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SUMÁRIO
EXECUTIVO

A terra é elemento central na maior parte
dos conflitos contemporâneos na África,
estando presente na raiz dos principais
conflitos ocorridos na RDC. Esses
conflitos são complexos e multifacetados
e possuem impacto direto sobre os meios
de sobrevivência de milhões de pessoas
no país;

É impossível compreender a relação entre
terra e conflito na RDC atualmente sem
analisar os processos históricos que
levaram à deterioração dos sistemas
tradicionais de administração da terra, à
tensões interétnicas, ao surgimento de
elites locais que exploram a terra para
benefício próprio e a escassez de terras —
elementos interligados e que representam
as principais fontes de tensões
relacionadas à terra no Congo;

O presente policy paper possui o objetivo de
analisar como se dão as relações entre o
acesso e administração da terra e conflitos
no continente africano, com foco específico
no leste da República Democrática do Congo,
chegando às seguintes conclusões:

O engajamento sistemático nas
questões relacionadas à terra e
conflitos por atores internacionais —
como a Organização das Nações Unidas
e a União Africana — como parte dos
esforços para a construção e
manutenção da paz no país se faz
extremamente necessário para o
estabelecimento de uma estabilidade
duradoura e uma paz positiva no leste
do país africano.

Medidas tais como o
monitoramento de transações de
terras, a promoção de acesso à
informação e meios de resolução de
disputas — à sociedade como um
todo, mas especialmente à mulher
e grupos marginalizados —, a
participação da sociedade civil e o
suporte à mecanismos de resolução
de disputas, como a mediação por
exemplo, são algumas das
principais recomendações
apresentadas pelo policy paper
como medidas de resolução de
disputas de terra



INTRODUÇÃO

A terra é um elemento de
definição complexa de modo que
deve ser entendida como um
conceito abrangente, que inclui a
superfície da Terra, aquilo que
está abaixo e acima dela, como
construções e recursos minerais
subterrâneos ou não (AERO, 2018,
p. 3).  

A terra e os recursos ligados à ela são de
enorme importância histórica, social,
econômica e cultural, sendo o acesso à
terra um elemento essencial para a
sobrevivência da maior parte das
populações marginalizadas. Dada sua
importância, a terra, o acesso a ela e sua
administração é, com frequência, fonte de
disputas, tensões, desentendimentos e até
mesmo conflitos armados.

 A terra é um elemento central e comum à
maioria dos conflitos contemporâneos: as
tensões acerca dela ocuparam papel
principal em todos os mais de 30 conflitos
intraestatais ocorridos no continente
africano entre 1990 e 2009, com exceção
de apenas três (JENSEN et al, 2013) e cerca
de 50% desses conflitos ocorreram em
territórios onde o acesso à terras rurais é
essencial para a sobrevivência da
população local (UNRUH; WILLIAMS,
2013.). Apesar da crescente urbanização
que vem ocorrendo na África há mais de
seis décadas, o continente ainda é
majoritariamente rural (gráfico 1) o que
evidencia ainda mais a importância do 

acesso à terra para os habitantes da região,
tornando a terra um elemento chave para as
mais diversas dinâmicas de sociedade e
poder e, portanto, de tensões e conflitos
existentes em África.

Observando esses dados, começa a ficar
evidente que questões relacionadas à terra e
sua administração se apresentam como um
fator de grande relevância para o
entendimento dos conflitos contemporâneos.
O que os dados não mostram, ao menos não
de forma explícita, é como a terra se
apresenta como geradora de inseguranças,
instabilidades e tensões, atuando como
causa e também como fator de perpetuação
de conflitos. Dessa maneira, o presente
policy paper se propõe a apresentar, partindo
da experiência e contexto da África Sub-
Saariana, como se dão as relações entre terra
e conflitos no continente, analisando o caso
específico do leste da República Democrática
do Congo, para então propor recomendações
sobre como abordar essa relação no país de
forma a promover uma paz sustentável e
duradoura. As recomendações se destinam
aos tomadores de decisão em nível local, 



regional e nacional; à sociedade civil; às
organizações que realizam trabalho no
campo — aqui representadas pela
Organização das Nações Unidas, SADC e
União Africana

O presente documento se divide em quatro
seções principais: a primeira busca
estabelecer a relevância do debate sobre a
terra para a resolução de conflitos a partir
de um esforço de conceitualização e
categorização das principais questões
relativas à terra no continente africano e
como essas se relacionam e se apresentam
nas dinâmicas de conflito existentes na
região. São definidos conceitos como
acesso e posse de terras e os diferentes
sistemas de posse de terra presentes no
continente são analisados a partir de um
esforço de contextualização de seu papel
em conflitos no continente.

A Segunda Seção se aprofunda na análise
do caso específico do leste da República
Democrática do Congo, onde a terra se
apresenta como elemento central na
eclosão e perpetuação de conflitos desde
os tempos coloniais , quando as políticas 

Gráfico 1: população urbana vs. rural de 1955 à 2020. Fonte: Woldometer

de administração da terra começaram a ser
instrumentalizadas para propósitos
políticos e econômicos, instigando tensões
interétnicas locais. Mesmo com a
independência, a terra continuou a ser
instrumentalizada como ferramenta de
poder, ocupando papel de destaque tanto
nos dois principais conflitos civis do país
(1996-1997 e 1998-2003), quanto nos
tantos outros conflitos locais e regionais.
Portanto, essa seção analisa o leste da
RDC, buscando compreender como o
contexto atual do país se enquadra no
esforço de categorização da Primeira Seção
apontando para as principais
características do nexo terra-conflitos na
região.

A seção seguinte, por sua vez, se esforça
para entender como os diferentes atores
engajados nos esforços peace keeping e
peacebuilding na região — mais
especificamente a ONU, a SADC e a União
Africana — tratam da questão da terra em
suas iniciativas e quais são os principais
avanços e desafios enfrentados por essas
instituições para então, na Seção Quatro,
propôr um série de recomendações sobre 



como a questão da relação da terra e
conflitos deve ser abordada no contexto do
leste congolês e sobre quais medidas de
resolução de conflitos melhor se adaptam a
essa realidade, assim como ferramentas de
construção e manutenção da paz que sejam
capazes de lidar com as diversas questões
estruturais do país a fim de promover uma
paz duradoura e estável.

Mapa das províncias do leste congolês
Fonte: Usalama Project



Seção 1:

A RELAÇÃO ENTRE TERRA
E CONFLITOS NA ÁFRICA 
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PRINCIPAIS CONCEITOS DA
DISCUSSÃO SOBRE TERRAS
NO CONTINENTE AFRICANO

 A terra está no centro da vida social,
econômica e política na maior parte das
sociedades africanas, podendo-se
argumentar que a governança sobre a terra
é uma das principais questões políticas no
continente africano atualmente. Diversos
estudos indicam que mudanças no uso da
terra e na forma como se dá o acesso à ela
são fatores de grande significância em
diversos conflitos considerados de alta
intensidade ocorridos no continente (BOB,
2010, p. 52). O Banco Mundial também
reconhece que ao longo da história
diversos exemplos mostram que a “privação
à direitos sobre a terra como característica
de uma desigualdade generalizada no
acesso a oportunidades econômicas [.. .]
causaram a escalada de conflitos sociais ou
políticos menores para conflitos de larga
escala” (DEININGER, 2003).

A Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), por
sua vez, reconhece que a desapropriação de
terras geralmente leva ao deslocamento de
pessoas, o que por si só é um fator de
desestabilização. A Organização também
aponta para a relevância de tratar da terra 

no pós- conflito, quando a resolução de
disputas sobre posse a acesso de terra se
tornam fatores determinantes para a
garantia de uma paz estável (HUGGINS;
CLOVER, 2005). O acesso à terra por ex-
combatentes, por exemplo, é fundamental
para que esforços de desmobilização,
desarmamento e reintegração (DDR)
obtenham sucesso. 

A Agência dos Estados Unidos Para o
Desenvolvimento Internacional (USAID do
inglês United States Agency for
International Development) , por sua vez,
aponta para inseguranças no sistema de
posse de terra como uma causa de
conflitos e propõe medidas mercadológicas
para solucionar tais questões (HUGGINS;
CLOVER, 2005). A ONU, através do
Programa das Nações Unidas para os
Assentamentos Humanos (ONU-Habitat)
aponta para o fato de que a terra em si
normalmente não é a única causa do
conflito mas que tensões ligadas à terra
apresentam grandes chances de se
tornarem conflitos violentos quando
ligados à processos mais amplos de
desigualdades sociais, políticas e
econômicas, tais quais processos de 



Direito à terra

exclusão política ou marginalização
econômica, por exemplo (UN-HABITAT,
2012).

Como visto nos exemplos acima, há um
certo consenso entre as principais
entidades internacionais cada vez maior
sobre a necessidade de tratar questões
relativas à terra como centrais aos esforços
tanto de prevenção de conflitos, quanto da
resolução destes. Entretanto, existe ainda
um desencontro no entendimento de
algumas questões centrais ao debate sobre
a terra e sua ligação aos conflitos. Com
base nessa afirmativa, a presente seção
propõe um esforço de definição de
conceitos como direito à terra, posse de
terras, e os sistemas de posse de terra, por
exemplo. É importante salientar, no
entanto, que as definições e categorias
aqui apresentadas não se propõem
universais, o debate sobre administração,
posse e acesso à terra deve ser sensível a
diferenças culturais, sociais, estruturais,
etc, de forma que o esforço aqui realizado
se aplica à realidade do continente
africano — múltiplo em si próprio —, que é
o ponto de partida para a presente
pesquisa.

De modo geral, o direito à terra se trata do
direito de ocupar e administrar
determinada porção de terra (HULL.
WHITTAL, 2021), o que também abrange o
acesso à todos os recursos a ela ligados,
assim como ao poder de excluir grupos ou
pessoas de usufruir desses mesmos
direitos. Para grande parte das
comunidades africanas, inclusive naquelas
presentes na RDC a ser estudada na Seção
2, o direito à terra é algo intergeracional, é
um direito que se estende “aos vivos, aos
que ainda irão nascer e aos ancestrais”
(HULL; WHITTAL, 2021, p. 3-4). Quem 

Sistemas de posse de terra:

administra a terra e como ela é
administrada, geralmente, é resultado da
forma como os sistemas de
propriedade/posse de terras se estruturam
em dada sociedade.

A posse de terra pode ser lida como o
direito à terra posto em prática, ou seja, se
trata dos termos e condições sob as quais a
terra é mantida, usada e transacionada
(HULL; WHITTAL, 2021 ; BOB, 2010). O
sistema de posse de terra é então um fator
de extrema importância uma vez que
define o acesso e o controle sobre a terra e
seus recursos, além de definir como
indivíduos e/ou grupos podem possuir, usar
e transacionar terra e incluir decisões
sobre habitações, agricultura, mineração,
etc (BOB, 2010). 

 Os sistemas de posse de terra no contexto
africano podem ser separados entre
estatutário e consuetudinário, sendo
importante realçar que a divisão entre os
dois não é uma fronteira clara e definitiva
em muitos países do continente, assim
como eles não assumem a mesma forma em
todas as partes da região. 

Em termos gerais, o direito estatutário é
aquele definido pelas leis do Estado, aos
moldes ocidentais. Já o direito
consuetudinário é composto por tradições e
costumes de determinada cultura que ao
longo do tempo são legitimados e aceitos
pela respectiva comunidade.



Em 2019 foi relatado um número recorde
de conflitos intraestatais no continente
africano, foram 25 conflitos, mostrando um
aumento no número de conflitos em
comparação aos dois anos anteriores
(PALIK; RUSTAD; METHI, 2020). No começo
do século, 16 dos 54 países africanos
passavam por algum tipo de conflito
armado (HUGGINS; CLOVER, 2005). 

Dado um cenário de tamanha instabilidade,
períodos de paz são normalmente frágeis e
estima-se que países em sua primeira
década pós-conflito possuem grandes
chances de retornarem ao conflito armado
(HUGGINS; CLOVER, 2005). Essa realidade
se deve, dentre outros fatores, à falha de
Estados e atores internacionais ligados à
resolução de conflito de tratarem das
causas estruturais desses conflitos, como a
questão das tensões ligadas ao acesso e
posse da terra. 

No continente africano, um dos principais
problemas dessa questão diz respeito às
divergências entre os sistemas estatutários
de posse de terra e os sistemas 

consuetudinários (HUGGINS et al, 2005).
Em países africanos, estas duas categorias
de políticas sobre a terra geralmente
convivem e se sobrepõem, o que traz à
tona incompatibilidades fundamentais
entre os dois sistemas, criando tensões e
levando, em sua forma extrema, à violência
armada. 

Antes de discutir como incompatibilidades
entre os sistemas estatutários e
consuetudinários levam à conflitos, é
preciso entender, no entanto, um ponto
fundamental à respeito do direito baseado
nos costumes no continente africano: o que
se entende por direito consuetudinário ou
costumeiro, atualmente, não é o mesmo
que era praticado em tempos pré-coloniais.
O direito consuetudinário, como é
entendido hoje, é resultado de encontros
coloniais e leituras de práticas tradicionais
africanas marcadas por eurocentrismos.

Em tempos pré-coloniais, a terra era
geralmente concebida como um recurso a
ser usado de forma irrestrita, no sentido de
não demarcação de fronteiras entre 

O NEXO ENTRE TERRAS E
CONFLITOS EM ÁFRICA

Foto: Guenter Guni 



terrenos específico, a terra não era vista
como algo a ser possuído de forma
individual, a terra era usada ao invés de ser
possuída. É importante notar que líderes
locais, normalmente espirituais, possuíam
algum papel de maior relevância na
alocação de terras mas foi apenas com a
influência do colonialismo europeu que
esses líderes foram transformados em
“senhorio”, donos e administradores da
terra e com poderes de fato sobre ela
(POTTIER, 2005). 

