
   

Revista Portuguesa de Educação

ISSN: 0871-9187

rpe@ie.uminho.pt

Universidade do Minho

Portugal

Rego Santos, Miguel Anxo

Inmigración, interculturalismo e proceso  educativo: a escola como vector estratéxico

Revista Portuguesa de Educação, vol. 13, núm. 1, 2000, pp. 5-22

Universidade do Minho

Braga, Portugal

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37413102

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=374
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37413102
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=37413102
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=374&numero=1800
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37413102
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=374
http://www.redalyc.org


Revista Portuguesa de Educação, 2000, 13(1), pp. 05-22
© 2000, CEEP - Universidade do Minho

Inmigración, interculturalismo e proceso
educativo: a escola como vector estratéxico

Miguel Anxo Santos Rego
Universidade de Santiago de Compostela, Espanha

Resumo

Este artigo tem como eixo central a análise da escola como vector estratégico

em tempos de afluência imigratória nos países ibéricos. Esta mudança de

tendência nos fluxos migratórios, com os seus condicionantes históricos e

sócio-políticos, obriga a uma transformação do olhar em torno da escola e do

seu papel no desejável fortalecimento da sociedade civil nestas latitudes da

União Europeia. Abordamos, entre outras questões, a associação induzida

entre imigração e conflito, as interconexões entre imigração e discurso

intercultural e, finalmente, a necessidade de articular uma intervenção

pedagógica consistente, criticamente inclusiva.

Introducción
Nunca como agora se teñen feito tan visibles na ribeira sur e na

esquina atlántica de Europa os refluxos da historia. Dunha historia que, lonxe

de ter rematado, parece lubrificar as súas turbinas nun tempo caracterizado

pola revisión dos eixos narrativos na vida das xentes e dos pobos.

A nosa alusión ó refluxo histórico, que estamos experimentando —

como todo refluxo, dun xeito agridulce — nestas latitudes, entenderase

perfectamente desde unha condición, arquetípicamente situada nun

imaxinario colectivo, que non ofrece mácula de dúbida. Coa

contemporaneidade, temos solidificado unha identidade que non é allea a

unha cuestión central no texido social; referímonos ó tópico da Emigración vs.

Inmigración. 



Se somos non só linguaxe, como diría Heidegger, senón tamén

memoria, debemos exercitala, e temos que facelo con sentido crítico, sen

complexos vergonzantes, dando pulo a un pensamento deliberativo sobre o

pasado, que axude a entender o presente, pero tamén a ir desbrozando

proxectos de interese estratéxico polas súas implicacións na mellora da

sociedade civil.

Movidos pola necesidade económica, ainda que non só por ese factor

de supervivencia, a mirada dos españois (coa dos galegos á fronte) e

portugueses foi americana antes que europea. Ás terras ultramarinas

chegamos como conquistadores e, despois da obrigada descolonización,

voltamos como emigrantes. Alí temos unha parte senlleira dos nosos

referentes, nomeadamente dous idiomas que nos aproximan e nos chaman

de cotío a unha meirande comprensión e asociación nos eidos da cultura, da

educación, da política, e da economía.

Efectivamente, os tempos cambian e as mudanzas socio-económicas

teñen catapultado outras tendencias nos fluxos migratorios. Moitos, para min

demasiados, concidadáns viven no estranxeiro. Sen embargo, xa non se nos

identifica, alomenos de xeito directo, como país de emigrantes, senón como

nacións de inmigración emerxente. 

Ainda situados entre os territorios europeos con menor tasa de

traballadores extra-comunitarios (caso español: entre o 1.5% e o 2% da

poboación censada), tódolos datos e previsións apuntan a un crecemento

sostido nos vindeiros anos, coa posibilidade real de que a proporción de

inmigrantes se doble no breve prazo de cinco anos. E non busquemos só as

razóns no crecemento económico e na necesidade de traballadores

estranxeiros para determinados sectores da actividade productiva. Factores

non estrictamente económicos, en especial as redes comunitarias e familiares

teñen contribuido a explicar os movementos migratorios. Españois e

Portugueses levan séculos entreverando lazos culturais e canles de

comunicación ultramarinos, e algo tense que notar.

Inmigración e legalidade: unha referencia ó caso español

Falando de España, a evolución dos acontecementos relacionados

coa entrada, legal e ilegal, de inmigrantes nos derradeiros anos xustificou
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plenamente o cambio da lei 7/85, chamada Lei de Estranxería, orientada a

dificultar a instalación duradeira e pensada para traballadores que veñen sen

a familia e con plans de retorno breve, por outra con maior axuste situacional;

sinxelamente, os inmigrantes non están de paso e teñen a intención de

quedarse a vivir connosco. 

