
Globalização, educação e diversidade cultural

Resumo:   Este  artigo  busca  analisar  as  relações  entre  Globalização,  educação  e 
diversidade cultural utilizando como método a pesquisa bibliográfica.
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Introdução

 

Os problemas da Globalização e as conseqüências e desafios que ela coloca a 
respeito de assuntos como a biodiversidade, a diversidade cultural e a educação, estão 
fundamentados  na  perspectiva  histórica  da  ocidentalização  do  mundo,  iniciada  pela 
dominação  colonial  européia  desde  o  século  XV  e  ratificada  pelo  poderio  norte-
americano em todas as esferas, com seu poder de “disseminar cultura”. Tal dominação 
do etnocentrismo ocidental, amparada por uma ideologia neoliberal, abrange não só o 
domínio  econômico-financeiro,  mas  também  o  controle  da  informação  e  das 
comunicações referentes às grandes empresas multinacionais,  impondo, dessa forma, 
uma “padronização” cultural.    

 A  Globalização  tem  sua  limitação  mais  grave  no  feito  de  não  possuir  um 
modelo de sociedade viável. A educação, concebida como a transmissão de visões do 
mundo, de saberes e de sistema de valores, tem um enorme desafio histórico na defesa e 
na preservação da diversidade cultural, o que tem sido abordado em diversas esferas 
pelos diversos países ao redor do mundo. 



Concretamente, contudo, há imensos desafios à frente para a maior parte dos países do 
mundo, os quais fazem parte de um processo marcado pela hegemonia e dominância de 
alguns poucos países.  Preocupa o fato de que a globalização talvez beneficie de forma 
mais acentuada alguns poucos países desenvolvidos, em detrimento dos restantes que s 
encontram, na realidade, à margem de todo o processo. 

Para além dos eventuais resultados econômicos, o problema mais grave reside na 
dificuldade  que os  países  em desenvolvimento encontram em definir  e  implementar 
políticas próprias, que não oscilem a cada instante em função dos humores do mercado 
financeiro internacional e de outros interesses externos. 

A produção cultural de escala, a par da enorme diversidade que se encontra no 
mundo, é, em termos industriais, concentrada em alguns poucos países. Vale lembrar 
que  o  primeiro  item  da  pauta  de  exportações  dos  EUA  atualmente  não  é  de 
manufaturados, mas de cultura e entretenimento. A disseminação de infra-estrutura para 
ensino  à  distância  no  mundo (via  Internet,  vídeo-conferência,  etc.)  propicia  a  esses 
países uma tremenda plataforma para ministrar serviços educacionais nesta instância. O 
problema surge quando tais  esquemas  conflitam e/ou contornam as  diretrizes  e  leis 
sobre educação de um país que é cliente potencial desses serviços. É, portanto, real o 
perigo de tendências de mercado destruir aspectos endógenos e basilares de culturas 
locais, em favor de culturas dominantes.

 

Desenvolvimento Sustentável

 

Finalmente,  o mundo vive,  hoje,  o desafio de conceber e colocar em prática 
políticas e modelos de desenvolvimento sustentável, em que os padrões de consumo e 
de produção das  gerações  presentes  não comprometam a vida  das  gerações futuras. 
Aqui, uma revisão drástica da relação com o meio ambiente é de primária importância, 
através da busca de outras fontes de energia, da contenção da poluição, etc. As Nações 
Unidas estabeleceram, em 2002, uma série de objetivos de desenvolvimento no mundo 
sobre alguns aspectos básicos em educação, saúde,  água potável,  etc.,  que persistem 
como renitentes desafios na agenda política das nações: são os chamados  Millenium 
Development Goals ¯MDGs, que incluem metas a atingir em 2015, (UN, 2002) tais 
como: 

Reduzir à metade a pobreza e a fome extremas. 

Reverter a propagação de doenças, especialmente HIV/AIDS e malária. 



Reduzir a mortalidade infantil (abaixo de 5 anos de idade) em dois terços. 

Atingir educação primária universal. 

Em  paralelo,  conferências  mundiais  sobre  temas  como  Pobreza  (Monterrey, 
2002) e Água (correntemente em Kioto), assim como o processo da OMC, buscam gerar 
um modelo de governança mundial que seja mais eqüitativo e sustentável. 

Não  é  preciso  enfatizar  o  papel  que  se  confia  a  tecnologias  em  geral,  e 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) em particular (incluindo no termo não 
somente a Internet, mas Televisão, Rádio, Telefone, etc.) para se perseguir as metas do 
MDG  de  maneira  efetiva  (WILD,2003):  por  exemplo,  é  improvável  que  se  logre 
promover a educação maciça da população de países como a Índia, Brasil, etc., sem 
contar com o uso intensivo de tecnologias de suporte a aprendizado  distância. 

