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MORRO DA VITÓRIA: FORMAS DE VIOLÊNCIA E DE MEDIAÇÃO  

COMUNITÁRIA 

Igor Moreira de Sousa Pinto1 

Jacqueline Alves Soares2 

 

A partir de pesquisa em andamento, analisamos lógicas e práticas de violência 

e mediação mobilizadas por agentes em conflitos na ocupação Morro da Vitória 

e eventos interligados no litoral de Fortaleza, estado do Ceará. Por meio da 

convivência com uma rede de interlocutores no universo social pesquisado, 

empreenderam-se observações que, dialogadas com o referencial teórico, 

permitiram refletir sobre as relações entre conflitos, violência e mediação. 

Verifica-se o uso da violência contra os ocupantes ora pelo Estado, ora por 

formas híbridas de uso da violência, as quais emergem a partir de uma rede de 

interesses e colaborações entre proprietários, empresas, policiais e militares, 

que atuam na vigilância dos terrenos vazios, aumentando a dispersão privada 

do uso da força, fragilizando a autoridade “pacificadora” do Estado e 

produzindo mais violência nas relações sociais. Por outro lado, os mesmos 

conflitos propiciam o surgimento de “formas sociais de organização 

comunitária” com grande importância para as sociabilidades nas “regiões” onde 

são desenvolvidas, sendo a mediação um fator legitimador com forte 

importância estratégica.  

Palavras-chave: Conflitos. Violência. Mediação. 
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UNICHRISTUS. Mestra em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do 
Ceará e graduada em Direito pela mesma instituição. E-mail: jacquelineas@gmail.com.  
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1 INTRODUÇÃO 

A ocupação que originou a comunidade Morro da Vitória aconteceu em 

2001. O terreno ocupado, de propriedade do Estado do Ceará, fica em frente 

ao Farol Novo, no campo de dunas fixas, densamente povoadas, do 

Mucuripe/Vicente Pizon. A ocupação gerou um confronto que ganhou 

repercussão e envolveu vários atores políticos da cidade.  

A ocupação Morro da Vitória é entendida como parte de uma rede de 

acontecimentos (FOUCAULT, 2010) interconectados no espaço-tempo de um 

universo social. Um movimento de avanço, de tomada de espaço, 

desencadeando uma violenta refrega dentro de um contexto de conflitos 

socioespaciais na região litorânea de Fortaleza, região esta objeto de 

interesses ligados à lógica da exploração turística e da especulação 

imobiliária3.  

Nos conflitos em análise o uso da violência, a serviço de uma lógica 

percebida como parcial ao “campo social dominante” (BOURDIEU, 2010, p. 28-

29) pode agenciar questionamentos e formas de organização e resistência por 

parte dos ocupantes. O uso da força nesse contexto é exercido tanto pelo 

Estado como por formas híbridas de uso da violência, que são organizadas e 

ativadas na defesa da propriedade absoluta dos terrenos vazios e vigiados (Cf. 

GARLAND, 2014; YOUNG, 2002). Porém, tais violências se deparam com 

formas de resistências variadas, amparadas grandemente na ação mediadora 

capaz de catalisar e sintetizar estratégias, atuar nas relações internas e na 

representação externa do coletivo, num movimento permanente e variado de 

produção comunitária de vida, sociabilidades, legitimidades políticas e do 

próprio espaço onde vivem. 

Os resultados provisórios aqui apresentados, frutos de pesquisa ainda 

em fase inicial, baseiam-se na convivência com rede de interlocutores no 

                                                           
3 Os autores tiveram contato com o campo a partir da atuação de ambos como advogados do 
Escritório Frei Tito de Alencar de Direitos Humanos, tendo acompanhado parte dos conflitos 
fundiários da região desde o ano de 2004 e, posteriormente, por meio da atuação no 
Movimento dos Conselhos Populares-MCP. Atualmente, o autor Igor Moreira desenvolve 
projeto de pesquisa de mestrado sobre os conflitos de ocupação no Morro da Vitória, enquanto 
a autora, Jacqueline Soares, desenvolve ação de extensão universitária com educação em 
direitos e mediação comunitária na ocupação Raízes da Praia. 
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universo social pesquisado, bem como em observações feitas ao longo de 

anos a partir das experiências e histórias de vida dos autores. 

