
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES E MONOGRAFIA 

JURÍDICA 
FACULDADADE DE DIREITO 

 
 
 

 

CLARA WELMA FLORENTINO E SILVA 

 

 

 

 

 

MEDIAÇÃO INTERCULTURAL E CONFLITOS CULTURAIS NO 

BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2010



 

CLARA WELMA FLORENTINO E SILVA 

 

 

 

 

 

 

MEDIAÇÃO INTERCULTURAL E CONFLITOS CULTURAIS NO 

BRASIL 

 

 
 
Monografia submetida à Coordenação de Atividades 
Complementares e Monografia Jurídica do Curso de 
Direito, da Universidade Federal do Ceará, como requisito 
parcial para obtenção do grau de bacharel em Direito. 
Área de concentração: Direitos Humanos, 
Interculturalidade, Mediação. 
 
Orientador: Prof. Dr. Gustavo Raposo Pereira Feitosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA - CE 

2010 

 



 

CLARA WELMA FLORENTINO E SILVA 

 

 

MEDIAÇÃO INTERCULTURAL E CONFLITOS CULTURAIS NO BRASIL 

 

 

 
 
Aprovada em         /       / 2010 
 
 
 
 
 

 
BANCA EXAMINADORA 

 
 
 
 

____________________________________________ 

Prof. Dr. Gustavo Raposo Pereira Feitosa (Orientador) 
Universidade Federal do Ceará - UFC 

 

___________________________________________ 

Profa. Dra. Lília Maia de Morais Sales  

Universidade Federal do Ceará - UFC 

 

 
____________________________________________ 

Mestranda: Luciana Nogueira Nóbrega 
Universidade Federal do Ceará - UFC 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a Ele, porque sei que 

“tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dEle 

a vitória alcançada em minha vida”  

 
 



 

 
AGRADECIMENTOS 

 

Este trabalho representa um pouco dos meus sonhos, daquilo em que acredito e 

em que tenho esperança. Este trabalho representa, ainda, minha dedicação da faculdade, 

minha crença num direito popular, humano e coletivo, a crença no diálogo e no ser 

humano, na emancipação popular, na coletivização das lutas populares. 

Agradeço de forma geral à minha família, pais, irmãos, primos e tios pela 

adorável certeza de estarem sempre juntos na minha caminhada. Agradeço aos meus 

avós, Jacinto, Marion e Idelzuite (in memoriam). Esta, mesmo no céu, está sempre 

rezando pelo meu sucesso. 

Agradeço especialmente à minha mãe, porque foi quem, mesmo discordando de 

alguns dos meus ideais, acreditou e torceu por mim. Agradeço pelas conversas na 

madrugada, pelo apoio e amor incondicionais, por sempre tentar dar asas aos meus 

sonhos, por me permitir sonhar. 

Agradeço ao meu tio e padrinho Leal, por ser meu grande companheiro e amigo, 

por estar sempre perto, mesmo diante da distância física, por ouvir meus planos e 

ajudar-me sempre. 

Agradeço à minha madrinha, por se fazer sempre presente e nunca se esquecer 

de mim. 

Agradeço à Stephanie e à Taline, pela eterna e indescritível amizade. 

Agradeço à Diana pela confidência e confiança, e à Karine pela alegria e amor. 

Agradeço à minha prima Kilma, pela amizade sincera, por sempre poder contar 

com ela. 

Agradeço ao Léo, por toda sua compreensão, paciência e companheirismo. Pelos 

estudos juntos, pelo apoio nas horas difíceis, pelo amor e dedicação. 

Agradeço ao Centro de Assessoria Jurídica Universitária, meu começo, meu 

sonho, meu desafio, minha esperança. Agradeço por ter me ensinado mais que as aulas, 

mais que os livros. Por representar um dos meus maiores amadurecimentos nos últimos 

anos. Por ter me mostrado o cruel mundo em que vivo, mas ter me dado forças pra lutar, 

ter me apresentado pessoas e sonhos parecidos (ou não) com os meus. Espero que a 

chama que o CAJU despertou em mim nunca se apague. 

Agradeço à Rede Estadual de Assessoria Jurídica Universitária (ao Najuc, ao 

Saju e ao Paje), pela construção compartilhada. 



 

Agradeço também aos companheiros da Rede Nacional de Assessoria Jurídica 

Universitária, por ter aumentado minha esperança, ao mostrar-me espalhado em todo o 

país os ideais da AJP, por viabilizar não somente a troca de experiências, mas a união 

na luta pela mesma causa. 

Ao meu professor orientador, Gustavo Raposo, pelo verdadeiro auxílio em todas 

as fases de construção desse trabalho. Agradeço pelo seu compromisso e dedicação e 

pela seriedade com que me auxiliou no desenvolver dessa monografia. 

À professora Lília, pelos ensinamentos e amizade, pela troca de idéias, pelo 

incentivo, pela alegria, pela experiência compartilhada. 

Agradeço à Funci (Fundação da Família e da Criança Cidadã)- Raiz de 

Cidadania (Cecília, Tici, Graça, Rachel, Henrique, Vevé, Valéria e Monera) meu 

primeiro estágio, que tanto me ensinou. Obrigada, por apresentar-me minha própria 

cidade (o Pirambu e tantas outras comunidades), por me apresentar a mediação.  

Agradeço aos meus amigos da Procuradoria da República, um estágio que nunca 

vou esquecer, onde me apaixonei pela função do Ministério Público, onde encontrei 

pessoas incríveis, onde tive suporte em muitas das minhas fases acadêmicas e apoio na 

vida. Enfim, onde descobri que podemos fazer o que gostamos, trabalhar muito e nos 

sentir bem. 

Agradeço à Lorena, Giba, Raquel, Ítalo, Cali, Vanessa, Gustavo, Rafael, 

Fernanda e Paulo, por tornarem minhas aulas mais alegres, pela presença diária, pelos 

meus quatro anos e meio de faculdade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A sectarização é sempre castradora, pelo 
fanatismo de que se nutre. 
A radicalização, pelo contrário, é sempre 
criadora, pela criticidade que a alimenta. 
 
 
Paulo Freire, “Primeiras Palavras”, 
Pedagogia do Oprimido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESUMO 
 
A mediação intercultural representa uma prática extrajudicial de solução de conflitos 
que vem ganhando crescente atenção no mundo todo, mas cujos estudos têm sido 
reduzidos no Brasil. A presente pesquisa traz reflexões acerca do porquê de esse tema 
não ter sido explorado no Brasil, questionando, pois, a existência de conflitos culturais 
neste país. Nesse sentido, a preocupação com os conflitos comunitários surgidos no 
projeto raízes de cidadania (atividade de estágio na Fundação da Criança e da Família 
Cidadã/ Fortaleza-Ce) adentra o âmbito das divergências entre cultura e da busca por 
uma sociedade intercultural. Essa análise considera três aspectos principais. Em 
primeiro lugar, estuda-se a mediação de conflitos de maneira genérica, analisando seu 
histórico, a forma como vem sendo tradicionalmente pensada, os princípios em que se 
baseia e as concepções de conflito adotadas. Em segundo lugar, analisa-se a 
especificidade da mediação intercultural, as peculiaridades do mediador na atuação de 
conflitos envolvendo diferentes culturas e a forma como tem sido estudada e 
desenvolvida essa técnica dialógica em países como Canadá, Bélgica e Espanha. Nesse 
sentido, apontam-se reflexões críticas acerca de sua utilização. Em terceiro lugar, 
estuda-se o contexto cultural brasileiro, em que desde a colonização convivem, já com 
algumas divergências, as raças negra, branca e indígena. Aborda-se, dessa forma, são 
analisados os casos de refugiados no Brasil, os conflitos trabalhistas com imigrantes 
latinos, a exploração indígena no Brasil, bem como a presença do elemento cultural em 
contextos em que ele é, muitas vezes, desconsiderado. 
  
PALAVRAS-CHAVE: mediação intercultural – direitos humanos-conflitos culturais – 
interculturalidade.



 

ABSTRACT 
 

 
Mediation is an Alternative Dispute Resolution (ADR) that is becoming increasingly 
important in the world, but doesn’t have the right attention in Brazil. The present work 
talks about the reason why this thematic is not developed in Brazil, questioning the 
existence of cultural conflicts in this country. The worry about the community conflicts 
that appeared during the Raízes de Cidadania’s project (internship at Fundação da 
Criança e da Família Cidadã- human right organization – Fortaleza-CE) aroused the 
interest of considering the cultural element and the objective of an intercultural society. 
There are three fundamental points in this research. First, mediation is study in a wide 
approach, analyzing its history, questioning the way that people see it, as well as its 
basics principles and the conceptions of conflict adopted. Second, the specificity of the 
intercultural mediation, the peculiarities of the mediator in the conflicts involving 
different cultures and the way that intercultural mediation is been study in another 
countries, such as Canada, Belgium and Spain, where its use is analyzed and criticized. 
Finally, the brazilian cultural context is studied, where, since colonization, black, white 
and indian races coexists. Refugees, labor conflicts with latins immigrants, the indian 
exploration in Brazil are also analyzed, as well as the presence of the cultural element in 
contexts where it is, many times, disregarded.  
 
KEYWORDS: intercultural mediation – human rights – cultural conflicts – 
interculturalidad. 
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1.  INTRODUÇÃO: A PRÁTICA SONHADA 

Artigo VI 
Fica estabelecida, durante dez séculos, 
a prática sonhada pelo profeta Isaías 
e o lobo e o cordeiro pastarão juntos 
e a comida de ambos terá o mesmo gosto de 
aurora. 
 
Thiago de Mello 
(Os Estatutos do Homem – Ato Institucional 
Permanente) 

 

A partir de experiências extensionistas, estágios e leituras, surgem inúmeras 

inquietações na cabeça de um estudante de Direito. A desigualdade social no Brasil 

apresenta-se como um desafio para o Direito, no sentido de transformar profundamente 

essa realidade.  

Observa-se que o próprio Poder Judiciário atua, muitas vezes, distante do 

povo e de suas reivindicações, caracterizando-se por ser o único dos três poderes estatais 

cujos membros não são eleitos pelo povo. Dessa forma, o Judiciário, nas resoluções dos 

conflitos, age como um terceiro imparcial, que não foi escolhido pelas partes e nem é 

voluntariamente aceito por elas. 

Tratando do clássico debate entre Chiovenda e Carnelutti acerca da 

jurisdição, Alexandre Câmara (CÂMARA, 2007, p.73) afirma que a teoria de Carnelutti 

estaria equivocada ao dizer que a jurisdição é uma função de composição de lides, in 

verbis: 

O Estado, ao exercer a função jurisdicional, não tem a função de compor a lide, 
sendo possível mesmo afirmar-se que o processo é a antítese da composição. O 
juiz em nenhum momento tenta convencer o litigante que não tem razão de que 
o verdadeiro merecedor de tutela seja o seu adversário. A lide, enquanto 
fenômeno sociológico, não desaparece necessariamente com o exercício da 
função jurisdicional, a qual se limita, na verdade, a tornar a lide juridicamente 
irrelevante. 

Mostra-se importante observar, ante o exposto, que a atividade jurisdicional 

não objetiva trazer uma solução compreendida pelas partes como justa e razoável, mas 

compor uma solução jurídica executável. 
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E, como o próprio autor ressalta, a lide não desaparece 

necessariamente pela simples atuação jurídica no caso concreto. Nesse sentido, enfatiza-

se no presente trabalho a importância para a sociedade e para o direito de trabalhar a real 

divergência enfrentada pelas partes, bem como buscar a composição da lide sob o aspecto 

social, não simplesmente convencendo as partes de que a solução apontada pelo juiz 

representa a mais justa, mas, muitas vezes, permitindo que as próprias pessoas envolvidas 

no conflito busquem a melhor saída para ele e comprometam-se a executá-la, porque 

compreendem sua importância. 

 Dessa forma, apresenta-se a mediação de conflitos como uma forma 

extrajudicial de solução de litígios em que um terceiro imparcial, escolhido ou aceito 

pelas partes, facilitará o diálogo para que estas busquem um consenso sobre ele. 

Importante, pois, o fato de que o mediador é necessariamente escolhido ou 

aceito pelas partes, já que a confiança representa um dos princípios da mediação, como se 

verá adiante. 

Interessante ainda o aspecto sociológico da mediação, sem os apegos 

formalistas do Direito e da Jurisdição, pois aquela se preocupa mais com o real do que 

com aparente, buscando não qualquer solução para o caso concreto, mas aquela 

compreendida pelos envolvidos como a mais justa e eficaz. 

Mesmo que, à primeira vista, exista uma tendência a querer aplicar 

indiscriminadamente as práticas de mediação a todos os conflitos, urge analisar em que 

casos essa técnica dialógica se adequa. Isso porque, tendo em vista a liberdade das partes, 

também princípio da mediação, faz-se necessário o equilíbrio entre essas.  

Nesse sentido, observa-se que as práticas de mediação exigem situação de 

equilíbrio entre as pessoas envolvidas e disponibilidade para o diálogo, observada a 

voluntariedade que deve envolver todo o processo.  

Essa técnica de diálogo aplica-se principalmente aos conflitos que envolvem 

emoções, relações continuadas, sentimentos. Nessas situações mostra-se comum que os 

sujeitos apresentem ao Judiciário um conflito aparente, ocultado por uma relação 

desgastada ou por motivos outros que, dada a forma como as instituições da Justiça se 
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construíram culturalmente em nossa sociedade (distantes e superiores), 

impedem que as partes exponham sua real insatisfação. 

Trabalhar o conflito aparente e não o real representa não somente a submissão 

de demandas desnecessárias à Justiça, mas um maior desgaste pessoal das pessoas 

envolvidas na divergência. 

Nesse sentido, a crescente importância atribuída à mediação pelos próprios 

órgãos do Poder Judiciário manifesta-se no sentido de “desafogá-lo”, tanto que tramita no 

Judiciário desde 1998 o projeto de lei n° 4827/1998, cuja breve análise será realizada 

neste trabalho, no sentido de comparar os avanços sociais na prática de mediação com as 

considerações legislativas a respeito dessa atividade. 

Importante, pois, que o Estado compreenda as vantagens da mediação, não 

apenas como um instrumento de celeridade processual e forma de diminuir suas 

demandas (“desafogá-lo”). Mostra-se, pois, mais importante que a sociedade civil 

conheça os meios judiciais e extrajudiciais de solução de conflitos, a fim de poderem 

optar pelo que se melhor adapte ao seu caso. 

Foi através do estágio no projeto Raízes de Cidadania, integrante da Fundação 

da Criança e da Família Cidadã1, fundação pública ligada ao município de Fortaleza, que 

surgiram muitas dessas inquietações sobre a realidade das periferias brasileiras, os 

conflitos por elas vivenciados e a forma como têm sido solucionados.  

O referido projeto desenvolve-se em 14 comunidades de Fortaleza com 

baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), em que se realizam atendimentos 

jurídicos e psicossociais. 

Além do advogado, do assistente social e do psicólogo, integram a equipe um 

estagiário de cada área e três assessores comunitários.  Eles realizam, além dos 

atendimentos individuais, oficinas e atividades grupais (grupos permanentes ou não) em 

                                                 
1Os projetos da Funci que trabalham diretamente na garantia dos direitos da criança e do adolescente são: 
Crescer com Arte,  Adolescente Cidadão, Família Cidadã, Programa de Atendimento Psicossocial 
Integrado e Raízes de Cidadania, o que pode ser conferido no site dessa 
entidade:http://www.funci.fortaleza.ce.gov.br/index.php?option=com_frontpage&Itemid=40. Acesso em 
22.maio.2009. 
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que se discutem as questões peculiares a cada comunidade e em que se observa 

a coletivização das demandas. 

Nas unidades do projeto em que já se possui infra-estrutura adequada (mesa 

redonda e sala em que se possa garantir o sigilo, por exemplo), iniciaram-se as atividades 

de mediação comunitária. 

Inicialmente, as equipes de profissionais, incluindo estagiários e assessores 

comunitários, participaram de cursos de capacitação em Mediação, a fim de conhecer a 

técnica extrajudicial de solução de conflitos e pensar formas em que o projeto pudesse 

desenvolver essa prática junto às comunidades. 

As atividades de mapeamento das comunidades, desenvolvidas por cada 

núcleo, bem como as ações que visam conhecer as demandas individuais e coletivas, 

permitem perceber a realidade peculiar de cada lugar, a história daquele povo, os 

problemas sociais, ambientais e, dessa forma, atividades dialógicas como a mediação 

podem ter um alcance e um impacto ainda maior na vida daquelas pessoas. 

Fortalecessem-se, assim, a confiança nos mediadores, e a troca de saberes entre eles e a 

comunidade flui mais facilmente. 

A mediação representa, pois, a arte do diálogo, da escuta, da ressignificação. 

Manifesta-se, nesse sentido, como um processo de aproximação dos sujeitos, 

identificando em suas falas pontos de convergência, a fim de que eles mesmos encontrem 

a solução que melhor se adéqua aos seus objetivos. 

Assim, as pessoas da comunidade buscam as Raízes de Cidadania 

apresentando os mais diversos problemas, em que se destaca nas estatísticas a questão da 

pensão alimentícia.  

Identificando a possibilidade de se realizar mediação para o conflito 

apontado, o mediador explica o que é a mediação e propõe essa técnica para trabalhar a 

divergência apontada. A maioria das pessoas quer conversar sobre a sua situação, 

preferindo um acordo a ter que submeter a resolução de seu caso ao crivo do Juiz. 
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Nesse sentido, envia-se uma carta-convite chamando a outra parte 

para conversar sobre o assunto. Tendo interesse em discutir o assunto, a pessoa convidada 

comparece à Raiz de Cidadania, na data marcada, onde recebe uma melhor orientação 

sobre o que é a mediação. 

Iniciada a sessão, o mediador escuta as partes, e estas se escutam. O mediador 

vai facilitar essa atividade dialógica, encorajando as partes a persistirem no diálogo 

construtivo e identificando pontos de convergência em suas falas. Havendo necessidade, 

outros encontros podem ser agendados.  

O ideal é que elas encontrem uma solução para suas divergências, podendo ou 

não reduzi-las a termo. Contudo, o fato de expor seus sentimentos e suas divergências, de 

ouvir o outro, de refletir sobre o que o outro pensa e sente traz, por si só, reflexos 

positivos no cotidiano daquelas pessoas. 

O estudo acerca da mediação mostra-se, na prática, diversificado e criativo. 

Buscando uma análise mais global dos atuais estudos de mediação no mundo, observa-se 

a relevância dos fatores culturais nas práticas de mediação. 

Com intenso crescimento dos fluxos de pessoas no mundo, e o tão comentado 

encurtamento das distâncias pela globalização, visualizam-se vários conflitos entre 

culturas no mundo. 

Nesse sentido, tentando evitar os graves desrespeito a culturas diferentes, 

refletidos em grandes disputas mundiais, como as Cruzadas (diferentes religiões) ou o 

nazismo (diferentes raças), têm-se historicamente buscado alternativas para lidar com o 

elemento cultural nos diversos lugares, rumo à sonhada sociedade intercultural. 

Nesse sentido, observa-se atualmente em toda a Europa um crescente estudo e 

implementação de práticas como a mediação intercultural. Contudo, esses estudos 

praticamente não chegaram ao Brasil, sendo poucos os textos disponíveis em português. 

Acrescente-se que a maioria desses poucos textos representa relatos de Portugal ou 

traduções, trazendo-nos questionamentos acerca da existência de conflitos culturais no 

Brasil. 
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Dessa forma, o presente trabalho busca conhecer melhor essa 

prática, bem como buscar informações acerca de como ela tem se desenvolvido em vários 

lugares do mundo. Quer-se, paralelamente, analisar a realidade social brasileira, e os 

conflitos culturais possivelmente existentes nessa sociedade, a fim de refletir sobre a 

possível aplicação das práticas de mediação intercultural no Brasil. 

Nesse sentido, o objetivo geral desta monografia consiste em analisar a 

literatura acerca da experiência estrangeira em mediação intercultural, bem como refletir 

sobre a sua aplicabilidade no contexto de integração dos países da América do Sul e de 

aumento de circulação de pessoas, com a conseqüente convivência de culturas diferentes 

no Brasil. 

Nesse sentido, são objetivos específicos: 

I. Empreender  uma revisão da literatura nacional e internacional acerca da 
mediação intercultural sobre sua aplicação envolvendo conflitos relativos à 
integração entre nações e às migrações. 
 

II.   Analisar experiências desenvolvidas no Canadá, na Bélgica e na Espanha, acerca 
do uso da mediação intercultural envolvendo conflito entre imigrantes e a 
população local. 
 

III.  Avaliar as principais situações de conflitos no Brasil em que as diferenças 
culturais surgem como elemento potencialmente conflitivo, discutindo as 
possibilidades de aplicação mediação intercultural no cenário nacional. 