Nestes intres, sin que sexa posible esquecer o influxo de casos de

racismo popular como os do Ejido (poniente almeriense, Andalucía), ou de

Tarrasa, en Cataluña, estamos empezando a decatarnos de que o noso

modelo de xestión das migracións é manifestamente mellorable, xa que está

basado nunha lei, a de 1985, que poñía moi difícil ó inmigrante conseguir un

permiso e ainda máis renovalo; unha lei sin familia e sin integración, que ten

producido nos inmigrantes inestabilidade xurídica e exclusión social (Izquierdo

Escribano, 1992, 2000).

De ahí que a Lei Orgánica 4/2000, de 11 de xaneiro (Boletín Oficial do

Estado –BOE- 12/01/00) represente algo máis que unha norma sobre dereitos

e libertades dos estranxeiros. Constitúe tamén unha lei sobre a integración

social destas persoas, que esixe dos distintos actores (poboación que vive por

e para a propiedade familiar, políticos locais, empresarios, inmigrantes) o

cumprimento dos deberes e o respeto dos dereitos. 

Por medio desta Lei Orgánica crease o Consello Superior de Política

de Inmigración (Art. 61), no que participarán representantes do Estado,

Comunidades Autónomas e Municipios; e anuncia a constitución dun "Foro

para la Inmigración" (Art. 63), tripartitamente configurado por representantes

das Administracións Públicas, das Asociacións de Inmigrantes e das

Organizacións Sociais de Apoio (Sindicatos e Organizacións Empresariais

con interese e implantación no ámbito inmigratorio. Este Foro constitúe o

órgano de consulta, información e asesoramento en materia de inmigración.

Debemos dicir, a modo de apunte que ilustre ó lector sobre a

importancia e o encaixe político da ley chamada "de estranxería" na España

de hoxe, que foi a única votación importante que perdeu o goberno do centro-

dereita na pasada lexislatura parlamentaria. O seu empeño en recortar

posibilidades de integración ós inmigrantes non consigueu apoio do resto dos

grupos políticos. A lei foi aprobada cando xa estaban quentando os motores

electorais, e agora o goberno non ten moita vontade política de cumplir o
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mandato legal de desenvolver esa ley. Non é difícil deducir o seu argumento,

basado nun programa electoral que acadou maioría absoluta nas urnas.

De tódolos xeitos, a presa sempre é mala conselleira, sobre todo en

asuntos que afectan ó futuro de moitas cousas. Unha sinal positiva xa se ten

producido pois da urxencia pasouse á prudencia na delimitación de pasos a

dar nesa volta atrás. Así pois, confiemos en que a reforma da Lei, anunciada

polo goberno do Partido Popular, derivado das eleccións xerais do pasado 12

de marzo do 2000, non afecte, caso de levarse adiante, a elementos

nucleares do texto vixente, e tampouco supoña o amparo de compoñentes

regresivos que en nada benefician á imaxe e ó avance estratéxico do país.

Xa o somos, pero imos selo dun xeito ben evidente, sociedades

multiculturais. A diversidade lingüística e cultural, xunto coa diversidade

étnica, modularán a nosa representación persoal e comunitaria dentro dun

mundo máis interconectado e globalizado. Formar para ese mundo é o

meirande reto que teñen diante os sistemas educativos. Heteroxeneidade e

complexidade convírtense en pedras angulares na xestión dos asuntos

públicos.

Non creo, coincidindo con Pajares (1999), que o multiculturalismo en

España estea vacunado contra o segregacionismo. Teñamos en conta que,

lamentablemente, teñense dado, e seguen a darse, casos de

segregacionismo político, e mesmo cultural, nalgunha das comunidades

autónomas que conforman o país. Podendo ser así entre os de dentro, ¿qué

esperar de certas instancias cos que veñen de fora?. A cuestión, voltando ó

tema básico, é que desde posicións multiculturalistas é posible entrar e apoiar

o segregacionismo.

A propósito disto, seguindo na mesma liña de soporte teórico,

reflexionemos un pouco sobre ese culturalismo de expresións primarias, tan

presente no xeito en que unha parte da poboación dos nosos países chega a

relacionarse coa inmigración. O multiculturalismo non fuxe sempre desa

especie de culturalismo primario. Quérese dicir que moitas persoas, tal vez a

maioría, están dispostas a aceptar que os inmigrantes veñan, sexan

instalados, e desenvolvan a súa cultura, pero non están dispostas a aceptar

ningún mestizaxe, nin queren saber nada dese camiño.
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Teñen certa razón quenes advirten dos peligros que pode comportar a

lectura acrítica do concepto de etnia, esencialmente asociado ó de etnicidade.

