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Resumo 

O texto que aqui se apresenta procura explorar novas vias de diálogo em torno da problemática da diversidade cultural e dos modos de a 

gerir, sem que os conflitos, inerentes à condição humana e ao facto de sermos seres relacionais, se transformem em “barreiras” geográficas, 

políticas, culturais ou religiosas. Para tal, temos que olhar para as “Culturas” a partir do “olhar do outro” (E. Lévinas), e não dentro de uma 

lógica centrada e fechada em si próprio, olhando para o outro com desconfiança e até “medo” que nos roube o nosso “lugar”, o nosso 

emprego ou a nossa segurança. Urge, por conseguinte, convocar um outro olhar no modo como nos relacionados com outras geografias ou 

outras culturas e religiões. Temos que privilegiar, cada vez mais, a pedagogia da mediação e diplomacia cultural. A conflitualidade faz parte da 

vida em sociedade e, como tal, é um bem a preservar, para não cairmos na “uniformidade” ou nas lógicas do “pensamento único”. O 

reconhecimento da alteridade como epicentro das dinâmicas identitárias, pode constituir-se na estratégia-chave no processo das relações 

culturais, vividas e geridas não só ao nível local (nacional ou regional), mas , cada vez mais, à escala global.  

Palavras-chave: diversidade cultural, conflitualidade, diálogo, mediação, diplomacia, reconhecimento e alteridade.  
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Introdução  

Antes de começar a apresentar alguns dos subsídios que pretendo partilhar, aqui convosco, em torno do tema que me propuseram, quero 

agradecer a amabilidade do convite formulado pelo Magnífico Reitor da Universidade de São José, Professor Doutor Peter Stilwel. Irei procurar 

não defraudar as expectavas que colocou nesta colaboração e partilha académicas.  

Falar deste tema, que assume contornos de grande complexidade, pois, a polissemia dos conceitos em jogo e a interpretação que deles fazem 

as várias escolas de pensamento ou as comunidades científicas, leva-nos a adoptar uma postura prudente e dialógica em termos de confronto 

cognitivo e conceptual.  

Assim, este texto não tem a pretensão de abordar, de forma exaustiva e conceptualmente, a complexidade em que se inscreve a problemática 

em análise. Pretendemos somente, evidenciar o nosso ponto de vista, tendo como suporte teórico a nossa sensibilidade disciplinar e científica, 

que, no caso em apreço, se assume como uma leitura, predominantemente, filosófica, teológica e até sociológica.  
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Dentro deste olhar, as próximas secções, deste texto, procuram, num primeiro momento, apresentar o sentido que atribuímos ao conceito 

de “cultura”; num segundo momento, relacioná-la tendo como binómio a “identidade-alteridade” e, finalmente, num terceiro momento, 

aprofundar algumas das implicações práticas, em termos da nossa proposta, que nos permitam re-visitar a problemática da “diversidade 

cultural” e o modo como a vivemos e a gerimos, dentro de um contexto, cada vez mais globalizado, e onde se impõe uma estratégia, que 

dentro da nossa perspectiva, deverá afirmar-se muito mais sob o ponto de vista político e económico, que, dentro do debate clássico entre 

a “essencialização identitária” da(s) cultura(s) e a “fragmentação cultural” ou como refere Bauman (2007), a “identidade líquida”, para 

muitos, é o resultado daquilo que se tem vindo a denominar “globalização”, “pós-modernidade”, “sociedade do consumo” ou outras 

denominações similares, que em termos sintéticos e num esforço de simplificação, poderíamos dizer que se trata de um fenómeno que 

veio “descentralizar” as dinâmicas culturais, colocando-as em permanente migração e até deslocação.  
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Veremos que esta “fusão” de culturas em movimento permanente e a “mestiçagem” de relacionamentos ganhou contornos tão complexos 

que se torna difícil perceber os vários sentidos e significados, pois, estamos perante um processo onde a continuidade e as rupturas 

constituem um movimento que se retro-alimenta de forma permanente, assumindo configurações identitárias, cada vez, mais emergentes, 

difusas e voláteis.  