2 O CONFLITO E SEUS AGENTES  

Os ocupantes provêm de comunidades de origem pesqueira da região 

praiana, composta pela “explosão” (LEFEBVRE, 2004) da antiga aldeia de 

pescadores do Mucuripe, em Fortaleza, e por migrações de populações 

litorâneas de regiões do Ceará, compondo redes sociais de relações mútuas de 

dependência e suporte, solidariedades e conflitos. Os territórios que estamos 

chamando de comunidades4 estão espalhados num micro universo da cidade, 

entrecortados por outros agentes a produzir seus próprios espaços e 

sociabilidades – condomínios, indústrias, comércios, vazios vigiados. 

Na outra ponta dos conflitos estudados, estão os proprietários dos vazios 

vigiados5 que são também industriais6, e empregam trabalhadores moradores 

da região. Estes, por sua vez, trabalham em suas indústrias e construtoras, 

também nos condomínios da classe média e alta, em estabelecimentos 

comerciais de turismo e lazer, bem como para o Estado. Os moradores, em 

geral, também são consumidores de produtos das diferentes indústrias, 

sobretudo dos alimentícios. Ou seja, os agentes dos diversos campos, grupos 

e setores de classes envolvidos nos conflitos possuem fortes relações de 

“interdependência” (ELIAS, 2001).  

Contudo, verificamos uma oposição quase sempre inconciliável na ação 

de moradores que ocupam terras para autoproduzir espaço em terrenos 

destinados pelos proprietários para finalidades diversas daquela. São conflitos 

abertos, expondo mecanismos de “dominação” que na maior parte do tempo 

estão velados. Ambivalências estatais, formas híbridas de exercício do “poder 

de mando” pela força – poderes de “legitimidades” questionáveis desequilibram 

a correlação de forças, já desigual econômica e politicamente (WEBER, 1999). 

                                                           
4 Entendida aqui como forma de produção do espaço autoconstruído e de vida social, 
marcadas pela escassez econômica, segregação e laços de solidariedade; em outra dimensão, 
como forma de organização sócio-política.  
5 Termo aqui utilizado para designar os vazios urbanos, terrenos sem uso, com caráter 
especulativo e vigiado por segurança privada.  
6 Região portuária com zona industrial. 
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No centro da tensão, a disputa pelo espaço no litoral leste de Fortaleza por 

agentes de diferentes campos sociais, que se apropriam e produzem 

territorialidades com diferentes lógicas, referências e padrões. 

Nos conflitos aqui observados, os atores agem em meio a uma disputa 

pelas possibilidades de apropriação do espaço, tendo como objetivo imediato 

produzir prioridades. No caso dos ocupantes, “habitar” (LEFEBVRE, 2004) e 

deter as possibilidades de circulação da parte que lhes cabe na distribuição do 

espaço naquela região, onde agentes se confrontam para produzir territórios 

peculiares às suas posições sociais, interesses e possibilidades econômicas, 

seus modos de se relacionar com o espaço e entre as pessoas, “habitus” 

(BOURDIEU, 2010; 2011) relacionado ao viver naquele ecossistema urbano 

praiano, com suas referências culturais, seu cotidiano, conflitos, práticas, 

fruições. 

Para estudar essa região há uma literatura já clássica, mas há também 

novos estudos que nos proporcionam visões das configurações 

contemporâneas dessas populações. No campo da história social, Nogueira 

(2006) nos mostra como a construção do porto do Mucuripe e a integração aos 

mercados imobiliário e turístico influenciaram as dinâmicas espaciais, 

populacionais e econômicas da região, e como hoje a população (Serviluz) tem 

uma identidade praieira que virou elemento de resistência frente à segregação 

espacial, à discriminação social e constante ameaça de remoção. Em Sá  

seguimos rastros antropológicos que culminam na atual configuração social do 

Serviluz, localizado num “...cinturão de bairros, cujos fluxos socioculturais e 

sociodemográficos produzem uma configuração socioespacial ampla” (2010, 

p.48) marcada pela proximidade conflituosa com camadas altas da sociedade, 

onde as gerações atuais lutam no cotidiano para valorizar seu patrimônio 

cultural praieiro, defendendo seu território, enfrentando forte estigmatização. 

