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Resumo: 

O objetivo deste artigo é apresentar a Internet, mídia eletrônica global que “reduziu” e  
fragmentou as  fronteiras entre as  nações, na sua vinculação com o processo de 
Globalização Cultural e Eletrônica provocando ademais uma redefinição da questão 
social-cultural, principalmente na região latino-americana, através do resgate e difusão 
da temática indígena, entendida como sendo aquela produzida pelos mesmos grupos 
originários do continente americano que foram quase extintos ou  passaram  a constituir 
minorias à força em algumas nações.Assim desenvolvem-se os seguintes aspectos: 
* A identidade nacional e a Globalização, suas conexões.  * A Questão Social na 
América Latina: o surgimento do assunto indígena. * O Mundo Indígena.  * Os povos 
indígenas e a Globalização, antecedentes históricos.  * Impactos negativos da 
Globalização nas minorias étnicas. * Os indígenas em face à Cultura Global: algumas 
propostas.* Internet e o movimento indígena. 
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INTRODUÇÃO. 

 

 O “renascer das culturas indígenas” ou minorias étnicas, nestes últimos tempos 

tem sido um fato destacado, para o qual tem contribuído os avanços tecnológicos das 

áreas de telecomunicações e redes eletrônicas, com a Internet como a principal 

representante. Esta tecnologia permitiu que os grupos indígenas ganhassem e re-

conquistassem um espaço que por muito tempo foi-lhes negado (o espaço informacional 

e comunicacional), mas agora no contexto virtual online.  Este novo espaço eletrônico 

significou uma “outra difusão” das suas  necessidades e reivindicações, para o 

conhecimento de outros setores da população que ignoravam ou não queriam conhecer a 

realidade dos indígenas. A liberdade de acesso e difusão de informação através desta 

Rede, onde alguns “produzem para muitos”, produz uma queda das barreiras 

comunicacionais que estavam sofrendo os indígenas e aqueles que defendem a sua 
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causa, até então marginalizados da mídia tradicional (rádio, TV, jornais oficiais, 

etc.)Poder-se-ia dizer que a Internet é um canal que facilitou a denuncia e possibilitou 

um  chamado a atenção da comunidade internacional conectada. Num começo só 

contavam estes grupos com instrumentos de caráter legal para sua relativa proteção, por 

exemplo, a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal de Direitos Humanos, 

Convenções da OIT, entre outras, das quais nunca houve um real controle por parte das 

nações que as ratificaram. A Internet veio permitir o surgimento de um espaço de luta e 

denúncia das violações que poderiam estar acontecendo.Assim o objetivo deste artigo é 

apresentar a Internet, mídia eletrônica global que “reduziu” e  fragmentou as  fronteiras 

entre as  nações, na sua vinculação com o processo de Globalização Cultural e 

Eletrônica provocando ademais uma redefinição da questão social-cultural, 

principalmente na região latino-americana, através do resgate e difusão da temática 

indígena, entendida como sendo aquela produzida pelos mesmos grupos originários do 

continente americano que foram quase extintos ou  passaram  a constituir minorias à 

força em algumas nações. 

Assim desenvolvem-se os seguintes aspectos: 

* A identidade nacional e a Globalização, suas conexões.  

 * A Questão Social na América Latina: o surgimento do assunto indígena. 

 * 0 Mundo Indígena.  

 * Os povos indígenas e a Globalização, antecedentes históricos.  

 * Impactos negativos da Globalização nas minorias étnicas.  

  * A dimensão cultural da Globalização.  

 * Os indígenas em face à Cultura Global: algumas propostas.  

* Internet e o movimento indígena: uma nova estratégia de luta, o caso dos indígenas de 

Chiapas 

 

1. A identidade nacional e globalização, suas conexões.  

 Os estados-nação estão constituídos por diversas grupos humanos, estes podem 

ser classificados de acordo com sua etnia, religião, afiliação política, entre outras. A 

identidade nacional tem sido questionada, por alguns setores intelectuais,  pela falta de 

consideração dada às diversas expressões culturais existentes em seu interior. Hoje a 

homogeneidade que se tentou conseguir com a idéia do nacionalismo uniformizante, já 

não existe, pois o multiculturalismo é uma corrente de pensamento que está 
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conseguindo expressar-se e difundir-se, por outros denominado como 

interculturalismo.(principalmente na América Latina) 

A idéia da  globalização como  um processo homogeneízante que oblitera as culturas e 

as tradições locais, está sendo superada pela visão de um processo que estimula a 

compressão do mundo, assistindo a emergência de várias formas de nacionalismo 

através deste mundo.  