Nas considerações finais, depois deste questionamento feito ao longo do texto, propõe-se uma via que pode re-equacionar o debate em 

torno da diversidade cultural versus resolução de conflitos: investir mais numa pedagogia cívica e numa mediação diplomática, tendo como 

estratégia o reconhecimento efectivo de cada alteridade que habita em cada pessoa, em cada cidadão, em cada cultura, em cada 

comunidade, em cada sociedade. Afinal, a diversidade habita-nos e constitui-nos, e é ela que gera a conflitualidade social e cultural, e não os 

“outros”, os “estrangeiros”, os “migrantes” ou os “refugiados”.  
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Cultura, culturas: de que falamos? 

Não é este o espaço para realizar uma revisão teórica exaustiva em torno do conceito de “Cultura”, mas de convocar a linha de pensamento 

em que nos colocamos, quando falamos de cultura ou de culturas, no plural.  

Do ponto de vista antropológico, e sintetizando, nas palavras de Geertz, (1996, cit. em García Medina, García Fernandez & Moreno herdeiro, 

2017, p. 13), a cultura dá forma e organiza a vida em comunidade: “Entre o que dizem os genes e o que temos que saber para viver há um 

vazio de informação. Este vazio é preenchido pela cultura”.  Por conseguinte, “a cultura é um modo de interpretar a realidade (qualidade 

cognitiva), permitindo-nos a adaptação às exigências do meio social e natural, sendo susceptível de ser aprendida e transmitida de geração 

em geração. A sua natureza simbólica permite múltiplas e complexas combinações dentro da estrutura sistémica que a caracteriza, e dota de 

coerência interna os seus elementos integrantes” (García Medina, García Fernandez & Moreno Herdeiro, 2017, p. 13). 

Todavia, importa, desde já, referir que, embora se aprenda e se transmita de geração em geração, este processo não acontece como sendo um 

fenómeno fechado e monolítico, mas dentro de uma dinâmica compósita em que interactuam vários elementos distintos e autónomos. Por 

isso, falar de cultura é falar de uma “construção social” que depende das geografias e das narrativas próprias de cada comunidade e tradição.  
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Por isso, em termos sociológicos, será mais correcto falarmos em “culturas”, no plural, do que no singular. A tentativa de essencializar a 

cultura e de a perceber como uma forma monolítica ou unívoca, não corresponde com a observação que se faz das pessoas e das 

comunidades que se inscrevem numa multiplicidade de interdependências entre culturas. Basta, para isso, ter em conta, ao longo da 

história, os fluxos migratórios que se verificaram entre os vários povos do planeta e, nos dias de hoje, se verificam com a deslocalização 

dos bens e serviços, e a migração, tanto em termos empresariais e económicos (os grandes grupos económicos e financeiros), como em 

termos sociais e culturais (migrantes ou refugiados provenientes, particularmente, dos países africanos).  

Assim sendo, para nós, falar de cultura ou culturas é falar de reconhecimento de identidades próprias e com configurações autónomas, 

mas não independentes, configurações que se jogam nas teias da diversidade cultural interna e externa (Cuillerai & Abélès, 2002).  
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Interna, pois, as configurações identitárias não são uniformes, mesmo quando falamos de uma determinada comunidade, povo ou país. A 

diversidade e a “diferença” fazem parte da própria unicidade individual: somos o que somos porque acolhemos e herdámos o património, 

antes de mais, genético, e depois cultural. Mas este processo não se concretiza de forma unívoca e uniforme. Tornamo-nos no que somos 

(identidade) devido ao que aprendemos e nos foi transmitido pelos outros, pelo grupo (étnico-cultural, ou religioso) de pertença, pela 

comunidade, ou pela tradição (alteridade). Mesmo quando fazemos todos parte de uma Nação, esta é um compósito de culturas, 

comunidades e tradições. 

Externa, pois cada cultura em particular ou comunidade beneficiam de várias influências externas, e, nos dias de hoje, com o incremento 

exponencial das tecnologias da informação e comunicação e das redes digitais e sociais, as influências são quase imediatas e 

sincronizadas, dentro de uma lógica de rede em constante mudança e fluidez organizacional (Castells, 2002). 
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Estas interacções e interdependências que se jogam num fluxo permanente conflituam, cada vez mais, com a ideia de que a cultura ou as 

culturas não são estáticas ou monolíticas, nem se reproduzem de forma predeterminada ou de forma unívoca.  