 

Dessa forma, o primeiro capítulo deste trabalho foi dedicado a uma análise 

geral acerca da mediação de conflitos. Assim, foi realizado um estudo acerca de seu 

histórico no mundo, bem como do desenvolvimento da mediação no Brasil e de como tem 

sido abordada sua regulamentação legal neste país. Passa-se então para um estudo do que 

é o conflito e de como ele costuma ser compreendido na sociedade. 

A partir da compreensão do que é o elemento conflitivo e de como ele pode 

ser trabalhado pela sociedade, passa-se a apresentar a técnica dialógica da mediação, seus 

princípios e concepções. 
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O segundo capítulo envolve a discussão acerca do elemento 

cultural, trazendo discussões acerca do que representa a interculturalidade e 

multiculturalidade. 

Nesse sentido, passa-se a uma análise da mediação intercultural, analisando o 

fenômeno cultural e a atuação do mediador nesses conflitos específicos, que envolvem 

fatores diferenciados, como hábitos, línguas, crenças, costumes, ou seja, toda uma forma 

de ver e perceber o mundo. 

Ainda nesse capítulo analisam-se experiências de mediação intercultural no 

Canadá, na Bélgica e na Espanha. Oportunidade em que é contextualizada a realidade 

local, bem como as percepções dos mediadores, os trabalhos realizados e os resultados 

colhidos. 

A partir dessa análise levantam-se algumas críticas acerca dessa forma de 

mediação, não no sentido de desacreditar previamente em sua prática ou desestimular a 

busca por sua aplicação, mas com o intuito de fomentar determinadas reflexões para que, 

reconhecendo as dificuldades e especificidades dessa forma de mediação, ela possa ter 

sua prática cada vez mais próxima de seus princípios norteadores. 

O capítulo terceiro dedica-se ao estudo da realidade brasileira, analisando 

brevemente as especificidades da colonização diferenciada do Brasil (colonização 

portuguesa) frente à colonização espanhola do restante da América Latina. Nesse sentido, 

vale ressaltar a presença das três raças (branca, negra e indígena) na composição da 

população brasileira. 

Dessa forma, o presente trabalho busca desmitificar a teoria da democracia 

racial no Brasil, apresentando conflitos envolvendo refugiados nesse território, bem como 

a exploração do trabalho dos imigrantes latinos no Brasil. Também são realizadas 

algumas reflexões acerca dos conflitos envolvendo indígenas neste país. 

Por fim, busca-se ressaltar a importância da consideração do elemento 

cultural em todos os conflitos em que ele esteja presente, sendo sua identificação muito 

importante na condução do diálogo e na busca por soluções para as divergências 

existentes. 
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Nesse sentido, utilizou-se como metodologia a análise bibliográfica 

e documental, investigando acerca da literatura nacional e internacional sobre mediação 

intercultural, bem como analisando brevemente documentos como o projeto de lei 

nº4827/1998. 

 Dessa forma, a literatura acerca do tema foi confrontada com a prática 

realizada em diversos contextos, fazendo surgir análises críticas acerca do instituto em 

estudo. 

A partir dessa ótica, foi investigado o contexto nacional, para averiguar a 

viabilidade ou não de implementação da prática de mediação intercultural no Brasil.  

Percebe-se, pois, que diante do fenômeno da globalização e do crescente 

fluxo migratório, a América Latina tem vivenciado um aumento de conflitos entre 

imigrantes e população receptora, o que reflete em grave desrespeito aos Direitos 

Humanos. Faz-se, portanto, necessário a intervenção construtora e conciliadora do Direito 

(que não se resume à atividade jurisdicional) na pacificação e harmonização dessas 

relações. 

Crê-se, inicialmente, na importância do diálogo para que a sociedade reveja o 

tratamento dispensado aos imigrantes e outros povos com culturas diferentes. E, assim, 

identifique e reconheça as possíveis atitudes xenofóbicas, no sentido de buscar uma 

mudança de comportamento social.  

Importante analisar também a relação entre a população brasileira e as outras 

culturas, bem como a forma que o governo brasileiro encara o fenômeno cultural, para 

que existam políticas públicas capazes de proporcionar a inclusão social dessas pessoas, 

favorecendo uma boa convivência inter e multicultural. 

Assim, é necessário que o país de destino (seu Governo, Instituições e demais 

pessoas interessadas na política migratória) conheça, por exemplo, a situação das 

diferentes culturas que convivem no mesmo território, e os possíveis conflitos que podem 

surgir a partir da desconsideração dessas diferenças. Percebe-se, pois, estas precisam ser 

reconhecidas, para que sejam respeitadas. 
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É com o conhecimento dessa realidade que se viabilizará a tomada 

de decisões no sentido de proporcionar a integração de todas as culturas que convivem no 

mesmo país. 

O presente trabalho busca, portanto, aprofundar os estudos acerca da 

realidade das relações estabelecidas entre culturas diferentes em nosso território, para que, 

com isso, seja possível experimentar medidas (como a mediação intercultural) capazes de 

contribuir para a maior integração das diferenças e construção de uma sociedade multi e 

intercultural. 

O sucesso dessa prática beneficiaria a integração dos países latino-

americanos, através de relações que respeitem os direitos humanos dos imigrantes e suas 

famílias. Assim, a mediação intercultural pode representar uma técnica bastante útil no 

novo cenário internacional. 

A mediação é uma grande estratégia para transformação em várias áreas: 

judiciário, conflitos de domésticos e outros, e deve ser vista também como um 

instrumento de fortalecimento da cidadania. 

A relevância do trabalho consiste não apenas em descobrir a proporção dos 

conflitos culturais em nosso país, mas também possibilitar a ampliação do debate iniciado 

na Europa, sob o contexto latino-americano de discriminação e subjugação de 

determinadas culturas. Observa-se, portanto, que apesar da crescente discussão, faltam 

estudos no Brasil e no mundo. 

Assim, a pesquisa possui relevância científica, já que, apesar do contexto 

social brasileiro e do fortalecimento do debate em países europeus, pouco se tem falado e 

escrito acerca do tema no Brasil. 
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2. O GESTO E A PALAVRA: A DIFICULDADE DO 

DIÁLOGO E DA COMPREENSÃO DOS SENTIMENTOS 

La ambigüedad en la actitud y el gesto; 

El equívoco, la tergiversación en la palavra 

Es la primera barrera que circunda el espacio 

Donde la acción y la figura del mediador 

aparecen. 

 

María Zambrano, La tumba de Antígona 

 

O automatismo em que vive a sociedade atual, levada pelas idéias de 

competitividade e de mercado, faz com  que o indivíduo pouco reflita sobre sua 

condição humana, dentro de um contexto coletivo. As pessoas dificilmente param para 

ouvir o outro, surgindo ambigüidades e equívocos. As palavras, cheias de entonações e 

sujeitas a inúmeras interpretações, confundem tanto quanto os gestos, os olhares e o 

silêncio. 

Nesse sentido, vê-se a necessidade do diálogo. É a partir desse contato 

dialógico entre pessoas que enfrentam muitas vezes os mesmos problemas, que estas 

poderão questionar a realidade por eles vivenciada, percebendo que suas demandas não 

são individuais, mas refletem um contexto social que os influencia.  

Observa-se, portanto, que esse individualismo em que vive a sociedade 

moderna faz surgir uma série de conflitos sociais, já que a maioria das pessoas foca sua 

vida no “eu” e os desejos e objetivos delas são muitas vezes conflitantes.  

Assim, a solução desses conflitos requer um processo dialógico de análise e 

reflexão da realidade, levando os indivíduos a considerar-se não isolados e 

individualmente, mas dentro de um contexto coletivo. 

Nesse sentido, importante considerar que existem correntes que analisam os 

conflitos sociais sob diversas óticas, podendo, numa análise perfunctória falar-se em 

uma orientação psicológica, sociológica e psicossocial. 
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A orientação psicológica enxerga o conflito com base no 

indivíduo, podendo ser interindividual ou intraindividual. A primeira considera a 

divergência de forma externa, como no caso de agressão a outras pessoas. A segunda, 

bastante desenvolvida por Kurt Lewin, considera a divergência de forma interna, 

baseada em um conflito psicológico e interior, que se exterioriza por conta das 

frustrações dos homens. 

A orientação sociológica analisa o conflito pela ótica da sociedade, de suas 

causas e implicações, desconsiderando muitas vezes a relevância que o indivíduo tem 

em seus próprios conflitos e divergências. 

Nesse ínterim, o presente trabalho segue a orientação psicossocial, que não 

elimina as outras (orientação psicológica e sociológica), mas que define o conflito 

considerando as relações entre indivíduos e grupos. 

Antes de analisar as diversas definições de conflito, inclusive aquelas que o 

consideram como algo negativo, necessário, portanto, observar sua importância para o 

surgimento da reflexão do indivíduo e dos grupos sociais envolvidos. 

Nesse contexto, o diálogo surge como uma força transformadora, capaz de 

proporcionar uma nova análise do conflito (partindo também da visão do outro), bem 

como uma maior ou menor ressignificação dos valores. 

A forma de administrar os conflitos, modernamente compreendida como 

monopólio do Estado, passa a ter, nas formas alternativas de solução de conflito,  outro 

enfoque, conforme ver-se-á adiante. 

Assim, na tentativa de dar uma resposta à controvérsia que lhe foi 

apresentada, o Poder Judiciário impõe uma solução que muitas vezes aumenta a 

insatisfação de ambas as partes. E, dessa forma, diminui sua efetividade. 

Para aumentar a efetividade da resolução de conflitos, ou ainda, 

proporcionar uma via mais econômica e rápida, o Judiciário tem incentivado práticas 

conciliatórias, como a mediação. Importante, pois, questionar essa visão dos objetivos e 

vantagens da mediação, como faremos adiante. 
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Inicialmente, é necessário refletir sobre alguns questionamentos, 

como sobre a importância da mediação como meio alternativo de solução de conflitos, 

em como a mediação pode contribuir para uma cultura de paz ou sobre a possibilidade 

de, através das práticas de mediação, coletivizar demandas. 

Assim, analisando o pluralismo jurídico como um marco emancipatório na 

historicidade latino-americana, Wolkmer (2006, p.183) traz algumas reflexões 

importantes:     

No descortinar de um novo milênio, o modelo clássico de legalidade positiva, 
engendrado pelas fontes estatais e embasado em valores liberal-
individualistas, vivencia um profundo esgotamento que marca seus próprios 
fundamentos, seu objeto e suas fontes de produção. O exaurimento dessa 
legalidade lógico-formal, que tem servido para regulamentar e legitimar, 
desde o século XVIII, os interesses de uma tradição jurídica burguês-
capitalista, propicia o espaço para a discussão crítica acerca das condições de 
ruptura, bem como das possibilidades de um projeto emancipatório 
assentado, agora, não mais em idealizações formalistas e rígida técnica, mas 
em pressupostos que partem das condições históricas atuais e das práticas 
reais. 

Os modelos culturais e normativos que justificaram o mundo da vida, a 
organização social e os critérios de cientificidade tornaram-se inadequados e 
reduzidos, abrindo espaço para se repensar padrões novos de referência e 
legitimação. Isso transposto para o jurídico nos permite consignar que a 
estrutura normativa do moderno Direito positivo formal é pouco eficaz e não 
consegue atender à mundialidade competitiva das atuais sociedades 
periféricas que passam por distintas espécies de reprodução do capital, por 
acentuadas contradições sociais e por fluxos que refletem tanto crises de 
legitimidade quanto crises na efetivação da justiça. 

Todo esse contexto favorece o surgimento no seio da sociedade de outras 

formas de garantia de direitos e busca por acesso à justiça. A mediação é uma dessas 

formas, voltada para o diálogo, uma de suas características essenciais, e comprometida 

com o desenvolvimento de uma cultura de paz.  

A partir do momento em que os indivíduos se disponibilizam a realizar uma 

conversa franca, a ouvir o outro e, sem preconceitos, construir uma saída consensual 

não-imposta, se caminha contra a resolução violenta das divergências. 

Isso já demonstra que a importância da mediação não reside em buscar o 

“desafogamento do judiciário” ou mesmo “soluções mais rápidas e com menos custo 

para o Estado”. Importante, pois, analisar a construção de uma sociedade baseada na 
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“solução pacífica das divergências” (como já se propunha no Preâmbulo da 

Constituição Federal de 1998). 

Igualmente necessário observar a importância desse diálogo para a 

percepção de que as demandas aparentemente individuais possuem grande relevância 

coletiva. 

Como vantagem dessa prática, deve-se enxergar a imprescindibilidade de 

buscar em todas as situações de divergência, os reais conflitos existentes, não apenas 

para evitar que o Judiciário trabalhe inutilmente, mas para garantir a verdadeira 

satisfação das pretensões das partes. 

Nesse sentido, na melhora das relações entre as pessoas envolvidas na 

divergência reside a importância da mediação, o que não está necessariamente ligado à 

resolução do conflito. Assim, a melhoria nas relações familiares, escolares, culturais, 

entre outras, apresenta-se como a grande vantagem desse método dialógico e como um 

de seus principais objetivos. 

Dessa forma, o objetivo maior da mediação, ao contrário do que se poderia 

pensar, não se trata simplesmente de resolver o conflito, mas buscar, através do diálogo, 

a descoberta das reais divergências. Assim, a partir das novas posturas que devem ser 

adotadas pelas pessoas, estas fortalecerão suas relações e prevenirão, bem como 

evitarão, novos conflitos.  

Isso ocorre a partir do momento em que as pessoas passam a ressignificar 

seus valores, não mais pautados unicamente em si, mas em todos os envolvidos. A 

análise do conflito pela perspectiva também do outro muito tem a colaborar para a 

construção de uma cultura de paz, e não apenas para a resolução da divergência. 

Dessa forma, vemos a importância da mediação como meio alternativo de 

solução de conflitos. 

Sem querer adentrar nas confusões e impropriedades do uso do termo 

“alternativo”, mas trazer à discussão um pouco dessa corrente, me valho das palavras de 

Luís Roberto Barroso (2003, p.282 - 283): 
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A exemplo da teoria crítica, o movimento do direito alternativo 
também condena o fetiche da lei e a mistificação liberal-positivista que 
estabelece uma identificação entre direito e lei. Mais que isso, rompe com a 
idéia clássica da estatalidade do direito, passando-se a admitir direitos “que 
vão se constituindo pelos conflitos e avanços dos excluídos da nossa 
sociedade”. Há, mesmo, direitos alternativos que se formam no como fruto 
da deterioração social e da ausência do poder público trazendo o direito 
social. 

O autor acima referido, tratando do surgimento da teoria, nos fala das 

primeiras concepções formadas pela sociedade e do preconceito muitas vezes criado:  

Na seqüência histórica da teoria crítica, fundado nos mesmos pressupostos 
ideológicos, articulou-se em diversos países do mundo, inclusive no Brasil, 
um movimento conhecido como direito alternativo. A denominação 
imprópria, o discurso inicial mais radical, que se confrontava asperamente 
com o ideário dominante, e até mesmo uma caricaturização feita em órgãos 
de imprensa, atraíram para o movimento a antipatia ostensiva dos segmentos 
conservadores e dos militantes menos tolerantes da ideologia jurídica 
tradicional. A crítica, em grande medida, tirou proveito do ceticismo 
generalizado que recaiu sobre o pensamento de esquerda em geral. 

Nesse sentido, não representa objetivo deste trabalho analisar a corrente do 

direito alternativo, bem como suas concepções. Contudo, quer-se aqui, a exemplo do 

que relata o autor supracitado, considerar a importância do direito que nasce no seio da 

sociedade, construindo-se pela necessidade das pessoas e amadurecendo por sua prática, 

muitas vezes paralela ao Estado e em espaços que ainda não foram por este regulados 

ou normatizados. 

De maneira geral, a mediação, na prática, muitas vezes se desenvolve não 

pela escolha das partes, como melhor forma de resolução do conflito por elas 

vivenciado, mas como única via, diante da ausência do Estado no cotidiano das pessoas, 

quer pela ausência de informação, quer pelo excessivo formalismo das técnicas estatais. 

 

2.1 História da Mediação 

 

A mediação de conflitos não representa um processo regulado e 

normatizado universalmente, ao contrário, é um processo continuamente construído e 

modificado caso a caso, de forma que possa atender às expectativas e aos anseios das 
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pessoas envolvidas. Dessa forma, embora se tente didaticamente estabelecer 

fases e métodos, estes não precisam ser obrigatoriamente seguidos, mas servem de 

orientação para o mediador e para as pessoas que buscam a mediação. 

Dessa forma, pode-se dizer que a mediação é uma técnica de resolução de 

conflitos há muito tempo aplicada, embora tenha apresentado historicamente 

características bastante distintas das que hoje se observa. 

Vale acrescentar que, ainda hoje, existem conceitos e visões bastante 

diversos acerca da mediação, de como ela ocorre, para que serve e quais suas vantagens.  

O importante de analisar historicamente a mediação consiste em observar a 

necessidade do homem de resolver mais ou menos autonomamente seus conflitos pelo 

diálogo e a forma como se deu a intervenção de um terceiro (o mediador) nesse 

processo de resolução de divergências. 

Conforme Raúl de Diego Vallejo e Carlos Guillén Gestoso (2006, p.25 - 

26), a mediação de conflitos surgiu na Antiguidade, protagonizada por autoridades 

religiosas, numa época em que a sociedade ocidental caracterizava-se por inúmeras 

tensões e autoritarismos. Da mesma forma, provavelmente, essa técnica foi utilizada na 

antiguidade também na sociedade oriental (China e Japão), dada a influência religiosa e 

filosófica na cultura desses povos.  

Para os autores, a mediação também encontra amparo na tradição judaica, 

podendo-se, nesse sentido, dizer que os tribunais rabínicos judaicos e os rabinos 

europeus foram decisivos na resolução de disputas entre os membros dessa fé. Assim, 

diz-se que esses tribunais asseguravam que os judeus contassem com um meio 

formalizado de resolução de disputas, já que, em muitos lugares, os judeus se viam 

impedidos de utilizar outros meios de resolução de conflitos por causa de sua religião. 

Observa-se, nesse caso, já uma relação entre a mediação de conflitos e o 

acesso à justiça, o que se abordará com mais ênfase no decorrer do presente trabalho. 
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  Ainda segundo esses estudiosos, a ascensão dos Estados-nações 

teria contribuído para que os mediadores assumissem um novo papel: o de 

“intermediadores diplomáticos formales y seculares”. 

Em que pese existirem momentos em que o pensamento acerca do tema 

defendido nesse trabalho se distancia das idéias defendidas por estes autores, 

notadamente nos pontos em que eles parecem filiar-se à doutrina americana acordista 

(considerando a mediação como espécie do gênero negociação), suas reflexões acerca 

da história da mediação são valiosas no contexto da presente análise. 

 

2.2 O Que é Conflito? 

 

Para a análise que se pretende fazer no presente trabalho, sob a ótica das 

divergências submetidas à mediação, importante inicialmente considerar que os 

conflitos sempre estiveram presentes nas relações humanas, sendo inerente à condição 

natural do ser humano, que pensa, age e reage diferentemente às diversas circunstâncias. 

Mais: pode-se observar que o conflito é parte da própria natureza, dos ecossistemas e do 

cosmos, que se constrói, transforma-se e se re-constrói a partir do embate e união entre 

seus diversos elementos, em harmoniosos conflitos entre o caos e a ordem, entre a 

morte e a vida (BOFF, 1998). Enfim, os conflitos são não apenas naturais, mas 

necessários à manutenção e evolução da vida e do cosmos. 

Os conflitos estão presentes tanto no cenário global, de grandes guerras e 

catástrofes, como também no cotidiano das pessoas, famílias, comunidades, produzindo 

efeitos bons e ruins dependendo de como são administrados. Daí a necessidade de 

desmistificar a idéia de que o conflito é sempre algo prejudicial, pois as pessoas, na 

verdade, podem aprender com eles e melhorar suas vidas e relações. 

Interessante, nesse sentido, as colocações de Mônica Carvalho Vasconcelos 

(2004, p.188-189): 



 27 

Analise-se o papel do conflito na vida humana. Sabe-se que 
todos os indivíduos já o possuem desde a vida uterina até a morte e que todos 
os conhecimentos e crescimentos são frutos dos conflitos enfrentados pelos 
homens. Assim, o conflito é um evento natural e necessário para a 
humanidade. Neste sentido, não é prejudicial ao ser humano a existência 
destas disputas, mas a forma equivocada como são administradas. Note-se 
que o conflito, muitas vezes, é interpretado erroneamente como algo 
destrutivo, quando, na realidade, todo crescimento e aprendizagem são frutos 
da existência destas controvérsias. Logo, o entendimento das diferenças 
como algo positivo, possibilitando a administração das mesmas em busca do 
crescimento individual e coletivo, representa a visão positiva do conflito. 

