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O conflito e o processo de procurar obter 
recompensas 
pela eliminação ou enfraquecimento dos 
competidores. 
Consiste na luta de populações ou 
grupos diferentes por 
objectivos que são de difícil conciliação. 
Trata-se de uma 
‘situação’ – seja social, cultural, 
económica ou política 
– 
que emerge quando actores encaram 
interesses mutuamente 
incompatíveis. Resulta de processos e 
dinâmicas 
diferentes que determinam sua natureza, 
tipo, evolução 
ou escala. Pode ser fruto de uma disputa 
quanto a relações 
de poder, valores culturais, riquezas ou 
recursos 
naturais ou ambientais. 
Até mesmo a luta quotidiana por parte de 
indivíduos 
ou de grupos e a interacção entre eles 
com o objectivo 
de satisfazer uma necessidade 
específica pode, às vezes, 
representar uma fonte de tensão e 
conflito. Estas situações 
podem ser potenciais diferendos entre as 
partes, 
diferendos patentes entre as partes, 
potencial de conflito 
entre as partes, conflito latente entre as 
partes, conflito 
patente entre as partes e conflito que 
descambou 
em violência entre as partes. 
Frequentemente, o conflito 
social é custoso e destrutivo, todavia, 
também tem 
funções integrativas como o conflito, 
geralmente, ajuda 
a definir questões e a promover um novo 
equilíbrio das 
forças litigantes; o conflito leva à 
resolução de questões, 

aumenta a coesão grupal, leva à aliança 
com outros 
grupos e mantém os grupos alertas para 
os interesses dos 
membros. 
Os efeitos desintegradores do conflito 
pode ser o ressentimento, 
pode levar a destruição, leva a tensão 
entre 
grupos, destrói os canais normais de 
cooperação e desvia 
a atenção dos membros dos objectivos 
grupais. 
O livro de Sociologia de Paul B. Horton e 
Chester L. 
Hunt oferece uma abordagem 
interessante sobre alternativas 
ao conflito. Diz que o conflito pode 
cumprir 
funções úteis, mas a um custo tão 
elevado que muitas 
vezes se procura evitá-lo. 
Assim, o conflito também é evitado 
através de processos 
de acomodação, deslocamento, 
superordenaçao, compromisso, 
assimilação e liderança. 
A acomodação é um processo que 
consiste em criar 
acordos temporários que funcionam entre 
indivíduos 
em conflito ela se desenvolve quando 
pessoas ou grupos 
julgam necessário agir em conjunto, 
apesar de suas hostilidades 
e diferenças um teórico chamou-a de 
“cooperação 
antagónica”. 
A acomodação pode ter vida curta ou 
perdurar séculos. 
Não se alcança qualquer resolução da 
questão; cada 
grupo retém suas próprias metas e 
pontos de vista, mas 
chega a um “acordo para discordar” sem 
lutar. 
O deslocamento é o processo que 
consiste em suspender 
um e substituí-lo por outro. Por todo lado 
o uso da 
guerra ou da guerra para liquidar 
conflitos internos e 
promover unidade nacional. 
A técnica principal do deslocamento é a 
teoria do bode 