A dialogicidade é inerente ao próprio processo de configuração da identidade, sendo esta o resultado do confronto permanente com a 

alteridade ou por outras palavras, o “eu” afirma-se pelo distanciamento (ou descentração) de si e pelo acolhimento do “outro”. É neste 

processo integrador e, ao mesmo tempo, diferenciador que se joga o processo de construção da identidade cultural. Assim, para que se 

constitua uma identidade pessoal pressupõe-se que haja a existência de um “outro“. 

De seguida, na próxima secção, iremos aprofundar esta relação. 
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Identidade versus alteridade: uma relação dialógica e conflituante  
  

A natureza humana caracteriza-se por ser dialógica e social. Por isso, falar de identidade pessoal é falar de alteridade que nos constitui, 

desde o nosso    nascimento e que se vai afirmando, numa primeira fase, na socialização primária, e, numa segunda fase, na socialização 

aprendente, ao longo da vida.  

Na primeira fase, ganham, particularmente relevância, o papel da família, da escola, da religião (das igrejas) e, hoje particularmente, os 

média, a internet e as redes sociais, entre outros. Todas estas influências, que vêm de fora, são incorporadas e internalizadas, por cada 

indivíduo, dentro de uma apropriação singular e num movimento de progressiva descentralização.  

Por conseguinte, a identidade pessoal vai-se formando a partir do "outro"; este "outro" que são todas as influências que nos configuram 

dentro de uma dinâmica relacional, ainda que dentro de um movimento progressivo de heteronomia dependente (no caso da primeira fase) 

para uma autonomia interdependente (no caso da socialização que se continua a fazer nos mais diversos contextos de vida e ao longo da 

vida) (Boutinet, 1989; Lahire, 2001). 
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Na segunda fase, já numa fase adulta, a socialização tende a ser um processo mais autónomo, mas não independente. Os vários contextos, 

em que vivemos ou trabalhamos, são múltiplos e plurais, tornando as identidades mais interdependentes, fragmentadas, voláteis, incertas 

ou líquidas (Bauman, 2007; Dubar, 2000; Kaufmann, 2005; Touraine, 2006). Poderíamos dizer que a identidade é o resultado de um processo, 

cada vez mais, emergente e reconstruído em permanência, dentro de uma dinâmica relacional conflituante (identidade versus alteridade).  

Esta relação dialógica que se dá, ao longo da vida e nos mais diversos contextos, coloca-nos perante uma necessidade de termos que nos 

adaptar permanentemente, graças à dinamicidade do nosso ser. Por isso, as identidades já não podem ser percepcionadas como entidades 

fechadas e estáticas e que se reproduzem de forma linear, a partir do momento em que entramos na vida adulta.  

Como refere Jean Boutinet (1989), o processo de construção da identidade pessoal inscreve-se numa dinâmica de imaturidade que se prolonga 

pela vida fora, e não apenas na fase da infância e da adolescência. Neste sentido, podemos dizer que a identidade se constitui a partir de uma 

alteridade conflituante, dado que esta nunca se reduz à nossa medida ou a nós mesmos.  
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Lévinas (1988) dirá que o "outro" está antes de "mim", pois, constitui-me como um "outro" que "eu" acolho e me torno responsável, 

mas esta alteridade não se reduz a mim mesmo, mas mantém-se dentro de uma dinâmica conflituante permanente.  

Como podemos constatar, na linha de pensamento que tenho vindo a seguir, a identidade ou as identidades pessoais ou culturais não 

são um processo unívoco, homogêneo, uniforme e que se dá de uma vez para sempre; pelo contrário, é um processo que se constrói, 

ao longo da vida, dentro de uma dinâmica dialógica e conflituante e que acontece, cada vez mais, numa lógica interdependente e à 

escala global.  

Nesta perspectiva, urge repensar as identidades culturais, a diversidade cultural e o diálogo intercultural, tanto dentro de cada país, 

como no contexto do movimento da globalização. Na secção seguinte, iremos aprofundar, um pouco mais, estas relações culturais.  
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Diálogo cultural e resolução de conflitos: proposta de uma pedagogia cívica e mediação diplomática  
  

Partimos, assim, do seguinte postulado: a identidade e as identidades são plurais e líquidas; a diversidade cultural é um facto social; 

o processo de construção das identidades pessoais e culturais acontece numa dinâmica dialógica e de conflitualidade.  

Com este ponto de partida e dentro deste quadro interpretativo, que temos vindo a privilegiar, podemos, desde já, concluir que a ideia 

de que temos que viver na uniformização para que não haja conflitos sociais ou políticos, não passa de um mito.  

