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JÜRGEN SCHRIEWER foi professor de Educação Comparada e Diretor do 
Centro de Educação Comparada da Universidade Humboldt, em Berlim -
Alemanha, tendo se aposentado recentemente. Foi Diretor da Faculdade de 
Educação da Universidade de Humboldt e, de 1992 a 1996, foi presidente da 
Sociedade de Educação Comparada da Europa. Também foi professor visitante nas 
Universidades René Descartes Paris V, França (em 1986 e 1995) e Waseda 
University, Tóquio (em 1993 e 2000). Recebeu, entre outros, o Prêmio de 
Pesquisa germano-japonesa pela Sociedade Japonesa para a Promoção da Ciência, 
em 1999 e o Prêmio de Pesquisa sueco da Fundação Banco do ricentenário 
Suécia em 2001. Publicou diversos livros e artigos em capítulos. Entre outros, 
organizou com António Nova o livro: A difusão  mundial da escola: Alunos-
professores, currículo-pedagogia. Lisboa: Educa, 2000.  

Realização: 

Durante as últimas décadas numerosas linhas de investigação apontam de modo convincente para uma  
progressiva interconexão em praticamente todos os campos da ação social em nível mundial. Surgiram 
também teorias e modelos investigativos que definem essa nova realidade como resultante de processos 
contínuos de difusão de normas, ideologias e padrões institucionalizados de uma organização  
especificamente moderna, que se constitui como parte da progressiva harmonização de muitos campos da 
ação social, seguindo a linha de uma cultura supostamente mundial. No entanto, essas teorias e modelos 
investigativos não estão isentos de novos desafios. Estudos transculturais sinalizam a complexidade dos 
processos de  fragmentação, re-territorialização e (re-)diversificação regional, bem como dos impactos das 
fronteiras culturais, semânticas, simbólicas, religiosas, entre outras. No centro do fenômeno encontra-se a 
simultaneidade de correntes contrárias: por um lado, a crescente interconexão das comunicações e das 
relações de intercâmbio em nível mundial em direção a uma sociedade mundial única; por outro, a 
persistência de adoções e reformulações das forças e dos desafios mundiais a partir de recursos culturais 
específicos. Como conseqüência, urge a necessidade de teorias, conceitos ou perspectivas de investigação 
que não se coloquem apenas como contrárias ou como crítica às teorias da “cultura mundial”, mas que 
sirvam para complementar e diferenciar essas teorias de forma que possam conceitualizar e explicar 
adequadamente a intricada relação dos processos globais com a ação local, assim como a relação das forças 
existentes em nível mundial com o momentum (auto-evolucionário) condicionado por significados e 
representações sociais dos contextos específicos. 
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