O termo global e local não se contrapõem, mas se complementam. Segundo 

ROBERTSON,  a globalização encerra todos os aspectos da condição humana, implica 

a universalização do particularismo e a particularização do universalismo, além disso, 

implica a produção ou promoção  da diversidade. As diversas formas de nacionalismo 

surgidas recentemente, as reorganizações dos grupos indígenas sobreviventes são 

manifestações desta diversidade global, não estando excluída às vezes o conflito entre 

estas duas manifestações de identidade.  

Para melhor compreender como a globalização tem-se desenvolvido através da história, 

motivando a emergência de diversos tipos de nacionalismos, pode ser vista como um 

processo, mais ou menos, dos últimos 250 anos, do seguinte modo:  

(1) fase inicial,desde o inicio do século XV na Europa até os meados do século XVIII;  

(2) fase incipiente, durante os meados do século XVII até a década de 1870-mais uma 

vez, primeiramente, na Europa;  

(3) a fase crucial da decolagem, durando de 1870 até meados da década de 1920, 

incorporando sociedades não européias do hemisfério norte como também de 

Estados da América Latina;  

(4) a fase da luta pela hegemonia, durando de 1920 até o final da década de 1960, 

envolvendo a expansão do principio de autodeterminação nacional para incluir 

assim o chamado Terceiro Mundo;  

(5) a fase da incerteza, durando do final da década de 1960 até o presente período e 

desaguando em um sistema internacional, fortemente padronizado; o 

desmembramento da "nação" do "Estado”, a tematização política da polietnicidade e 

da multiculturalidade; a instabilidade de conceitos de cidadania e o rápido 

crescimento tanto em perspectiva supranacional e global,quanto na consciência 

nacional. (ROBERTSON apud ROBERTSON, 1992. p.58-60). 

 

Em cada uma destas fases a formação dos Estados Nacionais manifesta-se de forma 

lenta, o fim do Colonialismo significou para alguns povos o logro da autodeterminação, 
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porém, na última etapa (fase da incerteza) começa a surgir diversas crises nas nações 

constituídas, manifestando-se na heterogeneidade cultural, desestabilizando e tornando 

problemática a Identidade Nacional. 

Embora existam interpretações tribalistas do tipo  Jihad v/s McWorld onde a 

Globalização é oposta de Localização, devido sobretudo ao poder que o McWorld 

representa, incluindo 4 (quatro) imperativos: imperativo de mercado, de recursos, de 

informação, tecnologia e o imperativo ecológico. (BARBER apud RICHARDSON, 

1986). Cada um contribuindo ao fim das fronteiras nacionais, construindo um mundo 

unificado homogêneo que impede a manifestação das particularidades.  

Pode-se dizer que vivemos na atualidade a  ascendência da problemática da "reasserção 

da norma poliétnica" a que se manifesta na tendência multicultural mais madura e 

definitivamente polietnica expressada em algumas nações do mundo (MENEILL apud 

RICHARDSON, 1986).  

O world-system está levando-nos a uma redefinição das realidades locais e nacionais, 

desterritorializando-se o espaço da modernidade-mundo.  

O discurso ecológico e étnico, que cada dia se manifesta por alguns meios  de 

comunicação, são exemplo da pluralização das identidades a que tem  sido levado a 

mundialização ou globalização no interior do sistema-mundo.  

A crise da modernidade pode dever-se em parte a este fenômeno, onde os 

particularismos ou identidades de diversos grupos humanos começam a dar vozes numa 

realidade que pretendia apagá-los.  

Além disso, existe uma tendência de vários setores da sociedade para organizar-se em 

Comunidade, a qual vem investida do poder de resgate da solidariedade humana ou da 

organicidade social perdida. (PAIVA, 1998). Significando solidariedade uma verdadeira 

estratégia dos que, por viverem na escassez ou à margem, constroem um saber 

particular de convivialismo e de experiência local.  

A nova ordem social que vivemos com o fim de diversas barreiras (comerciais, 

fronteiras, idiomas) foi estimulada em parte pelas tecnologias de informação  que 

possibilitaram uma maior circulação e troca de informações, o que leva a considerar o 

tema da Comunicação. Os mass media atingem agora a um universo mais amplo de 

pessoas, permitindo às diversas comunidades erguer-se em favor de seus anseios 

(ideais), comunicando-se com seus pares e tornando visíveis seus objetivos, o tipo de 

uso que a comunidade faz dos instrumentos de comunicação, ajudara ou não a que estas 

consigam lograr seus objetivos, mas não se pode negar o espaço obtido.  
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Contudo, o excesso de informações que circula pelo mundo através, sobretudo das 

redes, pode levar a uma saturação e não compreensão do que se divulga. Corre-se o 

perigo de não conseguir a conscientização e a efetiva participação na solução dos seus 

problemas sociais.  