Não é fácil classificar os atores dos conflitos sócio-espaciais no litoral de 

Fortaleza. Os ocupantes vêm, principalmente, das comunidades e bairros 

populares da área, possuem referências culturais diversas, mas articuladas 

pela convivência ao longo do tempo, pela relação com um ambiente social e 

ecológico comum. Universo povoado por pescadores, operários, comerciários e 
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prestadores de serviços diversos, autônomos e precários, e várias correrias. Há 

também pequenos empresários, comerciantes, esportistas, artistas, 

professores, funcionários estatais de baixo escalão e terceirizados.  

A tentativa de enquadrar os diversos agentes nas diversas classes e 

setores de classes sociais ou grupos de renda transformaria o texto num 

constante quebra-cabeça. Porém, podemos encontrar marcos de práticas 

diferentes que distinguem campos sociais onde se situam os diferentes atores 

dos conflitos. Temos, por exemplo, o campo dos proprietários e o campo dos 

não-proprietários. Os primeiros se relacionam com a terra por meio do título de 

propriedade, os segundos como posseiros. Duas relações jurídicas diferentes, 

mas que podem coincidir e envolvem diferentes relações econômicas e sociais 

entre os agentes e os espaços. As situações são variadas. No limite da 

dogmática jurídica, temos os proprietários que não exercem posse, mas 

defendem sua propriedade como bem jurídico absoluto7 (seriam os agentes da 

famigerada especulação imobiliária, mas esta categoria é ao mesmo tempo 

genérica e limitada demais) e no polo oposto, aqueles que moram na terra 

exercendo a posse, sem título de propriedade, com intenção definitiva, “como 

se sua fosse”, como diz o jargão jurídico, defendendo sua posse prolongada 

como (quase) equivalente à propriedade. Temos então nestes conflitos 

fundiários uma oposição entre: propriedade, incorporada por quem a detém, 

mas não exerce a posse, e a posse, incorporada por quem a exerce sem o 

título cartorial e o reconhecimento jurídico como proprietário. É no segundo 

campo que se situam tanto os ocupantes do Morro da Vitória, como os 

moradores de outras ocupações e de comunidades e bairros mais 

consolidados do entorno. 

Entre as ambivalências do Estado nessas espécies de conflito, inclui-se 

no caso do Morro da Vitória, o fato do Estado também ser proprietário do 

terreno ocupado. 

 

 
                                                           
7 Ao passo que na ordem constitucional brasileira, a propriedade de terras é condicionada ao 
cumprimento da sua “função social”. 
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3 O USO DA VIOLÊNCIA 

O “monopólio da violência” (WEBER, 1999) não existe de fato nos 

conflitos observados, uma vez que os proprietários usam formas híbridas de 

uso da força. Estas são compostas por homens armados, muitas vezes 

policiais, grupos em regra gerenciados por oficiais, que podem ser empregados 

da empresa-proprietária ou constituídos como empresa prestadora de serviço 

de segurança. Em ambos os casos, extrapolam os limites da legalidade 

concedida para sua ação, quando há tal concessão8 – às vezes são grupos 

clandestinos, às vezes são empresas autorizadas que usam efetivos 

clandestinos para ações de força ilegais. Devido a essa confusão de naturezas, 

tanto jurídica quanto econômica, e às formas legais e ilegais que 

consubstanciam suas ações, estamos chamando estes grupos que atuam na 

vigilância e defesa dos terrenos vazios, ostensivamente ou pela ação violenta, 

de formas híbridas de uso da violência – instrumentos de exercício e imposição 

da dominação dos proprietários de terras no litoral leste de Fortaleza e alhures. 

Mas não afirmamos a inexistência total do “monopólio da violência” 

nesse contexto. Ele está presente nas consciências. Em relação aos agentes 

das formas híbridas, provavelmente veem nas suas ações uma extensão 

normal de suas funções de “grupos de especialistas” autorizados para o uso da 

violência (ELIAS, 1999, p. 163). Por outro lado, os ocupantes reconhecem a 

autoridade da polícia e não costumam desafiá-la (exceção no caso do Morro da 

Vitória em 2001, cujas motivações e circunstâncias estamos a pesquisar). 

