da economia e das comunicações incitaria a competição 
entre os territórios e a cidade seria uma mercadoria a ser vendida. Mais que isso, a cidade 
seria o local do desenvolvimento e expansão do capitalismo, a propriedade como 
mercadoria e a financeirização da moradia, por exemplo, garantiriam a “mercadorização” 
de modos de vida – bairros de luxo, sistemas de transporte. Tanto por tanto, a cidade seria 
um produto destinado aos solventes (BORJA,  2015, p.11).  

Basicamente, o urbanismo pós modernista passou a entender que as cidades -uma vez 
submetidas aos mesmos desafios que uma empresa- deveriam adotar o planejamento 
estratégico como meio de ordenação. O sucesso do empreendedorismo estaria intimamente 
ligado à perspectiva de consenso e unidade – que será discutida à frente. 

A eficiência pretendida pela cidade-empresa não foi suficiente para conter as crises urbanas. 
As desigualdades e as negativas de acesso à bens básicos não foram combatidas. Tome-se o 
exemplo habitacional. Em face de um mercado imobiliário formal excludente, o que se 
observa, é o adensamento das favelas²e o crescimento das ocupações organizadas em várias 
cidades brasileiras, em especial São Paulo e Belo Horizonte.  

Nos anos de crescimento econômico, as cidades brasileiras assistiram a um inflacionamento 
do valor dos imóveis. Para Rolnik (2015, p.278), o descolamento entre a evolução da massa 
salarial por empregado e PIB per capita sugere que a distribuição funcional da renda segue 
favorecendo os fatores de produção (capital e terra) em detrimento do fator trabalho.  

E as razões desse descompasso são várias. Vão desde a expansão do crédito, inclusive 
imobiliário através de Programas como o Minha Casa, Minha Vida, e em tempos mais 
recentes, o fato de o Brasil figurar como recebedor de grandes eventos esportivos (Copa do 
Mundo de 2014 e as Olímpiadas de 2016) que potencializaram a expansão do complexo 
imobiliário financeiro, agudizando a financeirização da terra urbana e da moradia 
(ROLNIK,2015, p.279). 

Os valores de locação e aquisição dos imóveis ficam descompassados em relação ao poder 
aquisitivo de grande parte da população e o conflito emerge como sucedâneo natural. A 
cidade, que se pinta um lugar de consenso, em verdade é excludente. E sob as fissuras do 
consenso forjado, novas experiências podem surgir. 
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3. A IMPOSIÇÃO DE CONSENSO NA CIDADE PÓS MODERNA 

Inseridas nas diferenças, as interações sociais parecem caminhar para o desencontro.  Onde 
quer que se pintem relações humanas, o conflito despontará como elemento ínsito. Daí 
afirmar que todas as sociedades, comunidades, organizações e relacionamentos 
interpessoais se esbarram, num ou noutro momento, em algum processo conflitivo.  E isso, 
antes de ser ruim ou disfuncional, é um fato da vida. (MOORE,1998, p.5). Neste sentido, 
assevera Georg Simmel: “Um grupo absolutamente centrípeto e harmonioso, uma pura 
‘unificação’ (‘Vereinigung’), não só se apresenta como empiricamente irreal, como não 
representa nenhum processo concreto da vida”. (SIMMEL, 1964, p.572) 

Parte-se, pois, do princípio segundo o qual o conflito é elemento fundante das dinâmicas 
humanas , e portanto, das cidades. Inobstante isso, o que se observa é que o modelo atual 
de cidade opera sob a lógica de falsos consensos. A estratégia é banir o conflito (e assim, a 
política) da vida urbana. Em verdade, a tática pós moderna se imiscui “nas cidades e nas 
políticas urbanas e de moradia, expulsando e colonizando espaços e formas de viver” 
(ROLNIK, p. 373, 2015). Emerge daí, uma nova governança que passa a ideia de ser 
consensual e unitária, quando na verdade se molda aos  desejos e necessidades das elites 
econômicas, políticas e culturais transnacionais (ROLNIK, p.373,2015) 

Os efeitos dessa colonização bem como a analogia cidade-empresa não se limitam a uma 
proposta gerencial. Definições ainda mais caras à lógica urbana estão em disputa. Conceitos 
como “cidade” e “poder local” estão sendo redefinidos. A cidade empresa sugere a negação 
radical da cidade enquanto espaço político. O dissenso e a negociação democrática são 
suprimidos em nome da eficiência e das tecnologias de governo. (ROLNIK, p.373, 2015) 