Embora, a informação tenha um grau alto de rapidez e volume, existe o perigo de não 

propiciar um compartilhamento real entre as pessoas, não provocando uma experiência 

comum entre elas, mas simulando-a (PAIVA, 1998, p. 14). 

Assim, o problema da circulação/rotatividade excessiva da informação, "ao invés de 

comunicar, ela se esgota na representação da comunicação, ao invés de produzir 

sentido, esgota-se na representação do sentido, provendo um gigantesco processo de 

simulação" . (BAUDRILLARD apud PAIVA, 1998). 

 A dificuldade acima referida não impede o desenvolvimento da Comunicação 

Comunitária, onde o sujeito humano poder ter um papel destacado na dinâmica social.  

Logo os  sujeitos individuais e coletivos podem escapar aos ditames do poder, às 

pressões da alienação, graças ao impulso dado pela experiência da pluralidade, da 

expressão-múltipla.  

Assim, algumas comunidades indígenas, segmentos que fazem parte da Sociedade 

Global estão começando a empregar diversas ferramentas comunicacionais para 

enfrentar a Globalização hegemônica, que tem mais um foco  econômico financeiro, 

onde o livre mercado pretende englobar todos os aspectos da atividade humana, até o 

cultural.   

 

2. A Questão Social na América Latina: o surgimento do assunto indígena.  

  Segundo CASTELL (apud BÓGUS, 1997, p53-54) a questão social foi 

nomeada, explicitamente, nos anos 1830, quando se tomou consciência da existência de 

populações que foram, ao mesmo tempo, agentes e vitimas da revolução industrial.  

A questão social significa saber quem estabelece a coesão e em que condições ela se dá 

numa determinada sociedade. No caso latino-americano, ela foi imposta pelos 

colonizadores por meio do pacto colonial, e segue dirigida pelo pacto de dominação 

burguesa. Esta coesão pode ser quebrada  pelos movimentos de libertação nacional  ou 

as relações de interdependência, podem adquirir maior ou menor grau (relações entre 

colonizador e colonizado) (BOGUS, 1997,  p.56, ). 
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Assim, a questão social na América Latina associa-se às populações indígenas as quais 

tiveram que enfrentar-se com os invasores europeus. Durante o Colonialismo houve  a  

imposição de um sistema econômico, político, religioso e cultural.  

No transcurso do tempo uma série de outros acontecimentos surgiram, desenvolvendo a 

chamada questão social: lutas pela independência, modos de produção, formas de 

dependência, planos de desenvolvimento, tipos de Estado, políticas sociais.  

 

A história de América Latina reflete o agravamento da questão social,pois  o logro da 

independência pelos países não trouxe a conquista da identidade e o autogoverno como 

algo imediato. Outros tipos de dependência (principalmente a econômica) tiveram que 

suportar-se, como é o caso da Inglaterra que controlava o comércio e a indústria.  

Depois a revolução industrial provocou o surgimento de outras potências tendo os 

Estados Unidos a posição hegemônica.  

Em todo este processo o que mais se acentuou foram as desigualdades e injustiças na 

estrutura latino-americana, sobretudo pelas relações assimétricas de dominação e 

subordinação na produção, no poder político, na estrutura de classes e na estratificação 

social, na elaboração do pensamento e da cultura. Acrescenta-se na atualidade o 

fenômeno da Globalização Econômica de tendência neoliberal, com caráter excludente 

para a maioria da população.  

Surgem deste modo novas modalidades da Questão Social, resultantes de fatores como a 

crise do Estado, dos estados-nação, as relações do capital e trabalho,  as novas políticas 

sociais e o "principio de exclusão", o qual pode ser de origem étnica, de identidade 

cultural ou econômica, através dos excluídos dos processos produtivos. 

 Não obstante, a Questão Social adquire um real sentido com a consciência das pessoas 

da sua situação injusta, transformando-a em demanda política ou em conflitos sociais.   

Conclui-se assim que a história está composta de uma série de elementos em constante 

interação e conflito, do qual surge uma série de atores que têm conseguido manifestar-se 

através das suas demandas  e organizações, por exemplo, as populações indígenas, 

camponesas, homossexuais, negras , mulheres, entre outras setores da sociedade.  