A miúdo, plantéxase desde o grupo maioritario do país receptor unha posición

que conleva tintes segregacionistas. ¿En qué se nota?. A miña opinión,

compartida por algún que outro analista, ten que ver coa empecinada

referencia á etnicidade como vínculo cultural entre as xentes dunha mesma

orixe que as separa, irremediablemente segundo ese posicionamento, das

demais persoas.

Percíbese, xa que logo, a modo de unión esencialista, situada por

enriba de calquer outra relación humana que poidan manter en contacto coa

sociedade de acollida. Aparecen así as afirmacións de que os inmigrantes

viven pechados sobre sí mesmos, movéndose só cos seus paisanos, e

formando comunidades apartadas (Cohn-Bendit e Schmidt, 1995), cando en

realidade a formación de minorías étnicas ven dada pola actitude da

sociedade receptora

Cómpre mencionar neste punto a nosa coincidencia con Pajares

(1999, p. 86 e seguintes). En España, agás no caso dois xitanos, os

inmigrantes apenas constituiron ainda minorías étnicas, se entendemos por

tales comunidades basadas en rasgos culturais comúns transmitidos de

xeración en xeración. E bastante difícil, por outra parte, reproducir estilos de

vida diante de estructuras sociais  e institucionais totalmente alleas ás do

orixen.

Inmigración e conflicto: unha asociación inducida
Ese proceso de auxe inmigratorio, que xa principiou, non está exento,

nen moito menos, de conflictos, como corresponde ás interaccións sociais

‘non previstas’, e que obrigan a reaxustar os patróns convivenciais no marco

amplio da comunidade, no que a escola aparece como espacio e lugar de

privilexio para calquer dinámica de acción e de intervención.

Como xa dixemos, recentes e tristes sucesos acaecidos no Estado

Español, de inequívoco carácter racista e xenófobo, están servindo para dar

a voz de alerta sobre as modificacións que se necesitan na acción socio-

política, e para situarnos nunha perspectiva de realismo transformador,

alomenos no que atinxe á toma de conciencia sobre os programas socio-
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económicos, educativos, culturais, etc. xa imprescindibles se pretendemos

optimiza-las expectativas e xestionar, responsablemente, as dinámicas de

cambio (Pajares, 1999).

Temos que identificar, en primeiro lugar, os sesgos perceptivos da

realidade, pois son os que dificultan toda interacción orientada á prevención

dos conflictos graves, e determinan ademais pautas de comunicación

asimétricas, con tendencia a aumentar e a facerse perigosas a medida que

sube a competitividade económica. Hai que ter en conta que as percepcións

non están precedidas pola reflexión e ponderación críticas, senón que

responden a automatismos, e por iso cómpre velas en conexión coa

identidade individual e social.

Se a cuestión da inmigración é percibida únicamente como problema

e conflicto é porque a información e o interse sobre a mesma está centrada

en aspectos onde o noticioso obedece máis á condición de inmigrante que a

outros factores en sí mesmos (casos de delincuencia, por exemplo, nos que,

presentándose como actos duns "inmigrantes", transmiten implícitamente a

criminalización de todo un colectivo). 

Hai delincuencia entre os inmigrantes e hai delincuencia entre os

autóctonos dun país, chámese como se chame o país. Agora ben, cando

algún inmigrante comete un delito, a opinión ‘pervertida’ xa existente sobre a

inmigración acentuase porque ese delito sirve, en moitas mentes, para

demostrar a sospeita, isto é, que os inmigrantes son delincuentes. Non hai

forma máis sintética de referir a maneira en que actúan os prexuizos racistas,

ás veces favorecidos polos enfoques derivados de institucións ou dirixentes

públicos.

Antes falabamos da coñecida en España como "Lei de Estranxería" e

dicíamos que poucas veces se ten prestado tanta atención a unha norma

legal. A controversia desatada non atinxe só á pretendida mellora dun status

xurídico, senón á forma, desestabilizadora, de lanzar unha expectativa de

inminente presencia masiva de inmigrantes no Estado Español. 

Desde os medios, e non só desde o goberno, emiteuse a profecía

descalificadora do "efecto chamada", como si se tratara, en palabras dun

notorio xurista, dunha lei desmedidamente altruista, froito dunha alucinación

autista de quenes ignoran os nosos compromisos con Europa, que arrastraría
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inevitablemente un aumento incontenible da inmigración, axeitadamente

estigmatizado en termos de incremento das mafias, unha mensaxe que chega

moito máis doadamente na súa connotación peyorativa (De Lucas, 2000). De

novo, unha cousa é que haxa aumento dos fluxos migratorios, pero outra é

afirmar, como feito indiscutible, unha relación causa-efecto entre lei, chegada

de inmigrantes, e conflicto social.

