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 1 . INTRODUÇÃO 
 
O atual processo de globalização econômica gera enormes distorções de todo tipo 
porque não vai acompanhado de um correlativo processo de mundialização dos 
direitos, da extensão da condição de cidadãos a todas as pessoas sem exceção alguma. 
Hoje é necessário falar já de uma cidadania mundial ou global, bem como ir nos 
dotando dos instrumentos necessários para fazê-la efetiva e não retórica. Mas como isto 
não acontece ainda, então lamentavelmente se pode dizer que: “Um dos rasgos 
definitivos de nosso tempo é o incremento da fratura social e política devido ao 
aumento imparável da desigualdade que afeta sobretudo a quem sofrem uma privação 
da cidadania (que lhes converte em infra-sujetos de direitos, se não em não-sujeitos) 
por motivos basicamente econômicos e que se projeta na titularidade e o exercício dos 
direitos, em particular os sociais” (J. de Lucas).1 
 
A cidadania consiste não só em ser titular de direitos, senão em saber e poder exercê-
los. O conceito de cidadania se alça frente a toda pretensão do poder público de limitar e 
restringir direitos ou frente seus abusos manifestos. Assim nasceu historicamente em 
Europa o ideal de cidadão (titular de direitos) frente à condição de súbdito (receptor de 
direitos por graça). Sua progressiva, árdua e difícil implantação – sempre por confronto 
e pela força – foi dando à luz o que hoje denominamos de Modernidade. Exercer-se 
como cidadão quase sempre tem um matiz exigente e às vezes até conflitiva, já que todo 
poder, o que seja e ao nível que seja, tende por sua própria inércia interna a limitar e 
coibir, do que a facilitar e alentar o protagonismo cidadão. Existe uma tensão constante 
e dialética entre ser cidadãos exigentes e executores de nossos direitos, ou ser súbditos 
pacientes e agradecidos de quanto vem desde acima. 
                                                 
1J. de Lucas “El futuro de la ciudadanía em la UE ”, en “Repensando a ciudadanía”. 
Fundación EL MONTE (1998) p. 50 
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No entanto, o conceito de cidadania sofre atualmente uma grave e perversa erosão em 
nossas democracias formais. A oligarquia partidária e a banalidade de uma sociedade de 
consumo impulsivo e compulsivo e com ausência cada vez maior de referentes éticos 
coletivos, barateiam os direitos e vão conformando um tipo de cidadãos que os exigem 
e consomem com voracidade, sob a justificativa tão usual e norteamericana de: “Para 
isso pago meus impostos”. Emerge assim cada vez mais uma cidadania exigente mas 
passiva, que espera só que os que foram eleitos abram mais e mais a mão dos direitos. 
Por temor a perder apoios eleitorais, a oligarquia representativa procura sua legitimação 
num barato clientelismo mercantilista dos direitos de maneira que “os indivíduos se 
converteram em consumidores do sistema econômico e clientes da burocracia da 
administração pública. Em troca, recebem mais produtos e uma vida calma, 
despreocupada, como cidadãos, onde a “instâncias correspondentes” já solucionarão 
os problemas. A dependência e a despolitización crescem à sombra dos sistemas da 
ilustração capitalista” (J.Mª. Mardones).2 
 
 2 . IMIGRAÇÃO E CIDADANIA GLOBAL. 
  
A imigração é um fenômeno em crescimento constante na Espanha. Paulatinamente e 
quase sem sentir, os imigrantes foram se fazendo presentes em nossa sociedade, em 
nosso meio de vizinhança e convivência. Em só duas décadas deixamos de falar de 
nossos parentes ou conhecidos que se foram a trabalhar ao estrangeiro e agora falamos 
do vizinho senegalés, ou do marroquino do bazar que há no bairro, ou da mulher 
colombiana que cuida dos avôs, ou dos meninos estrangeiros que vão ao mesmo colégio 
de meus filhos... 
 
Esta realidade está indicando que as pessoas imigrantes são já um componente a mais e 
irreversível de nossa sociedade e que, pelo mesmo, temos de aprender a vê-los e a ver-
nos desde novas perspectivas. Estamos chamados a corrigir preconceitos e estereótipos 
excludentes e a dar-nos conta de que nossa sociedade será cada dia mais multiétnica e 
mais multicultural. Claro que isto não é nada novo, ainda que exista quem pense que 
sim e, alarmados, opõem-se com rotundidade a esta situação que se agrava com a 
chegada contínua de mais pessoas imigrantes. Fingem ignorar ou esquecem que 
nenhuma sociedade foi jamais totalmente homogénea e fechada; e hoje menos do que 
nunca poderia ser. Temos de afirmar, pois, e convencer-nos de que toda vida em 
sociedade foi e é uma mistura enriquecedora de uns com outros, ainda que não isenta de 
tensões e conflitos como tudo que é humano, cuja essência é procurar viver em comum 
(com-viver) superando sempre as dificuldades que implica essa necessidade do ser 
humano. 
 