Assim, deve-se enxergar o conflito como revelador das discordâncias. E, 

nesse sentido, vê-se que somente quando se descobre o que as pessoas realmente 

pensam e sentem é que se pode chegar a uma conclusão efetiva e verdadeira. Construir 

sob falsos consensos é mascarar uma realidade e criar soluções que não resolvem o 

problema real, porque esse nem mesmo foi analisado e discutido. 

Nesse sentido, vejamos o que diz Lília Sales (2007, p.25-26): 

Existem conflitos aparentes e conflitos reais. Os conflitos aparentes são 
aqueles falados, mas que não refletem o que verdadeiramente está causando 
angústia, insatisfação, intranqüilidade ou outro sentimento que provoque mal-
estar. (…) O conflito real, por sua vez, é o verdadeiro motivo ou causa do 
conflito. Em muitas situações a dificuldade de se falar sobre o conflito real 
reside no fato de envolver sentimentos ou situações de vida íntima. 

No primeiro capítulo de sua dissertação de mestrado, Ana Lia Vanderlei de 

Almeida (2009, p.8) aborda as teorias que se formam em torno da concepção de conflito 

e mediação, quais sejam, as teorias acordista e transformadora, conforme excerto abaixo 

transcrito: 

A orientação acordista, nascida nos Estados Unidos (Escola de Harvard), 
compreende que o destino da mediação é a produção de um acordo criado e 
aceito pelas partes. Esta corrente tende a ver o conflito de uma maneira 
negativa, um problema que precisa ser solucionado nos termos de um 
convênio.  

Para Warat, impera na corrente acordista uma ideologia individualista, de 
maximização das satisfações, sem uma preocupação com as complexas 
relações travadas por trás e em torno do conflito. (WARAT: 2001, p.16). 

Já a corrente transformadora, de origem espanhola e italiana, compreende o 
conflito como uma possibilidade de transformação para melhor na relação 
conflituosa, uma força positiva na “construção das relações sociais e na 
realização da autonomia individual” (WARAT: 2001, p.16).  

Para esta corrente, a produção do acordo não é o essencial do processo de 
mediação, podendo ocorrer, inclusive, de a mediação não resultar em um 
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acordo. O essencial da mediação seria exatamente a busca por 
uma melhora nos vínculos relacionais das pessoas envolvidas no conflito. 

Importante nessa análise ver o conflito como algo positivo, propositivo e 

capaz de proporcionar o crescimento, na medida em que surge do questionamento e de 

uma insatisfação inicial que pode, se bem administrada, proporcionar o 

desenvolvimento e fortalecimento das relações, inicialmente enfraquecidas. 

Também é oportuno comentar, como dito anteriormente, que a solução do 

conflito não é o principal objetivo ou a maior vantagem da mediação, mas a melhora 

das relações entre as pessoas envolvidas. 

 

2.3 Princípios da Mediação  

 

Analisando o que dizem os autores acerca da mediação e seus princípios 

identifica-se mais de uma classificação destes, sendo possível considerar certa 

uniformidade no que diz respeito aos princípios da informalidade, autonomia das partes, 

confidencialidade, não adversidade ou cooperação, competência do mediador. 

 

2.3.1 Princípio da Informalidade 

 

O princípio da Informalidade indica que a mediação vai ser seguida de 

acordo com a dinâmica das partes, sem regras rígidas e pré-determinadas. O que existe é 

uma indicação de fases a serem seguidas, mais para facilitar o processo que para 

vinculá-lo. Assim, caso o mediador ache necessário, as fases podem ser suprimidas, 

alternadas ou mesmo completamente modificadas, desde que atendendo aos princípios e 

objetivos da mediação, para que o “processo” seja adaptado ao caso concreto, e, 

portanto, mais eficaz. 
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Dessa forma, os mediadores procuram apenas estabelecer um 

padrão para facilitar a organização dos arquivos e a elaboração das estatísticas (SALES, 

2007, p.33). 

Segundo esse princípio, todo o procedimento a ser seguido durante a 

mediação deve atender à dinâmica das pessoas envolvidas, sem a presença de entraves 

formais na seqüência de fases. 

2.3.2 Princípio da Autonomia das Partes 

 

Costuma-se falar em princípio da liberdade das partes, ou ainda, em poder 

de decisão das partes, mas nesse trabalho, abordaremos estes como sub-princípios ou 

corolários do Princípio da Autonomia das Partes. 

Isso porque, esse princípio que ora se aborda indica que as partes têm 

autonomia desde o início, ao buscarem a mediação como meio de solucionar os 

conflitos por elas vivenciados, refletindo em sua liberdade de realizar essa opção e de 

participar ou não do processo. 

Indica também que as pessoas envolvidas têm autonomia para decidir a 

solução que melhor se adéqüe ao seu conflito, sendo agentes atuantes na resolução da 

divergência. Isso porque faz parte da própria definição de mediação que este é processo 

pelo qual as pessoas autonomamente resolvem seus conflitos, com o auxílio de um 

mediador imparcial, que não deve interferir em seu resultado. 

Nesse sentido pontuam Queiroz e Iacovini (2007, p.207): 

Possui o princípio da liberdade das partes ampla aplicação no contexto da 
Mediação. As partes, assim, são livres em suas decisões ao longo de todo o 
processo. Cabe a elas a decisão se esta é realmente o meio de resolução de 
conflito mais adequado para elas e para a situação, quem será o mediador, se 
é conveniente a realização de mais de uma sessão de mediação e, até mesmo, 
se elas desejam realizar, ao final, um acordo. Isso, evidentemente, é 
decorrência do objetivo da Mediação de restaurar os laços afetivos 
desgastados, o que não seria possível se qualquer das partes fosse obrigada a 
aceitar qualquer decisão que seja durante o processo. O mediador sentir-se-ia 
diminuído e excluído da construção desse, fazendo com que se tornasse 
difícil alcançar uma solução pacífica, eficaz e ponderada. 
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Considerando-se o fato de ser a Mediação um procedimento 
voluntário no qual as partes são livres para a construção da solução mais 
adequada, resta perfeitamente claro que caberá às partes o poder de decisão 
no procedimento, o que caracteriza outro de seus princípios. Em virtude deste 
poder caber às partes, o mediador tem como função única facilitar a 
comunicação entre as partes para que estas cheguem à sua própria solução, 
não podendo interferir diretamente na mediação, sugerindo formas 
adequadas, ao seu ver, de resolver o conflito. 

Assim, mostra-se fundamental para o desenvolvimento da mediação que 

esta seja facilitada pelo mediador, mas com total autonomia das partes, sendo estas 

livres para propor desde metodologias para o procedimento da mediação como também 

para decidir sobre o conflito por elas vivenciado. Estarão, portanto, atuando ativamente 

em todo o desenrolar da atividade de mediação, devendo ser sujeitos atuantes em todo o 

processo. 

 

2.3.3 Princípio da Confidencialidade 

 

A confidencialidade representa uma proteção importante para os sujeitos em 

conflito, sendo inclusive alguns atos judiciais resguardados ao conhecido “segredo de 

justiça”.  

Mostra-se, dessa forma, a necessidade de compatibilizar a publicidade dos 

atos judiciais com a intimidade das partes, resguardada pela Constituição Federal ao 

tratar no artigo 5º dos direitos e garantias individuais.  

A mediação, como envolve, via de regra, conflitos relacionados aos 

sentimentos e emoções dos sujeitos, traz como pressuposto necessário a 

confidencialidade de todo o processo. 

Isso se mostra fundamental inclusive quando se trata da imprescindível 

confiança que devem ter as partes no mediador, o que somente é possível quando 

aquelas têm a segurança de que este guardará sigilo do que foi dito na sessão de 

mediação. 

Assim, segundo Lília Sales (2004, p. 35-36): 
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Os fatos, situações e propostas ocorridos durante a mediação são 
sigilosos. Aqueles que participarem do processo devem obrigatoriamente 
manter o sigilo sobre todo o conteúdo a ele referente, não podendo ser 
testemunhas do caso, respeitado o princípio da autonomia da vontade das 
partes, nos termos por elas convencionados, desde que não contrariem a 
ordem pública. 

Nesse sentido, em todas as fases da mediação, percebe-se a importância de 

que o mediador, inicialmente escolhido ou aceito pelas pessoas envolvidas no conflito, 

possua a confiança das partes. Isso porque, como dito, essa técnica dialógica envolve a 

exposição de sentimentos das pessoas envolvidas e, sem essa confiança, o processo fica 

prejudicado. 

Dessa forma, a confidencialidade mostra-se fundamental para que as partes 

se sintam a vontade para participar ativamente do processo e está diretamente 

relacionado com a ética do mediador. 

Assim, a confidencialidade é um respeito à intimidade e à privacidade de 

todas as pessoas envolvidas no conflito submetido à mediação. 

 

2.3.4 Princípio da Não-Adversidade ou Cooperação 

 

O princípio da cooperação ou da não adversidade, ou ainda, da não 

competitividade está relacionado com a forma de ver o conflito como algo positivo, 

capaz de auxiliar no aperfeiçoamento das relações das pessoas envolvidas, 

vislumbrando-as em situação de cooperação e não de competitividade. 

Esse princípio apresenta-se como fundamental para que a mediação alcance 

os objetivos buscados. Isso porque, é quando as pessoas se disponibilizam a 

colaborarem mutuamente para a resolução da divergência, enxergando o outro como 

companheiro que busca, sob sua ótica, a mesma finalidade (solucionar o conflito) que as 

pessoas estarão aptas a participar do processo de mediação. 
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Isso quer dizer que enquanto elas se vêem em situações de 

disputa, em contextos opostos e antagônicos, com objetivos mutuamente excludentes, a 

mediação não será eficaz. 

Para exemplificar, podemos dizer que um imigrante e a população receptora 

do país em que aquele se encontra não devem focar suas atenções nas diferenças 

culturais, como se uma cultura fosse melhor que a outra e devesse prevalecer sobre esta, 

subjugando-a. As pessoas envolvidas devem, sob a ótica da cooperação, visualizarem-se 

como pessoas que buscam a convivência pacífica e construtiva, crescendo com a troca 

de experiências.  

 

2.3.5 Princípio da Competência do Mediador 

 

Deve-se inicialmente Compreender que o papel do mediador não representa 

uma tarefa fácil, principalmente no que se lhe exigem certas habilidades para controlar 

seus impulsos interventivos, para ser, o máximo possível, imparcial em todas as suas 

ações. 

Assim, para que esteja preparado para atuar no processo de mediação é 

imprescindível que o mediador seja competente para agir, no sentido de que possua 

determinados conhecimentos do processo e se sinta apto para a tarefa.  

Nesse sentido, pontua Lília Sales (2004, p.49): 

Competência do mediador é a capacidade para mediar a controvérsia. O 
mediador somente deverá aceitar a tarefa quando tiver as qualificações 
necessárias para satisfazer as expectativas razoáveis das partes. Deverá ser 
diligente, cuidadoso e prudente, assegurando a qualidade do processo e do 
resultado. 

Deve o mediador ser capaz de entender a dinâmica do conflito (ambiente em 
que ocorre o conflito), ser paciente, inteligente, criativo, confiável, humano, 
objetivo, hábil na comunicação, imparcial com relação ao resultado. 

Esse princípio relaciona-se com toda a mediação, na medida em que indica a 

responsabilidade do mediador com todo o processo que se vai desenvolvendo. 
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As habilidades do mediador referem-se à capacidade de conduzir 

e facilitar o diálogo sem intervir na resolução da divergência. Portanto, a priori, não há 

exigência de que este possua formação acadêmica, por exemplo. Dessa maneira, 

observa-se que na mediação comunitária, muitas vezes o mediador é qualquer pessoa da 

comunidade que tenha a confiança das partes, sendo por estas escolhido ou aceito. Da 

mesma maneira, o mediador é escolar geralmente é um aluno, professor, funcionário ou 

coordenador que tenha as qualidades de mediador. 

Nesse sentido, importante pontuar inicialmente que o mediador intercultural 

possui algumas especificidades em relação ao que geralmente se espera do mediador 

que está em outros contextos. Isso porque o conflito entre culturas apresenta 

peculiaridades que devem ser acompanhadas por ele, ou seja, deve conhecer a língua, e, 

quando possível, elementos das culturas envolvidas, como forma de evitar, inclusive, 

distorções comuns já nos diálogos entre pessoas de mesma cultura. 

Dessa forma, a competência do mediador intercultural vai envolver outros 

aspectos mais, como forma de viabilizar sua participação eficaz na boa administração 

do conflito. 

 

2.4 A mediação no Brasil e sua regulamentação legal 

 

Ante o exposto, importante observar que a mediação surgiu fora do poder do 

Estado, e, no Brasil, por exemplo, ainda é desenvolvida sem regulamentação legal, o 

que não impediu seu desenvolvimento e amadurecimento enquanto técnica extrajudicial 

de resolução de conflitos. 

Nesse sentido, importante analisar que a normatização da mediação de 

conflitos não deve vir para limitar os avanços de autonomia, democratização das 

resoluções de conflitos ou mesmo de maior acesso à justiça, construídos coletivamente 

em muitos centros de mediação comunitária, por exemplo. 
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Assim, os processos de mediação de conflitos, como dito antes, 

não se deram ao mesmo tempo ou da mesma maneira, nos vários países. Sendo, por 

exemplo, inicialmente institucionalizada nos Estados Unidos, onde segundo Raúl de 

Diego Vallejo e Carlos Guillén Gestoso “ya existe una cierta tradición, habiéndose 

producido allí una larga tradición de participación ciudadana espontánea, de iniciativa 

civil más o menos ajena a las instituciones estatales, y por tener una gran confianza en 

las relaciones interpersonales”. 

No Brasil a mediação ainda não foi regulamentada, podendo-se falar apenas 

em uma legislação específica sobre mediação no que tange às questões trabalhistas. 

Nesse ínterim, a Consolidação das Leis Trabalhistas delimita condições e 

parâmetros para sua aplicação, bem como as matérias que podem ser submetidas a essa 

prática (artigos 444 e 623 da CLT). 

Nesse sentido, pontua a pesquisadora Lília (SALES, 2004, p.130): 

O modelo de mediação trabalhista brasileiro pode ser compreendido sob 
quatro perspectivas: a possibilidade da existência de mediadores públicos e 
privados, o caráter obrigatório ou facultativo da mediação, a tentativa da 
mediação como condição para o ingresso de ação de dissídio coletivo e a 
mediação de conflitos individuais e coletivos. 

Mesmo sem regulamentação legal, a mediação de conflitos tem avançado 

bastante na última década, tanto no sentido de ser mais estudada (observa-se o aumento 

do número de artigos científicos publicados sobre a matéria), como no sentido de ser 

mais divulgada (o Judiciário e a própria Administração Pública começaram a pautar 

essa temática). 

Há, ainda, muito a avançar. Precisa-se discutir mais profundamente as 

vantagens da mediação, que, como dito, não deve restringir-se à celeridade ou à 

diminuição das demandas judiciais (“desafogar o Judiciário”), bem como seu aspecto 

político e emancipatório.  

Assim, a despeito da ausência de uma legislação que a regulamente, a 

prática de mediação tem “caminhado”, independente do legislador.  
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Existe, contudo, um projeto de lei tramitando no Congresso 

Nacional desde 1998 que discute a matéria. 

Conforme se observa no sítio da Câmara dos Deputados, de 1998 a 2002, 

permaneceu na Câmara dos Deputados, sendo remetido ao Senado Federal em 2002, 

onde permaneceu até julho de 2006, quando foi aprovado em regime de urgência. 

Retornando à Câmara dos Deputados, o projeto de lei foi retirado de pauta em 08 de 

novembro de 2006. 

Em 28 de março de 2007, o então Presidente da CCJC solicitou a 

reconstituição, dentre outros, do Projeto de Lei n° 4827/1998, sendo deferido o 

requerimento em 10 de abril de 2007. Não se observam mais avanços legislativos. 

Vale ainda a crítica ao enfoque dado pelo projeto de lei, limitativo e 

formalista, conforme se analisa adiante.  

Como dito, a normatização do processo de mediação não deve vir para criar 

entraves ou dificultar o acesso a essa técnica. Não se deve conceber uma lei que afaste 

esse processo dialógico de seus princípios fundamentais e da forma como tem sido 

construída socialmente. 

Assim, o desnecessário formalismo, que já identificamos, por exemplo, no 

artigo 3º do projeto de Lei que hora analisamos, confronta o princípio da informalidade. 

Senão vejamos: 

Art. 3º: O interessado poderá optar pela mediação previa judicial, devendo, 
neste caso, o requerimento ser instrumentalizado por meio de formulário 
padronizado, que será subscrito por meio de formulário padronizado, que será 
subscrito por ele e seu advogado, ou só por este, se tiver poderes especiais. 

Uma das grandes vantagens da mediação é justamente a forma como tem 

sido construído pelas pessoas envolvidas, dentro de sua dinâmica social e sem 

formalismos. Dessa forma, não se vislumbra razão para burocratizar o procedimento, 

sob pena de restringir sua eficácia e limitar o acesso à justiça. 

Difícil vislumbrar no “processo” de mediação a apresentação de provas pré-

constituídas, como traz o mesmo artigo 3º em seu parágrafo 1º. Isso porque o espaço 
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que a mediação quer proporcionar não é para se provar nada, mas para se 

dialogar, expor pontos de vista, analisar contextos peculiares das pessoas envolvidas. Os 

materiais que as pessoas possam querer apresentar durante o “procedimento” não deve 

ter valor probatório, mas apenas embasar e fortalecer o raciocínio desenvolvido por 

alguma delas, no sentido de fazer o outro melhor entender o que dizer. A mediação não 

é impositiva, no sentido de preponderar a razão de um sobre o outro, mas é solidária, no 

sentido de permitir que um compreenda o outro. 

Também é de se estranhar a necessidade de um advogado no processo de 

mediação, conforme parágrafo 4º do mesmo artigo. Isso porque o processo de mediação 

também tem como princípio a autonomia das partes. E se nem mesmo o mediador deve 

tecer juízos de valor capazes de influenciar no transcurso da mediação, as pessoas 

envolvidas não devem ser levadas também pelo pensamento de seu advogado, pelo que 

esse acha que ela possa conseguir pelas vias judiciais, pelo que ele considera justo. As 

pessoas envolvidas devem dispor-se ao diálogo, disponibilizar-se a ouvir e entender o 

outro, da mesma forma como expressar-se para ser ouvida e entendida, para que, dessa 

forma, possam construir a solução que melhor convenha aos envolvidos, e não ao 

mediador ou aos advogados. 

Não é objetivo de o presente trabalho debruçar-se sobre todo o projeto de 

lei, mas apenas levantar alguns questionamentos sobre o que ele se propõe a trazer e a 

forma como o legislativo tem visto a mediação. Os artigos citados são, portanto, apenas 

exemplos do que ele traz. 

Dessa maneira, como dito anteriormente, a normatização do “processo” de 

mediação não deve vir para desnaturalizá-lo ou afastá-lo de seus princípios norteadores, 

mas para regulamentar o que já foi legitimado pelas pessoas que o praticam. 

Vale acrescentar que os avanços sociais, contudo, não estagnaram, e a 

sociedade, através de iniciativas públicas e particulares, tem amadurecido o ideal 

dialógico da mediação, construindo e reconstruindo a prática. 

Assim, observam-se experiências de mediação intercultural, comunitária, 

familiar, hospitalar, escolar, dentre outros. 
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3. MEDIAÇÃO INTERCULTURAL: CONTINUA 

SENDO ESCRITA À MÃO 

Não importa se só tocam 
O primeiro acorde da canção 
A gente escreve o resto em linhas tortas 
Nas portas da percepção 
Em paredes de banheiro 
Nas folhas que o outono leva ao chão 
Em livros de estórias seremos a memória dos 
dias que virão 
Se é que eles virão 
 
Não importa se só tocam  
O primeiro verso da canção 
A gente escreve o resto sem muita pressa 
Com muita precisão 
Nos interessa o que não foi impresso 
E continua sendo escrito à mão 
Escrito à luz de velas quase na escuridão 
Longe da multidão 
 
Somos o exército, o exército de um homem só 
No difícil exercício de viver em paz 
Somos um exército, um exército de um homem 
só 
Sem bandeiras 
Sem fronteiras 
pra defender 
 
(…) 
Não interessa o que o bom senso diz 
Não interessa o que diz o rei 
Se o jogo não há juiz 
Não há jogada fora da lei 
Não interessa o que o ditado diz 
Não interessa o que o Estado diz 
Nós falamos outra língua 
Moramos em outro país 
 
(…) 
Todos sabem que tanto faz  
Ser culpado  
Ou ser capaz 
 
Humberto Gessinger/Augusto Licks 
(O exército de um homem só) 

 

 

Como a história da mediação, que tem sido escrita por muitas mãos, em um 

desencadear histórico, fruto de amadurecimento, de erros e acertos, também assim deve 

ser o desenvolvimento da mediação intercultural. Para a mediação, não interessa o que o 
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mediador julga ser certo ou errado, e, dentro do que é possível transigir, 

também não interessa, a princípio, o que diz a lei. Essa técnica dialógica representa 

justamente o espaço para a construção da justiça social, para que as pessoas envolvidas 

no conflito possam conversar em igualdade de condições e estabelecer o que interessa a 

todos. É, portanto, no interesse das partes que está o bom senso, naquilo que elas se 

propõem a cumprir e, portanto, acordam livremente. 