Pola contra, poucas veces se trata en profundidade dos efectos

positivos da inmigración, entre outros do que ten representado como proceso

de movilidad espacial e social, que ten permitido a ocupación de todo o

espacio terrestre e a mellora das condicións de vida da humanidade (Capel,

1997).

Desde logo, non se enfatiza suficientemente o enfoque da inmigración

como un dos actores principais do desenvolvemento económico e social dos

pobos. A percepción necesaria é a do inmigrante unida ó desenvolvemento

recíproco entre países, sen perxuicio dos indispensables marcos de equilibrio

no concerto internacional. 

Tampouco se trata só de saber cantos son, onde están, en qué

traballan, se a súa situación e legal ou non (Muñoz Martin, 2000); hai que

poñer en práctica campañas extensivas de sensibilización e información, que

rompan esa imaxen monolítica e abstracta de "inmigrantes", para procurar o

coñecemento da súa realidade concreta, sociolóxica, relixiosa, persoal. Non

estaría de máis interesarse polo seu imaxinario respecto do país ó que se

dirixen ou non que desexan vivir, ou indagar un mínimo sobre elementos

fundamentais da súa identidade e das súas referencias culturais.

O papel da escola neste proceso de cambio perceptivo, e de acción

social, debe ser analizado nos seus xustos termos, a saber, con paixón

equilibrada. Resulta inxenuo, a estas alturas da historia, atribuir á institución

escolar un poder que non posúe, por máis que le concedamos influxo grande,

e mesmo determinante na configuración actitudinal e motivacional das

persoas (cfr. Lan & Preissle, 1998).

Auxe inmigratorio e discurso intercultural
En calquer caso, estamos socio-moralmente obrigados a concretar as

bases dunha educación intercultural dentro e fora da escola, no nivel formal e
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no nivel non formal da educación, abranguendo a implicación comunitaria

como resorte de avaliación nos contextos reais, que teñen, queiramos ou non,

unha dimensión económica. E deberíamos ter aprendido que a prosperidade

económica duns cuantos a costa de míseras condicións laborais de moitos

equivale á quiebra moral, e sen mínimos éticos, afortunadamente, non resiste

estructura social algunha (Santos Rego, 1994; Touriñán & Santos, 1999).

Estamos de volta e media en moitas cousas da vida, e isto non remata

coas esperanzas de moitos de que sempre podemos mellorala sorte dos

humanos, incluindos nos mesmos. Tamén sabemos da enorme distancia entre

os ideais educativos e a realidade social. Sin embargo, recollendo as palabras

de Siguan (2000), unha sociedade ideolóxicamente empapada coa moral do

éxito económico, que aumenta cada ano a distancia entre pobres e ricos,

entre integrados e marxinados, é unha sociedade inviable a longo prazo;

desde logo, o que non permite é agardar moita converxencia entre valores

sociais e valores educativos.

Por outra parte, non se trata só de dixerir axeitadamente, sin

complexos, unha certa prosperidade económica, senón de disminuir fallas

cognitivas na lembranza histórica. Temos que supera-lo medo á

incertidumbre, a esa especie de ‘eterno retorno’ que proxecta en moitos de

nos o medre da inmigración. Españoles e portugueses sabemos, no fondo,

canto se parece, ou se ten parecido, a nosa vida á destas persoas que agora

chegan ata aquí. ¿Sospeitan os veciños de El Ejido — inquiría fai días un

editor hispano — que a imaxen perseguida é a turbadora evocación do que un

día foron? (Baltasar, 2000).

Así as cousas, o coñecemento do que dispomos indícanos que non é

o mesmo falar de ‘multiculturalismo’ — concepto meramente descriptivo —

que de ‘interculturalismo’, concepto normativo, que compromete a unha

acción con obxectivos claros. E que obriga a pensar en serio unha

comunicación intercultural polo que discurra o desenvolvemento de

competencias favorecedoras do respeto ás distintas sensibilidades,

afianzando métodos de aprendizaxe e de traballo que funcionen como

garantías metodolóxicas para a superación positiva dos conflictos. 