 

2.1. O Mundo Indígena.  

  Como se indicou no capítulo anterior, parte integrante da questão social é o 

problema indígena, o qual mais se manifesta nas nações com uma maioria de população 

nativa como o México, Guatemala, Peru, Bolívia e Equador.  
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Nas palavras de Santana Cardoso a América pode ser dividida em áreas de acordo com 

o nível de desenvolvimento das populações nativas:  

I)uma área nuclear de população indígena, caracterizada por grandes concentrações 

demográficas (aí estiveram as "altas culturas" pré-colombianas de parte do México e da 

América Central, e na América Andina).  Nessa área, a colonização se apoiou 

essencialmente na exploração das comunidades indígenas.  

Para vários autores a questão indígena está vinculada a problemas sociais, políticos e 

econômicos, e para outros como um problema ético e filosófico, com repercussões 

jurídico-políticas.  

 

Segundo Bartolome de Ias Casas, na sua Historia de las Índias, a causa da opressão 

sobre os índios estava no sistema social baseado no regime da encomenda, "la raiz de la 

tirania"que levava  à morte deles, o núcleo de cristalização do sistema colonial. Para 

este autor é preciso ter em conta o sentido das condições concretas para se chegar a uma 

transformação histórica, não bastando as leis que tentavam suavizar a exploração dos 

índios.  

Este religioso influiu em diversas leis que pretendiam humanizar as relações entre 

“encomenderos” e indígenas, não chegando a obter resultados concretos, dadas  as 

reações dos “encomenderos” com apoio da Igreja Católica.  

 

Mais tarde, o pensador peruano Mariategui disse:  

A questão indígena tem origem em nossa economia. Tem raízes no regime da 
propriedade da terra. Qualquer intento de resolvê-la com medidas de administração ou 
polícia, com métodos de ensino ou com obras de transporte, constitui um trabalho 
superficial ou adjetivo. (apud BÓGUS, 1997, p. 74). 

  

O arqueólogo Rodolfo Stavenhagem dirá posteriormente:  

As relações coloniais e as relações de classes constituíam a base das relações étnicas 
(...) o mundo econômico indígena não é um mundo cerrado. As comunidades 
indígenas.... participam em sistemas regionais e na economia nacional Os mercados e as 
relações comerciais representam o elo principal entre a comunidade indígena e o mundo 
dos latinos... Estas são as relações que transformaram os índios em uma "minoria" e que 
os colocou no estado de dependência em que se encontram atualmente (apud BÓGUS, 
1995, p. 74-75). 

 

O regime Colonial levou a uma dependência econômica principalmente, mas também 

existiu um poder religioso que sustentou as atrocidades que cometeram os invasores, 
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dando o direito de escravizar, converter pela força as populações indígenas à religião 

cristã, empregando para isso as chamadas "Guerras Justas".  

Assim os antecedentes da questão indígena remontam-se aos tempos do Descobrimento, 

da Conquista e  da Colônia.  

Na atualidade outros problemas vão desenvolvendo-se e outros acentuando-se: 

matanças, tomada de terras, massacres, atrasos nas demarcações, conflitos fundiários e a 

intensificação globalização econômica neoliberal. Em resposta a isto, alguns  indígenas 

têm reagido com presteza, resistindo e lutando por sua identidade, memória, autonomia, 

convivência pluralista, etc., expressando-se através de diversos meios,  como 

manifestações públicas, filiação a partidos políticos, associações, promovendo invasões 

de terras, além da conquista de aliados em países estrangeiros que apoiam sua causa. 

 Neste ultimo aspecto, há que ressaltar por sua expressividade, o Movimento Zapatista, 

no México com ações originais na Internet dando a conhecer em nível nacional e 

internacional seus problemas de marginação e pobreza, mexendo com a consciência da 

sociedade global e alertando às autoridades de governo responsáveis das políticas 

sociais e econômicas que antes de empreender tratados macroeconômicos como o 

NAFTA, é preciso considerar a nível micro as condições de vida em que estão as 

próprias populações nativas.  

 

2.2.Os povos indígenas e a Globalização, antecedentes históricos. 

 Os antecedentes da globalização na América Latina podem ser identificados nos 

primeiros contatos dos espanhóis e portugueses com os ameríndios.  

Culturas avançadas ou superiores, como a dos Maias, Astecas e Incas, que 

desenvolveram seus Impérios,  conseguiram muitos de seus avanços através das 

conquistas de outros povos, obtendo-se uma retroalimentação nos dois sentidos.Esta 

troca de "informações” entre culturas de diferentes níveis de desenvolvimento, pode-se  

dizer que constitui os primeiros antecedentes da globalização na América Latina.  

Logo a globalização se encaminhara por outras vias, com o enfrentamento ou “choque” 

entre o mundo ocidental e o mundo indígena, surgindo daqui os chamados povos ou 

nações  latino-americanas. 