Concebida enquanto sujeito econômico -mercantil, a cidade ordena uma nova lógica 
através da qual se pretende legitimar a apropriação direta dos instrumentos de poder 
público por grupos empresariais privados (VAINER, p.89, 2000). O discurso que trata a 
cidade como consenso e unidade (VAINER, p.91, 2000) serve ao pensar da cidade 
empresa, segundo o qual, as formas de gestão devem, necessariamente, assegurar o 
consenso, agilidade e a transparência assim como condições estáveis e permanentes de 
produtividade e competitividade. 

Os polos de resistência à imposição de consensos são tratados duramente pelo Estado. Os 
conflitos fundiários urbanos são um exemplo. Quando os excluídos do mercado 
habitacional se insurgem em busca de alternativas viáveis de moradia (através de ocupações 
organizadas, por exemplo) o aparato repressivo do Estado é posto em funcionamento e o 
resultado já se tornou cena comum nas cidades brasileiras: remoções forçadas, pessoas 
desabrigadas, direitos de toda sorte violados.  

Para Borja (2015, p.6), o ocaso da cidade pós-moderna estaria bem representado na sua 
“desdemocratização”. Isso é, o Estado cooptado por uma elite política, burocrática (ou 
militar) acabaria por limitar ou anular o acesso a novos direitos. O Estado agiria 
promovendo consensos passivos e se valendo de sua autoridade e dos aparatos jurídicos e 
policiais para reprimir as demandas de cidadania. (BORJA, p.241,2013). 

Os conflitos fundiários urbanos abrem possibilidades de experienciação de novas 
figurações do comum. Os espaços que nascem do conflito são multifacetados, se abrem e 
se alimentam do dissenso, sendo capazes de representar um movimento indisciplinado e 
subversivo contra lógicas dominantes da globalização neoliberal (CANETTIERI;VALLE, 
p.40, 2015). Talvez, por desafiarem o consenso sejam reprimidos com tanta veemência..  

Diante deste cenário, resta o desafio: como o conflito pode reabitar a cidade? 
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4. POR NOVAS FORMAS DE RECEBER E MANEJAR O CONFLITO NA 
CIDADE. 

O habitual tratamento cotejado aos conflitos fundiários mostra-se insuficiente. Os 
despejados, apenas por terem sido despejados não deixam de ser titulares do direito à 
moradia. Diante disso, não raro, tornam-se ocupantes de outro terreno e, eventualmente, 
réus em novo processo de reintegração de posse. Ainda no século XIX, Engels já havia 
identificado o problema:  “a burguesia tem apenas um método para resolver à sua maneira 
a questão da habitação – isto é, resolvê-la de tal forma que a solução produza a questão 
sempre de novo”. (ENGELS, 1994, p.76) 

O direito à moradia é vastamente amparado na legislação brasileira. Está inserido entre os 
direitos sociais do artigo 6º da Constituição Federal e de normativas internacionais (como, 
por exemplo, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966). 
Nada obstante, as violações são constantes. Assomadas à urbanização excludente, as 
ocupações irregulares e as políticas habitacionais precárias, os conflitos possessórios são 
frequentes e, via de regra, são tratados com insensibilidade por parte do poder púbico, que 
desrespeita não só o direito à moradia, mas direitos conexos como o direito dos idosos, da 
criança e do adolescente e meio ambiente. 

Diante desse cenário, novas formas de gestão dos conflitos fundiários urbanos - que 
convidam a reconstrução participativa e democrática das cidades são clamadas. Procuram-
se por opções que sejam capazes de incluir e conjugar os diversos projetos de indivíduo e 
cidade. De modo que o conflito, ínsito a urbanidade, seja um vetor de criação do novo e 
não de segregação.  

Dentre a miríade de possibilidades ao manejo dos conflitos fundiários urbanos, a mediação 
tem emergido como opção bastante festejada.  Por ser um procedimento indisciplinado e 
criativo (WARAT, 2001, p.75) beneficia a construção coletiva de conhecimentos e 
alternativas. Nos conflitos pela terra urbana, em especial, a mediação  carrega consigo um 
potencial transformador  que favorece a interação sustentável e dinâmica entre diferentes 
atores.  