Así pois, é a mesma realidade a que vencella ineluctablemente os

ámbitos laboral e intercultural a través de indicadores diversos, pero sempre

desde o mesmo feito da chegada de traballadores doutros países e, polo
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tanto, doutras culturas. E non esquezamos que esas diferencias inclúen

tamén diferencias na cultura laboral, ou sexa, distintas crenzas, hábitos e

actitudes respecto do traballo, a innovación, a iniciativa, a cooperación, etc.

(Vázquez Gómez, 1994). 

Faise evidente por iso que non só precisan máis e mellor formación os

actuais e futuros profesores. A conexión insoslayable entre interculturalismo e

vida laboral neste momento histórico precisa dunha sólida avaliación de

necesidades formativas no mundo do traballo.

A inmigración non pode quedar irremediablemente unida á

marxinalidade, entendida en perspectiva socio-económica. Cómpre dinamizar

unha xestión de competencias no ámbito laboral que non discrimine

sistemáticamente ás persoas chegadas de fora. 

Falar de integración dos inmigrantes conleva, non só pero tamén,

posibilidades de promoción no traballo. Aporta unha vía de recoñecemento no

plano material e no marco de vida psico-social (auto-eficacia, motivación de

competencia, etc.). Interesa, do mesmo xeito, afrontar labores de

recalificación profesional que mellore a competitividade laboral dos

inmigrantes, que lles habilite para reubicarse no sistema productivo (Muñoz

Sedano, 1997). A formación profesional, sobre todo para as segundas

xeracións, debe convertirse en pedra de toque básica dos programas de

integración.

A integración non depende só, xa que logo, de políticas públicas. As

oportunidades de traballo e as expectativas de movilidade social ascendente

son eixos fundamentais do progreso material e moral. Pero tamén o acceso

que se facilite, ou non, á cidadanía será punto de inflexión neste percorrido

histórico non nosos países, por máis que diferenciemos os planos xurídicos

dos planos simbólicos (Contreras, 1994) neste particular. Estamos nunha

Europa á que ainda lle falta bastante para estar verdadeiramente unida.

A consideración da cidadanía está condicionada polas tradicións de

cada marco nacional. En xeral, o código da nacionalidade combina os

principios de ius sanguinis e ius solis. O predominio da segunda apunta a un

dereito de entrada á comunidade política polo simple feito de residir

establemente alí ou haber nacido no seu seo. O acento no ius sangunis supón

o recoñecemento polo Estado dunha certa continuidade orgánica da ‘nación’,
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e manifesta unha menor disposición a aceptar como cidadáns ós residentes

non nacionais en termos étnicos, afectando inequívocamente ós

descendentes.

A integración é un proceso gradual e sometido a moitos atrancos. Pero

sempre ten que ver coa optimización comunicativa na sociedade civil. Neste

senso, a comunicación intercultural, non o esquezamos, subsume

competencias cognitivas e afectivo-emotivas; sen elas é imposible establecer

relacións positivas entre individuos con distinto orixen étnico-cultural. Pero

tampouco debemos deixar de lado unha cuestión nuclear na dirección

estratéxica que defendemos, asociada ó benestar e á calidade de vida: a

acción educativa intercultural non se predica, e menos se diseña, pensando

exclusivamente nos nenos, adolescentes ou adultos de procedencia cultural

minoritaria. Representa  unha axenda teórico-práctica que afecta a tódolos

alumnos, pertenzan ou non a grupos minoritarios. Outra cousa sería un

monumental fraude pedagóxico. 

Si é menester coidar de non caer na chamada ‘falacia da identidade

monolítica’ (negación das identidades diferenciais intra-grupo), ¿qué dicir

cando debemos coidar os procesos de socialización do alumnado, sexa ou

non inmigrante?. Neste caso, ¿qué dúbida cabe sobre a importancia do grupo

de iguais e sobre o rol da escola como axente de integración social?.

Sobre a necesaria habilitación: a escola como vector
estratéxico

Xustamente, a escola concíbese como vector estratéxico neste ámbito

porque representa a mellor posibilidade de habilitación para comprender e

saber actuar no mundo plural e diverso. Pero isto non debe facernos perder

de vista que, mentras esa relación intercultural non se asenta e consolida na

sociedade civil, hai leis que cumplir por parte de todos, empezando polas

mesmas autoridades, primeiros garantes da legalidade democrática.

A escola segue sendo un lugar para xogar bazas de futuro. E un dos

poucos espacios nos que ainda paga a pena sementar esperanzas. Con

tódalas dificultades, educar no interculturalismo e sinónimo de educar para o

desenvolvemento, a xustiza, e a comprensión entre os pobos. Desde logo,

cómpre algo de idealismo, pero sen despegar os pes da terra.
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Pouco arranxaremos se todo se reduce a sofisticar concepcións e

tipoloxías, a disminuir puntos de vista etnocéntricos no curriculum, a encher

de retóricos salmos á solidaridade os plans educativos de centro, ou mesmo

a intentar salva-la cara dos programas, epistemolóxicamente lastrados, de

formación de profesores. 