Assim, conforme se verá, a relatividade do bom senso é maximizada pelas 

considerações culturais, que leva a entendimentos díspares e, muitas vezes, provoca 

conflitos. Como forma extrajudicial de resolução de conflitos, a mediação intercultural 

representa uma estratégia buscada e incentivada por vários países europeus no 

enfrentamento dos problemas étnicos, raciais e culturais por que passa a sociedade 

atual, como se comprovará nos exemplos citados nesse trabalho. 

Assim, busca-se nesse capítulo trazer uma abordagem genérica do que é a 

mediação intercultural, suas características e seus aspectos principais, para que, 

compreendendo essa forma dialógica de solução de conflitos culturais, seja possível 

refletir sobre essas divergências no contexto da Latino-América, e sobre as formas de 

resolução. 

Nesse sentido, serão estudadas algumas experiências realizadas no exterior, 

trazendo a percepção das pessoas envolvidas, para que se possa analisar criticamente a 

forma como a mediação tem sido implementada no mundo. Com essa finalidade, 

percebe-se a importância de inicialmente estudar conceitos como cultura, 

multiculturalidade e interculturalidade. Dessa forma, será possível compreender melhor 

as peculiaridades que deve ter um mediador intercultural, no sentido de trabalhar com 

elementos tão complexos como estes. 
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3.1 Cultura, Interculturalidade e Multiculturalidad e  

 

Não é fácil definir o termo "cultura" e nem é esse o objetivo primordial do 

presente trabalho. De fato, há várias formas de analisar os fenômenos culturais, cujo 

estudo distanciar-se-ia do foco da presente monografia. Nessa ocasião, entretanto, 

mostra-se necessário levantar algumas reflexões e compreender a própria amplitude das 

considerações culturais. 

Nesse sentido, considerem-se as palavras de Roque de Barros Laraia (2003, 

p.63), que, após profundo estudo acerca do conceito de cultura, afirma que: 

Nesse ponto, o leitor já deverá ter compreendido que a discussão não 
terminou- continua ainda-, e provavelmente nunca terminará, pois uma 
compreensão exata do conceito de cultura significa a compreensão da própria 
natureza humana, tema perene da incansável reflexão humana. Assim, no 
final desta primeira parte, só nos resta afirmar mineiramente como Murdock 
(1932): "Os antropólogos sabem de fato o que é cultura, mas divergem na 
maneira de exteriorizar este conhecimento." 

Quer-se com isso dizer que a temática cultural é inesgotável e que, mesmo 

após muito estudo, mostra-se difícil definí-la em breves palavras, mesmo quando se 

consegue reconhecê-la nos atos sociais. Dessa forma, utilizar-se-á um o conceito de 

David Schneider (apud, LARAIA, 2003), que considera a cultura como um sistema de 

símbolos e significados, compreendendo categorias ou unidades e regras sobre relações 

e modos de comportamento. 

Contudo, a presente análise deter-se-á a alguns aspectos do fenômeno 

cultural, como o seu caráter acumulativo, a forma como os povos influenciam e são 

influenciados por sua cultura, a maneira como essas diferenças podem facilitar o 

surgimento de conflitos e como, se bem administradas, podem proporcionar 

crescimento e amadurecimento coletivos.  

Dessa maneira, não se pode falar atualmente em cultura "original", pois, ao 

longo dos anos, através do contato entre os povos, esses elementos culturais foram 

reciprocamente influenciando uns aos outros, de forma que, como resultado da 

aprendizagem, povos de culturas diferentes foram realizando trocas de experiência e 

conhecimentos e levando consigo elementos culturais dos outros, ao passo em que 
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deixam traços de sua cultura. Vale ressaltar que essas trocas foram muitas 

vezes importantes fatores de adaptação do homem às condições adversas impostas pela 

natureza, garantindo a sobrevivência da espécie humana em diversos ambiente naturais, 

por exemplo. 

Outro aspecto importante para a presente análise é o de que a cultura 

condiciona a visão de mundo do homem, fazendo-o considerar certos aspectos que para 

outros homens podem ser irrelevantes. Nesse sentido, interessante analisar as 

observações de Laraia (2003, p.67): 

Ruth Benedict escreveu em seu livro ‘O crisântemo e a espada’ que a cultura 
é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Homens de culturas 
diferentes usam lentes diversas e, portanto, têm visões desencontradas das 
coisas. Por exemplo, a floresta amazônica não passa para o antropólogo – 
desprovido de um razoável conhecimento de botânica- de um amontoado 
confuso de árvores e arbustos, dos mais diversos tamanhos e com uma 
imensa variedade de tonalidades verdes. A visão que um índio Tupi tem deste 
mesmo cenário é totalmente diversa: cada um desses vegetais tem um 
significado qualitativo e uma referência espacial. Ao invés de dizer como 
nós: "encontro-lhe na esquina junto ao edifício X", eles frequentemente usam 
determinadas árvores como ponto de referência. Assim, ao contrário da visão 
de um mundo vegetal amorfo, a floresta é vista como um conjunto ordenado, 
constituído de formas vegetais bem definidas. 

Entendendo o fenômeno cultural em sua complexidade, pode-se dizer que 

diversos fatores influenciam na compreensão cultural dos indivíduos e das populações. 

Dessa forma, não podemos sequer dizer que todos os antropólogos compartilham da 

visão descrita acima, porque há antropólogos que do contato com índios ou botânicos, 

por exemplo, esposam uma concepção distinta da relatada. Isso se deve ao fato de que o 

conhecimento se apreende nas diversas vivências do indivíduo, em sua cultura familiar, 

comunitária, nacional, acadêmica, religiosa, racial, entre inúmeros outros aspectos. 

Importante, contudo, compreender do fragmento acima a consideração de 

que o elemento cultural influencia a análise do homem e sua forma de compreender o 

mundo. Assim, deve-se considerar, ainda, que dessas óticas diferentes podem surgir 

conflitos. Daí a necessidade de se compatibilizar essas diversas visões, a fim de garantir 

a convivência harmônica de povos culturalmente distintos e viabilizar a enriquecedora 

troca que uma vivência intercultural pode proporcionar. 
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Assim, compreendendo o cenário atual da globalização e do 

crescente fluxo de pessoas, pode-se perceber que, muitas vezes, várias culturas 

convivem no mesmo ambiente retratando contextos inter e multicultural. 

Importante, pois, entender o que essas expressões querem dizer, para que, a 

partir desse conhecimento possa-se questionar a necessidade de construção de uma 

sociedade intercultural, assim como caracterizar a sociedade atual como inter ou 

multicultural e traçar estratégias que viabilizem o respeito às diferenças. Nesse sentido, 

passa-se agora para a análise desses conceitos, que, como ver-se-á adiante, a 

interculturalidade é mais abrangente que a multiculturalidade. 

Este último conceito refere-se, pois, à necessidade de reconhecer as 

diferenças entre os povos e proporcionar um tratamento equitativo a eles, independente 

de seus hábitos, costumes e crenças. 

A interculturalidade, por sua vez, abrange um aspecto maior desse contato 

entre populações culturalmente distintas, baseando-se numa convivência ideal, onde o 

indivíduo desenvolve relações interétnicas, interlingüísticas e interreligiosas, baseadas 

na convivência da diversidade (LAGHRICH, 2004). 

Interessante, pois, analisar o que diz Saloua Laghrich (2004, p. 2-3) sobre 

esses conceitos: 

A multiculturalidade, como seu próprio nome indica, reflete uma diversidade 
culttural, linguística e religiosa em uma mesma sociedade. Busca-se, 
portanto, o reconhecimento da diferença, baseado nos princípios de igualdade 
e direito à diferença. 
[...] 
O conceito de interculturalidade vai mais além do de multiculturalidade, 
estuda as relações interétnicas, interlinguísticas e interreligiosas, baseadas na 
convivência da diversidade. 
A interculturalidade segue sendo um desejo e um projeto sobre o papel, 
porque primeiro tem-se que conhecer o outro, reconhecê-lo, aceitá-lo e, o 
mais importante, conviver com ele. 
[...] 
A interculturalidade é a interação positiva na relação entre o autóctone e o 
forasteiro, é aproximar-se do outro sem medos, é mútua adaptação, não é 
assimilação, como se discutiu em alguns países europeus, como a França, e o 
resultado tem sido a criação de guetos árabes, subsaarianos, chineses e turcos. 
Esta política somente conseguiu separar a população na França. (...) Quando 
a interação é unilateral, quando não se respeita a bagagem cultural de uma 
pessoa e não a faz partícipe das leis, normas e  desenvolvimento da sociedade 
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em que vive, dando-lhe voz e voto, temos uma pessoa ilhada, 
rejeitada, frustada e infelizmente agressiva.

2
[Tradução da autora] 

Assim, vê-se a importância de se buscar uma sociedade intercultural, por 

mais que pareça algo distante e utópico, é imprescindível que se lute pelo respeito aos 

povos diferentes. Dessa forma, tanto os estrangeiros poderão desenvolver-se em países 

distantes, como colaborar com o crescimento dessas nações para qual migraram, 

propiciando uma enriquecedora troca cultural. 

Para tanto, há, segundo Carlos Gimenez (2008), duas formas de ver a 

relação entre multiculturalismo e interculturalismo. Segundo este autor, Giovani Sartori 

enxerga uma relação de oposição entre esses conceitos, enquanto ele defende a 

existência de uma relação de complementaridade crítica. Nesse sentido, Gimenez, cujo 

pensamento identifica-se com o esposado no presente trabalho, em entrevista à Revista 

Acidi, em 10/03/2008, afirma que:  

As políticas públicas multiculturais típicas dos anos 60 e 70, canadenses, 
britânicas etc, foram logicamente sendo complementadas com uma outra 
série de idéias, no sentido de que não basta colocar ênfase na igualdade dos 
cidadãos, na necessidade de respeitar as diferenças dos diversos grupos da 
sociedade, mas há também que incorporar a convergência. Li um ensaio 
sobre o caso canadense, de um dos teóricos estudiosos do modelo 
multiculturalista canadense, que defende a existência de três etapas. Uma 
etapa étnica, em que se coloca a tônica no respeito por todos os grupos 
socioculturais canadenses. Isso manteve-se, mas surgiu uma segunda etapa 
cívica, em que a tônica está na necessidade de respeitar todos os direitos, 
reforçar a igualdade de direitos etc...Finalmente, fala-se de uma terceira 
etapa, denominada “living together”, que poderíamos traduzir como 
convivência. Isto é, não são apenas necessários a igualdade e o respeito pela 
diferença, mas há que ir mais longe, para uma terceira plataforma 
complementar das anteriores, que é a convivência em um espaço comum. 
Assim, a ênfase interculturalista de trabalhar sobre o comum recolhe 
contributos positivos do multiculturalismo, mas critica quem dê uma 
excessiva ênfase unilateral às diferenças. 

Têm-se, pois, que considerar o contexto do mundo globalizado, em que se 

identificam situações xenofóbicas e etnocêntricas. Assim, muitas vezes na mesma 

região convivem populações com características étnicas e socio-culturais diferentes, 

sendo, pois, importante evitar que o conjunto de valores da maioria prevaleça e 

                                                 
2La interculturalidad es la interacción positiva en la relación entre el autóctono y el foráneo, es acercarse 
al otro sin miedos, es mutua adaptación, no es la asimilación, como se planteó en algunos países europeos 
como Francia, y el resultado ha sido la creación de guetos árabes, subsaharianos, chinos o turcos. 
(...)Cuando la integración es unilateral, cuando no se respeta el bagaje cultural de una persona y no se le 
hace partícipe de leyes, normas y del devenir de la sociedad en que vive, dándole voz y voto, tenemos una 
persona aislada, rechazada, frustrada y desgraciadamente agresiva. 
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subjugue a minoria, descaracterizando-a. Isso porque a democracia não deve 

vir para subjugar os vencidos (minorias) ou desrespeitá-los. 

A sociedade costuma criar estereótipos raciais e culturais, atribuir certos 

traços de personalidade e caráter a determinado povo. Atos como esses são comuns e 

muitas vezes levam a atitudes preconceituosas e mesmo xenofóbicas. 

O Nazismo é um exemplo de atitudes como essa, que marcou 

profundamente a história mundial, e cujos fatos devem ser lembrados para que não se 

repitam. Aliás, muitos são os casos, desde a Idade Antiga, de submissão de um povo a 

outro, com a tentativa de eliminá-lo ou reduzir sua influência política, social, cultural, 

econômica ou religiosa. 

O que muitas vezes se observa hoje é uma responsabilização do imigrante 

pelos problemas do país receptor, por conta desses estereótipos. É comum, portanto, 

dizer que é o estrangeiro que traz a prostituição, os roubos, o desemprego, e dessa forma 

visualizar o imigrante como um problema social a ser combatido. Atitudes como essas, 

embora comuns, não podem ser consideradas "normais", sob o risco de vir a 

desenvolver novamente sérios problemas mundiais de desrespeito aos Direitos 

Humanos. 

Deve, então, haver um esforço coletivo, de toda a população e das 

autoridades locais, em lutar por uma sociedade intercultural. E, nesse sentido, a mídia 

possui um importante papel, até porque ela muitas vezes reproduz essas idéias 

equivocadas e carregadas de preconceitos. E, funcionando como formadores de opinião, 

os meios de comunicação influenciam direta ou indiretamente a população autóctone do 

país. 

Assim, deve haver um trabalho educativo de conscientização da população 

da importância do imigrante na construção de uma sociedade melhor. Devem, pois, os 

meios de comunicação veicular informações sérias e verdadeiras, incentivando o 

respeito ao diferente e a solidariedade cultural. Para isso, como dito, é fundamental que 

haja vontade política e cidadã. 
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Dessa forma, a mediação, como técnica dialógica que é, trabalha 

com casos de conflitos entre pessoas que enfrentam dificuldades de comunicação, 

fazendo, muitas vezes surgir conflitos aparentes diversos da real divergência. Quando se 

fala de diferenças culturais, essa dificuldade de compreensão e de diálogo se amplia, 

fazendo ainda mais necessária a figura do mediador, para facilitar a comunicação entre 

as partes. 

A mediação intercultural vai trabalhar, portanto, com o direito à diferença, o 

respeito das minorias e os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, 

valores essenciais na construção de uma sociedade plural e fraterna, já almejada pelo 

Constituinte (com claras referências no preâmbulo da Constituição vigente) e sem a 

qual não se pode viver bem. 

Nesse sentido, interessante os questionamentos colocados por Artur da 

Conceição Ventura, em seu artigo intitulado "Perspectivas sobre a mediação sócio-

cultural na gestão das identidades" (2009, p.2): 

Com que legitimidade uma comunidade "estranha" pode reivindicar o direito 
de praticar sua cultura em território alheio? E com que legitimidade a 
sociedade local pode impedir aos imigrantes que vivam sua cultura? 

(...) o verdadeiro desafio das sociedades modernas consiste em passar do 
projeto multicultural ao intercultural, isto é, reconhecer e valorizar a 
diferença. 

Assim, conforme se observará no decorrer do presente trabalho, a mediação 

intercultural desenvolve-se nos dias de hoje notadamente em espaços onde estão 

presentes minorias, podendo ser cada vez mais um instrumento de acessibilidade a 

sistemas sociais básicos, prevenindo a exclusão.  

Para que se possa entender melhor o que vem a ser a mediação intercultural, 

importante analisar o papel do mediador, que, nesse caso, apresenta aspectos peculiares, 

capaz de melhor caracterizá-la. 
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3.2 O Mediador Intercultural 

 

O mediador intercultural, dada a especificidade que o fator cultural exige, 

possui algumas especificidades ante a idéia inicial de mediador. Nesse sentido, algumas 

considerações devem ser acrescidas aos princípios que envolvem essa figura. 

Dessa forma, além da necessária imparcialidade, da competência que lhe é 

exigida, da confiança que deve inspirar às pessoas envolvidas no conflito, o mediador 

intercultural apresenta algumas características especiais que o tornam capaz de mediar 

conflitos que envolvem percepções ainda mais díspares da mesma realidade. 

Se numa mesma cultura identificamos várias concepções ideológicas que 

dificultam o diálogo, em culturas distintas essa compreensão dialógica é ainda mais 

difícil, exigindo da pessoa que se propõe a intermediar essa conversa determinados 

cuidados e habilidades, conforme será analisado neste tópico. 

Indagado acerca do surgimento do mediador intercultural na Espanha, 

Carlos Giménez (2008, p.1) afirma que: 

A figura do mediador intercultural na Espanha surgiu em meados dos anos 
90, patrocinada por alguns projetos europeus em diversos lugares, em 
especial na Catalunha, Madrid e Andaluzia. É interessante verificar que é 
uma figura que surge a partir de diferentes grupos. No caso da Catalunha, 
alguns eram profissionais que trabalhavam em empresas cooperativas, na 
Andaluzia eram pessoas que trabalhavam em organizações de solidariedade 
com os imigrantes e, no nosso caso, em Madrid, surgem de um programa 
universitário, o programa "Migración y Multiculturalidad", da Universidade 
Autônoma de Madrid. É um programa teórico, acadêmico, mas também 
prático, que fomentou desde o início a mediação intercultural. 

Quando se trata de mediação em geral, temos que o mediador dever estar 

capacitado para a tarefa que se propõe a fazer, com base no Principio da Competência 

do Mediador. Assim, ele deve apresentar determinadas características que o ajudarão a 

desenvolver sua atividade. Alguns autores delineiam o perfil de uma pessoa que estaria 

apta a atuar como mediador, como sendo uma característica pessoal, outros defendem a 

possibilidade de trabalhar esses aspectos (sensibilidade, compreensão, disponibilidade 

para o diálogo e para a escuta, entre outros) em qualquer pessoa. Há discussão, inclusive 

acerca da necessidade de formação acadêmica do mediador e qual seria o profissional 
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"ideal" para atuar como facilitador do diálogo na mediação (advindo do 

Direito, da Sociologia, da Psicologia, do Serviço Social). 

Apesar de não haver na literatura científica um entendimento pacífico a 

respeito desse assunto, o presente trabalho adota o entendimento de que, ante as 

características exigidas do mediador, não há que se falar apenas em um profissional da 

psicologia, do direito ou do serviço social como adequado para a tarefa. Há de se 

perquirir muito mais acerca da confiança que as pessoas envolvidas no conflito 

depositam naquele que escolhem ou aceitam para ser mediador. Pode ser, portanto, 

alguém da comunidade, um aluno da escola, um parente da família, que seja 

considerado por todos os envolvidos como alguém imparcial e no qual confiam. Nesse 

sentido, não há uma área do conhecimento mais adequada do que outra, e tampouco é 

necessário que o mediador tenha formação acadêmica. 

Entende-se também que o ser humano está em constante aprendizagem, e 

que o conhecimento é amplo e ilimitado. Portanto, as características subjetivas exigidas 

do mediador podem ser trabalhadas e aprendidas por qualquer pessoa, desde que haja, 

para tanto, real vontade e dedicação. Nesse sentido, a prática possui um importante 

papel no aperfeiçoamento do mediador. 

Com a sensibilidade que lhe é peculiar, Warat (2001, p. 41), ao questionar a 

formação do mediador, afirma que: 

Como se forma um mediador? Formulo essa pergunta porque creio que as 
escolas de mediação, em sua grande maioria, estão fracassando como 
formadoras de mediadores. Elas se ocupam em proporcionar técnicas e 
rituais, um guia de formalidades, um receituário de boas recomendações, um 
planejamento para conseguir que as partes possam chegar a um acordo. 
Formam conciliadores, negociadores, não mediadores. 

(...) Para ser mediador é preciso ascender a um mistério que está além das 
técnicas de comunicação e assistência a terceiros. 