Por  outro  lado,  do  ponto  de  vista  de  atividades  econômicas  sustentáveis,  a 
grande  possibilidade  que  as  TIC  abrem  é  a  de  uma  indústria  baseada  em  bens 
intangíveis, como materiais educacionais, entretenimento, etc., e de serviços via redes. 
Sob essa ótica, obviamente, a cultura é um bem «empacotável» e com imenso apelo 
comercial.

 

Diversidade Cultural e o problema das Línguas

 

A língua é o suporte e a expressão básica de uma cultura. Há algo como 6500 
línguas no mundo e há menos de 200 países, dando, portanto, uma média de mais de 30 
línguas por país. É evidente que não há, com toda probabilidade, países monolíngues. E, 
se uma língua expressa uma variedade cultural específica, é também evidente que não 
há países monoculturais. E, no entanto, a maior parte dos países é identificada por uma 
língua  ou  um  conjunto  restrito  de  línguas,  o  que  sugere  que  a  diversidade 
lingüístico/cultural  é,  infelizmente,  fator  de estratificação ou de exclusão.  Conforme 
José Marín:

El  final  del  sigloXX  y  el  principio  de  este  siglo,  serán  marcados  por  la 
emergencia  de  dos  grandes  movimientos:  el  respeto  de  la  biodiversidad  y  el  de  la 
defensa de la diversidad cultural, que se oponen a toda destrucción de la naturaleza y a 
la uniformización de la cultura. ( MARIN,2002)

Conforme Calvet (2001),em todas as partes há línguas “não reconhecidas” e, 
portanto,  falantes  rechaçados  de  fato  ou,  ao  menos,  cuja  língua  não  lhes  permite 



participar  da vida do Estado.  Há estrutura na diversidade lingüística? Calvet  afirma 
aptamente  que  sim,  tomando como base  as  relações  que  o  bilingüismo sugere  para 
quaisquer pares de línguas faladas em um contexto cultural específico: por exemplo, 
considerando que um bilíngüe em tupi e português tem como toda probabilidade o tupi 
como primeira língua e o português como segunda língua. 

Com base  na  identificação  e  orientação  entre  esses  pares  de  línguas,  Calvet 
sugere mirar o conjunto de línguas do mundo «como uma espécie de galáxia formada  
por diferentes estratos gravitacionais». No centro da galáxia, está a língua hipercentral 
por excelência do mundo atual, o inglês. 

Ao  redor,  cerca  de  uma  dezena  de  línguas  supercentrais,isto  é,,  espanhol, 
francês, português, etc.), «cujos falantes, quando são bilíngües, têm tendência a utilizar 
bem a língua hipercentral ¯o Inglês¯, ou mesmo uma outra língua do mesmo nível, um 
língua supercentral». As línguas supercentrais serão, por sua vez, eixos para algo como 
uma centena de línguas centrais. Estas, por sua vez, serão o centro gravitacional para 
algo como 6.000 línguas periféricas.

Tomando  este  imaginativo  modelo  como  base,  fica  claro  o  desafio  de 
preservação  da  diversidade  lingüística  no  mundo  globalizado.  Há  uma  força 
gravitacional que reforça o (hiper/super)centro, enquanto as línguas periféricas tendem a 
se esvaziar por falta de falantes ou por falta de atrativo concreto (econômico, político, 
cultural) para que essas subsistam. 

O modelo também sugere como, a  par  da afinidade horizontal  entre  grandes 
conjuntos lingüísticos (como entre o Português, Espanhol e o Francês), há que atentar 
para as relações verticais entre línguas em diferentes órbitas da galáxia e as culturas 
enlaçadas  por  elas:  as  línguas  ameríndias  para  a  hispanidade/lusofonia,  as  línguas 
africanas para a francofonia, etc. 

Como enfatiza Calvet(2001):

(..)  em  outras  palavras,  se  bem  a  defesa  da  diversidade  pode  permitir  aos 
grandes  conjuntos  lingüísticos  preservar  sua  identidade  no  concerto  das  línguas  do 
mundo, em especial frente ao Inglês, isto não nos deve fazer olvidar que dentro desses 
grandes conjuntos existem outras identidades, outra diversidade, outros plurilingüismos.