Non negamos a bondade de tales preocupacións e a necesidade de

reformular cuestións clave. Pero, ¿qué pasa cos programas e proxectos de

desenvolvemento dos países que no terceiro mundo xamais levantarán

cabeza se non acordamos parámetros de axuda suficiente e estable?. Non

engañemos nen nos engañemos: só unha auténtica educación para o

desenvolvemento poderá aliviar a desesperación de millóns de persoas

desplazadas pola miseria, a guerra e o esnaquizamento moral do seu propio

ser.

O terceiro sector, a sociedade civil en movemento, está a facer o que

pode, e á miúdo máis do humanamente posible. Pero a magnitude da

necesidade rebasa o seu esforzo e a súa vontade. Precísase a decidida

intervención das nacións ricas. Nesta era dixitalizada, a primacía da razón

instrumental continúa prevalente na sociedade rede (véxase a irracional

revalorización das empresas do sector das novas tecnoloxías na Bolsa). 

Paradóxicamente, estamos mergullados nunha realidade virtual que

chega a trivializar a desgraciada situación de tantos homes e mulleres no

globo terráqueo. Por iso hai que facer máis, non quedarnos na simple

contemplación, vulgarizando a traxedia, como ven de dicir un afamado e

veciño analista (Pérez Mariño, 2000). 

Podemos co-responsabilizarnos do desenvolvemento, a pouco que

nos deixen e apoyen, nas áreas máis deprimidas do planeta, militando contra

toda clase de actitudes paternalistas e neo-colonialistas, aquelas que na

historia únicamente teñen servido para prolongar a exclusión dos excluidos. E

para ridiculizar a idea civilizada de Europa, á que se debe conceder outra

oportunidade de demostrar a súa altura moral no desafinado concerto

mundial.

A interculturalidade non pode ser plantexada como un luxo, senón

como unha necesidade vital na (re)construcción social e comunitaria, sobre

todo, na conformación dunha nova cidadanía que active o progreso moral na
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esfera pública. Non propaguemos falsas expectativas sobre o particular.

Incluso a interesante cuestión da cidadanía multicultural, tal como foi

plantexada e difundida por Kymlicka (1996), ofrece elementos de dúbida

sobre a súa pertinencia se non se refiren, a priori, claves de igualdade real na

vida dos grupos sociais e culturais. Todo iso, naturalmente, sen perxuizo das

ventaxas cognoscitivas acumuladas para a construcción dunha teoría da

xustiza, eido no que non sobran, pero tampouco faltan, afamados pensadores

liberais.

Na época dos grandes adiantos tecnolóxicos, na que empezamos a

senti-los efectos da sociedade-rede, na que coñecemos a amistade

virtualizada, mediada a través de Internet, un dos obxectivos da educación

pregonados polo Informe Delors (1996) ten relación cunha necesidade que se

fai cada vez máis apremiante: ensinar e aprender a vivir xuntos. 

Os fluxos migratorios, e de xeito específico, o aumento da inmigración

aparecen como feitos estructurais, cada día menos coxuncturais, e poñen

sobre o tapete a pertinencia dunha educación favorecedora da convivencia e

da equidade, vertebradora e non exclusora. Partindo da premisa de que entre

os estranxeiros dase a mesma diversidade que entre os autóctonos.

Costa recoñecelo, pero é verdade que en España apenas se falaría da

educación intercultural se non fora pola crecente presencia de alumnos

pertencentes a familias inmigrantes. Non hai mais remedio que aproveitar esa

circunstancia para unha abordaxe curricular da interculturalidade, con

calidade nos materiais e valor pedagóxico nos contidos, pero sin estar

pendentes de si nunha zona ou un centro hai ou non alumnado procedente

dun grupo de inmigrantes.

Inmigración, educación e acción docente
A escola ten que elevar e non minar a moral, o ánimo dos inmigrantes

e das súas familias. A preparación dos mestres adquire neste asunto toda a

súa crucialidade. Da acción docente dependen aspectos nada despreciables

do proceso de socialización, e por iso cómpre prestar atención ás actitudes

que modulan o contacto cos "outros". A primacía de actitudes cheas de

estereotipos e prexuicios afecta negativamente ás expectativas, capacidades,

e posibilidades das nenas procedentes de grupos minoritarios. Cando alguen
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se sinte rexeitado, estigmatizado, pretender algún efecto emancipador desde

a escola é ridículo.