A pujança desse novo paradigma de gerenciamento de conflitos está intimamente 
relacionada às características do tempo presente. Multiculturalismo, imediatismo e incerteza 
são marcos iniludíveis da época contemporânea.  

A multiculturalidade abarca um quantum amplíssimo de concepções, hábitos e projetos. 
Cada ser, a despeito de interdependente, será produto forçado de complexas interações 
sociais (WARAT, 2001, p. 72).  O encontro de tantas e tão destoantes vozes, não raras 
vezes, resulta em conflitos. A heterogeneidade põe em cheque, a capacidade (e a 
necessidade) dos diferentes conviverem e produzirem frutos a partir da diferença 
(NICÁCIO, 2008, p.1) 

Por seu turno, o imediatismo, ao mesmo tempo em que nos aprisiona ao presente, nos 
cobra respostas prontas para que – desde logo-, se resolvam os imbróglios do futuro. Além 
disso, já não são as instituições –e dentre estas, o Estado, em particular- que se encarregam 
do destino dos indivíduos. Ao coletivo político, subsume-se a tarefa de cada um 
responsabilizar-se por si próprio. E nesta virada de incertezas, emergem solidariedades, em 
que os indivíduos tem de construir uns com os outros, novas alternativas e repostas. (SIX, 
2001 p.4) 

Neste contexto, a mediação pode e deve ser compreendida como um novo paradigma na 
cultura jurídica, como um instrumento que evoca o código ternário, diverso da acepção 
binária da justiça tradicional A grande questão é reencontrar o sentido de mediação. O 
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termo tem sido apropriado e desdobrado em inúmeros conceitos. Por isso mesmo, 
François Six afirma que a mediação desponta “como erva milagrosa, que seria panaceia 
universal, e desde logo um produto do futuro”.(SIX, 2001 p. 12).  

Six propõe uma definição que, em grande medida, é capaz de congregar os vários aspectos 
que envolvem a mediação. De saída, o autor destaca os quatro elementos que considera 
indissociáveis ao conceito. Seriam eles: o terceiro, o não-poder, a catálise e a comunicação  

O terceiro pode ser compreendido como a pessoa ou o grupo legitimamente credenciado a 
atuar. A este ente franqueia-se a palavra, o tempo e a autoridade para intervir. Nada 
obstante, não há que se dizer ser o terceiro detentor de algum poder para além da 
mencionada autoridade franqueada, auferida e legitimada segundo os procedimentos e 
princípios próprios da mediação.  

Os elementos catálise e comunicação estariam intrinsicamente implicados. Assim, diz-se 
que a mediação é uma catálise na dinâmica das relações interpessoais ou intergrupais. É que 
à maneira de um catalisador, que atua sem se desnaturar ou alterar o produto final de uma 
determinada solução, a mediação atua nas relações e acelera seu processo de transformação. 
Como resultado desse processo, o que se espera é o estabelecimento ou a retomada da 
comunicação. 

François adverte, no entanto, que mediação e resolução de conflitos não são expressões 
sinônimas. A mediação, para além da resolução de conflitos, deve ter em mira o 
fortalecimento do exercício da cidadania. O procedimento possui uma proposta cultural e 
pedagógica transformadora da sensibilidade individual e coletiva, que afeta tanto ações 
públicas, quanto relações privadas. (FERNANDES, N. 2013, p.25).  

Sob a perspectiva comunitária, a mediação do oprimido sugere a emergência de uma nova 
subjetividade na dialética do individual e do coletivo, do reconhecimento de um devir 
cidadão, autônomo que põe em evidência as necessidades das camadas excluídas, 
enfatizando as resistências através de movimentos de contágio e aproximação. (WARAT 
apud BENTES, 2012, p. 103) 

Mediar para emancipar. A mediação é um caminho, cujos propósitos estão para além da 
solução do conflito. Ao valorizar a capacidade e os conhecimentos dos sujeitos através de 
sua participação efetiva no processo, a mediação favorece a emancipação social. As 
respostas são construídas democrática e participativamente, valorizando a pluralidade de 
conhecimentos e sujeitos (GUSTIN, 2005, p.47). 