A imigração é um fenômeno pluridimensional que atua sobre todos os elementos que 
compõem o corpo social. Não é uma exclusiva questão trabalhista, mas que também 
repercute no ensino, na moradia, na cultura na identidade individual e social, na 
convivência, em nossa concepção da democracia, na vigência dos direitos humanos. A 
realidade palpável e inegável é que já as sociedades são cada dia mais multiculturais e 
que vão nascendo novas identidades cruzadas, mestizas. A questão de fundo que emerge 
desta realidade a modo de desafio é como tecer e pôr em pé novas solidariedades sociais 

                                                 
2. J. Mª Mardones, “Análisis de la sociedad y fe cristiana”, PPC (1995) p. 86 
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que assegurem a coesão social e que impeça a exclusão de indivíduos e de amplos 
coletivos étnicos como se fossem cidadãos de segunda categoria ou de nível inferior, 
com uns direitos humanos, sociais e políticos restringidos ou outorgados só em função 
dos interesses de cada conjuntura econômica ou política.  
 
Aceitar com todas suas conseqüências o fato multicultural deveria supor entrar num 
processo a meio e longo prazo para chegar a uma profunda revisão de nossos conceitos 
culturais e jurídicos. Revisão que suporia necessariamente relativizar (isto é, saber pôr 
em relação) nossa cultura e questionar alguns supostos de nossa identidade coletiva 
considerados como pilares quase eternos. 
 
“A imigração é hoje uma oportunidade decisiva de transformação e enriquecimento do 
conteúdo conceitual do Estado de Direito e da democracia. A clave de um e outra é a 
garantia e expansão dos direitos humanos, o aprofundamento nesse elemento que é a 
condição de sujeito de direitos: o direito a ter direitos. Pois bem, a imigração é a linha 
divisória onde está em jogo agora nossa capacidade para superar as atuais limitações 
de um modelo de cidadania nacional que constitui cada vez mais uma barreira para o 
desenvolvimento dessa linha expansiva da legitimidade dos direitos. E o mais 
importante é advertir do que não se trata sem mais de uma exigência de humanidade, 
de uma abertura para os que não gozam de nossos privilégios, senão de coerência com 
a lógica mesma dos direitos humanos” (Javier de Lucas).3 
 
Ter em conta a multiculturalidad é um dos desafios do debate social na atualidade. Não 
podemos prever o que irá ocorrendo, mas também não podemos cruzar os braços ante a 
gestão da diversidade cultural. Temos de atuar para evitar a permanência de condutas 
xenófobas e para propiciar todas aquelas iniciativas que permitam o encontro, o 
reconhecimento e a cohabitación num território concreto. Um verdadeiro encontro 
supõe ao menos duas partes iguais na relação. Igualdade de direitos e reconhecimento 
da diversidade cultural são duas exigências para um futuro que já é presente. Um 
presente social que olhe sempre para essa utopia intercultural que formulamos assim: 
“Unir sem confundir e distinguir sem separar”. 
 
 3 . REVISAR CONCEITOS E PRÁTICAS 
 
Muitos atores sociais imersos no mundo das migrações e muitos pesquisadores da 
mesma questão estão constatando que o Estado de Bem-Estar em nosso país (igual que 
em outros países de nosso meio ocidental), tem uns modelos de Serviços Sociais e 
Educativos desenhados para um contexto determinado e para uma população específica; 
mas que, no entanto, dito modelo não está respondendo às novas realidades sociais e 
culturais do momento presente. Em particular, cada vez com maior presença, os 
imigrantes passam a utilizar uns serviços que não estão adequados a eles, não 
respondem a suas expectativas e necessidades, não têm protocolos adequados, não 
contam com pessoal capacitado para compreender sua realidade cultural e social. 
 
Os imigrantes sofrem um dobro déficit: o sócio-econômico e o cultural; ambos jogam 

                                                 
3 De Lucas, Javier (1998). El futuro de la ciudadania em la UE: ¿es posible hablar de 
ciudadanía multicultural? En: Martín Díaz, E. y de la Obra, S. (eds.), Repensando la 
ciudadanía. Sevilla. Fundación EL MONTE, p. 86  
.   
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um papel inegável nas dificuldades de adaptação. Normalmente se estão estudando mais 
os aspectos sociais e socioeconômicos, mas existem outros aspectos, relativos à 
adaptação à mudança de meio sociocultural, pouco estudados. É um campo que afeta à 
psicologia, a psicologia social, a sociologia, a pedagogia social, a antropologia, a 
etnopsiquiatría.  
 