O mediador intercultural deve ter, além das habilidades de qualquer pessoa 

que se propõe a facilitar o diálogo da mediação em vários âmbitos, uma proximidade 

com as duas culturas. Nas palavras de Laghrich (2004), deve possuir sensibilidade, 

escuta ativa e empatia. Ao mesmo tempo, recomenda-se ao menos conhecer as duas 

línguas (se houver diferenças lingüísticas entre as culturas em choque), e, 
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preferencialmente, dominar o máximo de aspectos culturais de ambas, 

abrangendo marcas não-verbais de cada uma delas. 

Nesse sentido, Saloua Laghrich (2004, p.7) nos diz que: 

O mediador deve estar embebido com as duas culturas: a do país de origem 
do imigrante e a do país de acolhida. É necessária na mediação intercultural 
uma pessoa que conheça os hábitos, as expressões feitas, as linguagens não 
verbais, os gestos corporais, pois muitos deles são culturais e facilitam a 
informação sobre o estado, a atitude ou a reação de uma pessoa em uma dada 
situação. [Tradução da autora] 

E arremata com um exemplo: 

Olhar diretamente uma pessoa de origem árabe é um sinal de prepotência e 
falta de respeita, justamente o contrário daqui, onde, entre outras coisas, 
significa interesse pelo outro.3[Tradução da autora] 

 Alguns autores defendem a necessidade de o mediador intercultural 

conhecer não somente as línguas, se diferentes, das pessoas culturalmente distintas que 

se encontram em conflito, mas considerável parte da bagagem cultural (aspectos não 

verbais, hábitos, crenças) delas. 

 É, no entanto, bastante difícil que uma pessoa possua esses atributos, 

tampouco é necessário que o mediador intercultural pertença ou tenha próximo contato 

com as culturas envolvidas. Considere-se, ainda, que é impossível uma pessoa conhecer 

todos os elementos de sua própria cultura, já que esta é infinitamente complexa, repleta 

de traços sociais, tradicionais, religiosos, musicais, variando inclusive no tempo. 

Nesse sentido, através do diálogo, as pessoas envolvidas na divergência 

podem naturalmente perceber a existência de variações culturais dificultando a 

comunicação, bem como identificar quais são essas diferenças, a fim de buscar soluções 

para elas. 

Coadunando com esse entendimento, Carlos Giménez (2008, p. 1-2) afirma 

que: 

                                                 
3No original: Mirar directamente a una persona de origen árabe es un signo de prepotencia y falta de 
respeto, justo lo contrario que aquí, donde entre otras cosas significa interés por el otro.” 
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Há um debate, e há diferentes posições, sobre a questão da 
bagagem cultural, étnica, religiosa, lingüística, que deve ter o mediador 
intercultural, dado que realiza a mediação entre pessoas, instituições ou 
grupos de diferentes culturas. A nossa posição teórica, mas também prática, é 
que não é imprescindível que o mediador intercultural pertença a uma das 
culturas presentes na relação de mediação. O essencial é que essa pessoa 
saiba mediar bem. Poderá ser um não-profissional, mas, no caso dos 
profissionais, é fundamental que seja alguém que esteja habituado a este tipo 
de conflitos, a este tipo de dificuldade de comunicação, e saiba manejar 
muito bem as chaves culturais – os preconceitos, estereótipos, os medos etc. 
Nessa perspectiva, é importante que o profissional envolvido tenha qualidade 
e trabalhe no meio comunitário, de forma a conhecer o contexto social do 
bairro, do quotidiano das pessoas. Desse modo, estará qualificado para dar 
atenção não apenas às culturas presentes, mas também a outros elementos. 
Quando algum elemento lingüístico, religioso, étnico ou cultural seja muito 
relevante, e o mediador veja que não o conhece bem, pode informar-se, 
perguntar a outros profissionais e, em último caso, pode realizar uma co-
mediação, ou mesmo entregar o caso a uma outra pessoa mais preparada. 

Observa-se, pois, a variedade de elementos que compõe a cultura de uma 

comunidade, de uma cidade, de um estado ou mesmo de um país. Nesse sentido, 

dominar todos esses elementos não se mostra uma realidade possível, e, mesmo que o 

fosse, inviável seria acompanhar as mudanças desses elementos, já que a cultura está em 

constante mudança, conforme a sociedade se transforma. 

Dessa forma, mais importante do que dominar toda essa variedade cultural é 

desenvolver e aperfeiçoar as técnicas de facilitação do diálogo. Utilizando de suas 

habilidades, o mediador pode fazer com que as próprias pessoas envolvidas descubram 

e trabalhem com esses elementos culturais. 

Também é importante que o mediador não estabeleça estereótipos culturais, 

atribuindo características pessoais a um povo em geral. Assim, é necessário considerar 

que cada pessoa tem traços próprios que a individualizam dentro de um grupo, e que, no 

caso da mediação, são estes os elementos que devem ser levados em consideração. 

Nesse sentido, preciosas são as palavras de Dora Salvador (2005, p.4): 

O mediador tem que estar consciente de que não é possível considerar um 
imigrante como um “membro típico” de sua cultura. Tem, portanto, que estar 
atento ao perigo de falar em termos de idiossincracia ou estereótipos (por 
exemplo, as mulheres de Magrebíes não são autônomas, os chineses são 
pouco comunicativos) ou de culturalismo (por exemplo, essa é sua cultura, 
essas são suas tradições). Há que ter em conta a variação pessoal de cada um 
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e, além disso, a adaptação ou mudança que pode vir do contato 
entre culturas.4 

Assim, atribuir estereótipos a determinadas culturas não somente pode levar 

a entendimentos equivocados e preconceituosos, como prejudicar todo o processo de 

mediação. O mediador deve, pois, livrar-se desses prejulgamentos, para que possa 

facilitar o diálogo de forma que as pessoas envolvidas também se dispam desses rótulos 

e, a partir da escuta, possam entender o que o outro quer dizer. 

 

3.3 Experiências de Mediação Intercultural 

 

Passa-se agora para análise de experiências no Canadá, na Bélgica e na 

Espanha, a fim de identificar como diferentes lugares, com conflitos culturais 

diversificados têm trabalhado a mediação intercultural. Dessa forma, analisar-se-ão os 

objetivos, resultados e considerações levantados por equipes de mediadores nesses 

países. Em seguida, poder-se-á colher elementos para tecer algumas críticas acerca da 

maneira como a mediação intercultural tem sido desenvolvida. 

Esses lugares foram escolhidos não por serem os precursores no 

desenvolvimento da mediação intercultural, ou por representarem referência nessa 

temática, mas porque, diante da tendência atual de apresentar inúmeras atividades como 

sendo mediação, essas abordagens permitem algumas reflexões e questionamentos 

acerca do que realmente seria mediação, e, mais especificamente, mediação 

intercultural. 

Assim, a partir dessa análise dos erros e acertos cometidos na prática que se 

pode realizar uma mediação mais próxima da ideal.  

                                                 
4No original: Al tiempo, el mediador ha de ser consciente de que no es posible considerar al sujeto 
inmigrante con el que trate en cada momento como un “miembro típico” de su cultura. Es decir, tiene 
que estar atento acerca del peligro de hablar en términos de idiosincrasia o estereotipos (eg. Las mujeres 
de magrebíes no son autónomas; los chinos son poco comunicativos) o de culturalismo (eg. Esa es su 
cultura, son sus tradiciones). Cabe, pues, tener en cuenta la variable personal de cada cual y además la 
adaptación o cambio que puede devenir del contacto entre culturas. 
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3.3.1 Canadá – Quebec 

 

Quebec é uma das dez províncias do Canadá, sendo a maior em extensão e a 

segunda mais habitada. Ao contrário das outras províncias, cuja população é 

majoritariamente descendente de ingleses e escoceses, 80% dos habitantes de Quebec 

são descendentes de franceses. Outra diferença importante das outras províncias 

canadenses, cuja população é predominantemente protestante, em Quebec há uma 

maioria católica. Dessa forma, observa-se que já dentro de seu país, essa província 

apresenta peculiaridades (WIKIPÉDIA, on line). 

No que tange à raça, Quebec é composta de 91,9% de brancos, 2,1% de 

afro-canadenses, 1,8% de nativos americanos, sendo 4,2% composta de outras raças. 

Quanto à etnia, a província de Quebec compõe-se de 68,7% de canadenses, 29,6% de 

franceses, 4,1% de irlandeses, 3,5% de italianos, 3,1% de ingleses, 2,2% de escoceses, 

1,8% de nativos americanos, 1,3% de quebequenses, 1,2% de alemães, 1,2% de judeus, 

1,0% de haitianos (WIKIPÉDIA, on line). 

De acordo com as características apresentadas, observa-se a necessidade de 

compatibilizar nesse território toda essa diversidade étnico-cultural, bem como as 

próprias peculiaridades da região. 

Lucille Guilbert, em seu artigo intitulado "La Ville de Québec: Un 

laboratoire pour la mise en oeuvre de médiations avec les réfugiés." (2005, p59-75), 

relata as experiências de mediação que têm sido realizadas no Quebec com refugiados, 

desde 1995. A autora aponta a importância que o trabalho de conscientização da 

população representou na acolhida a imigrantes e refugiados, tendo havido, inclusive 

treinamento e suporte aos profissionais que com eles trabalham. 

Isso confirma a importância do constante estudo e treinamento dos 

profissionais, a fim de garantir a eficácia do princípio da competência do mediador. 

Nesse sentido, a autora enfatiza que o acolhimento do estrangeiro deve ser considerado 

importante, mesmo nas hipóteses de baixos índices de imigração ou migração 

temporária, porque ainda nessas hipóteses há renovação étnico-cultural da região.  
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Deve-se, portanto, buscar a integração cultural de todos os 

habitantes da região, independente do percentual que eles representem da população. 

Isso reflete o respeito às minorias e à diversidade cultural. Assim, ela relata 

(GUILBERT, 2005, p.3): 

Note também que, mesmo se a taxa de imigrantes for de aproximadamente 
três por cento, há um movimento de chegadas e partidas, o que gera uma 
constante renovação do perfil étnico-cultural da região. Além disso, o 
fenômeno da migração temporária para a educação afeta a dinâmica da 
cidade de Quebec. De fato, os estudantes estrangeiros participam da vida 
econômica, social ecultural da região, isso raramente é levado em 
consideração, especialmente considerando os migrantes temporários não são 
registados.5[Tradução da autora] 

A autora relata ainda como tem se dado as experiências, citando o contexto 

de refugiados da Bósnia-Herzegovina (1993-1997), Afeganistão (1997-1998) e  Kosovo 

(1999), em que se realizaram inicialmente reuniões individuais dos próprios agentes 

implicados e também destes com aqueles que querem contribuir com a situação. Em 

seguida, foram criadas redes de mediação criativa. Funciona como uma espécie de "vai 

e vem" entre as reuniões individuais e com os colaboradores e entre as redes mais 

homogêneas e as com mais diversidades culturais. 

Também foram realizados fóruns e workshop de cooperação mútua entre 

imigrantes, refugiados, profissionais e pesquisadores de intervenção. Cada um 

funcionando como um apoio ao outro, em todas as fases de preparação, condução e 

equilíbrio. Os temas eram sugeridos por eles, muitas vezes falando de problemas de 

integração específica de um povo, sobre "reconstrução e solidariedade", "a vida dos 

refugiados e o labirinto institucional", a vida dos refugiados em tempo de guerra e 

assuntos afins. 

Para finalizar, apresenta uma terceira via de mediação, explorada através de 

oficinas de imaginário cultural (GUILBERT, 2004a), através de contos e histórias de 

migração que tem, tanto universal como especificamente, características locais. Dessa 

forma, utilizavam-se expressões simbólicas e práticas culturais. 

                                                 
5No original: Soulignons également que même si le taux d´immigrants se situe régulièrement autour de 3 
pourcent, il y a une mouvance des arrivées et des départs, ce qui crée un renouvellement constant du 
profil ethnoculturel de la région. Par ailleurs, le phénomène de migration temporaire pour études influe 
sur la dynamique de la ville de Québec. Em effet, les étudiants étrangers participent à la vie économique, 
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Importante, pois, analisar o sucesso da experiência ocorrida no 

Quebec, bem como a forma como foi realizada e o impacto positivo da aplicação dessa 

técnica. 

 

3.3.2. Bélgica 

 

Inicialmente, vale considerar que a Bélgica ocupa a fronteira cultural entre a 

Europa Germânica e a Europa Latina, apresentando dois grupos lingüísticos principais: 

os flamengos (falantes do holandês) e os valões (falantes do frandês), além da minoria 

que fala alemão (WIKIPÉDIA, on line). 

A população, em julho de 2005, era estimada em 3,2 milhões de valões e 6,2 

milhões de flamengos, havendo ainda 900 mil habitantes em Bruxelas e 70 mil 

germanófonos. Os dois grupos principais convivem em relativa paz, havendo, contudo, 

constantes problemas de equilíbrio político e econômico (WIKIPÉDIA, on line). 

No que diz respeito à mediação intercultural, observa-se na Bélgica a 

relevância dada pelos estudiosos ao problema da ilegalidade de estrangeiros, 

predominantemente turcos, marroquinos e italianos. Nesse sentido, Vera Nierkens, Anja 

Krumeich, Ri de Ridder e Martien van Dongen (2001) destacam a interferência desse 

aspecto na acessibilidade aos serviços básicos de saúde belgas, enfatizando que 

pesquisas demonstram que o acesso à saúde na Bélgica é proporcionalmente menor e de 

qualidade inferior para esses estrangeiros. 

Dessa forma, em 1991, o Flemish Ethnic Minorities and Health Care Centre 

(EMHC) iniciou o projeto Mediação Intercultural nos Sistemas de Saúde (Intercultural 

Mediation in Health Care), treinando mediadores interculturais de origem turca, 

marroquina e italiana, na tentativa de resolver os problemas das minorias, buscando 

nesse sentido melhorar o acesso desses estrangeiros aos serviços de saúde. 

                                                                                                                                               
sociale et culturelle de la région, fait rarement pris en considération d´autant plus que ces migrants 
temporaire ne sont pas inscrits dans la catégorie immigrant. 
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Assim, os autores acima referidos escreveram artigo científico, 

com o objetivo de descrever a experiência belga em mediação intercultural, ressaltando 

a importância dessa técnica e a necessidade de sua continuidade. 

Ressaltam, pois, a existência de problemas de comunicação verbal e não 

verbal, influenciando, por exemplo, nas informações prestadas pelos pacientes aos 

médicos, o que dificulta o próprio diagnóstico que esses profissionais fornecem.  

Além disso, o aspecto cultural interfere diretamente no tratamento que o 

paciente espera do médico e em como eles avaliam o tratamento recebido, por exemplo. 

Coadunando esse entendimento, os estudiosos acima referidos citam experiências indo-

chinesas, canadenses, inglesas e americanas em mediação intercultural nos sistemas de 

saúde e de advocacia. 

Os mediadores interculturais (ICMs) agem como intérpretes entre o 

profissional de saúde e o paciente, tentando alternadamente adequar sua tradução aos 

marcos de referências culturais destes. Eles tentam passar para os pacientes informações 

acerca dos serviços de saúde da Bélgica, explicando, por exemplo, os termos médicos 

utilizados. Da mesma forma, eles também informam aos médicos sobre as idéias e os 

hábitos culturais de seus pacientes. Assim, na medida em que os profissionais de saúde 

entendem melhor seus clientes, estes passam a ter expectativas mais realistas do 

tratamento (NIERKENS et al., 2002). 

 Para estimar a extensão da atuação do mediador intercultural, foi realizado 

um questionário sobre situações em que língua, cultura, aspectos sociais, econômicos e 

pessoais poderiam causar dificuldades. Esse questionário foi sugerido justamente 

porque eles identificaram que antes o mediador partia muito do ponto de vista dos 

médicos. Dessa forma, propuseram que o ponto de vista do mediador pode diferir do 

dos médicos, estando aquele em melhor posição para interpretar e compreender os 

problemas de um cliente cujo acúmulo cultural eles compartilham uma base. 

Nesse sentido, discordo dos autores no sentido de que o mediador pode ter 

um ponto de vista diferente do dos médicos. Na verdade, acredito que o fato de o 

mediador possuir idéias que se aproximem mais das opiniões externadas pelos médicos 
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ou pelos pacientes deve ser indiferente, na medida em que o mediador não 

pode demonstrar o seu ponto de vista, e este deve, inclusive, ser irrelevante para o 

conflito. Ele tem que se concentrar em facilitar o diálogo, evitando que as suas opiniões, 

mais ou menos influenciadas por sua cultura, interfiram na mediação. 

O questionário consistia em 24 casos de situações potencialmente 

conflituosas (ANEXO 1). O mediador intercultural (ICM) tinha que indicar para cada 

uma dessas situações se houve necessidade de intervenção durante a mediação 

individual e, em caso afirmativo, quão grave era o problema ou poderia ter se tornado se 

o mediador não atuasse. Dessa forma, eles tinham que estimar o grau de dificuldade do 

conflito em uma escala, qualificando a situação como "não tão difícil" ou "muito 

difícil". 

O questionário também incluiu questões sobre o contexto dos pacientes e 

profissionais de saúde, que poderiam direta ou indiretamente interferir no conflito. 

Dessa forma, as situações em que ocorriam dificuldades com mais frequência eram 

analisadas e, ao final, era possível avaliar a importância do período em que os pacientes 

viviam na Bélgica, assim como a quantidade e a intensidade das dificuldades por eles 

enfrentadas. 

Após a análise dos dados obtidos com os questionários, os pesquisadores 

concluíram que se não tivessem utilizado a mediação intercultural, muitos pacientes 

teriam tido problemas em suas relações com o sistema de saúde belga. Assim, 53% dos 

pacientes que preencheram o questionário sentiam dificuldade quando o mediador 

intercultural não estava presente. Os resultados mostraram que somente 19% falavam 

flamengo com fluência capaz de se fazer entender, e somente 15% dos consultados 

apontaram a língua como única causa de dificuldades. 70% deles disseram que teriam 

enfrentado dificuldades ainda que falassem a língua fluentemente.(NIERKENS et al., 

2002) 

Assim, os pesquisadores concluem que as barreiras culturais e sócio-

econômicas, além das circunstâncias pessoais, representavam a maior parte das 

intervenções dos mediadores interculturais. 
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Observa-se, pois, que os elementos culturais podem dificultar a 

interação entre estrangeiros e a população local, prejudicando o acesso a serviços 

sociais básicos, como os de saúde. Entretanto, esses fatores não se restringem às 

características lingüísticas. 

Dessa forma, vê-se que o mediador pode representar um papel importante 

na integração desses estrangeiros, facilitando a comunicação e a expressão das culturas 

envolvidas. Ele deve, então, levar em conta não apenas as diferenças entre línguas, mas 

também os hábitos, costumes, crenças, reproduzindo da maneira mais fiel possível as 

expectativas e compreensões das pessoas envolvidas. 

 

3.3.3 Espanha 

 

A Espanha é um país que influenciou e foi influenciado por diversas 

culturas, caracterizando-se por uma série de fluxos imigratórios internos e externos que 

deram á Espanha sua composição demográfica atual. 

Em 2005, a Espanha recebeu 38,6% da imigração para a União Européia, 

destacando-se os cidadãos de origem latino-americana, bem como de outros países da 

Europa Ocidental, da Europa Oriental e do Magrebe. Nesse sentido, predomina a 

população marroquina (563 mil residentes), seguidos dos equatorianos (461 mil), 

romenos (407 mil) e britânicos (274 mil) (WIKIPÉDIA, on line). 

A Espanha já em sua população original apresenta diversidade lingüística, 

falando além do castelhano, o catalão (9% da população), o galego (5% da população) e 

o basco (1% da população). Há, ainda, uma série de dialetos românicos sem estatuto de 

língua oficial, como o asturiano e o aragonês (WIKIPÉDIA, on line). 

Assim, não bastasse a Espanha representar atualmente um dos grandes pólos 

atrativos de imigrantes na Europa, sua população nativa já apresenta uma série de 

variedades culturais.  A mediadora Saloua Laghrich, em seu artigo já citado neste 
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trabalho, apresenta alguns relatos de experiências suas como mediadora 

intercultural no Hospital La Fe e no Centro Penitenciário, em Valência. Nesse sentido, 

reproduz-se aqui um de seus relatos, no Centro Penitenciário de Picassent, 

transcrevendo-se alguns excertos de suas falas, para ser mais fiel ao que quer passar a 

autora, já que o artigo tem um caráter bastante pessoal. 

Assim, ela inicia dizendo que a assistente social do Centro Penitenciário 

solicitou sua colaboração com a mediação intercultural e com a interpretação, a fim de 

facilitar o trabalho da equipe médica com um detento marroquino. O detento que 

participou da mediação se chamava Yussef, tinha 19 anos e foi condenado por roubo, 

com intimidação com "arma branca". Dessa forma, ela e uma psicóloga foram chamadas 

para intervir no caso dele. 