Os sistemas consuetudinários de posse de
terra eram variados e complexos, mas se
baseavam principalmente em flexibilidade
e negociação. Os esforços de codificação,
ou seja, de adaptação e tradução dos
sistemas costumeiros a conceitos e padrões
ocidentais provocaram profundas
alterações em relações interétnicas e no
acesso à terra que apresentam seus efeitos
até os dias atuais. Esse ponto ficará mais
claro na segunda seção deste documento, a
partir do estudo do caso da República
Democrática do Congo que serve de
exemplo para essas profundas mudanças
estruturais provocadas pelo processo
colonial.

 Para além da imposição de concepções
ocidentalizadas sobre o direito
consuetudinário, a colonização afetou
enormemente a relação com a terra através
de expropriações diretas, como no caso do
Zimbábue, onde europeus controlavam pelo
menos metade de todas as terras do país,
ou da África do Sul, onde grupos
populacionais nativos foram movidos para
determinados lotes de terra, longe de
grandes cidades e com pouco potencial
para a agricultura; e também através de
políticas de imigração/realocação forçada,
como no caso dos milhares de ruandeses
realocados para o leste da República
Democrática do Congo para prover força de 

trabalho e que, até os dias atuais possuem
sua cidadania e acesso à terra
questionados (ver mais na Seção 2)
(HUGGIN et al, 2005).

O direito estatutário em muitos países
africano, portanto, é também dominado por
modelos ocidentais arbitrariamente
imposto sobre populações africanas,
baseado no direito à propriedade como
sinônimo de direitos privados de posse
sobre a terra e vai na contramão da visão
africana sobre a terra como algo a ser
usado, frequentemente de forma coletiva, e
não possuído (HUGGINS; CLOVER 2005).
Como apontado por Pottier (2005), os
sistemas baseados no direito
consuetudinário no continente africano não
enxergam os direitos individuais através de
parâmetros ocidentais mas sim como
resultado de negociações onde
“autoridades locais agem como árbitros; a
lei consuetudinária é por natureza
‘processual e não-codificada’”. 

Uma vez que ambos os sistemas
frequentemente coexistem no continente,
uma prática conhecida por “forum
shopping” é frequentemente usada.
Segundo essa prática, indivíduos ou grupos
recorrem a ambos os sistemas ou ao que
melhor os favorece para tratar dos seus
direitos sobre a terra. Essa é uma prática
que também pode ser origem de tensões e
violências uma vez que tende a favorecer
aqueles com maior poder econômico e
influência política (HUGGINS et al, 2005). A
prática de “forum shopping” e suas
consequências são um dos exemplos que
nos permite afirmar que a dualidade entre
os dois sistemas é presença frequente na
fonte de conflitos que se iniciam a partir
de questões relacionadas ao acesso à terra.
A prática de forum shopping, no longo
prazo, leva a deterioração dos sistemas
tradicionais (HUGGINS et al, 2005).



 A dualidade entre sistemas de posse de
terra não é a causa de conflitos de terra em
si mas se configura como uma das
principais fontes dos diversos fatores que
de fato influenciam esse conflito, tais
como pobreza e desigualdades no acesso à
terra, assim como reformas nas leis de
terras que eventualmente promovem um
tipo de sistema em detrimento do outro.

Alguns dos principais fatores que
influenciam o acesso e controle da terra
dizem respeito à posição de barganha dos
atores, a quantidade e qualidade de terra
disponível, aspectos demográficos como
gênero, idade ou genealogia, aspectos da
cultura e economia local, questões
ambientais, o processo de globalização, etc
(BOB, 2010). Em alguns países,
principalmente, na região dos Grandes
Lagos, o acesso desigual à terra e a
escassez de terras disponíveis se combinam
criando um efeito ainda mais catastrófico
sobre a sobrevivência das populações
locais e da estabilidade da região
(HUGGINS et al, 2005). Esse é o caso do
leste da República Democrática do Congo a
ser elaborado na Seção 2. Huggins e Clover
(2005, p. 6) apontam, no entanto, para o 

fato de que nem todo país que apresenta
situação de escassez de terra passam por
conflitos violentos de maior escala, sendo
importante, então, olhar para os
componentes específicos de organização
política e social que viabilizam o
surgimento de violências.

 Outro tema que merece destaque na
análise sobre a relação entre terra e
conflitos no continente africano é a
questão da reforma agrária. A reforma
agrária pode assumir uma série de formatos
como a realocação de terras,
compensações, criação ou modificação de
leis sobre o direito à terra, etc (BOB, 2010). 

Apesar de ser uma forma de política capaz
de gerar mudanças positivas assim como
reduzir desigualdades históricas e por fim a
tensões, reformas agrárias na África são
com frequência fonte de diversos conflitos.
Reformas agrárias foram conduzidas em
quase todos os países do continente e em
muitos lugares reforçou tendências de
desigualdades pré-existentes, como de
gênero ou étnicas, por exemplo, e levou a
tensões sociais que muitas vezes se
expressaram na forma de conflitos 
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violentos (PETERS, 2004). As principais
barreiras para a efetividade das reformas
agrárias no continente serão apresentadas
na quarta seção deste documento.

Um dos principais problemas que leva à
falta de efetividade de políticas como
reformas agrárias e à desigualdades no
acesso à terra diz respeito ao
favorecimento de elites locais, geralmente
indivíduos que ocupam posição de
influência em governos ou forças militares,
por exemplo, na alocação de terras. Além
disso, a terra é muitas vezes usada por
esses atores como um “sistema de
recompensa'', ou seja, como forma de
manter sistemas de patronagem ou de
clientelismo político local. O interesse
dessas elites sobre a terra também pode
ser explicado pela visão crescente da terra
como ativo especulativo para além de meio
de sobrevivência (HUGGINS; CLOVER,
2005). A violência é muitas vezes o meio
encontrado por essas elites para a
manutenção de sua posição (HUGGINS et
al, 2005).

Fatores étnicos e culturais também
possuem

grande influência sobre as dinâmicas de
relação com a terra no continente, sendo
fatores frequentemente instrumentalizados
por elites para fins de controle e poder.

A exclusão de mulheres e comunidades
marginalizadas ao direito à terra, assim
como em outros lugares do mundo, se faz
presente em grande parte do continente
africano, por uma série de razões. Muitos
dos sistemas consuetudinários são
patriarcais ou influenciados por noções
patriarcais durante a colonização, onde a
mulher dificilmente possui o direito de
possuir terras e o seu acesso a elas
depende de suas relações com homens,
como filha ou esposa, por exemplo.
Conflitos tendem a agravar a discriminação
contra a mulher e populações
marginalizadas em relação ao acesso à
terra, sendo esses grupos mais vulneráveis
a perderem seus direitos à terra, isso
quando já existiam antes, o que não é a
realidade em alguns países.