Este acontecimento foi a "institucionalização" da desigualdade cultural, política e 

econômica, que persiste até hoje nas populações indígenas, de exclusão e desigualdade 

sociocultural que são características essenciais desta cultura de modernidade que se 

inicia no Novo Mundo em nome da racionalidade, liberdade, igualdade e justiça, 
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elementos estes que adquirem uma ressonância quase sem limites com o advento do 

capitalismo moderno (HIRANO, 1997).  

A expansão de uma cultura superior (a Ocidental) principalmente no sentido 

armamentista sobre outra, constituiu um tipo de globalização unidirecional 

principalmente em um sentido, onde um setor do mundo apropriou-se do que lhe 

convinha (principalmente suas riquezas naturais), destruindo aquilo que não lhe fosse 

necessário.  

Hoje o contexto da globalização acha-se apoiada pelo elemento tecnológico, o qual  tem 

fatores positivos; mas o perigo está no fluxo unilateral de informações e na exaltação do 

reino tecnológico controlado por grupos transnacionais. (LÈVI DE LOPEZ e URIBE, 

1997).  

O anterior pode levar à submissão sistemática, direta ou indireta, de todas as atividades 

culturais a uma valorização da eficiência semelhante à da produtividade industrial, bem 

como o imperativo tácito ou explícito, para se decidir, numa suposta ruptura inevitável 

entre o "novo' e o "velho", entre a "modernidade" e a "tradição", para sair do 

subdesenvolvimento material e mental.  

Por conseguinte, faz-se necessário  que medidas sejam consideradas para contornar os 

perigos da globalização tecnológica ou eletrônica e econômica. Não obstante, a Internet 

é considerada por muitos  signo de liberdade de informação. Há que ter presente que sua  

orientação  acadêmica de pesquisa que foi o segundo estágio na evolução da Rede já 

não é o principal, (seus origens remonta-se ao emprego dado a ela pelos militares nas 

suas estratégias) . Hoje é um espaço múltiplo de comunicação, com forte orientação 

para as finanças e os negócios., o qual está levando à criação dos programas da 

“Sociedade da informação” para diversas aplicações sociais, entre elas ainda as de 

interesse acadêmicos, proporcionalmente mais baixo em termos numéricos, mas nem 

por isso sem importância na sua estruturação.  

 

2.2.1.Impactos negativos da Globalização nas “minorias étnicas”. 

  As culturas autóctones (maiorias ou minorias) dependendo do contexto,  em face 

ao processo de globalização econômica e tecnológica podem sair afetadas 

negativamente. 

O primeiro tipo de globalização tem significado a imposição da economia neoliberal, o 

capitalismo da Pax Pacifico, estimulando a criação de blocos econômicos, mas sem 

terminar com a posição dos países latino-americanos de sua condição de produtores de 
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matérias primas, fornecedores para o Primeiro Mundo, empregando para tal efeito os 

setores da população mais vulneráveis na história como os camponeses, indígenas e 

crianças.  

Este tipo de globalização basicamente corporativa tem vindo a dominar 

progressivamente as vidas dos povos do todo o mundo, e, de acordo a Joshua Karliner 

(apud SALVADOR, 1998, p.27), tem causado uma massiva destruição do meio 

ambiente e tem empobrecido e destruído a democracia. 

 

As corporações transnacionais são agora mais poderosas que os mesmos estados 

nacionais. Alguns exemplos: 

- As vendas combinadas das seis companhias comerciais mais importantes do Japão 

são quase equivalentes ao PIB de toda a América do Sul. 

- As corporações transnacionais têm o noventa por cento de todas as patentes de 

produtos e tecnologia de todo o mundo. 

- O número de corporações transnacionais a nível mundial tem aumentado de 7.000 

em 1970 a 40.000 em 1995. Somente trezentas de estas corporações dispõem de um 

quarto dos ativos produtivos do mundo (SALVADOR, 1998, p.27). 

 

Portanto, cada vez mais a soberania e autonomia dos estados nacionais estão sendo 

modificadas, as empresas transnacionais estão “zombando” os governos, introduzindo 

políticas econômicas sem nenhum controle dos países afetados. Estas novas medidas 

estão refletidas numa serie de acordos ou tratados comercias, entre eles estão: 

GATT: A Ronda Uruguai do Acordo Geral sobre Tarifas e Comercio. 

OMC: A Organização Mundial do Comercio criada para implementar as regras do 

GATT. 

NAFTA: Acordo Norte-americano de Livre Comercio. 

EU: União Européia. 

APEC: Cooperação Econômica Asia-Pacífico (dos Países da Costa do Pacífico) a qual 

tem uma agenda de criação de inversões estrangeiras irrestritas baixo um controle 

mínimo. 