 Por ser um processo pedagógico que, edifica a intersubjetividade e a intercompreensão, a 
mediação favorece abordagens informativas, formativas e preventivas. No curso do 
procedimento, valoriza-se a socialização da linguagem. O ambiente é propício para que a 
hermenêutica diatrópica possa se desenvolver.  É que ao tentar estabelecer ou restabelecer 
a comunicação, a mediação veicula tanto valores quanto pretensões de direito dos atores 
implicados em um contexto específico (GUSTIN, 2005, p.47).  

 

5. A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS 

O novo Código de Processo Civil brasileiro (Lei 13.105 de 2015) avança de forma 
contundente no reconhecimento das formas consensuais de administração dos conflitos ao 
estabelecer, dentre outras diretrizes, que a solução consensual será promovida sempre que 
possível pelo Estado (artigo 3º § 2o CPC/15). A conciliação, a mediação e outros métodos 
de resolução de conflitos deverão ser estimuladas por juízes, advogados, membros do 
Ministério Público e Defensores Públicos (artigo 3º § 3º CPC/15). Ressalte-se, ainda, que  
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mediadores e conciliadores foram alçados a condição de auxiliares da Justiça. É de se 
lembrar, também, que a Lei da Mediação (Lei 13.140) foi sancionada em junho de 2015, 
representando mais um evidente impulso ao procedimento. 

Seguindo o encalço de normativas anteriores, como a Resolução Recomendada n. 87 do 
ConCidades a qual “Recomenda a instituição da Política Nacional de Prevenção e 
Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos”, o novo Código de Processo Civil estabeleceu 
a obrigatoriedade da  designação de uma sessão de mediação  no caso de conflitos 
fundiários coletivos de posse velha,  antes da apreciação do pedido de liminar, quando se 
tratar de litigio coletivo pela posse de imóvel e quando o esbulho ou turbação tiver 
ocorrido há mais de um ano e um dia (artigo 565).  

 O reconhecimento é simbólico, mas enseja cautela: a aplicação dos métodos consensuais 
não deve ser concebida como panaceia para os problemas do acesso à justiça e da 
efetivação de direitos, sob pena de se perder em seus próprios propósitos. 

É preciso (re) encontrar a mediação em meio ao modismo (FERNANDES,2013, p.23). Se 
o Estado não pode se abster da promoção da mediação enquanto forma de acesso à justiça, 
necessita proporcionar meios para que o desenvolvimento desta prática aceda aos reclamos 
de respeito e proteção dos direitos dos cidadãos (NICÁCIO, 2011, p.45) 

Pela incipiência da normativa, as audiências de mediação no curso dos processos 
possessórios ainda não começaram a acontecer. No entanto, os pontos suscetíveis de 
ponderação são muitos. A questão habitacional/urbana é também questão de política 
pública e social que permeia a dimensão coletiva da moradia e do direito à cidade. Segundo 
Boaventura: 

 

As lutas urbanas pela habitação (...). Estas lutas jurídicas são colectivas e 
politicas, embora utilizem as formas e as instituições jurídicas 
individualistas do Estado liberal e tenham de partir da separação entre o 
jurídico e o político para, com base nela, gizar estratégias várias de 
articulação entre ambos. (SANTOS,B., 1994,p. 10) (grifo nosso) 

 

Admitido o caráter público e político dos conflitos fundiários coletivos, será forçoso 
reconhecer que a mediação não poderá ser relegada a mera técnica. “É preciso enfatizar 
esta dimensão [política], para que suas causas mais profundas possam ser trabalhadas com 
vistas à superação do impasse numa perspectiva coletiva” (ALMEIDA, A., 2009, p. 50). 
Desconsiderado o elemento político dos conflitos fundiários coletivos, muitas das 
potencialidades da mediação parecem restar inexploradas no Novo Código de Processo 
Civil. 

 

6. CONCLUSÃO- CULTURA DE PAZ NA TERRA URBANA: LIMITES E 
POSSIBILIDADES DA MEDIAÇÃO 

Um ponto é fulcral diante do exposto: é preciso que o conflito reocupe a cidade. O meio 
urbano tem de ser, também, o meio da política, do desencontro. É preciso admitir que a 
divergência pode produzir o novo. E sob essa perspectiva, a mediação é uma técnica que 
vem a calhar. É a emergência do não consenso em meio à imposição da unidade da cidade 
pós moderna- neoliberal. 