Antes de seguir tenho que dizer que a assistente social tinha um interesse 
especial em ajudar Youssef. Acho que esse foi o motivo do pedido de 
mediação. 
Meu trabalho se concentrava em fazer uma entrevista em árabe com o 
paciente indicado pelos médicos e pela assistente social, com uma abordagem 
bastate humana. Meu papel foi de mediadora  intercultural e não só de 
intérprete, dado o estado emocional em que se encontrava Youssef, que sofria 
de perda de referências, surtos psicóticos e falta de apoio da família ou 
amigos. Os profissionais do Centro precisavam de informações básicas 
familiares, sociais e tudo que pudesse servir para colaborar no diagnóstico do 
paciente, a fim de ajudar-lhe a adaptar-se minimamente ao cárcere, e 
sobretudo experimentar uma melhora, já que sua queixa principal era dor de 
cabeça e alucinações. 
Youssef tentou agredir alguns funcionários no Centro, mas em geral sofria de 
pânico. 
[...] 
Decidimos eu e minha companheira que esse rapaz precisava de um apoio 
continuado e de referências culturais mais próximas, para suportar a angústia 
que causava a privação da liberdade. 
Propusemos à assistente social que visitássemos Youssef uma vez por mês, 
porque achamos que ele tinha problemas além da falta de liberdade 
(problemas de natureza referencial), e, portanto, nosso apoio seria importante 
sempre e quando o detento cumprisse as mínimas obrigações no Centro: 
como não se negar a tomar a medicação, tentar controlar os impulsos 
agressivos e assistir às aulas de espanhol.6 
Chegamos a um acordo com Youssef: eu ia trazer uns cadernos que 
explicavam como se faz a ablução (de minha época de professora de árabe 
para espanhóis convertidos ao Islam), prometi-lhe que ia encontrar sua 
família mercante em Ruzafa, e que, quando tivesse a carta escrita e analisada 
pelas autoridades do Centro Penitensiário, entregaria ao Consulado do 

                                                 
6Planteamos a la trabajadora social nuestro intento de seguir visitando a Youssef una vez al mes, porque 
pensamos que tenía problemas añadidos a la falta de libertad, problemas de carácter referencial, y por 
lo tanto nuestro apoyo sería importante siempre y cuando el interno cumpliera los mínimos compromisos 
dentro del centro: como no negarse a tomar la medicación, intentar controlar sus impulsos agresivos y 
asistir a clases de castellano. 
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Marrocos em Valência, em troca de cumprir as normas do 
Centro. Infelizmente, tivemos que concluir o trabalho e ir. 
Acredito que a partir da mediação intercultural pudemos fazer um trabalho 
humano e digno, para beneficiar as partes. Nosso serviço jurídico deu-se com 
a finalidade de ajudar a Yussef, utilizando os meios jurídicos a seu alcance, 
pedindo a sua advogada de ofício que solicitasse ao juiz a mudança de pena 
por expulsão, claro, depois de falar com Yussef.  
Tenho que ressaltar aqui que a mediação de minha companheira de serviço 
foi crucial, pois de forma clara e simples, utilizando desenhos, ela explicou a 
ele o funcionamento do cérebro, a enfermidade de que padecia. Ela falou com 
ele com muita simplicidade e de forma calorosa, enquanto ia traduzindo-lhe o 
mais humana e corretamente possível.7[tradução da autora] 

 

Ao final ela informa que a mediação começou em março de 2001 e 

terminou em dezembro de 2001, mas que depois soube que o Juiz  tinha determinado a 

conversão da pena de Youssef de prisão por 5 anos e 1 dia em expulsão. 

 

3.4 Criticar para construir  

 

Ante a importância de se analisar criticamente os institutos que se nos 

apresentam, importante avaliar alguns elementos acerca da mediação intercultural. 

Acredita-se, pois, que é a análise crítica de todos e todas que impulsiona a construção 

social coletiva.  

Assim, busca-se trazer inicialmente algumas questões consideradas 

relevantes para iniciar esse processo de construção, que pretende despertar outras 

críticas construtivas a serem agregadas no desenvolvimento da mediação intercultural. 

O que se destaca nas práticas é a dificuldade ainda maior de o mediador agir 

com imparcialidade, observando-se que em muitos dos casos o mediador atua como 

uma extensão do Estado receptor, como se esse buscasse prestar assistência aos seus 

                                                 
7Tengo que resaltar aquí la mediación de mi compañera del servicio, ya que fue crucial, porque de forma 
clara y sencilla y utilizando el dibujo, le explicó a Youssef el funcionamiento del cerebro, y la 
enfermedad que padecía, ella habló con él con mucha sencillez y calidez, mientras yo iba traduciéndole 
lo más humana y correctamente posible. (LAGHRICH, 2004) 
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imigrantes através da mediação. Nessa oportunidade também será enfatizado 

que o papel do mediador não deve se restringir ao de canal tradutor entre as línguas 

distintas. 

O objetivo de tecer comentários críticos não é desestimular ou desacreditar 

na possibilidade de realização de uma prática eficaz de mediação intercultural, mas 

ressaltar a necessidade de que sejam adotados certos cuidados dos profissionais no 

momento de sua atuação, principalmente no que tange à sua imparcialidade. 

 

3.4.1 A imparcialidade do mediador 

 

Ante a observada peculiaridade da mediação intercultural, há de se 

considerar também que a imparcialidade do mediador é ainda mais difícil quando ele 

tem que traduzir palavras, pois o ato de escolher a expressão que melhor reproduz os 

sentimentos que outra pessoa deseja dizer é árduo e dificultoso. É o que se observa no 

relato de Saloua Laghrich (LAGHRICH, 2004), acerca de uma de suas experiências 

como mediadora intercultural: 

Eu fiz meu trabalho, que nesse caso era transmitir em árabe a mensagem do 
assistente social ao imigrante. Não vou entrar em detalhes, mas não fui neutra 
e escolhi umas palavras mais suaves, em virtude do estado emocional do 
imigrante. Tive vontade de dizer-lhe que realmente nem ella nem eu 
sabíamos se essa pessoa era preguiçosa, ou se precisava de uma 
oportunidade, uma ajuda econômica para poder mover-se e procurar trabalho, 
uma casa, comida e, porque não, um acompanhante mediador na busca pelo 
primeiro emprego? [Tradução da autora]8 

Nesse sentido, o mediador deve evitar levar os seus sentimentos, os seus 

pensamentos e as suas idéias para o caso concreto.  O mediador é apenas o canal que 

facilita o diálogo entre as pessoas envolvidas, não devendo interferir na causa. 

                                                 
8No original: Yo hice mi trabajo, que en este caso era transmitir en  árabe el mensaje del profesional de 
los servicios sociales al inmigrante, no voy a entrar en detalles, pero no fui neutral y elegí unas  palabras 
más suaves  visto el estado emocional del inmigrante. Me quedé  con las ganas de decirle que realmente 
ni ella ni yo sabíamos si esta persona era vaga o es que  necesitaba a una oportunidad, una ayuda 
económica básica para que pudiera moverse y buscar trabajo, un techo, y comida, y, ? por qué no?, un 
acompañante mediador en la primera fase de búsqueda de empleo. 
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Assim, busca-se trazer aqui o entendimento de que, na tentativa de 

ajudar na solução do litígio, o mediador pode atrapalhar o próprio processo de 

mediação, levando a falsos consensos entre as partes envolvidas. 

Isso quer dizer, por exemplo, que, ao agir como tradutor,  amenizando a 

intesidade do que foi dito, o mediador pode fazer uma das partes crer que foi 

compreendida, quando, na verdade, não o foi. 

Acredita-se, pois, que o conflito é realmente positivo e que o papel do 

mediador é auxiliar as pessoas, para que bem administrem-no e cresçam com ele. Dessa 

forma, a divergência não deve ser evitada, ocultada, nem disfarçada, mas trabalhada e 

entendida. 

Somente partindo de pressupostos verdadeiros, as pessoas envolvidas em 

uma divergência estarão aptas a construir uma solução adequada para o real conflito. E 

chegar a uma resolução, partindo de uma falsa premissa, é tão ineficaz ou pior que não 

chegar a solução alguma. 

Sob outra ótica, também é difícil a atuação do mediador intercultural quando 

este pertence a uma das culturas em conflito. Não se quer dizer que é impossível que o 

mediador pertença a uma das etnias em conflito, por exemplo, mas que, no caso em que 

está mediando, provavelmente, enfrentará mais dificuldades para ser imparcial do que 

em outras situações de mediação em que atue. 

Isso porque é muitas vezes natural que um árabe, ao mediar uma situação de 

conflito entre franceses e árabes, possa tender a beneficiar seu compatriota. Dizemos, 

contudo, que não é impossível, por acreditar que, para que seja escolhido ou aceito para 

ser mediador da situação litigiosa, o mediador deve ser da confiança de todas as pessoas 

envolvidas, ou seja, tanto do árabe como do francês. 
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3.4.2 Mediação não é assistência social 

 

Embora o mediador intercultural possa perfeitamente ser um assistente 

social, e utilizar suas habilidades profissionais para facilitar o diálogo, assim como um 

psicólogo, advogado ou outro profissional. É importante levar em conta algumas 

considerações, para que não se confundam essas habilidades com o papel do mediador. 

Nos relatos de casos, observa-se que o mediador, muitas vezes, mantém 

alguma relação com uma instituição, como um hospital, um centro penitenciário, uma 

escola, um órgão de imigração, dependendo da situação. Nesses casos, é comum 

perceber que o mediador tende a atuar como se fosse a instituição, tentando ajudar o 

imigrante, por exemplo. 

Embora ao facilitar o diálogo entre um médico e um paciente imigrante, ou 

entre um carcereiro e um preso estrangeiro, ou ainda entre um professor não-índio e um 

aluno índio o mediador pode estar auxiliando as pessoas envolvidas, importante 

observar que essa ajuda é indireta. 

Assim, o mediador não deve confundir-se com as partes, nem representar 

uma instituição que busca auxiliar as pessoas que vêm de fora, por exemplo. 

Dessa forma, o mediador, sentindo a necessidade no transcorrer da 

mediação, pode buscar auxílio de um profissional (assistente social, psicólogo, 

advogado ou outro), mas não deve confundir-se com nenhum destes, respeitando a 

necessária imparcilidade que a situação exige. 

Nesse sentido, o sentido de tutela adotado pela assistência não se 

compatibiliza com os pressupostos da mediação. Isso porque aquela representa uma via 

unilateral, enquanto esta pressupõe uma troca entre as pessoas envolvidas no conflito, 

passando estas a ressignificar seus valores. 

Portanto, quando o mediador atua como assistente social, ele limita a 

mudança dos sujeitos, na medida em que os coloca em posição de protetor e tutelado, 
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impedindo-os de visualizarem sua posição horizontal, o que propiciaria 

recíproca contribuição de um sujeito para com o outro.  

 

3.4.3 Mediador não é tradutor 

 

O mediador, ao deparar-se com conflitos entre culturas que falam línguas 

distintas, tem muitas vezes que atuar como tradutor ou intérprete. Não deve, contudo, 

limitar-se a esse papel. 

Mesmo preocupado em manter sua imparcialidade, o mediador não deve 

afastar-se de sua função principal, que é facilitar o diálogo entre as pessoas envolvidas 

em alguma divergência. 

Deve-se, pois, considerar a língua, apenas como um elemento cultural a 

dificultar o diálogo, e, muitas vezes não é o principal. Há, então, outros elementos 

culturais a sererm considerados pelo mediador, como as crenças, os hábitos, as 

ideologias, entre outros. 

Assim, o mediador deve compreender a amplitude do termo cultura, bem 

como a extensão de sua tarefa, não reduzindo sua atuação, nem supervalorizando o 

elemento cultural idiomático, em detrimento de outros. 

 

3.4.4 Mediação não se confunde com terapia comunitária 

A mediação não representa a solução de todos os conflitos, tampouco deve 

ser aplicada indiscriminadamente. Ao contrário, deve-se, ao analisar as divergências, 

questionando-se acerca da adequação ou não da mediação para o caso concreto. 
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Nesse sentido, vale acrescentar que a mediação, principalmente 

quando aplicada em contextos coletivos, pode ser desenvolvida com outras práticas 

inclusivas, como a terapia comunitária, sem se confundir com elas. 

Dessa forma, a exemplo de traços da citada experiência canadense 

envolvendo workshops, grupos de discussão e oficinas, pode-se dizer que essas 

atividades podem estar atreladas à mediação de conflitos, tornando-a mais efetiva, sem 

identificar-se com a proposta de prática dialógica adotada nesse trabalho.  
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4. MEDIAÇÃO INTERCULTURAL NO BRASIL: É 
NECESSÁRIO ESSE GRITO EM PORTUGUÊS? 

 

Se você vier me procurar por onde 
andei 

No tempo em que você sonhava 
De olhos abertos lhe direi 

Amigo, eu me desesperava 
Sei que assim falando pensas 

Que esse desespero é moda em 73 
Mas ando mesmo descontente 
Desesperadamente eu grito em 

português 
Tenho 25 anos de sonho e de 
sangue 

E de América do Sul 
Por força desse destino 

O tango argentino me vai bem 
melhor que o blues 

Sei que assim falando pensas 
Que esse desespero é moda em 73 

Eu quero que esse canto torto 
Feito faca corte a carne de vocês 

 
Belchior, À Palo Seco 

 

Diante do processo de globalização, com o encurtamento das distâncias e o 

acirramento das desigualdades sociais, facilitaram-se sobremaneira os fluxos 

migratórios na América Latina.  Desordenado, esse processo desenvolveu-se com 

grandes problemas e com grave desrespeito aos Direitos Humanos.  

Ao contrário do que vem ocorrendo na Europa, onde o desrespeito ao 

imigrante e as ações xenofóbicas são bastante visíveis, na América Latina esse processo 

é disfarçado. Aqui, ainda não se assume a grande violação aos direitos do estrangeiro, e 

vive-se a utopia de que o brasileiro é um povo receptivo. 

Vive-se no Brasil, ainda hoje, a demagogia da democracia racial, ou seja, a 

aparente idéia de convivência harmônica entre as várias culturas que convivem no 

território brasileiro. Observa-se, contudo, ainda no contexto atual, uma marcante 

rejeição às culturas não-européias, como as culturas africanas e indígenas. 
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Conforme se observará nesse capítulo, o brasileiro não se 

identifica com essa figura do “homem cordial” e ainda existem graves problemas 

envolvendo o desrespeito às culturas diferentes, constantemente taxadas em nossa 

história como superiores ou inferiores. 

Analisando o conceito de democracia em Gilberto Freyre e Sérgio Buarque 

de Holanda, a pesquisadora da Universidade de São Paulo, Maria José de Rezende 

(1996, p.16) estuda o processo democrático na história brasileira, ressaltando que na 

década de 20, buscavam-se justificativas para a desigualdade social na genealogia 

racial, criando o conceito de raça para justificar a inferioridade e a superioridade de 

certos indivíduos e grupos. 

Assim, a autora, ao analisar a obra dos dois grandes estudiosos, traz 

reflexões interessantes como (REZENDE, 1996, p.18): 

Ao tomar a democracia racial como um dos aspectos básicos do processo de 
democratização da vida social, que está arraigado na nossa formação cultural 
e que, portanto, antecede a nossa formação política ele (Gilberto Freyre) 
deixa evidente que era um despropósito defender um governo autoritário em 
nome de nossa inferioridade racial. 

Prevalecia nos anos 30 uma concepção autoritária de democracia (Azevedo 
Amaral, Plínio Salgado, Oliveira Vianna, etc.). Em 1936, Sérgio Buarque de 
Holanda desenvolve uma discussão sobre democracia fora da concepção 
autoritária prevalecente, tentando “demonstrar a existência de um vínculo 
social não-político que une (o homem brasileiro) até mesmo dentro da mais 
acentuada desigualdade”. 

A questão da democracia, em Sérgio Buarque de Holanda, tem que ser 
analisada, também, à luz de sua estratégia de análise que era “desvendar no 
presente as ´sobrevivências arcaicas´ do passado (levando-o) a uma 
concepção libertária e relativista do processo histórico, propícia a tarefa, que 
se impunha, de renovar as diretrizes de interpretação do processo de 
formação da sociedade e do Estado no Brasil”. 

Assim, vai iniciando a desconstrução da idéia de que é necessário um 

Estado branco forte para dirigir uma sociedade de mestiços. 

Conforme se verá com a mediação intercultural, é possível caminhar rumo à 

democracia sem a necessária intervenção do chamado “Estado branco forte”. Na 

verdade, a busca por essa sociedade intercultural envolverá ainda mais a democracia 
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racial quanto mais se der liberdade às partes para dialogarem e se 

conhecerem, sem a necessária intervenção do Estado. 

Não é, portanto, a "moda de estudar mediação intercultural" na Europa que 

deve motivar esses estudos no Brasil, mas a necessidade de reconhecer a existência de 

conflitos entre culturas neste país e a imperiosidade de se procurar soluções que 

respeitem as diferenças e possibilitem a construção de uma sociedade inter e 

multicultural. 

Nesse capítulo, então, serão levantadas duas hipóteses de se trabalhar a 

mediação intercultural. A primeira advém da análise de circunstâncias conflitivas que 

envolvem culturas diferentes e onde o fator cultural é elemento importante na análise da 

divergência, como nos casos de refugiados, exploração de trabalho imigrante e questão 

indígena. A segunda advém da consideração do elemento cultural em conflitos que 

envolvem pessoas nascidas no mesmo país, mas submetidas a circunstâncias que trazem 

diferenças culturais, muitas vezes geradoras de divergências, como no caso de 

camponeses e cidadãos citadinos, bem como os conflitos intergeracionais. 

Assim, como em todo caso que se pretende solucionar através da mediação 

de conflitos, é necessário reconhecer a existência de conflitos entre as pessoas 

culturalmente diferentes. 

Quando se trata de imigrantes, necessário diferenciar, portanto, aquele que 

vem, geralmente da Europa ou dos Estados Unidos, explorar as riquezas naturais, os 

serviços e, de maneira geral, a própria população brasileira, do imigrante latino-

americano que vem ser explorado por grandes empresas ou grandes proprietários de 

terra no Brasil. 

Assim, temos inicialmente que conhecer e, portanto, considerar a existência 

de graves divergências que envolvem povos culturalmente distintos no Brasil. E, da 

forma como têm sido mal administradas, essas divergências têm representado sério 

desrespeito a direitos fundamentais. São, como ver-se-á, conflitos de ordem trabalhista, 

submetendo os estrangeiros a condições desumanas de semi-escravidão, ou ainda, maus 
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tratos a refugiados, deslegitimando sua presença em território estrangeiro, ao 

negar-lhes os documentos de que necessitam. 

Aliás, esse contexto de exploração de culturas não é recente em nosso país, 

carregando marcas históricas de opressão, como no caso dos indígenas, que ainda hoje 

lutam pelo direito de viver sua cultura, em sua terra, com seu povo. Dessa forma, 

também não se deve esquecer a luta dos negros pelo respeito à sua raça, assim como a 

seus traços culturais (capoeira, umbanda, candomblé). 

Nesse sentido, tentar-se-á neste capítulo analisar os conflitos culturais nos 

choques entre etnias acima citados, bem como ampliar esse estudo para visualizar as 

possíveis diferenças culturais entre povos que nasceram no mesmo país, mas que 

possuem costume e hábitos diferentes. Isso porque é fundamental analisar o fator 

cultural em todos os conflitos que se lhe põem, sob pena de trabalhar o conflito aparente 

e não a divergência real entre as pessoas. 

 

4.1 Os Refugiados no Brasil 

 

Segundo a Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados, “um 

refugiado ou uma refugiada é toda pessoa que por causa de fundados temores de 

perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo 

social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que, por causa dos 

ditos temores, não pode ou não quer regressar ao mesmo.” 

Observando a própria definição legal, vê-se que o motivo de saída dos 

refugiados, muitas vezes, envolve também razões culturais (raça, religião, 

nacionalidade), reforçando a necessidade de se trabalharem essas questões no país que 

os recebe. 

No Brasil, não se fala muito da existência de refugiados em nosso território, 

da forma como vivem e de seus problemas. Isso pode levar a pensar que existem poucas 
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pessoas nessas condições em nosso território e que este não seja um problema 

recorrente para este país. 

Contudo, dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR) informam que somente no Rio de Janeiro existem cerca de 2.200 refugiados, 

entre homens, mulheres e crianças de diferentes nacionalidades. No Brasil são cerca de 

4.200 pessoas nessas condições. 

Essa situação motivou, inclusive, a criação, em dezembro do ano passado, 

no Rio de Janeiro, do Comitê Estadual Intersetorial de Políticas de Atenção a 

Refugiados.  