Ocorre então que o “monopólio do uso da força” acaba agindo como 

“mecanismo de dominação” (WEBER, 1999), agenciado pelo Estado, como no 

caso do Morro da Vitória, ou usurpado pelas formas híbridas a serviço dos 

proprietários. No caso, interessados em explorar economicamente suas 

propriedades fundiárias de forma absoluta9.  O dever dos “dominados”: 

obedecer a “propriedade absoluta”, mesmo em detrimento dos seus próprios 

interesses, sobretudo (mas não somente) no que diz respeito ao seu direito 

constitucional à moradia. Obediência que, por vezes, é rompida através das 
                                                           
8 Controlada no Brasil pela Polícia Federal. 
9 Sobre “propriedade absoluta” cf. THOMPSON, E.P. Costumes em Comum .  São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998, p. 132. 
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invasões, tão deploradas pelos proprietários e estigmatizadas pelo seu 

discurso hegemônico na sociedade, mas que recebem algum nível de 

legitimação no campo da população local, a julgar pela regularidade com que 

essa prática acontece ao longo do tempo na região, como se fosse uma 

estratégia de apropriação de espaço costumeira10.  

Logo, a violência é articulada, em regra, contra os ocupantes. Imagine 

só se eles poderiam acionar a polícia ou usar grupos armados para se 

defender dos despejos ilegais, em defesa do seu direito à moradia e outras 

normas constitucionais como a “função social da propriedade”, ou da legislação 

urbana, ou ainda do próprio código de processo civil vilipendiado a cada 

reintegração de posse que não cumpre suas prescrições. Certamente há 

pessoas com armas no campo dos ocupantes. Mas estes respeitam o 

monopólio estatal da violência, pelo menos nas situações de conflito fundiário. 

Pode-se raciocinar que isso se deve mais à disparidade da força armada ao 

lado dos proprietários. Mas o caso do Morro do Caic desmente tal hipótese – 

“não são polícia, vamo revidar!”, foi a senha para que, do lado dos ocupantes, 

homens armados trocassem tiros com os despejadores11. 

Assim, essas formas híbridas de vigilância dos terrenos vazios 

confrontam o “monopólio do uso da força” como fator constituinte do Estado 

                                                           
10 Dialogando com E.P. Thompson e suas análises sobre “motivação legitimadora”, “costumes” 
e necessidades econômicas nos acontecimentos ocorridos na Inglaterra do séc. 18 batizados 
de “motins da fome”, ou de práticas de violação das propriedades outrora comuns, agora 
individualizadas pelas “cercanias” (THOMPSON, 1999, p. 152). 
11A ocupação do Morro do Caic aconteceu em 2005(num terreno privado vizinho ao Morro da 
Vitória e com pessoas de lá participando ativamente), mas não conseguiu se firmar e 
engendrar uma comunidade. Foi despejada por uma ordem judicial concedida pelo presidente 
do Tribunal de Justiça do Ceará, cumprida com o apoio de novecentos policiais, duas semanas 
após o início da ocupação. Mas o mais singular foi o fato de, uma semana antes, o juiz de 
primeira instância ter recusado o pedido liminar de reintegração de posse por ausência de 
qualquer prova do exercício da posse. O juiz decidiu na quinta feira, na sexta à noite a 
ocupação foi atacada por homens de preto, encapuzados, armados de pistolas, que foram ali 
despejar as pessoas. No outro dia, pessoas vindas das comunidades do entorno, reocuparam-
no. Na noite de sábado, autoridades avisadas, gabinete da procuradoria de justiça e o 
comandante da PM monitorando a situação, tensão no ar, nada acontece. Mas no domingo 
sim. Noite. Ataque cerrado, mas com um diferencial – pessoas com armas do lado dos 
ocupantes, tiroteio, feridos, morte. Pudemos averiguar à época, em inquérito que tramitava no 
9ºDP de Fortaleza, que a empresa “Ceará Segurança”, contratada pelo “grupo Edson 
Queiroz”(proprietário do terreno à época), era comandada por um oficial, bem como que o 
caminhão que levara os homens para o despejo clandestino na madrugada, cuja placa fora 
anotada por testemunhas, estava alugado por outra empresa ao comandante de uma 
companhia do 5º Batalhão da Polícia Militar (fonte: arquivos Escritório Frei Tito de Alencar de 
Direitos Humanos). 
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moderno e fundamental para o “processo civilizador” (ELIAS, 1999, p. 161-

163). Atuam como mecanismos violentos de dominação em defesa de 

interesses econômicos e de status dos proprietários. Verificamos nestes 

conflitos ambivalências por parte do Estado, principalmente quando o estado 

latente da tensão se torna conflito aberto e, ao “poder de mando” dos 

proprietários, opõem-se estratégias de resistência da população local. 