A tentativa de responder às questões fundiárias por outra lógica, que não a tradicional 
solução adjudicada, vai de encontro às deficiências e insuficiências do tradicional sistema de 
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justiça. Em sociedades tão desiguais como a brasileira, as articulações de Justiça Alternativa 
carregam consigo o potencial de equilibrar discrepâncias estruturais, tornando a Justiça 
mais coerente no que diz respeito a fatores como democracia, universalidade e 
acessibilidade. (SLAKMON; OXHORN, 2005, p.198) 

Dentre a miríade de formas alternativas de justiça, destaca-se a mediação. Tal método tem 
experimentado exponencial desenvolvimento nos últimos 30 (trinta) anos, sendo objeto de 
crescente interesse e incentivo. O aparente “ boom” da mediação é produto da 
ambiguidade característica de nossos tempos. Se por um lado, os sujeitos acorrem, cada vez 
mais, a estratégias de contratualização das relações sociais, substanciando seu anseio por 
autonomia; de outro, observa-se a dilatação do direito oficial, que passa a ocupar terrenos 
dantes geridos por outras formas de regulação. (NICÁCIO, 2011) 

A mediação encontra-se a meio caminho das duas tendências. Trata-se da busca por um 
compromisso político equilibrado, capaz de ajustar os excessos de um estado 
paternalista/autoritário e de suprir os déficits de um estado minimalista. Tem-se a 
emergência de um “modelo de justiça que encoraje, ao mesmo tempo, os cidadãos em sua 
autonomia e emancipação social e, por outro lado, repare as condições sociais iníquas por 
meio de um direito mais efetivo” (NICÁCIO, 2011, p.25) 

O momento é de refundação do Estado e de suas funções. Novas lógicas de participação, 
novas arenas políticas, novos sujeitos e novas normatividades advertem que o futuro é 
plural. O oficial e o alternativo não estariam em polos opostos, mas em vias 
complementares.  Múltiplas regulações policêntricas indicam que a unicidade do Estado, 
enquanto ente de justiça, não pode subsistir. Os sujeitos de direito passaram a ser 
destinatários e emissores das normas. 

A concretude do acesso à justiça envolve repensar e reconstruir -de forma participativa e 
cidadã- as normas de gestão da cidade, as políticas públicas de habitação e moradia, de 
acesso e uso dos equipamentos urbanos. O acesso à justiça via direitos é condição para o 
exercício da cidadania e efetivação da democracia. Em verdade, a transformação no acesso 
à justiça, transformará a Justiça a que se tem acesso  

Nesta ordem de ideias, as discussões acerca do acesso à justiça também compõem a cena 
urbana e se envolvem com as conflitualidades inerentes a esse espaço. Trata-se de 
encontrar o direito das cidades e nas cidades, de forma que os moradores se reconheçam e 
sejam reconhecidos no direito ali produzido. 

Em que pese o reconhecimento dos méritos do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, 
bem como da Resolução 87 e da Política Pública por ela entabulada, as possibilidades e 
limitações da mediação no contexto dos conflitos coletivos fundiários urbanos, devem ser 
analisadas com criticidade. A mediação é uma técnica e deve ser tratada como tal. Não deve 
ser acolhida como panaceia para todos os problemas, indistintamente. Imperioso 
reconhecer e individualizar os muitos elementos que compõem os conflitos para que a 
partir de uma visão dinâmica, estratégias de atuação possam ser delineadas.  

A mediação não pode se converter em “sub acesso”, uma opção que torne invisível as 
questões coletivas, políticas e sociais por detrás dos conflitos fundiários urbanos. Não pode 
ser mais um instrumento de consenso forçado. Isso porque, a finalidade das discussões em 
torno do acesso à justiça, “ não é fazer uma justiça mais pobre, mas torná-la acessível a 
todos, inclusive, aos mais pobres. ” (CAPPELETTI; GARTH, 1988, p.59) 

É preciso ter em conta que os conflitos coletivos fundiários urbanos são realidades 
multifacetadas que encontram ecos em variadas questões sociais, econômicas e políticas. 
Para que a prática não se perca, para que suas potencialidades sejam exploradas ao máximo, 
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não basta a implantação de cartilhas e técnicas de mediação que não estejam atentas as 
especificidades da realidade fundiária urbana brasileira. O futuro da mediação em conflitos 
fundiários coletivos está em aberto. São os atores do conflito que darão o tom da adequada 
abordagem mediacional. A metodologia está por se construir, mas deve ser refletida e 
ponderada, como toda política pública. 
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