Essa iniciativa mostra-se importante para que se possa perceber a existência 

no território brasileiro de pessoas em situações como essa e, a partir desse 

reconhecimento, possa-se buscar soluções para facilitar a vida desses refugiados aqui. 

Esse trabalho não representa uma responsabilidade apenas do governo ou de 

Organizações Não-Governamentais, a sociedade civil pode engajar-se nessa luta pelos 

Direitos Humanos daqueles que buscam no Brasil uma saída para as dificuldades que 

encontram em seu país de origem. 

Esses refugiados saem de seus países por encontrarem alguma situação que 

dificulta sua vida lá, mas ao chegar aos países receptores também encontram uma série 

de dificuldades, em que se destaca aqui o desafio da questão cultural. Tanto é verdade 

que, em maio de 2009, a agência da ONU para Refugiados (ACNUR), o Instituto 

Migrações e Direitos Humanos (IMDH) e o Conselho Canadense para Refugiados 

(CCR) realizaram um evento em Brasília (V Encontro das Redes de Proteção), para 

discutir e trocar experiências sobre o impacto das práticas culturais no processo de 

integração de refugiados e imigrantes no Brasil. 

O representante da ACNUR no Brasil, Javier López-Cifuentes, nessa 

oportunidade, afirmou que:  

O choque cultural é um dos principais desafios encontrados pelos refugiados 
quando chegam a um novo país. A dificuldade de comunicação, de entender 
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as tradições culturais e dinâmicas nacionais são obstáculos 
frequentes aos refugiados em todo o mundo.  

Do que se observa, a mediação intercultural pode ser um mecanismo eficaz 

para trabalhar questões que envolvem hábitos, crenças e costumes. Isso porque o 

diálogo facilitado pelo mediador intercultural representa também um diálogo entre duas 

ou mais culturas, que enfrentam um choque natural, mas que pode, se trabalhado, 

beneficiar a todos os envolvidos com o enriquecimento e amadurecimento cultural dos 

povos. 

É a partir dessa conversa mediada que o desafio da integração cultural vai 

vencendo suas barreiras e facilitando a convivência harmônica entre as pessoas de 

diversas nacionalidades. 

Nesse sentido, sugere-se a utilização dessa prática, como a possibilidade de 

fortalecer os laços entre refugiados e população receptora, com base na aplicação de 

técnicas já adotadas na Europa, mas adaptadas ao contexto latino-americano. 

 

4.2 Conflitos trabalhistas com imigrantes latinos 

 

 No contexto do fenômeno da globalização, observa-se que os países com 

maior desenvolvimento econômico funcionam como polo atrativo de imigrantes. No 

caso da América Latina, destacam-se economicamente o Brasil, o México e Argentina9, 

atraindo imigrantes de vários lugares do mundo. Assim, latino-americanos de vários 

países, veem nesses países o refúgio para seus problemas econômicos e climáticos, bem 

como para as perseguições político-regionais (ROCHA, 2009).  

 São vários outros os fatores repulsivos, mas esses são elencados como os 

principais por Orlando Rocha, com base em dados do Auto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados (ACNUR). 

                                                 
9Cujos Produto Interno Bruto, em 2008, era de 1.665.000; 1.143.000 e 338.000(em milhões de US$), 
conforme dados da Wikipédia, enciclopédia livre. 
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 Abordando mundialmente o fenômeno imigratório, Jean 

Claude Chesnais, em seu artigo “Os fluxos dos Povos” (1994, p.4), afirma que: 

Um número significativo de europeus emigrou também para a América 
Latina e o Caribe. Durante vários séculos, essa região os atraiu, bem como foi 
o destino da migração involuntária dos escravos africanos. No início do 
século  XIX, os países no Novo Mundo continuaram a atrair imigrantes da 
Europa e, em menor medida, da Ásia. Os fluxos migratórios para essa região 
atingiram seu auge na primeira década do século XX, com a maior parte 
vindo da Europa meridional. 

 Fundamentando seu entendimento apresenta a seguinte tabela: 

TABELA 1: IMIGRANTES PARA A AMÉRICA LATINA 1800-1970 (em milhares)  

Origem Emigrantes Destino Imigrantes 

África 1.950 Argentina 5.300 

Ásia 1.550 Brasil 4.800 

Europa 10.100 Cuba 1.200 

América do Norte 200 Outros 2.500 

TOTAL 13.800 TOTAL 13.800 
 

Interessante, pois, a abordagem do autor nesse artigo, que considera uma 

“filosofia básica da democracia pluralista ocidental”, baseada na ideia de que os 

trabalhadores migrantes devem ter os direitos básicos e não deveriam ser usados como 

ferramentas ou semi-escravos. Afirma, portanto, que “por mais difícil que seja para o 

país hospedeiro, os trabalhadores estrangeiros devem ser recebidos não apenas como 

trabalhadores, mas também como gente que desenvolverá direitos e famílias.” 

O que se observa de peculiaridade entre a imigração europeia e a latino 

americana é que, aqui, ao contrário do que se identifica no Mundo Antigo, essa 

imigração não tem interesses de suprir o desafio da chamada “debilidade demográfica” 

ou substituir a “fertilidade pela imigração” em um curto prazo.  
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De maneira geral, quase todos os países latino-americanos têm 

uma população numerosa, e, quando não se trata de refúgio ou asilo político, a maioria 

dessas migrações latino-americanas leva em consideração principalmente o fator 

econômico e a busca por melhores condições de vida, em países que inicialmente 

parecem oferecer essa oportunidade. 

Contudo, não se pode visualizar o fenômeno migratório apenas pela ótica 

econômica, analisando estatísticas e dados numéricos diversos. A imigração leva 

consigo uma série de fatores culturais, por exemplo, que devem ser considerados, 

justamente por interferir bastante na adaptação do estrangeiro ao seu território de 

destino. 

Assim, os estrangeiros não devem ser considerados como problemas sociais, 

ou mesmo como uma cultura inferior a se subjugar. Esses problemas, por exemplo, são 

identificados tanto na Europa como na Latino-América. A primeira identifica 

atualmente uma série de ações xenofóbicas e tem gerado grande preocupação com esse 

aspecto, tanto que a os estudos de mediação intercultural são cada vez mais estudados 

em vários países europeus (Espanha, Portugal, Itália, França). Na segunda, observa-se 

uma grave exploração da mão-de-obra imigrante, submetendo estrangeiros de vários 

lugares a condições de semi-escravidão e gerando inclusive a atuação da justiça 

brasileira, cujos julgados serão comentados adiante. 

Nesse sentido, Jean Claude-Chenais (1994, p.14) comenta que: 

A magnitude do fluxo de refugiados nos anos recentes provocou uma 
preocupação global. A migração em massa está tendo efeitos destrutivos 
tanto nos países de origem como nos de destino. Correntes de imigrantes 
indesejados geram uma séria ameaça à estabilidade social, econômica e 
política dos estados hospedeiros. A pressão sobre os serviços sociais e sobre 
a infra-estrutura física, a distorção das condições econômicas locais e as 
tensões raciais e religiosas que podem ocorrer nos países receptores levantam 
preocupações  humanitárias: as democracias liberais podem ficar indiferentes 
aos massacres, limpezas étnicas e explosões de violência política ou 
religiosa? Temos então um dilema que cresce. As migrações em massa do sul 
para o sul poderão representar sérios desafios de segurança para o Ocidente 
nas próximas décadas.  

No Brasil, apesar de se observar a precária situação dos serviços públicos, o 

maior problema não parece ser uma preocupação nesse sentido, mas, entre outros, a 

exploração trabalhista desses povos estrangeiros e a subjugação cultural e étnica que é 
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consequência desses atos que submetem um povo a outro, por considerá-los, 

de certa forma, inferiores. Assim, muitas vezes aproveita-se da necessidade econômica, 

que muitas vezes acaba interferindo no poder cultural de um povo, para submetê-lo e 

subjugá-lo, desrespeitando muitos de seus direitos.  

Teresa Sales, comentando o trabalho de Jean Claude-Chesnais publicado na 

revista Braudel Papers, em seu artigo intitulado “A diáspora brasileira” (1994, p.15), 

acrescenta que: 

O Brasil tem sido desde a sua fundação um polo importante dos fluxos 
migratórios internacionais, sem esquecer a grande imigração forçada de 
negros africanos que colocam em funcionamento nossa economia colonial, 
entre o final do século passado e as primeiras décadas do século XX, o país 
beneficiou-se das muitas levas de imigrantes estrangeiros que trouxeram para 
cá seu legado de técnica e cultura, contribuindo para a própria construção de 
nossa nacionalidade. O que se observa hoje é uma inversão de sentido: já na 
década de 1970, em decorrência da expansão da fronteira agrícola por parte 
de trabalhadores rurais sem-terra que partiam da região sul em direção às 
regiões centro-oeste e norte do país, calcula-se que cerca de 500 mil 
brasileiros teriam desviado dessa rota, emigrando para o Paraguai. Porém, os 
fluxos de imigrações internacionais mais significativos vão se dar a partir da 
década de 1980, quando calcula-se que mais de um milhão de brasileiros 
emigraram, principalmente para os Estados Unidos, Europa e Japão. No 
mesmo período, quase quatrocentos mil estrangeiros teriam chegado ao nosso 
país, vindos principalmente de outros países sul-americanos, Angola e Coreia 
do Sul. 

O que se observa é que, buscando em outro país condições melhores de 

vida, esses imigrantes, muitas vezes ilegais, são em muitos casos submetidos a 

condições de exploração, confinamento e abuso, como afirma Citiene Sandes Monfredo, 

em seu artigo “Fluxos Migratórios na América do Sul: O caso dos bolivianos no Brasil” 

(MONFREDO, 2009): 

Os desdobramentos dos fluxos de bolivianos para o Brasil, segundo Sydney 
Antônio da Silva, ocorrem na maioria das vezes por esquemas montados por 
atravessadores ou agências de viagem, que ultrapassam a fronteira em 
situação de ilegalidade. A expectativa dos imigrantes bolivianos que arriscam 
suas vidas atravessando a fronteira é de chegar a metrópole paulistana para 
alcançar o tão desejado sonho de crescimento econômico. Entretanto, são 
levados a trabalhar nas fábricas de costura de São Paulo e submetidos a 
condições de exploração, confinamento e abuso. Os bolivianos trabalham e 
moram nas fábricas em péssimas condições de salubridade e com salários 
reduzidos, sendo coagidos por seus empregadores com ameaças de denúncia 
e deportação. Segundo informações do Serviço Pastoral do Migrante, estima-
se que a comunidade boliviana em São Paulo pode chegar a reunir até 100 
mil pessoas, a maioria trabalhando nas fábricas de costura e em situação de 
ilegalidade. 
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Dessa forma, vemos que não é porque o Brasil muitas vezes 

receba em suas terras esses imigrantes, que não existam conflitos entre eles. Como se 

observa, muitas vezes esses estrangeiros são submetidos a situações de exploração, bem 

como de discriminação e maus tratos. 

Passa-se agora ao estudo de alguns casos já analisados, ressaltando que, 

diante das difíceis circunstâncias em que se encontram esses estrangeiros, muitos sequer 

foram investigados pela justiça brasileira. 

Assim, a primeira turma do Tribunal Trabalhista da Terceira Região julgou 

a apelação criminal do processo 1999.61.81.005614-5, em São Paulo, na data de 02 de 

setembro de 2003, afirmando que: “reduz à condição análoga a de escravo aquele que 

mantém 16 (dezesseis) bolivianos em condições indignas de acomodação, alimentação e 

trabalho, tornando-os totalmente dependentes de sua pessoa, porque sem o recebimento 

ainda de minguados salários, sem a posse de seus documentos e vivendo irregularmente 

no país, estão impossibilitados de circular livremente, de buscar outro emprego e até 

mesmo de procurar socorro das autoridades”. 

Embora o presente trabalho alinhe-se, de certa forma, ao posicionamento 

desenvolvido pela Justiça Restaurativa, técnica de mediação penal precursionada por 

Howard Zehr e cujos estudos avançam no Brasil, não é objetivo desta monografia 

propor a mediação intercultural em substituição da atividade judicial nesses casos. 

O que aqui se sugere é que os imigrantes explorados tenham oportunidade 

de desenvolver livremente sua cultura, nos mais amplos aspectos, e que a população 

local, inclusive seus próprios exploradores possam dialogicamente refletir sobre esses 

aspectos culturais e a importância de respeitá-los para uma convivência saudável e 

respeitadora. 

O entendimento de que nenhuma cultura deve ser considerada superior ou 

inferior a outra e que o contato entre elas pode trazer aspectos positivos para todos, 

mostra-se fundamental para garantir o respeito aos Direitos Humanos e tem 

representado preocupação de vários órgãos internacionais, notadamente da OIT 

(Organização Internacional do Trabalho). 
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4.3 Exploração indígena no Brasil 

 

Inicialmente, sem uma análise mais profunda, baseando-se apenas em 

experiências extensionistas que possibilitaram vivenciar um pouco o contato entre 

índios e não-índios em comunidades cearenses, poder-se-ia dizer que a mediação 

intercultural possivelmente não seria eficaz no contato entre esses diálogos. 

Contudo, não se pode fazer um estudo que aborde diferenças culturais no 

Brasil, precisamente no Ceará, sem perpassar uma análise dos problemas desse diálogo 

com a cultura indigenista e dos motivos que poderiam levar a julgá-lo ineficaz. 

Nesse sentido, importante analisar algumas reflexões trazidas por Roberto 

Cardoso de Oliveira em seu artigo “Etnicidade, Eticidade e Globalização”, produzido a 

partir de uma Conferência por ele ministrada na XX Reunião Brasileira de 

Antropologia, realizada na Universidade Federal da Bahia, em 14 de abril de 1996. 

Para fundamentar sua análise é fundamental considerar a ideia, também por 

ele citada, de distinção dos espaços sociais em que pode ser observada a atualização dos 

valores morais. Nesse sentido, diz que Apel, apoiando-se em Groenewold, apresenta 

três espaços sociais, as esferas micro, coeso e macro, (Apel, 1985 e 1992; Cardoso de 

Oliveira, 1994), transportando essas ideias depois para o campo da ética, micro-ética, 

meso-ética e macro-ética. 

A micro-ética estaria relacionada “às esferas das relações face a face que se 

dão no meio familiar, tribal e/ou comunitário”. A meso-ética, por sua vez, estaria 

adstrita a um contexto um pouco maior, considerando as relações sociais com os 

Estados Nacionais, através das leis e instituições por eles criadas. Seguindo esse 

raciocínio, a macro-ética abrangeria o maior contexto, relacionado às ações sociais, que 

poderiam atuar por meio de deliberação internacional dos seus órgãos de representação, 

como a ONU, UNESCO, OIT, OMS, regulando uma ética global. 
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O autor utiliza essa distinção para questionar em que âmbitos o 

diálogo interétnico ou intercultural seria efetivamente democrático. 

É natural pensar inicialmente na dificuldade ou mesmo impossibilidade de 

mediação intercultural entre índios e não índios, porque o primeiro espaço que se vêm 

em mente é o meso-ético, já que, não sendo indígenas, o espaço micro-ético não nos é 

familiar e o macro-ético parece-nos distante. Nesse sentido, observemos o que diz o 

estudioso Roberto Cardoso de Oliveira: 

Se, de um lado, podemos admitir que a questão da nacionalidade das normas 
morais nada tem a ver com a possibilidade de aceitação ou rejeição das 
mesmas, desde que elas podem se justificar plenamente no âmbito de 
moralidades tão diferentes, para não dizer opostas- como bem ilustra o caso 
dos Tapirapé e das missionárias- por outro lado o contexto interétnico em que 
se dá a confrontação entre essas normas está contaminado por uma 
indisfarçável hierarquização de uma cultura sobre outra, reflexo da 
dominação ocidental sobre os povos indígenas. O processo de dominação, 
como todos sabemos, não se dá apenas pela força ou pelo peso das 
tecnologias criadas pelo mundo industrial; dá-se também- e é esse o ponto 
que me interessa desenvolver- pela hegemonia do discurso ocidental, de raiz 
europeia. Esta é a base da crítica que se faz atualmente à ética discursiva 
apeliana, numa tentativa de encontrar seus limites. 

Assim, o autor usa o exemplo dos Tapirapé, que praticavam infanticídio até 

sua erradicação nos anos 50 pelas missionárias, que denomina “Irmãzinhas de Jesus”. 

Nesse sentido, ressalta que a erradicação da prática não se deu através de violência, mas 

exclusivamente pela persuasão do discurso. Assim, segundo ele: 

(…) tive a oportunidade de analisar esse caso nos termos da ética discursiva 
na Conferência Castro Faria (Cardoso de Oliveira, 1994, pp. 115-16). Índios 
e missionárias tinham suas razões para tomar uma e outra atitude. Os 
Tapirapé tinham toda uma justificação para não deixar sobreviver o quarto 
filho, desde que ele viria – por uma lei demográfica por eles instituída ao 
longo de uma experiência secular- a aumentar uma população limitada às 
potencialidades do ecossistema regional. Já as missionárias, por sua fé nos 
mandamentos religiosos, não poderiam aceitar passivamente um costume que 
destruía uma vida. Para os índios, o costume se justificava, uma vez que o 
sacrifício de algumas vidas valia a vida de toda uma comunidade; para as 
missionárias, a vida de qualquer pessoa é um bem inquestionável. 

Assim, não é objetivo do presente trabalho adentrar na discussão, embora 

importante, do multiculturalismo e dos Direitos Humanos. Aqui, quer-se analisar a 

existência de diversas visões culturais e o entrave ao diálogo nessas condições. 
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O diálogo, tal qual pressupõe a mediação, necessita de uma pré-

disposição a ouvir o outro e entender seus pontos de vista, sem a intenção de persuadir 

ou convencer a nada. É um diálogo que busca a compreensão do outro, sem entender-se 

superior ou mais correto, sem compreender-se como condutor de uma verdade maior. 

Não se quer aqui entrar na discussão de que o discurso Tapirapé é 

microeticamente justificável, mas encontra fortes barreiras nas ética coeso e macro. O 

que se quer considerar nessa ocasião é a existência de diversas justificativas para as 

ações dos povos, levando em conta o fenômeno cultural. 

Esse diálogo intercultural, para ser legítimo, tem que contar com mínimas 

condições democráticas, afastadas as intenções de dominação cultural e de imposição de 

ideias e valores de um povo a outro. 

Assim, o conferencista aborda a questão da legitimidade do diálogo, que 

tanto para Apel como para Habermas, envolve além da inteligibilidade, da verdade, da 

veracidade e da retidão, conhecidos como os “requisitos de pretensão de validez”, o seu 

caráter democrático. 

Dentro do contexto das relações entre índios e não índios, sob a perspectiva 

do espaço meso-ético, observam-se relações tão profundamente assimétricas, que 

chegam a caracterizar inclusive a dominação de uma cultura sobre outra. E isso é 

entrave para o diálogo horizontal que se quer propor com a mediação. 

Outro fator importante para conduzir ao pensamento da dificuldade desse 

diálogo intercultural, tal qual se deseja, é o fato de que mediador que atua nessas 

relações, no Brasil, é um representante estatal, que por mais que possa tender a uma 

defesa dos direitos indígenas, não deixa de representar a cultura que os domina e oprime 

historicamente. 

Assim, ao tratar das relações interétnicas dentro dos Estados Nacionais 

(espaço meso-étnico), particularmente na América Latina, o conferencista analisa a 

noção de eticidade e tece alguns comentários que complementam as ideias aqui 

abordadas: 
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(…) quero mencionar a de eticidade: uma noção que desde logo 
nos induz a visualizar um panorama no qual defrontam (melhor diria: se 
confrontam) grupos étnicos no interior de um mesmo espaço social e político 
dominado apenas por um deles. Abner Cohen, há anos, definiu etnicidade 
como sendo “essencialmente a forma de interação entre grupos culturais que 
operam dentro de contextos sociais comuns” (Cohen, 1974, p. XI). Pareceu-
me, então, que sua definição e continuo me valendo dela- dava bem conta da 
noção que todos nós tínhamos do forte componente político que presidia os 
sistemas interétnicos, sobretudo quando as relações observáveis em seu 
interior estavam marcadas pela presença de um Estado cioso em defender a 
etnia dominante, isto é, aquela que esse mesmo Estado representava. Seja no 
Brasil, no México, na Guatemala ou em muitos outros países latino-
americanos, era precisamente isso que se observava. No Brasil – e fiquemos 
com essa experiência que nos é próxima – todo diálogo entre índios e brancos 
que produza resultados de valor legal é feito através da Funai, o braço 
indigenista do Estado brasileiro. Mesmo que esse Estado seja plenamente um 
Estado de Direito, democrático ao menos em suas características formais, 
veremos que num confronto entre índios e brancos a Funai, na qualidade de 
mediadora de um desejável diálogo entre as partes, terá, em primeiro lugar, 
de interpretar o discurso indígena a fim de torná-lo audível e inteligível ao 
seu interlocutor branco (e isso nas raras vezes que esse branco está disposto a 
dialogar…). Mas imaginemos que esse branco deseje sempre dialogar. 
Mesmo neste caso, a ética discursiva gadameriana, que exige uma 
“argumentação racional” entre os litigantes como característica básica de 
qualquer comunidade de comunicação, sempre guardaria um resíduo de 
ininteligibilidade, fruto da distância cultural entre as partes e, inclusive, em 
relação à instância mediadora: a própria Funai. 