MERCOSUL: Mercado Comum do Sul. 
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Por conseguinte, faz-se patente a existência cada vez mais de uma nova configuração 

mundial, representada por estes blocos econômicos, que procuram a obtenção de 

benefícios dirigidos a certos setores. 

Segundo Antonio Tujan na reunião paralela de ONG da Cúpula  da APEC (dpud 

SALVADOR, 1998)nas Filipinas  a globalização constitui basicamente um:   

Programa neoliberal de apertura do mundo inteiro para o saqueio imperialista, 

abrindo ainda mais o mercado mundial para a penetração e controle 

transnacional, reestruturando as economias do Terceiro Mundo ainda mais e 

aumentando o poder e o papel do mercado para servir à demanda de mais 

matérias primas e mão de obra barata e mercados,  

Por outro lado, a globalização tecnológica, vem provocando a unidirecionalidade das 

informações, impondo valores e costumes de consumo alheias à cultura local.  

Por conseguinte, observa-se a evolução e conteúdo da cultura crescentemente 

condicionada à industrialização dos sistemas de produção e de difusão das mensagens 

culturais. (ANVERRA et al apud MONETA, 1996). 

Não obstante; a situação anterior o processo de globalização política quanto o cultural 

provocam resistências. Os conflitos como resposta às dificuldades,  se dão no interior 

das nações dando-se a conhecer as diferentes minorias étnicas que antes estiveram 

“subjugadas”.  

A nova realidade de hoje, não está isenta de problemas, ou forças de fragmentação, 

tanto de natureza política quanto social e cultural. Forças contrarias (centrífugas) que 

podem obstaculizar uma adequada globalização.  

O maior exemplo e o perigo mais sério é a questão da pobreza global e as crescentes 

desigualdades (entre regiões, entre hemisférios e também dentro de certos países). Aqui 

o caso dos indígenas é representativo, sofrendo  preconceitos, baixos salários, isto é,  

marginalização.  

Portanto, é preciso ver que os conflitos étnicos são parte da resposta à globalização 

“hegemônica” que tende a desconsiderar os grupos ou culturas originarias da América 

Latina.   

 

2.3. A dimensão cultural da Globalização. 

 O fenômeno de imposição de um sistema econômico, mas também tecnológico 

em nível global continua mantendo o mesmo desnível entre as nações, saindo 
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beneficiados principalmente  países como os Estados Unidos,  onde se concentram as 

empresas transnacionais que controlam os principais fluxos informacionais. 

Não obstante, existe uma heterogeneidade entre e dentro as nações, expressada através 

de diversas manifestações  culturais de grupos que têm resgatado e valorizado sua 

raízes, dando-se conta do seu papel na formação das nações. Todo esto aponta a 

chamada Globalização Cultural.  

 

Considerando o dito por MONETA (1996, p.7) existem fluxos comuns a todas as 

Globalizações, relacionando-se e interactuando e apoiando-se mutuamente:  

 

i. étnicos (conjunto de pessoas que atuam como turistas, imigrantes, refugiados, 

exilados, etc. e mesmo grupos que tem adquirido a categoria de minorias como os 

indígenas);  

ii. tecnológicos (as correntes de tecnologia, incluindo sua distribuição assimétrica, seus 

diferentes conteúdos e os distintos fatores que os afetam.);  

iii. financeiros (correntes de capital, especulativo, mercado de valores, inversões diretas, 

etc.); 

iv.mediáticos de comunicação (periódicos globais, revistas, redes de TV, filmes, email, 

Internet, etc.);  

v..ideológicos (sistemas de pensamento  orientado à ação de Estados, grupos e 

estamentos) .  

 

 Os fluxos em cursiva indicam os que sustentam a Globalização Cultural, que têm 

contribuído para ver a globalização não só como um processo homogêneo, mas  

também heterogêneo de valorização das culturas alternativas e autóctones.  

Por outro lado, existem 4 circuitos socioculturais que produzem respostas variadas da 

população expostas aos fluxos previamente ditos:  

i. O histórico-territorial (conhecimentos, hábitos e experiências que se manifestam no  

patrimônio histórico e a cultura popular tradicional);  

ii. A cultura de elites, constituída basicamente pela produção simbólica, escrita e 

visual(literatura, artes plásticas);  

iii. A comunicação massiva, a partir dos grandes espetáculos de diversão  (radio, 

cinema, TV,  vídeos) 
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iv.O sistema-relativamente restringido, considerando a população global de informação 

e comunicação para  quem  adotam decisões ( fax, telefono, Internet, satélite). 