expiatório, ou seja, arranjar um culpado. 
A superordenação 
é a dominação total e impiedosa em 
relação aos 
demais. O conflito entre duas partes, 
pode, às vezes, 
acabar pela submissão forçada a 
terceiros e o mundo está 
cheio de exemplos. 
O grupo ou povo pode aceitar a derrota, 
submeter-se 
e fazer disso o melhor que poder. Mas 
também pode 
haver uma situação em que, depois da 
derrota, os grupos 
optam por fazer resistência através de 
sabotagem, guerrilha 
ou assassinatos. 
O compromisso é quando todas as 
partes são suficientemente 
poderosas, de modo que nenhuma 
aprecia a 
perspectiva de conflito. Normalmente, 
cada um faz concessões 
de acordo com o seu poder relativo, a 
parte mais 
fraca é que faz menos concessões. 
O compromisso, regra geral, deixa 
sempre as partes insatisfeitas, 
e os acordos somente são cumpridos 
enquanto 
se mantiver o equilíbrio. Os 
conciliadores, mediadores, 
facilitadores e árbitros muitas vezes 
auxiliam na obtenção 
de compromissos. 
Quando o compromisso é inaceitável e o 
acordo não é 
absolutamente necessário, os grupos 
podem usar a tolerância 
como alternativa para o conflito. 
A assimilação é quando se dá um certo 
intercâmbio ou 
difusão cultural. Mesmo os grupos que 
procuram evitar 
tal difusão, efectivamente não 
conseguem fazê-lo. 
É sempre um processo bilateral em que 
cada grupo contribui 
de várias formas com o que possui, 
dependendo 
de vários factores como o tamanho, o 
prestígio de cada 
grupo e outros factores. 

Portanto, assimilação reduz os conflitos 
de grupos por 
mesclar diferentes grupos em outros 
maiores e culturalmente 
homogéneos. 
A assimilação cultural elimina muitos 
estímulos para o 
conflito; mesmo quando existe diferenças 
físicas visíveis. 
A tolerância ocorre quando, em certos 
conflitos, a vitória 
é impossível, ou insuportavelmente 
custosa e o compromisso 
não é duradouro. Nestas circunstâncias, 
alguns 
participantes descobrem que talvez não 
seja absolutamente 
necessário um acordo. A tolerância é um 
acordo 
para discordar pacificamente. 
A Lei de Terras e a resolução de 
conflitos 
O ARTIGO 77° DA lei de Terras 
consagra as questões 
de litígios relativos aos direitos fundiários 
que são 
obrigatoriamente submetidos à tentativa 
de mediação e 
conciliação antes da propositura da 
acção do tribunal 
competente. Estabelece os princípios 
que devem guiar a 
mediação e conciliação de conflitos, 
nomeadamente: a 
imparcialidade, a celeridade e a 
gratuitidade. 
Define pressupostos fundamentais para a 
resolução 
destes conflitos: 
A lei de Terras reconhece e atribui o 
poder de resolução 
de conflitos de terras às instituições do 
poder tradicional 
A lei de terras (Alínea do artigo 1) ao 
definir comunidades 
rurais o reconhece às mesmas os 
princípios da auto- 
-administração e da autogestão das suas 
terras. A lei de 
Terras reconhece às comunidades rurais 
personalidade e 
capacidade judiciária, ou seja, estão em 
altura de tratar 
das suas terras, mesmo perante os 
tribunais, sem qualquer 



impedimento. 
A personalidade Judiciária das 
comunidades rurais é 
o reconhecimento da pessoa como 
sujeito de direitos e 
obrigações, e ou seja, reconhecer a 
dignidade das comunidades 
rurais como iguais a outras pessoas, 
embora 
actuem de forma colectiva. A capacidade 
judiciária das 
comunidades rurais é a aptidão de vi 
intentar uma acção 
em tribunal ou ser intentado directamente 
contra si uma 
acção, ou ainda e escolher livremente 
quem possa representá- 
lo num processo. 
As modalidades de resolução de Litígios 
são: primeiro, a 
livre negociação entre as partes tem a 
ver com o diálogo 
e com os consensos entre as partes 
envolvidas. A segunda 
é a arbitragem, isto é, fazer recurso a um 
Tribunal 
Arbitral, que se rege pela lei angolana, 
constituída por 
três pessoas e deve dirimir os casos em 
não mais de 6 
meses, para sair a decisão. A terceira é a 
Justiça comunitária, 
os casos decididos no interior das 
comunidades 
rurais e em harmonia com o costume 
vigente. 
A quarta é o tribunal (área civil) que se 
rege pela lei da 
Angola. 