 

Conflito e produção comunitária  de mediações 

No foco das disputas estão: distribuição do espaço – compra e venda, 

desapropriação, ocupação –; produção do espaço – moradias de diferentes 

camadas sociais, indústrias, comércios; possibilidades desiguais de 

apropriação e consumo do espaço produzido. Vemos na Introdução do 

Gundrisse de Karl Marx (2011) que existe uma “unidade processual” entre 

produção, consumo (apropriação) e distribuição (circulação, troca). A forma 

como se realiza e quem controla esse circuito interligado em relação ao espaço 

é desigual entres os agentes que habitam e/ou exercem atividade econômica 

na região do litoral leste de Fortaleza. No conflito pesquisado, os atores agem 

em meio a uma disputa social pelas possibilidades de apropriação do espaço, 

tendo como objetivo imediato produzir prioridades naquela região12.  

Mas há muito mais em jogo do que a apropriação e produção do espaço. 

Em primeiro lugar há uma dimensão marcante no conflito a envolver “luta por 

reconhecimento”, na concepção apresentada por Axel Honneth (2009). De fato, 

para além do interesse em si, no caso a terra para a produção de espaço, este 

é mobilizado numa demanda coletiva, e não como um interesse individual 

passível de ser satisfeito por uma relação individualista de consumo. Ao 

contrário, trata-se de um feixe de direitos coletivos de um campo social que 

vive naquele ecossistema urbano e que se percebe histórica e culturalmente 

como parte daquela região praiana, o que faz com que o direito social à 

                                                           
12 Para a noção de produção do espaço, disputas sócio-espaciais, construção de 
territorialidades cf. CARLOS, Ana Fani Alessandri; SOUZA, Marcelo Lopes de; SPOSITO, 
Maria Encarnação Beltrão (orgs.). A Produção do Espaço Urbano : agentes e processos, 
escalas e desafios. São Paulo: Contexto, 2011. 
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moradia não possa ser simplesmente satisfeito em qualquer espaço ofertado, 

estando atrelado ao povoamento e identidade das comunidades de origem 

pesqueira que pululam secularmente naquela região (com longas linhagens e 

amplas redes de parentesco estabelecidas), desde a aldeia de pescadores do 

Mucuripe e das migrações de outras áreas litorâneas do estado. Na medida em 

que aumenta a segregação e as inciativas de expulsão dessas populações do 

litoral leste de Fortaleza, também se mobiliza certa “noção legitimadora” de 

pertença mútua entre terra, ambiente e gente, agenciada em redes de famílias, 

de vizinhanças e outras formas de organização comunitária de onde partem os 

coletivos que ocupam os vazios vigiados, ou que resistem em ocupações mais 

antigas e produzem seus territórios – conjuntos, favelas, bairros populares. As 

próprias nomeações com que são batizadas as comunidades enunciam 

relações entre o núcleo populacional e a luta pelo direito de viver ali – Morro da 

Vitória, Raízes da Praia; ou então a integração histórica com o ambiente 

praiano-urbano-industrial: Cocos, Beira-Rio, Lagoa do Coração, Luxou, 

Serviluz, Estiva.... 

  Se para além da luta por interesses materiais há uma luta moral pelo 

reconhecimento do direito à moradia e a viver naquele território, a despeito das 

regras legais e mercadológicas de acesso a terra, podemos também perceber 

para além da produção de espaço outra dimensão da produção comunitária 

que podemos chamar de biopolítica13, uma vez que vida social e legitimidades 

políticas são constituídas nos contextos de conflito e produção sócio-espacial, 

como veremos adiante. Logo, além de construir casas, comércios, centros 

comunitários, igrejas, ruas, calçadas etc., as pessoas produzem mediações, 

organização, legitimidades, estratégias, discursos, nomeações, expressões, 

cuidados, educação, corpos, valores, tecido social... num fluxo permanente e 

variável de diversas formas de produção comunitária ajudando a compor uma 

cosmovisão mais ampla no tempo-espaço.  