A economia global é outro fator de grande
influência sobre as dinâmicas da terra no
continente, principalmente através das
forças de liberalização. O processo de 
 

Campo Rutshuru para Refugiados e
Deslocados internos em Norte Kivu.

Foto: Yannick Tylle



globalização pode afetar a administração
de terras locais de forma direta, como
através da imposição de condicionalidades
sobre o uso da terra, principalmente sob o
discurso de desenvolvimento baseado na
privatização de terras, por exemplo, em um
processo de comodificação das terras, sem
levar em consideração dinâmicas locais e,
portanto, gerando desestabilizações que
podem resultar em conflitos armados
(HUGGINS; CLOVER, 2005). Forças
econômicas globais também podem levar
ao enfraquecimento de populações já
vulneráveis (BOB, 2010).

Quando os conflitos, sejam eles causados
pela terra ou não, assumem uma grande
proporção, é comum o deslocamento
forçado de populações, em grande parte
por conta das profundas alterações no
acesso à terra que acompanha conflitos
maiores. Apenas na região do Sahel, cerca
de 800 mil pessoas foram forçadas a se
deslocar de seus lugares de origem em
2020, de acordo com dados da ACNUR. A
terra abandonada é geralmente ocupada
por necessidade ou como fonte de sustento
ou bases para grupos armados e milícias
(UN-HABITAT, 2012). 

Ainda de acordo com a ACNUR (2021),
outra questão levantada pelo grande
número de deslocados internos e
refugiados é a condição dos países que os
recebem: os países menos desenvolvidos, o
que inclui Bangladesh, Chade, Ruanda,
Sudão do Sul, Sudão, Uganda, Tanzânia,
Yemen e a República Democrática do
Congo — quase todos países africanos —,
abrigam 14% da população mundial e
representam apenas 1.3% do PIB global.
Mesmo assim, a República Democrática do
Congo sozinha abrigou, em 2020, cerca de
meio milhão de refugiados e apresentou
cerca de 1.5 milhões de deslocados
internos retornados ao seu lugar de origem
— do total de 5.2 milhões de deslocados
internos.

Fica evidente que esses países dificilmente
são capazes de suprir todas as
necessidades de todos os refugiados e
deslocados internos e que no caso de
países com escassez de terras e
desigualdade no acesso à elas, como no
caso da RDC, essas pessoas em situação de
deslocamento em associação aos
problemas já existentes e sua
complexidade representam a criação de 
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chances para que tensões e violências
sobre o acesso à terra surjam ou sejam
exacerbados.

O imediato do pós-conflito, então, pode ser
caracterizado por despejos e
desapropriações, o que também pode
resultar numa ressurgência de conflitos
ligados à terra de novas naturezas. Estima-
se que apenas no território de Masisi, em
Kivu do Norte, ao leste da RDC, despejos
forçados levaram ao deslocamento de mais
de 5 mil pessoas entre 2016 e 2018 (AERO,
2018). Mesmo em situações de construção
da paz, como durante o processo de acordo
de paz após a segunda guerra civil da RDC
em 2003, conflitos violentos sobre a terra,
impulsionados pelo acesso desigual ou
insegurança dos sistemas de posse, podem
existir, a transição entre conflito e pós-
conflito dificilmente é clara e bem
demarcada. Na África, é comum que
autoridades, tanto estatutárias quanto
tradicionais, sejam vistas pelas populações
afetadas por esses conflitos como
incapazes de solucionar as questões ou
apenas agindo em benefício próprio, o que,
no período instável do pós-conflito pode
significar uma escalada nos níveis de 

violência apresentada por disputas de
terras (UN-HABITAT, 2012).

Como demonstrado pelas diferentes
situações discutidas acima, questões
relacionadas ao acesso, posse e uso da
terra abrangem uma série de setores que
normalmente são tratados de forma
separada, como políticas de urbanização e
desenvolvimento, migração interna e
externa, administração de recursos
naturais, etc, de modo que conflitos
causados por essas questões devem ser
abordados de forma múltipla, sendo, dentre
outros, a descentralização dos sistemas de
administração da terra uma útil estratégia
para lidar com o assunto (ver mais na
Seção 4). Para além disso, a questão do
acesso desigual à terra é uma das maiores
ameaças aos meios de sobrevivência de
populações africanas vivendo tanto em
áreas rurais quanto urbanas, resultando em
pobreza, que é uma causa comum para o
alistamento de indivíduos a grupos
rebeldes e milícias, levando a um aumento
da violência. Disputas de terra na forma de
conflitos violentos também são eventos
dinâmicos que muitas vezes coexistem com
esforços de 

Mapa formulado pelo Early Warning Project indicando as tendência de risco de assassinatos em massa. Nota-se que a
RDC apresenta os maís altos níves de risco assim como assassinatos em massa já e curso.



Conflitos entre vizinhos e comunidades
vizinhas;

Conflitos entre organizações locais
“tradicionais” e “não-tradicionais” sobre
a administração da terra e resolução de
disputas;

Conflitos entre comunidades
“indígenas” e “não-indígenas”;

Conflitos de gênero sobre o acesso e
uso da terra;

Violência não ligada ao acesso à terra
mas que o afeta;

Conflitos entre grupos de interesses
sobre a apropriação de terras.

estabelecimento da paz (UN-HABITAT,
2012).

Partindo dessas conexões fundamentais
entre terra e conflitos, a próxima seção
aplica as ideias mencionadas aqui e provê
exemplos práticos da relação entre terra e
conflitos a partir do caso do Leste da
República Democrática do Congo, que
mostra como a combinação de fatores como
disputas de terra, insegurança dos sistemas
de posse de terra e desigualdade no acesso
à terra se combinam para a geração de
violentos conflitos.

Alguns tipos de conflitos sobre a terra,
principalmente em áreas rurais da África
Subsaariana, (BOB, 2010):



Seção 2:

O LESTE DA REPÚBLICA
DEMOCRÁTICO DO CONGO,
CONFLITOS E TERRAS

Membros do grupo rebelde ADF.
Mwenda, Norte Kivu
Foto: Brent Stirton



A República Democrática do Congo tem sua
história marcada por sangrentos e longos
conflitos, principalmente em sua porção
leste. As duas guerras civis ocorridas no
país tomaram proporções tão grandes que o
segundo conflito chegou a ser chamado de
“Guerra Mundial Africana”, configurando o
conflito com mais mortes desde a Segunda
Guerra Mundial.