 

As políticas educacionais no Brasil e o papel dos organismos internacionais

 



O  Banco  Mundial,  o  Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento  (BID)  e 
agências da Organização das Nações Unidas (ONU) configuram-se como importantes 
interlocutores  multilaterais  da  agenda  brasileira.  No  campo  educacional,  esses 
interlocutores,  particularmente o Banco Mundial,  revigoram a sua atuação no país a 
partir da década de 1980.

O Banco Mundial detém a liderança no processo de reestruturação e abertura das 
economias aos novos marcos do capital sem fronteiras. Além dessa premissa geral, é 
notório o papel que esse organismo exerce no âmbito educacional na América Latina e, 
particularmente, no Brasil ao difundir, entre outras medidas, em seus documentos uma 
nova orientação para a articulação entre educação e produção do conhecimento,  por 
meio do binômio privatização e mercantilização da educação.

A atuação do Banco Mundial no âmbito das políticas educacionais tem indicado 
o  papel  deste  organismo  internacional  como  importante  interlocutor  da  política 
macroeconômica,  em  sintonia  com  o  Fundo  Monetário  Internacional  (FMI).  A 
redefinição da função do Estado no Brasil, por meio da adoção das diretrizes do Banco 
Mundial, segundo Leher (2001, p. 162), efetiva-se na medida em que "os empréstimos 
estão condicionados à adoção pelo país tomador das diretrizes dos organismos. Sendo o 
MEC o equivalente a uma subseção do banco, a convergência é completa".

Ao  analisar  as  políticas  propostas  pelo  Banco  Mundial  para  a  educação, 
Coraggio (1996) indica como seu fundamento o reducionismo economicista presente 
nas proposições para a área educacional, cujo escopo se centra na visão unilateral de 
custos e benefícios.  Desse modo, tal  concepção de política  assenta-se:  na defesa da 
descentralização  dos  sistemas  (ênfase  no  localismo,  desarticulação  de  setores 
organizados...);  no  desenvolvimento  de  capacidades  básicas  de  aprendizagens 
necessárias às exigências do trabalho flexível; na realocação dos recursos públicos para 
a  educação básica;  na ênfase à  avaliação e  à  eficiência,  induzindo as  instituições  à 
concorrência; na implementação de programas compensatórios (programas de saúde e 
nutrição,  por  exemplo),  onde  se  fizerem  necessários;  na  capacitação  docente  em 
programas paliativos de formação em serviço, dentre outras orientações.

Esses  indicadores  revelam  o  caráter  utilitarista  presente  nas  concepções  do 
Banco  Mundial  para  a  educação,  pois  fragmentam,  desarticulam  a  luta  pela 
democratização  da  educação  em todos  os  níveis,  entendida  como um direito  social 
inalienável. Ao defender o princípio da priorização da educação básica, cujo foco é a 
educação  escolar,  busca-se  construir  mecanismos  ideológicos,  sobretudo  em  países 
como o Brasil que sequer garantiu a democratização do acesso à educação básica e a 
permanência nesse nível de ensino.



Ao priorizar a educação básica escolar, restrita à aprendizagem das habilidades 
cognitivas  básicas,  as  propostas  do  Banco  Mundial  indicam  que  o  discurso  da 
centralidade do conhecimento, a despeito de enunciado, configura-se como um artifício 
de retórica e adesão às premissas do neoliberalismo, reduzindo o processo de formação 
a  uma  visão  de  racionalidade  instrumental,  tutelada,  restrita  e  funcional  ante  o 
conhecimento  universal  historicamente  produzido.  Em  contrapartida,  essas  políticas 
acarretam a secundarização de projetos de educação não-formal, o redirecionamento da 
educação  profissional  e  o  processo  crescente  de  privatização  da  educação, 
especialmente da educação superior.

Neste sentido, é fundamental destacarmos as recomendações do Banco Mundial 
para a educação superior contidas no documento La enseñanza superior: las leciones 
derivadas  de  la  experiencia  (1995),  cujas  prescrições  são  claras  no  sentido  de:  1) 
privatização  desse  nível  de  ensino,  sobretudo  em  países  como  o  Brasil,  que  não 
conseguiram estabelecer políticas de expansão das oportunidades educacionais pautadas 
pela garantia de acesso e eqüidade ao ensino fundamental, bem como, pela garantia de 
um padrão de qualidade a esse nível de ensino; 2) estímulo à implementação de novas 
formas  de  regulação  e  gestão  das  instituições  estatais,  que  permitam  alterações  e 
arranjos  jurídico-institucionais,  visando a busca de novas  fontes  de recursos junto a 
iniciativa privada sob o argumento da necessária diversificação das fontes de recursos; 
3) aplicação de recursos públicos nas instituições privadas; 4) eliminação de gastos com 
políticas compensatórias (moradia, alimentação); 5) diversificação do ensino superior, 
por meio do incremento à expansão do número de instituições não-universitárias; entre 
outras.