                                                           
13 “Nesse trabalho imaterial, a produção ultrapassa os limites da economia tradicionalmente 
entendida para investir diretamente a cultura, a sociedade e a política. O que é produzido, 
nesse caso, não são apenas bens materiais, mas relações sociais e formas de vida concretas. 
Chamaremos esse tipo de produção de ‘biopolítico’, para enfatizar o caráter geral de seus 
produtos e a maneira como ele investe diretamente a vida social em sua totalidade” (Cf. 
HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Multidão : guerra e democracia na era do Império. 4ª ed. 
RJ: Record, 2014, p.135).  
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É fácil visualizar alguns aspectos daquela produção ao se visitar a 

Associação de moradores do Morro da Vitória e conversar com a Liduina, que 

coordena a associação. Entramos na sede, em frente ao farol, e vemos o 

crucifixo na parede, as estantes com livros da pequena biblioteca comunitária, 

as compridas mesas de madeira e os compridos bancos onde mais de cem 

crianças sentam cinco dias por semana para almoçar. Sentamos. Sobre a 

mesa um molho de chaves e um chaveiro que tinha inscrito: “Barracão”. Assim 

chamam a sede da associação, cujo germe é o barracão erguido durante a 

ocupação, para abrigar reuniões, missas, pessoas a descansar, refeições 

coletivas, e também para ser o símbolo da resistência, o último a ser derrubado 

e o primeiro a ser reconstruído em caso de confronto (quando do despejo, por 

volta de sessenta famílias viveram acampadas no Barracão de lona e madeira 

por muitas semanas), e que hoje abriga projetos esportivos, educacionais, de 

segurança alimentar, saúde, entre outros. Naquelas mesas de madeira 

fazíamos também reuniões do mcp, nas quais se originou a iniciativa da 

ocupação Raízes da Praia em 2009, reuniões e plenárias iniciadas após o 

despejo do Morro do Caic em 2005. A conversa com a Liduina é sempre 

frenética, ela é agitada, salta rapidamente entre assuntos e interlocutores – tem 

sempre muito o quê falar. Ela fala das suas correrias cotidianas para 

administrar e coordenar aquela estrutura solitária no Morro da Vitória a prestar 

“serviços sociais” para a população. Entre os projetos o do almoço para as 

crianças, e ela fala do Grainer, o “gringo” que há anos apoia este projeto e 

outras iniciativas voltadas para as crianças do Morro. 

  Mas antes do cotidiano da vida comunitária, há quase sempre o período 

da luta. Nos fluxos de produção comunitária na região estudada, o conflito pela 

posse da terra é, ao mesmo tempo, produto das iniciativas de resistências, e 

contingência para a produção de instâncias mediadoras, que sintetizam 

estratégias, representam politicamente o coletivo e lidam com as relações 

internas do coletivo, sendo que o nível de legitimidade e as estratégias de 

organização são diretamente influenciadas pela luta territorial. Nesse contexto 

nascem as instâncias comunitárias. 
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Assim, a ocupação pode ser vista como estratégia coletiva. Podemos 

analisar as estratégias da ocupação. O próprio nome “ocupação” é uma 

estratégia discursiva deliberada. Busca se contrapor ao termo “invasão”, 

hegemonicamente usado, inclusive no campo de origem dos ocupantes. Os 

dois termos agenciam diferentes níveis de legitimidade para ação de se 

apropriar, pela posse, de parcelas de terra. Ainda no campo das estratégias, 

algumas questões se impõem – como conseguir apoios? como se consolidar 

na posse com o mínimo de organização? É em resposta a esses desafios, 

entre outros, que se constitui a organização da comunidade, com base nas 

referências culturais e políticas das pessoas envolvidas.   