Não nos cabe, aqui, explorar a fundo o termo "conflito", pelo facto de se tratar de um termo que tem sido empregue em sentido mais 

amplo, abarcando um alargado universo de conceitos e procedimentos. Todavia, podemos recorrer à definição de conflito proposta por 

L. Coser. Para este autor, o conflito outra coisa não é senão "um afrontamento em torno de valores e de reivindicações relativas a recursos, 

estatutos, direitos ou poder, em que cada um dos oponentes visa neutralizar, causar danos ou eliminar o seu adversário". 
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O primeiro aspecto a salientar, nesta definição, é que o conflito tem por objectivo defender interesses das partes conflituantes.  O segundo 

aspecto prende-se com o facto de que o conflito tem a finalidade de "neutralizar, causar danos ou eliminar o adversário". Por outras 

palavras, o conflito tenta responder à questão: "quem ganha?" 

Vemos, pois, que os conflitos têm cortejado as relações sociais na história da humanidade. E na base de conflitos estão sempre interesses, 

que, na sua tipologia clássica, se agrupam em interesses individuais, interesses de grupos sociais, interesses nacionais, ou interesses da 

humanidade. Tal como no passado, haverá sempre quem reivindique a tutela de interesses. Logo, a supressão, ou neutralização do 

adversário resulta não sendo a solução para resolver quaisquer conflitos, pois, o que almejamos, como seres humanos, ou "animais 

sociais", cujas relações são marcadas pela conflitualidade, é coexistir em harmonia sem uniformidade. Isto não se alcança não por meios 

bélicos (que acabam por neutralizar, causar danos ou eliminar o adversário), mas através de diálogo entre as partes conflituantes, 

preservando a diversidade (diferença) com a intenção de buscar uma solução que tutele os direitos inalienáveis do adversário.  
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Do nosso ponto de vista, o diálogo pressupõe bom senso, honestidade, transparência (sinceridade) e trabalho racional de 

interpretação da realidade, onde cada uma das partes conflituantes procura estar livre de preconceitos, para identificar e reconhecer os 

interesses reclamados. Sem estes elementos, acabados de mencionar, não se chega a nenhum entendimento.  

Podemos concluir que, mesmo no processo de construção identitária pessoal, a diferença, a alteridade e a conflitualidade constituem o 

núcleo configurador deste processo. De facto, do que se trata é de saber gerir a diferença e alteridade que nos habita como seres 

humanos, em qualquer parte do mundo.  

Nesta perspectiva, o binómio "diálogo cultural" e "resolução de conflitos" inscreve-se, dentro da nossa sensibilidade interpretativa, numa 

outra abordagem que queremos, aqui, partilhar.  

Em primeiro lugar, consideramos que o diálogo cultural só se afigura possível se reconhecermos que a diferença e a alteridade são 

constituintes do processo de construção das identidades pessoais e culturais. Neste sentido, a conflitualidade faz parte e é inerente a este 

processo.  
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Em segundo lugar, reiteramos a ideia de que o diálogo cultural só é possível se nos colocarmos sob o ponto de vista ético, isto é, se 

colocarmos o "outro" antes de "nós" e de não o querer reduzir ou eliminar, no sentido levessiano; já que, intrinsecamente e dentro do 

circuito das relações humanas, o "outro" é o ponto de partida para que se estabeleça um autêntico e sereno diálogo cultural, dentro de 

uma cultura de responsabilidade onde o "outro" está no centro do debate. 

Em terceiro lugar, defendemos que o diálogo cultural só é possível se encararmos o conflito ou conflitualidade social e política como 

algo de positivo, dentro da definição de um conjunto de regras negociadas, no quadro de uma cultura democrática e de respeito pelos 

direitos humanos. 

Com estas premissas, apresento, agora, a minha proposta para que se encontre um ponto de equilíbrio entre o que se pretende com o 

diálogo cultural dentro do quadro da resolução de conflitos sociais ou políticos.  
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Partindo das principais implicações que se foram construindo em torno de algumas ideias partilhadas, ao longo deste texto, partimos da 

ideia de que os conflitos não se eliminam, mas gerem-se, caso contrário, a tendência é querer eliminar ou atingir o "outro" e não o 

conflito em si. Para tal, não são as armas, por mais evoluídas ou sofisticadas que sejam tecnologicamente, que irão resolver os conflitos, 

tanto ao nível das comunidades, dos países ou do mundo; a via tem de ser outra: envolver todas as partes (em conflito) na construção de 

uma possível solução. Como fazê-lo? É o que iremos propor, de seguida.  