Permítaseme, por ilustrativo, referir o exemplo mencionado por

Larrañaga e Ruiz (1996), que recollo de Vila (2000, p. 26). Trata da

incorporación activa de tres nenas magrebíes a unha escola dunha localidade

rural de Vizcaia (País Vasco). Tal incorporación foi axudada por un marco de

percepción hacia Loubna, a maior das hirmáns, de dez anos, no senso de vela

como alguen que sabía cousas que os demais non sabían. 

As profesoras e profesores destas rapazas estaban preocupados pola

integración das nenas. Así, para recabar informacións e coñecementos que

lles axudaran na súa práctica educativa viaxaron a Marrocos. Unha vez de

volta, organizaron unha actividade para todo o centro escolar sobre a

realidade daquel país, a través de imaxes e fotografías. Loubna foi consultada

sobre o tipo de imaxes a expor. Xa na exposición, escribeu en árabe diante de

toda a escola para ilustrar algunhas desas imaxes. 

E xurdiú o recoñecemento público en forma de admiración posto que

sabía facer algo tan difícil como a escritura en árabe. Tal mostra de

recoñecemento foi acompañada dun sentimento de orgullo polo seu e de

aprecio polos demais. 

En definitiva, a incorporación activa da poboación inmigrante á vida

escolar e comunitaria depende da maneira en que se saiban crear marcos de

comunicación, de tal xeito que se consiga evitar a identificación das familias

inmigrantes como un factor perturbador. Non extrañan xa certas voces que

veñen reclamando a presencia activa de mediadores(inter)culturais no ámbito

da "cidade educadora".

Moitas son as cuestións que cómpre especificar nunha dinámica de

xestión para o cambio sostido e fornecedor de mellores actitudes hacia o

interculturalismo na escola e na sociedade en xeral. 

Temas como os enfoques acerca do aprendizaxe nos alumnos

inmigrantes, as políticas sociais e educativas diante da inmigración, a

formación do profesorado, a xestión dos conflictos, a motivación e os

procesos educativos en contextos de diversidade cultural, a organización dos

centros, o curriculum na escola intercultural, etc. conteñen elementos de

interese estratéxico que non poden obviarse a menos que pretendamos

sombrear ainda máis o cadro da irresponsabilidade nos asuntos sociais.
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Unha teoría da acción educativa neste eido ten que reparar en que

algúns dos grandes desafíos da experiencia persoal e colectiva na

inmigración derivan dos conceptos de ‘marxinalización’ e de ‘diferencias

culturais’ (Lan & Preissle, 1998). Do que non hai dúbida é de que a

marxinalización social ("ghetoización") é consecuencia irrebatible dos

procesos e prácticas discriminatorias, que tan a miúdo se asocian,

espúreamente, ás diferencias culturais nunha sociedade hexemónicamente

artellada desde crenzas e valores dun grupo maioritario. A mesma alusión á

diferencia cultural se ten entendido, caso norteamericano por exemplo,

referindo unha falta de acceso á linguaxe de prestixio social, pero tamén como

carencia de coñecemento común e deficit daquelas destrezas que a corrente

principal da sociedade ten como necesarias nese contexto. 

Se fixamos a nosa atención na importante dimensión curricular, e sen

pretender ningunha exhaustividade, seguramente poderíamos consensuar

algúns compoñentes para mellor artellar plans de futuro na institución escolar

(cfr. Parks, 1999). Entre outros, permítasenos propor a consideración destes:

1. Educación do carácter, que axude ós estudiantes a comprender

que as cualidades de ser unha boa persoa teñen expresión

engadida nas prácticas culturais, sen que os individuos teñan que

demostralas únicamente no seo do seu propio grupo.

2. Educación moral, que axuda a clarexar principios de conducta ética

a fin de promover comprensión, respeto, coidado e sentido de

equidade hacia tódalas persoas.

3. Educación para a paz, que se deriva da calidade nas interaccións

humanas sempre que se consiga minimizar o efecto pernicioso dos

conflictos graves.

4. Mediación entre iguais e resolución de conflictos, que supón a

posta en marcha de estratexias reductoras do racismo, aberto ou

encuberto.

5. Alfabetización emocional e capacitación en técnicas de intelixencia

emocional, que axuden a unha mellor xestión dos temores e

resentimentos daqueles estudiantes en situacións de incomprensión,

ou que pasan por experiencias de conflicto interracial.
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6. Aprendizaxe cooperativo, a fin de operar na intervención

pedagóxica con técnicas que activen as zonas de

desenvolvemento próximo (ZDP) dos alumnos, fomentando a

interacción positiva en grupos étnica e culturalmente heteroxeneos,

a tutoría de iguais, e a xestión equitativa da motivación de éxito na

escola.