As instâncias comunitárias são “formas sociais” que cumprem vários 

papéis como representação política, organização e mediação comunitária 

(PERDOMO, 2002), compreendida como noção jurídica de tratamento dos 

conflitos de forma autocomposta nas regiões onde ocorrem, envolvendo as 

pessoas através de instâncias constituídas pelas mesmas, operando com foco 

na conciliação ou harmonização (ainda que temporária) das posições 

conflitantes. Percebemos que as instâncias comunitárias observadas 

desempenham esse papel, mas percebemos também uma noção de mediação 

como estratégia prática na construção de legitimidade dessas instâncias 

comunitárias, tanto pela ação intragrupo como pela mediação com os agentes 

externos, sobretudo no quente do conflito fundiário, mas também na gestão 

cotidiana comunidade. 

Nas comunidades nascidas em conflitos pela posse fundiária, as 

relações que as constituem são fortemente marcadas pela situação de luta14 

em que se encontram. A força das instâncias de organização está ligada ao 

nível de energia investido na sua instituição, bem como os rumos, ações, 

competências, confianças nas pessoas instituídas nos papéis de organizadoras 

das instâncias e mediadoras dos conflitos internos e externos. 

Neste ponto, é importante notar que a influência da luta nas relações 

não se dá somente pelo confronto com os agentes externos. Também as 

                                                           
14Como em Simmel, vemos a “luta” como forma de socialização, e não simplesmente de 
dissipação das relações sociais. (SIMMEL, 1986, p. 265-266).   
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relações interpessoais na comunidade são influenciadas. Conflitos com 

pessoas muito próximas tendem a causar mais sofrimentos e danos15. E 

enquanto a luta fortalece a proximidade, esta agudiza os conflitos internos. Tais 

conflitos têm potencial de causar grandes prejuízos na posição do coletivo 

frente ao adversário externo. Então, a mediação se torna essencial num 

cenário de estreitamento de relações, que já eram relativamente íntimas 

(parentes, vizinhos, amigos, casais), e necessidade de resolver internamente 

conflitos agudizados para não se expor a agentes que estão no outro campo da 

luta, ou pelo menos ambivalentes, como a polícia e o judiciário por exemplo. 

Aqui, a mediação é agenciada como estratégia para não enfraquecer o grupo.  

Por isso, além da capacidade de sintetizar estratégias e representar o 

grupo externamente, ter habilidade e legitimidade para mediar relações na 

comunidade é fundamental para uma pessoa assumir o papel de organizadora. 

O mediador constrói uma “unidade representada” (SIMMEL, 1986), síntese das 

diferenças que se apresenta como unidade para o externo – a comunidade é 

uma representação, uma expressão política para essa mediação com o 

externo.  

 

CONCLUSÃO 

Numa época de crise da autoridade do Estado e outras instâncias 

intensamente questionadas num contexto de “insegurança cognitiva” na 

“modernidade recente”16, reforçam-se tendências crescentes dos Estados 

abrirem mão de parcelas significativas do “monopólio da violência” em favor de 

formas privadas de segurança, controle e punição17. Isto nos países onde tal 

“monopólio” existe ou existiu como um fato reconhecido, como alguns ao norte 

do globo. No Brasil, onde o uso da violência para exercer poder através de 

formas sociais não-estatais, como as formas híbridas que descrevemos no 

presente artigo, sempre estiveram presente, bem como a violência 

                                                           
15 Idem. 
16 Young, Jock. “A sociedade excludente: Exclusão social, criminalidade e diferença na 
modernidade recente”. 
17 Garland, David. “A Cultura do Controle: crime e ordem social na sociedade contemporânea”. 
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desobediente do que a sociedade reconhece como “crime”, são maiores os 

riscos dessa dispersão privada do uso da força disseminar “soluções” violentas 

de conflitos, fragilizar ainda mais a autoridade “pacificadora” do Estado e 

disseminar mais violência nas relações sociais. Por outro lado, os mesmos 

conflitos onde agem as formas híbridas de uso da força que tentamos 

descrever, propiciam o surgimento de formas sociais de organização 

comunitária com grande importância para as sociabilidades nas regiões (não só 

geográficas) onde são desenvolvidas, onde a mediação é um centro da ação 

organizadora, com forte importância estratégica e influência na forma das 

pessoas se relacionarem.  
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