 

Considerações finais

 A educação superior no Brasil é emblemática na medida em que se reestrutura, 
rompendo com o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, por 
meio de ações deliberadas em prol de um crescente processo expansionista, balizado por 
políticas  indutoras  de  diversificação  e  diferenciação  institucional,  o  qual,  no  caso 
brasileiro,  tem  significado  uma  expansão  pautada,  hegemonicamente,  pelo 
aligeiramento da formação e pela privatização desse nível de ensino.

 As políticas de expansão da educação superior, nesse contexto, configuram-se 
por meio  de movimentos  assincrônicos,  caracterizando esse nível  de ensino no país 
como amplo e heterogêneo, permeado por práticas de natureza pública e privada, com 
predominância  destas  últimas.  Nos  últimos  anos,  esse  processo  expansionista  foi 
deliberadamente  conduzido  pelas  políticas  oficiais,  tendo  se  consubstanciado  por 
natureza e caráter predominantemente privado, como a criação de novas IES, a criação 



de novos cursos e formatos organizativos,  reestruturação das IES, entre outras.  Tais 
políticas  têm  resultado  em  um intenso  processo  de  massificação  e  privatização  da 
educação superior no Brasil, caracterizado pela precarização e privatização da agenda 
científica,  negligenciando  o  papel  social  da  educação  superior  como  espaço  de 
investigação, discussão e difusão de projetos e modelos de organização da vida social, 
tendo  por  norte  a  garantia  dos  direitos  sociais.  A  LDB  e  o  PNE,  com  os  vetos 
presidenciais no que se refere ao financiamento, revelam a lógica intrínseca à política 
deliberada de privatização da educação superior.

Articulado  a  esses  instrumentos  legais,  descortina-se  no  país  um  sistema 
nacional de avaliação que estimula as IES à condição de instituições operacionais, por 
meio de testes estandardizados que metamorfoseiam as instituições, alteram a lógica do 
trabalho acadêmico, redirecionam a estrutura e os projetos acadêmicos, balizados por 
políticas de gerenciamento cartorial, ao sabor das exigências do mercado, naturalizando, 
desse modo, a privatização do ensino superior.

Tal  perspectiva  coloca-nos  diante  de  uma  crescente  complexificação  da 
educação superior e dos processos de privatização nesse nível de ensino, remetendo-
nos, de um lado, a analisar e compreender o complexo processo de reestruturação do 
Estado e as alterações nas políticas de regulação e de gestão para a área de defesa de 
uma pretensa eficiência e racionalidade da esfera privada em contraposição à esfera 
pública e, de outro, a construir a contraface desse movimento, com a articulação entre 
amplos setores da sociedade, em defesa de um projeto de educação superior pública, 
pautado: 1) pela garantia da natureza e do caráter público das IES; 2) por um padrão 
unitário de qualidade social, efetivado por meio da indissociabilidade entre o ensino, a 
pesquisa  e  a  extensão;  3)  pela  efetivação  de  um sistema nacional  de  educação  que 
articule  projetos  e  políticas  para  a  área  incluindo,  nesse  contexto,  uma  sistemática 
nacional de avaliação que seja indutora do desenvolvimento institucional das IES; 4) 
pela  expansão  e  consolidação  da  educação  superior  pública,  com  garantia  de 
financiamento  do  Poder  Público,  e  pela  adoção  de  políticas  inclusivas  aos  setores 
majoritários da sociedade, entre outros posicionamentos.

A  construção  da  educação  superior  pública  como  patrimônio  da  sociedade, 
entendida  como  espaço  de  construção  coletiva,  implica  o  alargamento  dos  seus 
horizontes  como  espaço  de  formação  ampla  que  não  se  restrinja  à  formação  de 
profissionais stricto sensu.

            Que  o  Brasil  saia  finalmente  dos  anos  90,  quando  todos  estes  movimentos 
iniciaram, adentrando finalmente uma nova era marcada por justiça e eqüidade, nunca 
sendo demais lembrar que o passado deve sempre orientar a sermos melhores no futuro.  
Termino revisitando o dito por Castells (2001): 



La desigualdad, la pobreza y la exclusión social han seguido extendiéndose en todo el 
mundo  en  medio  de  una  extraordinaria  revolución  tecnológica,  y  en  el  marco  del 
proceso dinámico de globalización económica que hemos experimentado en los años 
noventa.
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