Há alguns temas que merecem ser enfrentados a fim de ir superando as deficiências ou 
lacunas em nosso sistema sócio-educativo. Tenho aqui alguns deles: 
 
PRIMEIRO: As questões que uma situação multicultural propõe à moda de entender a 
construção do conhecimento. Os conceitos, as categorias e as explicações elaboradas 
nas ciências sociais são fruto do desenvolvimento sociocultural de uma região do 
mundo. Ainda que as ciências sociais ocidentais têm pretensões universalistas, cada dia 
está mais claro que são produto de um determinado desenvolvimento de uma região 
concreta do mundo. Estamos num momento no qual há que redefinir muitos conceitos 
até agora inquestionáveis, começando por devolver o sujeito à ciência. Nenhuma 
interpretação pode já ser aceita como única e verdadeira. Neste sentido há que adaptar a 
sociologia, a pedagogia, a educação de adultos, a noção de desenvolvimento... à 
situação multicultural. 
 
Frente ao modelo monocultural ou multicultural, hoje em dia teria que aprofundar e 
desenvolver o pensamento mestiço. Aquelas duas perspectivas (monocultural-
multicultural) fazem parte de um paradigma que legitima o trabalho científico e também 
a sociedade em geral: tanto a diferença excludente como o igualitarismo homogenizante 
podem ser discriminatórios. O pensamento mestiço, ao revés, não aceita a disjuntiva 
entre igualdade e diferença, senão que enfrenta o paradoxo de que somos iguais e 
diferentes. É um pensamento heterogêneo e heterodoxo, um pensamento da tensão, 
informal, irregular, equívoco, ambivalente, indefinido, incoerente. A complexidade da 
realidade nos desorienta, por isso é imprescindível pensar a complexidade e abrir-nos ao 
novo. Muitas das sociedades contemporâneas – e no caso da Europa é urgente – terão de 
reconhecer-se antes ou depois como sociedades de imigração, em que pode ajudar muito 
esta nova proposta do pensamento mestiço, ainda minoritário, mas estimulante e cheio 
de desafios.  
 
SEGUNDO: Um aspecto no terreno de questões mais práticas é, por exemplo, o ensino 
do idioma espanhol como segunda língua a imigrantes, tanto adultos como escolares. 
Desenvolveram-se muito os métodos de ensino de espanhol para estrangeiros, pensando 
num público preferencialmente europeu e norte-americano. Mas quando se trabalha com 
pessoas que procedem de uma imigração econômica se descobre que nem a 
metodologia, nem os conteúdos, nem os valores, nem os pressupostos de tais métodos 
respondem às expectativas, às necessidades e ao âmbito de conhecimentos significativos 
destes imigrantes.  
 
TERCEIRO: Outro assunto de grande importância gira em torno do tratamento que os 
serviços sociais dão ao fenômeno da imigração. Em concreto, a adequação dos 
protocolos e dinâmicas de intervenção que se desenvolvem desde os serviços com 
famílias e pessoas imigrantes, e o desenho de modelos de intervenção adaptados ao 
perfil desta nova população. Com freqüência se cai no erro de pesquisar só aos 
imigrantes e suas dificuldades de integração, mas poucas vezes se analisa a organização 
da sociedade receptora, que também tem que ver nas dificuldades de adaptação dos 
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coletivos de imigrantes. Trata-se de dar um giro: passar de estudar quase em exclusiva 
uno dos pólos da situação multicultural – o imigrante –, para desentranhar mais o outro 
pólo, o da sociedade de chegada. 
 
QUARTO: Por último, ante a presença emergente de pessoas como usuários dos 
serviços sociais e educativos, comprova-se que os agentes institucionais não são capazes 
de enfrentar essa tarefa por eles mesmos. Com freqüência lhes resulta difícil a ação com 
imigrantes pois não dominam seu idioma nem dispõem de instrumentos para o 
entendimento sutil do mundo do outro, nem dos limites que não devem ultrapassar 
quando enfrentam um processo de mudança com famílias ou indivíduos de origem 
imigrante; também não têm suficiente disponibilidade para enfrentar as situações que se 
lhes propõem, que exigem em geral muito tempo. Precisam, por tanto, da ajuda de 
mediadores/as interculturais, que são os que possuem as potencialidades para a tarefa de 
aproximação e compromisso entre a sociedade e os coletivos imigrantes.  
 
 4. OS/AS MEDIADORES/AS INTERCULTURAIS. 
 
A adaptação da sociedade aos coletivos de culturas diferentes – e seu enriquecimento 
humano recíproco graças à chegada de tais coletivos – não vai acontecer de forma 
automática, mas que necessita, entre outras medidas, da formação de agentes ou 
mediadores/as interculturais capacitados para gerenciar e facilitar os processos de 
integração Uma integração que em “Sevilla Acoge” nos agrada definir como “o 
encontro entre duas identidades que se dão sentido mutuamente numa relação social e 
num contexto a definir cada vez”.  
 