Por falarmos de diálogo cultural e resolução de conflitos, apraz-me trazer, aqui, a argumentação de um autor que reflecte sobre o tipo de 

conflito que, de acordo com ele, pode vir a eclodir entre Estados-Nações e grupos socias. Trata-se de Samuel P. Huntington, um dos 

célebres cientistas políticos da actualidade. Este pensador apresenta uma tese que nos parece interessante e merece ser tomada em 

consideração, se quisermos aprofundar estudos ligados a uma série de fundamentalismos sem registo.  
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Na obra intitulada "O choque das civilizações e a mudança na ordem mundial" (1999, p.2), Huntington refere que, depois da Guerra-

Fria, "as grandes divisões existentes na humanidade e a fonte de conflitos serão culturais. Os Estados-Nações continuarão a ser actores mais 

poderosos nas questões mundiais, mas os principais conflitos da política global ocorrerão entre nações e grupos de diferentes civilizações, o 

choque de civilizações dominará a política global. As civilizações serão a batalha do futuro (…). Durante a Guerra-Fria, o mundo estava 

dividido em primeiro, segundo e terceiro mundos. Estas divisões já não têm qualquer relevância. É agora muito significativo agrupar os países, 

não em termos dos seus sistemas políticos ou económicos ou dos seus níveis de desenvolvimento económico, mas segundo a sua cultura e 

civilização“.  

Para Huntington, civilização é uma entidade cultural. Ainda, de acordo com este autor, “…aldeias, regiões, grupos étnicos, 

nacionalidades, grupos religiosos, todos têm culturas distintas em diferentes níveis de heterogeneidade cultural“ (S. P. Huntington, 

1999, p. 4).  



Universidade Católica de Moçambique 

Olhando para o diversificado mosaico das culturas em diferentes níveis de heterogeneidade, Huntington constrói uma hipótese segundo a 

qual, depois da Guerra-Fria, o próximo padrão de conflitos não será em torno de reivindicações relativas a recursos, estatutos, direitos ou 

poder, mas essencialmente em torno de valores [culturais, civilizacionais].  

Portanto, o novo conteúdo das relações internacionais não é o de gestão de conflitos de origem política, ideológica ou económica, mas 

será principalmente o de gestão de conflitos de origem e de ordem cultural. Não sabemos se, na visão deste autor, podemos concluir que 

vivemos num período em que há indícios de que interesses culturais começaram a dar origem a conflitos entre Estados-Nações, ou grupos 

sociais!  

Porém, a nosso ver, o trecho que acabámos de citar dá uma boa hipótese de a partir daqui poder realizar-se um estudo sociológico 

aprofundado para ratificar ou refutar a tese de Huntington.  
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Falemos, agora, de uma primeira forma de evitar conflitos intermináveis, a partir da experiência moçambicana de resolução de um 

conflito bélico, que durou 16 anos, cujos protagonistas foram o governo liderado pela Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) e a 

Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO).  

O que permitiu a aproximação das partes conflituantes foi a percepção de que a paz e a justiça social são valores que vêm representando 

as aspirações e a vontade de muitos povos, que defendem o princípio segundo o qual "o ser humano e a respectiva dignidade devem 

constituir o objectivo inquestionável de todo o progresso".  

A partir deste pressuposto, as partes conflituantes concluíram que uma guerra sem quartel não era o caminho para o alcance da paz. Era 

necessário libertar-se da cegueira induzida pelas teorias (ideológicas) elaboradas por cada uma das partes sobre o conflito, ou seja, 

abandonar os próprios preconceitos e ter sensibilidade aos aspectos da realidade dramática que o conflito representava para o País.  
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Desta experiência, retiramos uma primeira ilação contributiva para reduzir a probabilidade de conflitos, traduzida pela necessidade de 

negociar com cuidado a definição dos interesses comuns. 

Antes de mais, a resolução de conflitos tem em vista a construção de uma existência com significado, que se situa além do turbilhão dos 

interesses individuais, políticos, culturais e religiosos.  