Disputas sobre a terra são consideradas,
simultaneamente, fontes e fatores de
conflitos no leste da República
Democrática do Congo, sendo estes
profundamente influenciados por fatores
como o acesso desigual à terra e os
diferentes sistemas de governança e posse
de terras. A competição por terras no país
ocupa papel central em disputas locais e
está nas raízes das tensões e violência nas
províncias do leste do país A segurança dos
direitos à terra é frequentemente ameaçada
por competições entre elite e entre grupos
“indígenas” e “não-indígenas”, assim como
pela baixa performance dos sistemas
judiciais e administrativos (MATHYS;
VLASSENROOT, 2016; VLASSENROOT;
HUGGINS, 2005).

Ou seja, as fontes para os conflitos de
terras no Congo são múltiplas. A terra é um
elemento tão central nas dinâmicas
congolesas por ser um dos principais
elementos de sobrevivência para grande
parte das famílias congolesas vivendo no
leste do país, sendo a principal fonte de
alimentos para essas famílias, além da
posse de terras também servir como fonte
de poder nas comunidades locais,
possuindo influências sobre instituições e
suas estruturas assim como a
administração da enorme quantidade de
recursos naturais presente no leste da
República Democrática do Congo
(AUTESSERRE, 2008)

 A colonização europeia levou a mudanças
radicais nas estruturas sociais daqueles
que habitavam a RDC. Os primeiros postos
coloniais criados no país no começo do
século XX se localizavam no Petit Nord , que
logo teve suas estruturas de poder afetadas
pela presença europeia. Fronteiras foram
estabelecidas, lideranças locais foram
subjugadas à dominação belga e a
governança tradicional se viu reestruturada 

Soldado da FARDC em patrulha nas
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aos gostos e interesses do poder colonial.
Com isso, relações inter-étnicas começaram
a ser redesenhadas, como através da
subjugação de líderes previamente
autônomos à líderes de outra etnia, por
exemplo, começando a alterar todo o
tecido social dessa região do país. É
também nesse período que as comunidades
que vivem na região passam a ser definidas
como "indígenas" ou não, criando
assimetrias profundas no acesso à terra
(STEARNS, 2012, p. 13-14)

BOX I: O PETIT NORD

A província de Kivu Norte, onde se concentra a maior
parte dos conflitos violentos na República Democrática
do Congo, é composta pelos territórios de Masisi,
Rutshuru, Nyiarongo e Walikale e é popularmente
conhecida por Petit Nord. O petit nord foi habitado por
séculos por comunidades de diferentes etnias, como os
Nyanga, Tembo, Twa, Hutu e Tutsis, que ao longo da
história desenvolveram suas próprias formas de
organização social (STEARNS, 2012)



 A Bélgica, uma década depois de assumir o
controle do país das mãos do rei Leopoldo
II, como forma de economizar, cedeu
parcialmente as iniciativas de
desenvolvimento da região do Kivu, que
até então era majoritariamente rural, à
iniciativa semiprivada chamada Comité
National du Kivu (CNKI, Comitê Nacional
do Kivu), que obteve controle total sobre
mais de oito milhões de hectares de terra
na região, os quais cedia ou vendia para
colonizadores estrangeiros. Essa iniciativa
se baseava legalmente em um decreto
ratificado pelo Rei Leopoldo que introduziu
um sistema de administração dual de
administração de terras, segundo o qual
qualquer porção de terra considerada
desocupada, mesmo que indígena e
administrada segundo a lei
consuetudinária, era propriedade do Estado
(STEARNS, 2012, p. 15; BOBB, KISANGANI,
2016, p. 142).

 Ainda na primeira metade do século XX, a
administração colonial belga realocou mais
de 80 mil pessoas de origem Tutsi e Hutu
de Ruanda para a província de Kivu, a fim
de garantir trabalhadores para as fazendas
e minas da metrópole. Essa migração em
massa foi promovida pela administração
belga através da Mission d'Immigration des
Banyarwanda (MIB, Missão de Imigração
Banyarwanda). Terras foram adquiridas
pela administração colonial a fim de alocar
os recém chegados, o que foi acompanhado
pela expropriação das terras de
comunidades locais como os Hunde, por
exemplo, que em pouco tempo se tornou
minoria em suas próprias terras
(AUTESSERRE, 2008, p. 96; STEARNS, 2012,
p. 15, 17).

A organização estrutural do acesso e
controle à terra no país, que é resultado de
um longo processo histórico marcado por 

reformas coloniais sobre a administração
da terra e uma administração pós-colonial
baseada no patrimonialismo e clientelismo,
podem ser consideradas a base primeira de
todos os conflitos sobre terras no leste do
país por resultarem no acesso desigual à
terras que intensificou tensões e
competições locais. Esses efeitos foram
aprofundados pela instrumentalização de
questões étnicas por elites locais,
mobilizando comunidades a partir de ideias
como pertencimento étnico e direitos
coletivos (VLASSENROOT; HUGGINS, 2005). 

 A instrumentalização de tensões étnicas
não se deu apenas no período colonial, no
entanto e, enquanto as dinâmicas de
violência e conflito nos anos 1960 se
caracterizavam principalmente como
dinâmicas locais e rurais, nos anos 1990
essas dinâmicas assumem dimensões
regionais e nacionais, além de um forte
vínculo com interesses políticos (STEARNS,
2012, p. 10). Nos anos 1990, o ditador
Mobutu Sese Seko usou da artimanha de
encorajar divisões e conflitos entre povos
de diferentes etnias como forma de se
manter no poder. A mesma estratégia foi
usada por diversos grupos políticos em
1992 durante o esboço de uma nova
constituição como forma de garantir bases
políticas. O Congo Research Group (2020)
aponta para o fato de que a maior parte
dos grupos armados atuantes nos dias
atuais no leste da RDC foram criados ou
tiveram suas primeiras experiências de
"batalha" durante esse período, fortemente
influenciados pela ideia de proteção do
país e do povo congolês de "forças
estrangeiras" — os congoleses de origem
ruandesa. A situação ainda seria agravada
pela chegada de milhares de refugiados de
origem Hutu que fugiram para o país após
levarem a cabo o Genocídio de Ruanda.