(MONETA, 1996, p.7)  

Cada um destes circuitos podem atuar na formação da identidade nacional, o enlace 

tanto ao iii e o iv por parte do i dependerá do seu grau de organização, consciência e 

mobilização.  

A globalização cultural incorpora todos estes elementos, mas acontece que às vezes 

interesses das elites impedem  que sejam reconhecidos outros componentes da 

sociedade nacional.. 

 

2.4. Os indígenas em face à Cultura Global: algumas propostas.  

 Os cidadãos devem enfrentar a globalização que atende principalmente os 

negócios, organizando-se para dar a conhecer suas demandas de outro tipo. A cidadania 

só é conseguida se todos os estamentos dela podem contar com seus direitos protegidos, 

deste modo os indígenas constituiriam uma parte ainda não reconhecida, estando sua 

cidadania em andamento. 

Por isso faz-se necessário uma redefinição de Cidadania em face de um mundo 

globalizado, isto obriga a uma mudança cultural, entendida esta como uma mudança no 

modo de ver e atuar dos diferentes atores sociais que compõem determinada sociedade, 

em determinado momento histórico. (GRZIBOWSKI,199?, p.3). 

 Existem processos reais na sociedade como o movimento ecológico e dos povos da 

floresta do Brasil que têm as potencialidades de mudança cultural, e nestes movimentos 

o local e global se interligam.  

Portanto a redefinição da Globalização pode ocorrer no seio das mesmas sociedades 

através da sua mobilização social.  

Por conseguinte, uma estratégia poderia contribuir, a qual deveria considerar idéias, 

valores, princípios das próprias sociedades, estando a ação, o debate, os movimentos 

sociais, como principais articuladores das suas demandas. Ademais, existem diferentes 

espaços de negociação como as conferências internacionais, que junto com a 

mobilização local podem dar resultados positivos. Mas isto é apenas um ponto de 

partida; os planos de ação para que se concretizem, exigem outro tipo de pressão, de 

lobby. 

 A estratégia, portanto, deve combinar ações e propostas para fortalecer a sociedade 

civil, mobilizá- la, e para pressionar governos e organizações multilaterais. Precisa-se 
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ampliar os espaços independentemente da ação política, no plano internacional e 

nacional.  

As conferencias de ONGs e movimentos sociais, os debates, fóruns, redes, usando 

inclusive os recursos eletrônicos, devem ajudar na tarefa de emancipar as sociedades, 

dar-lhes autonomia e capacidade de exercer seu papel constituinte (GRZYBOWSKI, 

199?,p.6). 

Algumas outras propostas concretas que contribuiriam à valorização das culturas dos 

nativos, como setores dignos de ser escutados, seriam:  

*Mudança drástica de conteúdo e enfoque nas políticas culturais.*A diversidade cultural 

constitui uma riqueza. *Aproveitar melhor as subculturas profissionais.*Ampliar a 

participação nas decisões e processos de mudança econômica e política ao maior e mais 

variado aspecto de atores.  

 

2.5.Internet e o movimento indígena: uma nova estratégia de luta, o caso dos indígenas 

de Chiapas. 

O caso mais claro da globalização eletrônica veio de parte dos indígenas de 

Chiapas, os quais fizeram uso dos elementos tecnológicos para denunciar sua situação à 

comunidade internacional.“A Internet significou para as populações indígenas ganhar 

um espaço virtual, muitos povos  inventam a cada dia novas territórios estão 

mobilizados num work in progress coletivo e pleno de virtualidades” (BENTES, 1996, 

p.208).“A globalização traz de volta a possibilidade de se criar um espaço cultural 

virtual, um espaço cultural latino-americano” (BENTES, 1996, p.209). 

A Internet deu a conhecer as informações indígenas, desde as suas próprias culturas e 

costumes, até permitir denunciar as injustiças que foram-se acumulando durante todos 

estes anos de opressão.  

 O movimento indígena de Chiapas é uma mistura de demandas por boas condições de 

vida e um reconhecimento da sua condição de povos originários desse país. O EZLN 

(Exercito Zapatista de Libertação Nacional) foi chave para o logro conseguido em parte.  

A Internet por seu lado contribuiu  a uma difusão das idéias deste movimento em nível 

mundial, expressando-se através de uma revolução eletrônica.  

"A revolução não será televisionada, mas estará On-line" constituiu um dos slogans da 

guerrilha na Internet. 