A construção de uma coexistência harmoniosa sem uniformidade (busca de unidade na diversidade) requer percepcionar valores e 

prioridades, onde as partes conflituantes se confrontam através de diálogo, para expor as motivações que estejam na origem do 

conflito. Portanto, na busca de soluções ao conflito, será necessário advogar por uma pedagogia cívica.  

A pedagogia cívica permite que as partes conflituantes não "ritualizem" o conflito; por outras palavras, a pedagogia cívica leva a que as 

partes conflituantes possam ir além dos pressupostos que parecem "naturais" e dos quais é difícil libertar-se, deixando de abraçar o 

"politicamente correcto", para que cada parte seja um actor responsável.  
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Com efeito, a experiência moçambicana de resolução de conflito, leva-nos à segunda ilação de que os conflitos não se resolvem sem o 

envolvimento e o compromisso (cometimento) dos vários actores   implicados no processo. Entretanto, para que haja uma verdadeira 

implicação e boa vontade, por parte de todos os envolvidos, importa que se reconheça que o "outro" tem direito de cidadania, no que diz 

respeito ao valor da sua opinião, bem como à sua sensibilidade e valores culturais. Para além disso, impõe-se que se distinga o conflito, 

em si, dos actores que se encontram implicados. Se, como ponto de partida aceitarmos e reconhecermos o rosto do "outro", para além do 

conflito, então pode ser viável construir, juntos, uma solução partilhada e consensual.  Trata-se, como dissemos atrás, de abrir um espaço 

de emergência de novas possibilidades e de não confundir ou reduzir o "outro" ao conflito.  

A tendência de reduzir o "outro" ao "nada" obstaculiza, na pior das hipóteses, a busca da harmonia sem uniformidade, afigurando-se difícil 

encontrar caminhos não violentos para a resolução de conflitos. Quando a rejeição do "outro" desemboca na indiferença, implicada na 

sociedade líquida, chega-se a um conflito, cujas consequências são imprevisíveis. 
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Outra ilação, ainda, não menos importante, que podemos tirar a partir do que acabámos de afirmar é a seguinte: havendo algum conflito, 

que opõe as partes, o "outro" deve ser reconhecido na sua dignidade pessoal e dentro do reconhecimento dos seus direitos inalienáveis, 

embora se inscreva numa cultura distinta da nossa, ou numa visão divergente da nossa.  

Como se depreende, aqui, o cerne do debate, em torno do conflito, deve ser conduzido numa outra abordagem, como refere o Papa 

Francisco (2013), na Exortação Apostólica pós-Sinodal Evangelii Gaudium (Alegria do Evangelho, tradução nossa): 

“O conflito não pode ser ignorado ou dissimulado; deve ser aceitado. Mas, se ficamos encurralados nele, perdemos a perspectiva, os horizontes 

reduzem-se e a própria realidade fica fragmentada. Quando paramos na conjuntura conflitual, perdemos o sentido da unidade profunda da 

realidade. Perante o conflito, alguns limitam-se a olhá-lo e passam adiante como se nada fosse, lavam-se as mãos para poder continuar com a 

sua vida. Outros entram de tal maneira no conflito que ficam prisioneiros, perdem o horizonte, projectam nas instituições as suas próprias 

confusões e insatisfações e, assim, a unidade torna-se impossível. Mas há uma terceira forma, a mais adequada, de enfrentar o conflito: é 

aceitar suportar o conflito, resolvê-lo e transformá-lo no elo de ligação de um novo processo. «Felizes os pacificadores» (Mt 5, 9)!“ 
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Nesta perspectiva, aqui focada pelo Papa Francisco, o conflito é uma oportunidade para nos reconciliarmos com o verdadeiro sentido da 

unidade profunda que nos une: todos temos o direito a uma vida nova, mesmo quando erramos; todos temos direito a uma nova 

oportunidade e a um novo começo, pois, à luz de Deus, todos somos iguais, em dignidade e valor. 

Uma outra proposta, que queremos partilhar, prende-se com o próprio processo de resolução dos conflitos.  

Nem sempre é possível encontrar uma resolução para os conflitos, a partir dos actores implicados. Neste caso, importa desenvolver uma 

advocacia, com actores experientes ou influentes, do ponto de vista social ou político. A mediação diplomática pode ser uma via para 

facilitar o processo de resolução de conflitos, colocando os actores implicados numa posição de diálogo e abertura, de modo que a solução 

seja o resultado consentido e comprometido dos vários actores implicados. 