Soldado da FARDC em patrulha nas
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 Como efeito disso, há no leste do país, até
os dias atuais, fortes tensões que dizem
respeito ao acesso à terra por
“comunidades locais” e “comunidades
estrangeiras”, que foram forçadas ou
encorajadas a se deslocar por uma série de
fatores, primeiramente durante a
colonização mas também em outros
momentos da história congolesa: Na
segunda metade do século, novas ondas
migratórias, compostas principalmente por
pessoas de origem Tutsi fugindo dos
prelúdios do genocídio ruandês, começam a
chegar à região (AUTESSERRE, 2008;
STEARNS, 2012). Tensões entre as
comunidades de congoleses "nativos" e
congoleses de origem ruandesa se
apresentaram como fatores críticos em
todos os conflitos de maior escala no pais
(AUTESSERRE, 2008; CRG, 2020). Os efeitos
dessa divisão entre povos "autóctones" e
"estrangeiros" não estão apenas no centro
das dinâmicas de violência armada no país,
mas também são o que determina a
inclusão ou exclusão de certos indivíduos
ou grupos à certo direitos e recursos, como
a terra. 
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A comunidade Nande, por exemplo,
enxerga a terra como um bem
coletivo, que deve ser administrado
pelos líderes tradicionais em prol da
comunidade que dela depende. Em
porções do leste do país, em especial
na região de Lubero, durante a maior
parte da segunda metade do século
XX, indivíduos de outras etnias,
como os Hutus, dependiam da
aprovação dos líderes Nande para ter 

acesso à terra. Durante as ondas
de violência e conflitos iniciados
na década de 1990, nos prelúdios
da Segunda Guerra Civil da RD
Congo, no entanto, a maior parte
desses indivíduos foram expulsos
dessas terras por líderes Nande.
Duas décadas depois pôde-se
observar o retorno de algumas
dessas famílias de origem Hutu à
região de Lubero, cujas dinâmicas
de poder haviam se alterado após
tanto tempo de conflitos, levando
tanto essas famílias retornadas à
depender de milícias Hutu assim
como da FDLR para garantir sua
segurança e acesso à terra quanto
pessoas de origem Nande à se
mobilizarem em seus respectivos
grupos armados (CRG, 2020). 

BOX II: EXEMPLO DE TENSÕES INTERÉTNICAS

CONT. DO BOX II 



Em 2002 foi assinado o acordo de paz que
encerrava formalmente os conflitos que
assolavam a República Democrática do
Congo há pelo menos quatro anos. Apesar
de realmente ter sido capaz de organizar
um governo provisório unindo diversas
partes antes conflitantes e de promover
eleições, o acordo de paz não obteve
sucesso em de fato acabar com a violência
no país (STEARNS, 2012). As violentas
disputas sobre terras e acesso à recursos
naturais ocorridas no país exemplificam o
fato de que, no continente africano, os
esforços de construção de paz
frequentemente coexistem com episódios
de violência armada e conflitos.

 Atualmente, diversos grupos armados
fazem parte dessa dinâmica de violência
presente na parte leste do país, onde
diferentes interesses, internos e externos,
privados e públicos, influenciam os padrões
de conflitos locais. Umas das principais
razões para o fracasso das estratégias de
peacebuilding na construção de uma paz
estável na região diz respeito, justamente,
à falta de atenção dada às disputas locais
sobre poder e terras. Pode-se perceber no 

país que o processo de peacebuilding e de
reconstrução do Estado quase
exclusivamente focado na organização de
processos eleitorais em 2006 ignorou
outras questões essenciais e inflamou
tensões étnicas e regionais, criando o
cenário para a reorganização de antigos
movimentos armados assim como o
surgimento de novas milícias armadas
(AUTESSERRE, 2008, p. 95).

 A escassez de terras na RDC além de ser
uma fonte de conflitos também é resultado
desses processos de reformas coloniais e
de favorecimento de elites em detrimento
das populações locais. Grandes porções de
terra foram alienadas das populações que a
habitavam inicialmente pela Lei de Terras
colonial e posteriormente pela
instrumentalização da sobreposição dos
sistemas estatutários e consuetudinários de
posse de terra por parte de líderes locais
em parceria com elites capitalistas que
começaram a surgir a partir dos anos 1970.
Líderes tradicionais locais se tornaram os
intermediários nas transações de terras,
frequentemente abusando desse poder para
o seu autobenefício e sem consulta da
população local, que geralmente vê seus 

Soldados da FARDC em treinamento
com a MONUSCO. 
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 direitos à terra abusados. Não havendo um
sistema judicial capaz de resolver tais
questões, muitas vezes aqueles que se
veem afetados por tais processo enxergam
nos grupos armados e milícias sua única
fonte de esperança (HUGGINS et al, 2005).

 Pesquisadores afirmam, a partir de
evidências colhidas no território da
província de Ituri, ao leste do país, que não
é possível compreender as dinâmicas dos
conflitos atuais no país ignorando toda
essa dimensão histórica apresentada. A
escassez de terras e a corrupção de
sistemas consuetudinários somados ao
modelo de clientelismo e de “dividir para
conquistar” aplicado durante boa parte do
período pós colonial no país levou a
profundas divisões e conflitos étnicos e à
criação de uma elite local que continuou a
promover a privatização e concentração de
guerras após as guerras civis congolesas, já
no século XXI. Todos esses processos
levaram ao enfraquecimento das
instituições do país e a perpetuação de
conflitos. São frequentes os embates entre
essa elite social e política e comunidades
que praticam a agricultura como meio de
subsistência, que recorre a quaisquer meios
necessários para se defender sobreviver, o
que inclui o alistamento em grupos
armados ou a submissão a esses como
forma de proteção, visto que muitas vezes
as forças estatais ou os sistema jurídico
que deveriam defender esse grupo são
capturados pela elite acumuladora de
terras.

Durante conflitos regionais e situações de
violência recorrentes, como na realidade
do leste da República Democrática do
Congo, não é raro que o governo central
siga suas funções, com certo nível de
limitação, principalmente na administração
de terras. Esse é o caso atual da RDC, onde 

o Estado não possui as capacidades
necessárias para reforçar e assegurar leis e
direitos à terra. No país, esse fato
geralmente resulta em cenários existentes
no país, como a continuação da prática de
land grabbing por elites locais, o controle
de terras por grupos rebeldes e milícias.
Nessa realidade também é comum que
práticas do direito consuetudinário, que
segundo a atual Lei de Terras congolesa
não possuem a legitimidade para
administrar terras, ocupem papel principal
no controle do acesso e alocação de terras.
Essas diferentes fontes de poder para
administração da terra, em situação de
conflito prostrado e ausência estatal,
geralmente resultam, na RDC, na aplicação
de “leis” e práticas independentes do
governo central (VLASSENROOT; HUGGINS,
2005; HUGGINS et al, 2005).

Um exemplo desse fato é o caso da região
de Ituri que, sob o comando de elites locais
em aliança com as Forças de Defesa
Popular de Uganda (UPDF, do inglês
Uganda People’s Defense Forces), foi
promovida ao status de província de formas
unilateral e onde essas mesmas forças
fizeram uso de violência como forma de
resolver disputas locais sobre terras
(HUGGINS et al, 2005).

Outra particularidade importante dos
conflitos de terras no leste da RDC diz
respeito à transformação da terra de fonte
de conflitos em recursos de perpetuação
destes. Isso inclui a manipulação de auxílio
estrangeiro e ajuda de emergência por
grupos em conflito para sua vantagem.
Elites locais, então, realizam um esforço de
instrumentalização do enfraquecimento do
estado combinado à manipulação de ajuda
financeira externa a seu favor, criando as
condições para a dominação dos sistemas
de posse de terra. Essas estruturas de 
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governança informais, ao mesmo tempo
que aprofundam desigualdades no acesso à
terra e tensões locais e interétnicas, são
originadas pelas mesmas desigualdades
(HUGGINS et al, 2005).