 Assim, da mesma forma que o autor se refere ao caso do Tapirapé, o 

diálogo entre os índios e os não-índios no Estado brasileiro está comprometido pelas 

regras do discurso hegemônico. E, diante de relações de poder, onde as partes não se 

encontram em condições igualitárias de diálogo, não se pode falar em mediação. 

Contudo, no espaço macro-étnico a situação parece ser mais animadora, 

pois, diante do processo de globalização, os organismos internacionais têm cada vez 

mais incorporado à sua dinâmica a temática indigenista, devendo pressionar os Estados 

Nacionais de Direito ao reconhecimento e respeito às particularidades étnicas. 

Dessa forma, o cenário internacional parece mais propício a desempenhar 

uma mediação intercultural eficaz, e, a partir daí, fortalecer a interculturalidade a nível 

estatal. Nesse sentido, interessante acrescentar um último exemplo do conferencista: 

Não gostaria de encerrar esta exposição sem antes oferecer um bom exemplo 
de como a instância internacional vem podendo desempenhar um papel 
estratégico na sustentação das reivindicações dos povos indígenas junto aos 
Estados nacionais. Em 1990, tive a oportunidade de participar da elaboração 
do Plano Quinquenal do Instituto Indigenista Interamericano (1991/95), então 
dirigido pelo peruano José Matos Mar. Durante a semana que passamos na 
Cidade do México dedicados à redação do texto, pudemos relacionar mais de 
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uma dezena de documentos produzidos por organismos 
internacionais sustentadores de ideias e recomendações aos governos do 
hemisfério no sentido de promover com a maior rapidez possível a 
democratização de suas relações com os povos indígenas inseridos nos 
territórios nacionais. Pudemos, assim, constatar que, nas últimas décadas, têm 
ocorrido significativas mudanças no comportamento indígena, podendo se 
destacar algumas bastante auspiciosas: o aumento da capacidade de 
organização étnica, permitindo uma atuação mais eficiente no modo de 
pressionar os organismos governamentais; o crescimento de uma tendência 
que leva a afirmar a identidade étnica, bem como sua auto-estima, entendidas 
como núcleo de uma proposta política em condições de igualdade; a 
existência de um crescente número de etnias que, por sua própria iniciativa, 
empreendem o desenvolvimento econômico, bem como a integração no 
mercado nacional, sem abandonar sua identidade e sua tradição cultural; a 
capacidade de se vincular com diversas organizações nacionais e 
internacionais que apoiam o movimento indígena; o aparecimento de 
lideranças próprias, que incluem desde índios monolíngues até intelectuais 
graduados em universidades; o interesse pela política, que os aproxima, com 
reservas, de partidos políticos; o re-encontro com migrantes índios 
localizados em cidades, o que significa uma base de apoio que lhes facilita a 
vinculação com organismos estatais e organizações populares urbanas; e, 
finalmente, a identificação, no plano mundial, com o destino de outros povos 
indígenas com os quais dividem problemas similares e com os quais entram 
em entendimento.  

É, então, quando os indígenas encontram-se em igualdade de posição com 

os não-índios que se pode falar em contato dialógico com possibilidades de eficácia. E o 

cenário internacional tem permitido alguns avanços nesse sentido, poucos ainda, mas 

merecedores de destaque. 

Assim, a revisão da Convenção nº 107 sobre populações indígenas e tribais, 

aprovada pela OIT, em Genebra, em 1957, que trazia ainda referenciais 

assimilacionistas e integracionalistas. Da mesma forma, em 1989, o Conferência 

Internacional da OIT aprovou a Convenção nº 169, após três anos de discussão, com a 

participação de inúmeros representantes de organizações indígenas e governamentais. 

(SOUZA FILHO, PACHECO, 2007) 

Dessa forma, vê-se uma crescente organização dos povos indígenas e uma 

maior articulação, com crescente participação em congressos de trabalhadores rurais, da 

Central Única dos Trabalhadores e do Movimento dos Sem-Terra. Assim, em um futuro 

não tão distante talvez seja possível falar em um diálogo sem as profundas marcas de 

dominação que o Estado Brasileiro, a favor da cultura do capital e dos interesses do 

mercado, tem estabelecido.   
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Vê-se, portanto, que, antes de falar nesse diálogo pacífico 

proposto pela mediação, há de se considerar a necessidade de luta por direitos básicos 

dos povos indígenas. 

As constantes situações de violência enfrentadas por esses povos confirmam 

a dificuldade de se falar atualmente em mediação intercultural, conforme observamos, 

por exemplo, no relatório “A violência contra os povos indígenas do Brasil”, divulgado 

em 30/04/2006, pelo Conselho Indigenista Missionário, encontram-se informações de 

que, nos últimos dez anos, os povos indígenas foram vítimas de 287 assassinatos (média 

de 26 por ano) e sofreram 407 suicídios (média de 37 por ano), sendo ainda marcante o 

crescimento da exploração étnico-racial. 

Essas considerações não devem ser interpretadas como fatores de 

desestímulo à utilização da mediação intercultural. Isso porque é fundamental que a 

sociedade discuta a importância do elemento cultural nos conflitos que envolvem 

populações indígenas. Aliás, a desconsideração desse elemento é fator que dificulta 

ainda mais o entendimento entre índios e não-índios. 

Deve-se, contudo, reconhecer, como dito, a necessidade da continuação da 

luta indígena, para que ela tenha cada vez mais condições de dialogar em igualdade de 

posição com as populações não-índias e com o Estado (igualmente não-índio), 

garantindo inclusive, seu espaço e sua participação em organismos estatais. 

A constatação de que o índio da sociedade atual, assim como o branco, está 

inserido no contexto de globalização e, portanto, sofre influências sociais, econômicas e 

culturais desta, tem sido muitas vezes utilizada como argumento que desconsidera a 

existência do índio na atualidade, deslegitimando sua luta. 

Dessa forma, mostra-se mais uma vez a necessidade de um diálogo que 

considere a questão cultural, compreendendo que a cultura não é algo estanque e está 

sujeita a uma dinâmica que se enriquece com o contato com outras culturas, sem 

descaracterizar-se.   
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4.4 Outros conflitos culturais 

 

Além desses casos específicos, mostra-se importante analisar que dentro de 

uma sociedade, dada as várias influências culturais, pode existir choque entre formas 

diferentes de analisar a mesma realidade. 

Assim, num país extenso como o Brasil, resultado de um processo de 

colonização nem sempre homogêneo em todo seu território, a população do norte possui 

traços peculiares em relação à população do sul, manifestações culturais que não se 

restringem a festas típicas, comidas regionais, músicas, mas que envolvem o tratamento 

familiar, a convivência comunitária, entre outros. 

As próprias gírias locais refletem um vocabulário próprio de cada lugar e 

carregam significados diversos, que devem ser considerados no diálogo. 

Em um mesmo estado da federação, podem-se ver formas distintas de 

relação com a terra, por exemplo. Nesse sentido, observam-se diferenças entre a cultura 

do camponês e do citadino. 

Aquele possui uma relação intrínseca com a terra, fonte de seu sustento, 

símbolo de seu trabalho. Observam-se essas características nas próprias manifestações 

culturais, como por exemplo, nas músicas.10 

O camponês, muitas vezes, não percebe a terra sob a ótica da especulação 

imobiliária e, portanto, em muitos conflitos agrários entre trabalhadores rurais e grandes 

proprietários de terra da cidade, vê-se o acirramento das divergências ante a 

desconsideração do elemento cultural. 

                                                 
10“A vida aqui só é ruim/Quando não chove no chão/Mas se chover dá de tudo/Fartura tem de 
montão/Tomara que chova logo/Tomara meu Deus tomara/Só deixo o meu cariri/No último pau-de-
arara/Enquanto a minha vaquinha/Tiver o couro e o osso/E puder com o chocalho pendurado no 
pescoço/Eu vou ficando por aqui/Que Deus do céu me ajude/Quem sai da terra natal/Em outros cantos 
não para/Só deixo o meu cariri, no último pau-de-arara.” Luíz Gonzaga 
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Também se pode falar em conflitos inter-geracionais, ou seja, 

entre jovens e idosos. Isso porque, como dito, a cultura está em constante transformação 

na sociedade, e, com o passar dos anos os comportamentos sofrem visíveis alterações, 

dificultando muitas vezes o diálogo. 

Nesse sentido, não se deve desprezar o antigo, nem desvalorizar o novo, 

mas tentar mediar possíveis divergências, respeitando o fator cultural. 

É, pois, visível a tentativa de representar essas diferenças com certa 

hierarquia de valores, considerando o sul do país mais desenvolvido,e, portanto, melhor, 

ou, com mesmo raciocínio, prestigiar a cultura da cidade, que reflete o moderno, em 

descaso com os hábitos rurais. 

Nesse sentido, destaca-se uma pesquisa realizada pelo programa 

“Legendários”, divulgado no dia 29 de maio de 2010, disponível no youtube sob o título 

“Élcio Coronato investiga a discriminação com os nordestinos”.)  

Inicialmente, a equipe do programa coloca pessoas com sotaque do 

Nordeste e do Sudeste, ligando para os números de telefone trazidos em anúncios para 

dividir apartamento, em São Paulo. Observa-se ao final que 60% dos anunciantes 

contatados mentiram acerca da disponibilidade do local, para não dividir quarto com 

nordestinos. 

Em seguida, o programa apresenta um repórter entrevistando pessoas com 

perguntas como: “se você tivesse o poder de mandar os nordestinos embora, você 

faria?” Algumas pessoas dizem “não, porque eles trabalham como porteiros dos nossos 

prédios, na faxina” (Rio de Janeiro), outros fazem comentários como “não ficaria feliz, 

mas também não ficaria triste” (São Paulo). Isso quando indagados frente às câmeras. 

Depois, a equipe do programa inventa duas ONGs : a 100% Rio e a 100% 

São Paulo, atuando o repórter Élcio Coronato como “militante preconceituoso”. Nesse 

sentido, ele solicita assinaturas em um abaixo-assinado, propondo à Assembléia 

Legislativa um projeto de lei que visa que o governo carioca/paulista arque com os 

custos da volta dos nordestinos às suas cidades de origem, ou utilizando os termos do 

programa objetiva a “expulsão” dos nordestinos de São Paulo e do Rio de Janeiro.  
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No Rio de Janeiro, são consultadas, ao vivo, 15 pessoas, e, dessas, 

10 se disponibilizaram a assinar o documento. O que impressiona ainda mais são alguns 

comentários como: “fazem muita sujeira”, “ocupam um lugar que não existe”. Um 

rapaz utiliza inclusive expressões que normalmente são utilizadas para animais, como 

“procriaram”, “proliferaram”, para referir-se ao aumento da população nordestina no 

Rio de Janeiro. Essas falas foram gravadas através de câmeras escondidas. 

Em São Paulo, o programa apresenta um placar de 11 pessoas 

disponibilizando-se a assinar o papel, enquanto 9 se negaram. Algumas pessoas 

pareciam indignadas com o preconceito, mas outras faziam comentários como: “Não 

vou assinar isso não. Sem nordestino, não vai ficar ninguém para recolher o lixo.” 

Ao final, o programa apresenta o resultado geral de que 55% das pessoas 

concordaram em assinar o papel pela expulsão dos nordestinos. 

Nota-se, pois, que o conflito entre culturas no Brasil não se apresenta tão 

oculto como pode parecer em uma análise mais superficial, acrescentando-se, dessa 

forma, que é importante considerar o fator cultural nos conflitos cotidianos, que, 

eventualmente, já foram inclusive mediados neste país. 
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5.  CONCLUSÃO: O MUNDO PODE SER UM SÓ 
Imagine there´s no heaven 
It´s easy if you try 
No hell below us 
Above us only sky 
Imagine all the people 
Living for today 
 
Imagine there´s no countries 
It isn´t hard to do 
Nothing to kill or die for 
And no religion too 
Imagine all the people 
Living life and peace 
 
You may say, 
I´m a dreamer 
But I´m not the only one 
I hope some day 
You´ll join us 
And the world will be as one 
 
Imagine no possessions 
I Wonder if you can 
No need for greed or hunger 
A brotherhood of man 
Imagine all the people 
Sharing all the world 
 
You may say, 
I´m a dreamer 
But I´m not the only one 
I hope some day 
You´ll join us 
And the world Will be as one 
 
  
 John Lennon  
 (Imagine) 

 
O mundo, apesar de sua fragmentação em continentes e países, representa 

um só. As pessoas, mesmo com suas eventuais diferenças, apresentam em comum seu 

aspecto humano, e, por isso, devem ser respeitadas. 

Fala-se, então, em Direitos Humanos, que transcendem todas essas 

diferenças e singularizam o ser humano pelo necessário respeito à sua dignidade 

humana. 
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  Nesse sentido, quando se refere a um país é comum a atribuição 

de seus problemas sociais à vinda de imigrantes. Dessa forma, atribui-se o problema da 

Itália aos marroquinos, da França aos árabes, da Espanha aos ciganos. 

Observa-se em vários países europeus um contexto de discriminação e 

xenofobia, levando a crescentes estudos sobre a integração e a mediação intercultural. 

Acerca do questionamento inicial sobre a existência de conflitos entre 

culturas no Brasil, observa-se que esse país apresenta resquícios do conflito colonial 

entre as raças branca, negra e indígena, bem como uma colonização diferenciada do 

restante da América Latina. 

Tal conflito muitas vezes traz consigo relações de dominação que dificultam 

o diálogo e a mediação. Mostra-se, pois, necessária a superação dessa situação de 

domínio entre os povos, para que, sem hierarquia de poderes, eles possam dialogar e 

buscar uma melhor convivência, respeitando seus direitos e suas culturas. 

Acrescenta-se, ainda, o intenso fluxo de pessoas para este país, 

diversificando ainda mais as culturas que nele convivem. 

 Dessa forma-se, conclui-se que, ao contrário do que pode parecer, existem 

muitos conflitos culturais no território brasileiro, sendo inclusive comum o desrespeito 

aos direitos humanos. 

A ocultação dessas violações de direitos envolvendo a questão de raças e 

culturas representa a ainda atual discussão acerca da “teoria da democracia racial”, 

desde os estudos de Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda. 

Assim, a análise feita por Maria José de Rezende (1996, p.33) ressalta que 

“a democracia social, enraizada na formação social brasileira, estaria evidente para 

Gilberto Freyre, à medida que os elementos ecléticos do patriarcalismo harmonizavam 

os contrastes e estabeleciam as condições de uma sociedade democrática em sua 

estrutura.”  
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Assim, observa-se que a decadência do patriarcalismo deu-se sem 

rupturas, levando a existência, ainda na sociedade atual, de traços patriarcais, já que a 

democracia brasileira estruturou-se nessas bases. 

Vive-se, pois, ainda hoje, a teoria de que as diversas raças que convivem no 

Brasil encontram-se em harmonia, em respeito, quando na realidade observa-se uma 

situação de dominação hierárquica que dificulta inclusive práticas como a mediação. 

Dessa forma, mostra-se fundamental a desmitificação dessa estabilidade, 

isso quer dizer que os conflitos reais precisam aparecer, para que se possa trabalhar a 

questão cultural no Brasil. 

Começa-se a ver esses conflitos quando se analisa a exploração trabalhista 

de imigrantes latinos, como no caso dos dezesseis bolivianos que trabalhavam em 

condições análogas a de escravos em São Paulo, ou ainda, as dificuldades culturais de 

adaptação dos refugiados que chegam ao Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. 

 Observa-se ainda os constantes conflitos entre indígenas e não-índios, em 

que ainda hoje tenta-se negar a identidade e a cultura daqueles, subjugando-os ao 

domínio da cultura branca, e impondo-lhes a visão da terra unicamente pelo viés 

econômico do lucro. 

Também divergindo sobre a forma de ver a terra, identificam-se muitos 

conflitos entre camponeses e citadinos. 

Conflitos culturais também se observam nas diferentes formas de ver o 

mundo, através do choque entre gerações, entre outros conflitos citados neste trabalho. 

Conclui-se, então, pela necessidade de considerar o elemento cultural nos 

diversos conflitos que se pretende analisar, bem como rever a idéia de que o Brasil não 

apresenta divergências culturais. 

Nesse sentido, mostra-se necessário buscar uma horizontalidade de relações, 

que permita o diálogo e a mediação. A fim de trabalhar a questão cultural nos diversos 

âmbitos em que ela está presente. 
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Dessa maneira, a sociedade precisa discutir mais essa questão, a 

fim de buscar conhecer essa realidade e compreender a importância da ação coletiva na 

construção de uma sociedade intercultural. 

Por fim, chega-se ao final dessa conversa, sobre a prática de um sonho, a 

dificuldade de diálogo e compreensão dos sentimentos. Termina-se esse breve diálogo, 

mas não essa história escrita em linhas tortas, por muitas mãos, sem pressa, sobre um 

desesperado grito em português, tentando não abafar o canto torto feito faca, depois de 

tanto sonho e sangue nessa América Latina. Essa história está apenas começando, 

convidando a seguir imaginando esse mundo sem a divisão em países, sem a 

delimitação de posses, com pessoas vivendo a vida e a paz. 
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ANEXO 1 – Itens do questionário 

Questionário aplicado em atividades de mediação intercultural na Bélgica, em hospitais 

em que se investigava acerca da necessidade ou importância do auxílio de um mediador 

intercultural, para facilitar a comunicação entre a população estrangeira e a população 

receptora, viabilizando o acesso destes aos sistemas básicos de saúde. 

Itens 

EM 

O paciente não concorda com o tratamento proposto pelo prodissional.  

O paciente não confia no tratamento proposto pelo profissional.  

O paciente não respeita o tratamento desenvolvido pelo profissional.  

O paciente cria expectativas irreais de que o tratamento será eficaz em um curto espaço 

de tempo.  

O profissional não entende o comportamento do paciente.  

O profissional considera insuficientemente a cultura do paciente.  

 

Linguagem  

O holandês falado pelo paciente não o permite adequadamente tornar-se compreensível.  

O paciente não entende o conselho do profissional.  

O paciente compreende inadequadamente o holandês, prejudicando a compreensão do 

que o profissional fala.  

 

Professional versus medicina popular  

O paciente  afirma insuficiente para os seus direitos.  

O profissional faz um esforço insuficiente para ajudar o paciente.  

As desvantagens profissional sua posição de poder.  

O profissional pouco explica ao paciente acerca do tratamento de sua enfermidade. 

O profissional tem uma atitude negativa perante o paciente.  

O profissional aborda o paciente de uma maneira que o denigre.  

 

Os fatores externos  



 90 

O paciente não tem dinheiro para pagar o tratamento.  

As condições de vida do paciente são ruins.  

O paciente tem um mau relacionamento com sua família.  

O profissional não dispõe de dados suficientes acerca do paciente.  

O paciente não tem autorização de residência.  

 

Confiança  

O paciente  tem medo de o profissional deixar informações pessoais serem conhecidas 

por outros sem autorização dos seus pacientes.  

O paciente não conta tudo para o profissional. 

 
The client disagrees with the treatment the professional propose. 

The client doesn´t rust the treatment the professional propose. 

The client doesn´t comply in the treatment the professional propose. 

The client wrongly expected the treatment will be effective in a short time. 

The professional doesn´t understand the client´s behaviour. 

The professional take insufficiently in consideration the client´s culture. 

 

Language 

The client speaks Dutch inadequately to make himself understandable. 

The client doesn´t understand the advice of the professional. 

The client understands Dutch inadequately to understand the professional. 

 

Professional vs. Popular medicine 
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The client insufficiently asserts for his rights. 

The professional makes an insufficient effort to help the client. 

The professional minuses his powerful position. 

The professional explains the client too little about the disease of treatment. 

The professional has a negative attitude towards the client. 

The professional approaches the client in a denigrating manner. 

 

External factors 

The client has no money to pay the treatment. 

The client´s living circumstances are bad. 

The client has a bad relationship with his/her family. 

The professional haven´t sufficient data at one´s disposal. 

The client has no residence permit. 

 

Trust 

The client is afraid the professional let information know about others without the 

clients permission. 

The client doesn´t tell everything to the professional. 
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ANEXO 1 - Itens do questionário  

Questionário  

Itens  

EM  

 

 