Estamos, assim, perante a necessidade de aprofundar, um pouco mais, e compreender as lógicas da mediação diplomática, no quadro de 

uma comunicação intercultrural (Arifon, 2006).  
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A mediação diplomática não tem em vista uma mera convergência de pontos de vista ou de partilha de valores próprios de cada 

cultura. Pelo contrário, o papel da mediação diplomática visa, num primeiro momento, conseguir que as partes se descentrem de si 

próprias, sem renunciarem ou negarem a sua identidade, e abram um espaço de co-construção, sem preconceitos, onde se possam re-

encontrar numa outra via de reconhecimento mútuo e, ao mesmo tempo, de abertura para outras possibilidades de diálogo 

intercultural (Arifon, 2006).  

Como podemos constatar, a mediação diplomática esforça-se por buscar uma harmonia sem uniformidade, onde as partes 

conflituantes evitam pôr em risco o vale mais: o respeito pela integridade do ser humano e os valores que dão suporte à coexistência. 

Trata-se de investir numa postura de reconhecimento (identidade) e, ao mesmo tempo, de descentração (alteridade), inscritas numa 

comunicação intercultural, isto é, trata-se de procurar um equilíbrio capaz de satisfazer as partes envolvidas de modo a que se chegue 

a um compromisso mútuo. Para tal, importa que se ponha de parte a ideia de superioridade em relação ao "outro".  
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Todavia, esta prática de mediação diplomática, para que resulte, deve ter como mediador alguém que seja reconhecido, pelas 

partes, e tenha um estatuto reconhecido mundialmente.  

Para ilustrar esta situação, relembro o caso de mediação que aconteceu em Moçambique, levada a cabo por uma figura 

destacável da Igreja Católica e que foi determinante nos acordos de Paz alcançados na década de 90, do século XX: Dom Jaime 

Pedro Gonçalves, Arcebispo da Beira. Foi mediador da Igreja Católica moçambicana e do Vaticano no Acordo Geral de Paz de 

1992, que pôs fim a 16 anos de guerra civil entre o Governo da FRELIMO e a RENAMO. 
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Considerações finais  

No percurso interpretativo, que fomos fazendo ao longo do texto, começámos por definir a perspectiva de entendimento a partir da qual 

abordamos o conceito de cultura ou de culturas. Concluímos que, admitindo a polissemia de significados, falar de cultura é falar de dinâmicas 

culturais que se reconfiguram permanentemente dentro de uma dialogicidade interna e externa, isto é, dentro de cada cultura habita a 

diferença e essa não nos pertence, pois é o resultado de uma dádiva que recebemos, ao longo da história e nas várias genealogias 

contextuais e geográficas.  

Esta dinâmica de dialogicidade, dentro do olhar interpretativo que privilegiamos, assume-se como um movimento de retroalimentação 

entre a identidade e a alteridade, no sentido que Lévinas lhe atribui. 

Finalmente, ao discutirmos o binómio “culturas-conflitualidade”, concluímos que não existem culturas homogêneas, uniformizadoras ou 

estáticas, mas que a conflitualidade é inerente a qualquer actividade cultural. Aliás, ela é o garante da expressão identitária, caso contrário 

iremos reduzir o outro a nós mesmos ou, no pior dos casos, procuraremos eliminar a diferença e, por isso, eliminar o outro.  
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Percebemos, então, que é preciso distinguir o conflito, em si, dos actores que se encontram implicados: somos todos iguais em dignidade 

e respeito, embora tenhamos expressões culturais distintas.  

É neste contexto que propomos uma pedagogia cívica como forma de diálogo intercultural, que visa, essencialmente, estabelecer uma 

relação de abertura e de acolhimento do outro que é diferente, de nós, e que, ao mesmo tempo, nos precede e constitui.  

Todavia e dada a nossa fragilidade humana, nem sempre este reconhecimento acontece, e é, neste sentido, que propomos como desafio, 

para lidar com os conflitos, a mobilização de uma competência diplomática, que pode assumir-se, ao nível interno de uma determinada 

cultura, os chamados “mediadores naturais”, figuras reconhecidas pela sua experiência ou autoridade; ou assumir-se numa postura de 

reconhecimento internacional, como figuras de consensos e  inspiradoras, revelando um carisma excepcional para mediar.  
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