 De acordo com o Grupo de Pesquisas sobre
o Congo (CRG, do inglês Congo Research
Group), em 2019 havia cerca de 130 grupos
armados ativos apenas nas províncias de
Kivu do Norte e Kivu do Sul, um aumento
em comparação aos anos anteriores. Entre
2017 e 2019, o Kivu Security Tracker,
iniciativa do CRG para mapear ocorrência
de violência armada nas duas províncias,
relatou mais de 3 mil incidentes. Apenas
no ano de 2019, aproximadamente 2 mil
civis perderam a vida vítimas de violência
armada na região.  

Esses dados são relevantes para o debate
sobre conflitos e terra pois a maior parte
dessa violência se concentra no extremo
leste das províncias de Kivu, próximo às
fronteiras do país com Ruanda, Burundi e
Uganda, região de alta densidade
demográfica, escassez de terras e grande
ocorrência de conflitos interétnicos,
elemento que, quando combinados,
apresentam grandes chances de levar a
ocorrência de conflitos de maior escala.
Outra importante particularidade apontada
pelo CRG é a ausência de forças estatais no
mapa dos conflitos registrados (CRG, 2019).

 Segundo a ONU-HABITAT, os conflitos de
terra no leste da RDC podem ser resumidos
da seguinte forma: 
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Para concluir, pode-se então estabelecer
três principais categorias para
disputas/conflitos ligados à terra no leste
da RDC atualmente (MATHYS;
VLASSENROOT, 2016):

1.Disputas de terras no nível individual

No leste do país, é frequente a ocorrência
de disputas entre pequenos agricultores
locais. Autoridades tradicionais são
geralmente os principais atores na
resolução desse tipo de disputa, em grande
parte devido a ineficiência dos sistemas
jurídicos “formais” para lidar com a
questão. Em alguns casos, como em
Bunyakiri, no Kivu do Sul, grupos armados
pode assumir o papel de árbitro ou
mediador como estratégia para afirmar sua
autoridade. Atores da sociedade civil, ONGs
e até mesmo iniciativas do governo
nacional (em menor nível) de mediação
também ocorrem e, além de ser uma forma
mais rápida de resolução de disputas
individuais, a mediação também é uma
ferramenta que apresenta grande eficiência
na prevenção do escalamento de tensões,
podendo se apresentar como uma
ferramenta útil para a resolução de
conflitos ligados à terra no Congo (ver
mais na Seção 4).

 2. Conflitos de terras politizados e
militarizados, no nível comunitário

Esse tipo de disputa é marcado por tensões
que extrapolam o nível individual e
geralmente envolvem forças políticas ou de
influência sobre a política e são marcadas
por tensões intracomunitárias e
interétnicas, uma vez que tensões
identitária são frequentemente
instrumentalizadas e exploradas pelas
elites congolesas como ferramenta de
poder. Nesse tipo de disputas, líderes
tradicionais e elites econômicas e políticas 

geralmente se aliam para garantir
benefícios e oportunidades econômicas em
detrimento das populações locais. O direito
e as práticas consuetudinárias geralmente
sofrem fortes deteriorações nesses
contextos, onde é muito comum a prática
de land grabbing, ou seja, a apropriação
das terras por essas elites.

3. Conflitos violentos intercomunitários

Em alguns casos, as disputas por terras nos
níveis individuais e comunitários atuam
como uma fonte direta de conflitos de
maior escala, podendo inclusive resultar
em guerras civis, como as ocorridas na RDC
entre 1996 e 1997 e entre 1998 e 2003.



Seção 3:

OS PRINCIPAIS ATORES
INTERNACIONAIS ENGAJADOS NA

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NA
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO
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Essa seção busca analisar alguns dos
principais atores internacionais engajados
na resolução de disputas no leste do país,
assim como a visão destes sobre as
disputas ligadas à terra.

1.ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS

A ONU é, indiscutivelmente, um dos
principais atores internacionais engajados
nos conflitos da RDC. A Organização se faz
presente no país principalmente através da
MONUSCO que, através da Resolução 2348
(2017) do Conselho de Segurança, possui o
mandato de proteção de civis contra
abusos e violações dos direitos humanos e
da lei humanitária internacional e
promoção de eleições. A Missão é composta
por uma série de seções responsáveis
diretamente pela proteção de civis, como
Civil Affairs Section (CAS) e o Joint Human
Rights Office (JHRO), que promovem a
interação entre a missão, seus parceiros e a
população local e a investigação de relatos
de violações dos direitos humanos,
respectivamente (AERO, 2018).

A ONU, através da MONUSCO, foi
responsável pela resolução de alguns
conflitos de nível individual e comunitário,
evitando que essas disputas escalassem a
níveis intercomunitários. No entanto, a
ausência de uma seção especializada
especificamente na resolução de disputas
de terras impede que a missão alcance os
níveis desejados de prevenção e resolução
destes conflitos tratando de suas causas
estruturais e fatores perpetuadores. Assim
como a maior parte dos atores engajados
na resolução de conflitos no país, a ONU
lida com disputas de terras e questões
relacionadas como elemento causal de
programas e agendas mais amplas,
questões relacionadas à terra em si não
estão inclusas em seu mandato no país.
Apesar de reconhecer a importância da
resolução de disputas de terras para o 

sucesso dos esforços de paz e para a
estabilidade, a ONU ainda enxerga a
resolução de questões relacionadas à terra
como um pequena parte dos esforços de
restauração da paz (AERO, 2018), enquanto
estes deveriam ser tidos como um dos
focos centrais para a construção de uma
paz duradoura.

Reconhecendo essas ausência, diversas
agências da ONU, como a FAO, a ONU-
HABITAT e a ACNUR se esforçaram na
elaboração de uma série de diretrizes a
serem aplicadas na abordagem de questões
relacionadas a terras e conflitos.

   1.1. Global Land Tool Network e ONU-
Habitat

Ambos os atores atuam em conjunto no
país desde 1998, promovendo uma série de
iniciativas como censos nacionais sobre
habitação, por exemplo. Alguns dos
programas específicos implementados por
estes atores foram incluídos esforços de
estabilização integrados no Kivu do Sul,
projetos sobre governança de terra,
integração sócio-econômica e prevenção de
violências de gênero, etc.

2. Comunidade de Desenvolvimento da
África Austral (SADC)

O engajamento da SADC (do inglês
Southern African Development Community)
no país pode ser definido por esforços
diplomáticos para o encerramento de
conflitos, assim como o engajamento de
forças para auxiliar e reestruturação e
reconstrução do setor de segurança da
RDC, sendo parte essencial dos esforços de
neutralização de alguns dos maiores
grupos armados do leste do país, como o
M23, por exemplo.