 A guerrilha eletrônica é um  tipo de luta e de manifestação pacífica , em face à 

repressão oficial,  mas dependente da possessão de tecnologia para difundir seus ideais.                               
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A causa Zapatista engloba a luta pelo trabalho, a terra, moradia, comidas, cuidado 

médico, educação, independência, liberdade, democracia, justiça e paz. Faz um 

chamado pelo completo reexame do sistema político mexicano, com mais controle local 

e autonomia para os grupos indígenas. 

Desta forma, a Internet veio a constituir-se como um canal de comunicação alternativo, 

que não pudo ser  impedido pelo  governo mexicano,  nem os inimigos dessa luta por 

causa da natureza aberta da rede mundial de computadores. 

 

 CONCLUSÕES. 

 Aprender a viver na heterogeneidade, respeitando as diferenças, vai ser chave 

para um real desenvolvimento das nações, o renascer das diferentes culturas nativas nos 

têm desafiado com seus conhecimentos ancestrais, os quais demonstraram sua riqueza 

contribuindo com informações antes ignoradas pelas chamadas ciências tradicionais, 

com aportes para a medicina, agronomia, entre outros campos. O conhecimento 

indígena tem vindo a conformar outra campo do saber, o qual recém se tem 

“descoberto” e valorizado devido, sobretudo à falta de solução a problemas que ainda 

afligem à humanidade. 

 Internet, uma mídia globalizante permitiu a difusão em escala global de diversas  

expressões sociais, culturais e políticas, relativas ao assunto indígena.  

No ciberespaço acrescentou-se a informação indígena, dando a conhecer as diversas 

realidades e problemas pelos que estão passando estes grupos.                 

A inconveniência desta nova mídia se encontra na necessidade de ter que contar com 

tecnologia adequada de software e hardware, o qual implica um custo econômico 

ademais da necessidade de dominar habilidades/competências  no seu uso/acesso. 

Embora a globalização se associe a um marco netamente econômico, pelos fluxos 

comerciais e financeiros entre blocos econômicos desta era, paralelamente existem 

outras interações entre grupos dedicados a diversos assuntos, entre estes os 

movimentos/organizações indígenas.  

O caso dos Zapatistas é um exemplo para as diversas organizações que defendem os 

direitos das minorias, uma nova forma de dar-se a conhecer, quebrando barreiras 

governamentais e de fronteiras. 

 A globalização do assunto indígena deve-se assim em grande medida às tecnologias de 

informação e comunicação, mas não se deve esquecer outras expressões de 
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reivindicações que já estavam acontecendo, como Conferências, Congressos, trabalhos 

de campo, entre outros.  

Contudo, o que faltava era uma difusão abrangente do que acontecia nesta temática, 

desta maneira a Internet forneceu as bases para uma difusão mais generalizada no 

espaço da globalização. 

 

REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS. 

 
BENTES, Ivana. Cultura e Globalização na América Latina. Globalização Eletrônica. 
In: Globalização na América Latina: integração solidária. (Seminário Internacional) 
Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG)-Brasília, 1997. 276p. 
 
BOGUS, Lúcia; YAZBEK, Maria; WANDERLEY-BELFIORE, Mariangela. 
Desigualdade e a questão social. São Paulo, EDUC, 1997. 
 
GRZYBOWSKI, Cândido. Respostas da sociedade civil à globalização.Disponível em: 
http://www.cefetsp.br/edu/eso/globalizacao/respostassoccivil.html Acesso em: 
10.nov.2010 
 
HIRANO, Sedi. América Latina no novo contexto mundial. In: O novo mapa do mundo 
globalizado e espaço latino-americano. 3 ed. São Paulo, Hucitec, 1997. 
 
MONETA, Carlos J. La dimensión cultural: el eslabon perdido de la globalización. 
Revista Capítulos. no. 47. Jul-sep. 1996.Site: 
http://www.lanic.utexas.edu/project/sela/capitulos/rcap474.htm 
 
PAIVA, Eunice ; JUNQUEIRA, Carmen. O Estado contra o índio. São Paulo, 1985. 

ROBERTSON, Roland. Identidade nacional e globalização: falácias contemporâneas. 
In: Globalização e identidade nacional. São Paulo, Atlas, 1999. 

SALVADOR, Richard. La globalización y la Cumbre de los Pueblos de APEC. Asuntos 
Indígenas. (IWGIA), no.1, ene-mar, 1998. 

URIBE ORTEGA, Graciela; LEVI de LOPEZ. Globalização e fragmentação: o papel da 
cultura e da informação. In: O novo mapa do mundo globalizado e espaço latino-
americano. 3 ed. São Paulo, Hucitec, 1997. p.172-187. 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.cefetsp.br/edu/eso/globalizacao/respostassoccivil.html
http://www.lanic.utexas.edu/project/sela/capitulos/rcap474.htm