Dentro deste terreno da ação social também é muito importante pesquisar a nova figura 
do mediador intercultural, seus papéis e funções. Ainda que a mediação intercultural é 
pouco valorizada ainda em muitos âmbitos profissionais e acadêmicos, e inclusive 
negada como um espaço específico de ação, no entanto desde nossa Associação “Sevilla 
Acoge” trabalhamos pela proposta de normalizar a profissão do mediador/a. Para isso 
falta desenhar modelos de formação para profesionalizar publicamente a função da 
mediação intercultural. Num futuro, a médio prazo, teria que pensar numa titulação 
universitária, similar aos atuais bacharelados, mas por agora isso é ainda um sonho. 
Muitos dos mediadores que estão trabalhando não têm titulação nenhuma (é o caso da 
maioria dos mediadores imigrantes, que não têm homologada a titulação, do grau que 
seja, obtida em seus países). Por isso, ao mesmo tempo que se normaliza a formação 
com uma titulação oficial, teria que reconhecer a trajetória dos que já estão fazendo 
mediação, procurando mecanismos para que experiências de certa duração e avalizadas 
por profissionais, entidades e coletivos de imigrantes possam ser convalidadas com o 
título que se formalize.  
 
Junto a este reconhecimento da formação, é preciso que seja reconhecida oficialmente a 
profissão da pessoa mediadora intercultural. É difícil entender e dar um lugar adequado 
aos mediadores, pois não é uma capacitação reconhecida. Salvo a boa vontade de 
muitos profissionais, que querem assumir este novo espaço de ação social, é normal que 
se relegue a papéis secundários aos mediadores.  
 
Finalmente, é preciso introduzir uma aprendizagem básica da dinâmica intercultural 
entre os profissionais dos serviços sociais e entre os docentes no sistema escolar. O 
mediador intercultural facilita a aproximação e entendimento entre os profissionais e as 
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pessoas imigrantes. Mas o intercultural não pode ser uma questão exclusiva dos 
mediadores, senão uma competência que deve possuir todo profissional enfrentado a 
uma sociedade multicultural e a usuários marcados pela diversidade. 
 
A intervenção de muitos profissionais que trabalham com imigrantes fica inoperante 
porque estes não são conscientes dos mecanismos culturais que os condicionam, a eles 
mesmos e aos usuários. As evidências e os estereótipos se impõem com freqüência, 
dificultando uma ação adequada. Propomos três passos essenciais (seguindo a Cohen 
Emerique) necessários para realizar a virada epistemológica que supõe a dinâmica 
intercultural: 
 
Descentralização: É um processo que permite tomar consciência e distância dos 
próprios referentes socioculturais (étnicos, profissionais, familiares, de classe, etcétera) 
para chegar a uma relativização de meus pontos de vista pessoais e conseguir uma 
verdadeira neutralidade cultural. Isto não é sinônimo de negação de minha identidade, 
senão um reconhecimento assumido desta que me permita a relação com o outro desde 
um nível similar e sabendo tomar distância de mim mesmo. 
 
Entrar no sistema do outro: Consiste em assumir uma atitude de abertura, um esforço 
pessoal de curiosidade para descobrir o que faz sentido e valor para o outro, para dar-lhe 
a palavra e a oportunidade de expressar o significado de suas atitudes, suas idéias, seu 
status, suas crenças. O objetivo é compreender o marco de referência da pessoa, o 
sistema de valores que guia seus comportamentos e reações. 
 
Negociação-mediação: É a fase de resolução de problemas, quando se chega à fase da 
crise, quando os códigos culturais presentes, por sua grande distância ou por sua 
oposição, entram em conflito e sente a ameaça de identidade. O objetivo é conseguir um 
acordo mínimo que evite a violência simbólica, mediante a que um dos protagonistas 
impõe seu código ao outro. A técnica de negociação-mediação procura a criação de 
terrenos comuns de reconhecimento, normas novas, relações recriadas. 
 
Os mediadores/as interculturais sabem estabelecer a ponte entre as pessoas, famílias ou 
grupos de pessoas imigrantes e a sociedade de chegada. Sabem situar-se muito bem 
entre ambas culturas, dominam os dois idiomas e compartilham a experiência do 
desenraizamento e do esforço de adaptação a uma nova realidade. Utilizam também sua 
própria experiência intercultural, pois tiveram que realizar neles mesmos essa 
articulação entre dois ou mais códigos culturais, mediante uma busca de compromisso e 
de negociação interior. Eles/as podem favorecer o encontro de um espaço de diálogo e 
de compromisso entre a maioria e a minoria, único caminho para evitar a violência 
simbólica onde um – geralmente da maioria – impõe suas normas e valores ao outro. 
 
Tradução voluntária de Eliana medeiros e Marcelo Andrade 