No entanto, o engajamento da SADC, assim
como no caso de ONU e de outros atores,
não se dirigiu a questões relativas a terra
da forma necessária, focando a maior parte
dos seus esforço na organização de
eleições enquanto boa parte do leste do
país ainda se encontrava em situação de
conflito latente. Além disso, a SADC foi
alvo de críticas e teve sua legitimidade
questionada pelo povo congolês por
decisões consideradas parciais em
processos de acordos para a manutenção
da paz

3. A União Africana (UA)

O papel da União Africana nos esforços de
construção de paz na RDC é semelhante
aos anteriores, servindo como apoio para
esforços de mediação e de engajamento
militar, assim como na promoção de
eleições. Ainda de forma similar aos atores
anteriores, a ausência de esforços
específicos para lidar com questões e
disputas relacionadas à terra limita o nível
de sucesso alcançado pela instituição em
seus esforços de promoção de paz

A seleção de atores internacionais
apresentados nesta seção não representa a
totalidade de atores engajados nos
conflitos e nas questões sobre a terra na
República Democrática do Congo.
Entretanto, são os atores de maior
relevância e representam uma tendência
geral dos esforços de promoção e
manutenção da paz no país. Esses atores
também exemplificam uma crítica
recorrente dos estudiosos de conflitos de
terras: o tratamento dos conflitos e
disputas sobre terras por parte dos
principais atores internacionais é
normalmente um esforço ad hoc, quando a
análise desses tipos de conflitos
claramente mostram que esses esforços
devem ser sistemáticos e capazes de lidar
com questões estruturais e desigualdades
históricas no acesso à terra.

BOX III: A CONTESTAÇÃO DA LEGITIMIDADE
 DA SADC

A SADC é comumente vista no
continente africano como um ator
imparcial e de grande influência. Assim
como as demais principais organizações
internacionais presentes no país, grande
parte do esforço de estabilização
promovido pela SADC se refere à
promoção de eleições, como na eleição
de 2018. O processo de organização das
eleições foi conturbado e necessitou do
auxílio de atores externos. Em outubro
de 2018, a União Africana anunciou o
fechamento de um acordo sobre o
governo de transição e o novo
calendário para as eleições. O processo
de construção do acordo, no entanto,
não contou com a presença da maior
coalizão de oposição, le Rassemblemet.
A Igreja Católica então se retirou dos
processos de negociação em protesto a
parcialidade do processo mas a SADC
reforçou o acordo, sendo acusada de
parcialidade e enfraquecimento
institucional.



Seção 4:

RECOMENDAÇÕES

Foto: John Wessels



Antes de listar as recomendações é de
extrema relevância ressaltar que assim
como conflitos de terras são multifatoriais
e complexos, as ferramentas utilizadas
para lidar com eles devem ser flexíveis e
sensíveis aos aspectos culturais locais.

Suporte à mecanismos de resolução e
mediação de disputas

O suporte aos mecanismos de resolução de
disputas no Congo deve se dar de forma
logística, técnica e política, valorizando
sistemas locais já existentes. A inclusão
participativa de sistemas consuetudinários
de resolução de conflitos nos processos de
paz já se provou de grande valor no auxílio
a sistemas de justiça enfraquecidos no pós
guerra e na prevenção da reincidência de
violência, assim como na reintegração de
ex-combatentes à sociedade. Esse foi o
caso de Ruanda no pós-genocídio que fez
uso das gacacas , forma de resolução de
tensões tradicional, como meio de acelerar
o processo de paz, desafogando o sistema
judiciário e promovendo reconciliações
entre perpretuadores do genocídio e
sobreviventes. Esse suporte deve ser
promovido por atores neutros e
culturalmente sensíveis, podendo ser tanto
organizações internacionais não
governamentais ou membros da sociedade
civil, desde que gozem de legitimidade
perante as partes conflituosas.

Monitoramento das transações
envolvendo terras no mercado

Dado o contexto congolês, em especial a
fraqueza institucional, transações nos
mercados de terra dificilmente levarão em
consideração os direitos à terra dos mais
pobres e marginalizados e, por isso, devem
ser monitoradas por agências neutras à
esse mercado para evitar a violação desses
direitos

Descentralização do poder sobre a
administração das terras

Essa recomendação pode parecer
controversa dados os diversos problemas
apresentados pela sobreposição de
sistemas de posse de terra e influência de
elites locais para benefício próprio e de
fato é necessária uma realidade muito
diferente do contexto congolês atual para
que essa recomendação possa ser aplicada
de forma eficaz.

No entanto, a descentralização de alguns
aspectos da administração pode ser a chave
para a solução de algumas disputas. O que
se vê hoje no estado Congolês é um
governo central enfraquecido por anos de
conflitos e captura do aparelho estatal
pelas elites do país, sendo praticamente
impossível que o Estado seja capaz de lidar
com situações tão sensíveis, como as
disputas de terras, em um contexto tão
complexo, como o do leste congolês. Com
isso, uma descentralização da
administração de terras, abandonando
sistemas de jure ineficazes e abraçando a
realidade como ela de fato é, a partir do
apoio a sistemas tradicionais locais. Dada a
realidade de recorrentes conflitos étnicos e
captura dos sistemas estatutários e
consuetudinários pelas elites congolesas,
esse esforço desse ser acompanhado por
rígido monitoramento de atores
internacionais, mais uma vez, neutros e
culturalmente sensíveis. 

Projetos-Piloto no pós conflito

Devido às condições de incerteza e falta de
informação resultante de muitos conflitos
no leste do país, é difícil estabelecer a
efetividade ou não de políticas para lidar
com disputas de terras assim como quanto
esses esforços custam. Dessa forma, 



experiências piloto podem ser de grande
valia para a construção de políticas de
terras efetivas por parte do governo
nacional.

Priorização de acesso à informação, à
justiça e à proteção, principalmente de
mulheres e grupos marginalizados 

A promoção de segurança dos sistemas de
posse da terra é de fato essencial para a
construção de uma paz estável e
duradoura, contudo, esta deve ser inclusiva
e incluir a proteção dos direitos de grupos
marginalizados no acesso à terra, como
mulheres e imigrantes. Uma vez que esses
grupos são afetados de forma desigual por
conflitos, é necessário que maior proteção
e atenção seja dada à proteção de seus
direitos. O acesso à informação e às
instituições capazes de fornecer tal
proteção são essenciais para que, no pós-
conflito, desigualdades históricas sejam
reduzidas e são ações que devem ser
promovidas tanto pelo governo local
quanto por agências de proteção de civis
internacionais.

Participação da sociedade civil

A participação da sociedade civil na
formulação e implementação de políticas
ligadas à terra deve ser central aos
esforços de construção da paz no país.
Organizações da sociedade civil são atores
chave na disseminação de informação e na
capacitação das populações locais para
atuarem na defesa de seus direitos à terra
e para o desenvolvimento de mecanismos
de resolução de disputas eficazes.
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