
 

 

Conferência intitulada “Harmonia sem Uniformidade: 
Diálogo Cultural e Resolução de Conflitos” 

 
 

Professor Doutor Padre Alberto Ferreira 
Reitor da Universidade Católica de Moçambique  

 

Resumo 

O texto que aqui se apresenta procura explorar novas formas 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 com “medo” de que ele/a nos roube o nosso “lugar”, o nosso 

emprego ou a nossa segurança. Urge, por conseguinte, convocar um outro olhar no 

modo como nos relacionamos 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.  
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The present text aims to explore new forms of dialogue to address the problem of 

cultural diversity and the ways of managing it without conflicts, which are inherent 

to the human condition and to the fact that we are related beings, without them 

being transformed into geographical, political, cultural or religious barriers. To this 

effect, we must look at cultures from ‘the point of view of the other’ (E. Levinas), and 

not from within a centred logic that is closed within oneself and which observes the 

other with distrust or even fear that he/she will take our position or employment, 

our work and our safety.  It is, therefore, necessary to find out another way of 

relating to other geographies or other cultures and religions. Thus, we should give 

greater importance to the teachings of mediation and cultural diplomacy. 

Antagonism is part of life in a society and, as such, it is worth preserving it in order 

that we do not fall into the problem of uniformity or the logic of single-minded 

thinking. The acknowledgement of the existence of the other as the epicenter of 

identity dynamics can constitute a key strategy in the process of cultural relations, 

lived and managed not only at the local, national or regional level, but also at an 

increasingly global scale. 
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