7. Aprendizaxe de servicio, que sirve para construir a comunidade e

proporcionar ós estudiantes experiencias propositivas con persoas

de clase social ou grupo étnico coas que non interactúan a miúdo.

8. Educación antiviolencia, ensina ós estudiantes a recoñecer

situacións problemáticas e a adoptar medidas que logren reducir as

conductas violentas que resultan de influxos racistas, caso por

exemplo do que ocurre coas pandillas, tribus urbanas,etc.

9. Ensino do pensamento crítico, que axude a elaborar xuicios ben

fundados, a revelar supostos non declarados no discurso, a avaliar

fontes de información, analizar argumentos, estimular a

imparcialidade, controlar a impulsividade na acción e crenzas, e ter

en conta outras perspectivas.

Nesta mesma lonxitude de onda, cómpre ter claros, do mesmo xeito

que Banks (1993, 1995), algúns compoñentes de alcance preventivo na loita

contra a discriminación desde as instancias escolares. Vexamos eses

compoñentes:

1. Integración de Contido: trátase de usar exemplos, datos, e

información en xeral desde unha variedade de culturas para ilustrar

os conceptos clave, principios, xeneralizacións e teorías nas áreas

de contido.

2. Construcción de coñecemento: trátase de axudar a que os

estudiantes entendan como se crea o coñecemento, e cómo este

coñecemento é influido por razóns de raza, etnicidade, xénero, e

clase social.

3. Reducción do Prexuizo: alude fundamentalmente ó

desenvolvemento de estratexias que axuden ós alumnos na

formación de actitudes raciais positivas.
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4. Unha Pedagoxía da Equidade, a través de técnicas de intervención

pedagóxica que promocionen a cooperación e inclúan os estilos

culturais e de aprendizaxe dos distintos grupos.

5. Unha cultura escolar de capacitación e habilitación (empowering),

creando un ambiente de aprendizaxe no que os estudiantes dos

diversos grupos raciais, étnicos e sociais sexan valorados e cheguen

a experienciar respeto, estímulo, e sentimentos de pertencia.

O interculturalismo servirá ós propósitos señalados se axuda a impedir

a exclusión social. Do contrario, non servirá para moito que tratemos de lustrar

a súa presencia no discurso educativo e no curriculum escolar. A política debe

conter nos seus programas o recoñecemento e o respeto activo da

diversidade cultural (Bilbeny, 1999). 

Pero non chega con predicar que somos tolerantes e admitimos o

pluralismo cultural. A democracia en serio, a que se afana no logro da

equidade entre os cidadáns, non pode pasar de longo por aquelo que supoña

un apoyo sostido ás relacións de contacto e intercambio entre persoas e

culturas. Non albiscamos outra forma de facer crible a configuración normativa

dunha pedagoxía intercultural, socioeducativamente crítica, pero ben

pertrechada de contidos e instrumentos como para facer posible a

construcción de comunidades de aprendizaxe mútuo dentro e fora dos

recintos escolares.
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INMIGRATION, INTERCULTURALISM AND EDUCATIONAL PROCESS: THE

SCHOOL AS A STRATEGIC VECTOR

Abstract

This article deals with school as a strategic vector in countries like Portugal

and Spain, where inmigrant population has increased in the last years. This

change of tendency in relation with migration flows, included historic and

socio-political determinants, results in another view about school and about its

role in the desirable strenghtening of civil society in this part of European

Union. Among other aspects, we pay attention to the induced link between

inmigration and conflict, the dialectical proximity of the inmigration reality and

intercultural discourse. Finally, we pose the need to articulate, in inclusive

terms, a valid educational intervention.

IMMIGRATION, INTERCULTURALISME ET PROCESSUS ÉDUCATIVE: L’ÉCOLE

COMME VECTEUR STRATÉGIQUE

Résumé

Cet article a comme noyau centrale l’analyse de l’école comme vecteur

stratégique en temps d’affluence de l’immigration dans les pays ibériques. Le

changement de tendance des flux migratoires avec les conditionnements

historiques, sociaux et politiques, nous oblige à un nouveau regard de

l’entourage de l’école et de son rôle dans la société civil dans les latitudes de

l’union européenne. Nous parlons de plusieurs questions, la dualité

immigration et conflit, des interconnections entre immigration et discours

interculturel et finalement, du besoin d’élaborer une intervention pédagogique

solide et critique.
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