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Prefácio

A globalização vista pelo seu redor
Renato Miguel do Carmo
Daniel Melo
Ruy Llera Blanes

Do sofá ao divã

E

ste livro não foi propriamente pensado num divã, mas come‑
çou a ser esboçado em conversas discorridas nos sofás de um
conhecido instituto de ciências sociais. Nos pequenos debates,
que decorriam (e ainda decorrem) normalmente a seguir ao almo‑
ço, discutia‑se de tudo um pouco (umas vezes muito, outras qua‑
se nada) antes de cada um voltar para os seus afazeres científicos.
Não foram poucas as vezes em que a partir destas discussões se
geraram ideias para uma investigação ou para um artigo científico,
ou até para refazer aquele parágrafo mal acabado que teimava em
não encaixar no texto. Estas conversas, que medeiam uma «hora‑
zinha» (às vezes um pouco mais…) entre a saída e a reentrada nos
nossos gabinetes, são de tal maneira revigorantes para o trabalho
que aumentam, sem sombra de dúvida, os índices de produtivida‑
de. Voltamos a encarar a página do ecrã, que entretanto tinha sido
minimizada à espera de que eventualmente se reescrevesse por si,
com outro entusiasmo. A ciência também se faz destas pequenas
trocas entre argumentos mais ou menos transviados e, sobretudo,
entre especulações sobre o mundo. A especulação abre horizontes
e espicaça‑nos a curiosidade para desvelar esta ou aquela questão.
[11]
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Este livro foi‑se desvelando à medida que as conversas corre‑
ram. Até que um dia — há sempre um dia que aprisionamos para
estas ocasiões, apesar de já não nos lembrarmos propriamente
qual foi — um dos coordenadores da presente obra sugeriu a ideia
de se fazer um livro que, dentro do possível, reflectisse o ambien‑
te das conversas tidas no sofá. Ou seja, um livro que conciliasse a
ciência com o debate, a partir do cruzamento de várias disciplinas.
Um livro que questionasse o mundo sem se virar de costas para
ele. Um livro aberto que nos permitisse pensar o mundo a par‑
tir dos nossos estados particulares. As investigações que cada um
leva a cabo mas, também, as diversas experiências de vida (vividas
ou não) seriam o ponto de partida para a escrita de cada texto.
Em certa medida, podemos dizer que o sofá se transformou numa
espécie de divã a partir do qual «introspectivamos» o redor. O divã
é assim uma metáfora, que começou por ser uma brincadeira, mas
que espelha muito bem essa postura reflexiva de estar atento ao
redor… àquilo que se vai passando.
O redor é uma amálgama: não é obrigatoriamente próximo nem
está necessariamente distante, pode ser um circuito (paralelo, cruza‑
do, um curto‑circuito) ou um mero ponto estático, uma presença ou
uma ausência. Contudo, uma coisa podemos ter como certa, o redor
não é único nem está sozinho. Constrói‑se em constante interco‑
nexão. Talvez seja esta a especificidade dos nossos tempos: deixou
de ser possível haver um redor sem companhia (seja ela boa ou má,
diferente ou igual ou indiferente…). Em última instância, o termo
globalização, que se foi instituindo, primeiro nas ciências sociais e,
depois, nos mass media, não representa mais (nem menos) do que
essa amálgama. Por isso, entendemos que este poderia ser o chapéu
temático da obra em construção: a partir do divã cada autor leria a
globalização tendo em conta o seu redor. Estava lançado o mote!

Da imposição à re-posição
Globalização tornou‑se um dos termos mais usados pelo senso
comum (e não só) no debate sobre os processos de mudança na
actualidade. Tal como ocorreu com os conceitos de povo, cultura,
identidade, etc., ganhou um sentido polissémico. Serve para de‑
signar coisas distintas, por vezes contraditórias. É uma espécie de
«abre‑te sésamo», que tudo explica e tudo condensa. Será?
Este livro tem como principal objectivo questionar uma cer‑
ta visão da globalização, cujo significado se tornou cada vez mais
indecifrável à medida que a sua nomeação se foi generalizando.
Muita gente fala da globalização como um fenómeno novo, ad‑
quirido e relativamente universalizante, que interfere na vida eco‑
nómica, social e cultural das populações. Contudo, grande parte
destas perspectivas relega para segundo plano as realidades con‑
cretas em que estes fenómenos se produzem.
De uma forma muito clara, podemos dizer que através dos di‑
versos textos apresentados neste volume pretendemos questionar
a globalização a partir dos contextos em que esta é vivida. Mui‑
tos dos quais se encontram fora e ausentes das visões mais mainstream, precisamente porque geram e são simultaneamente
gerados por mecanismos contraditórios e, em certa medida, para‑
doxais. Do nosso ponto de vista, a globalização não pode ser lida
e interpretada como uma entidade etérea que tende a dominar
o mundo vinda lá de cima, do espaço dos dígitos e dos circuitos
electrónicos. A globalização produz e produz‑se em (inter)acção
ancorada em determinados contextos e situações concretas.
Neste sentido, recusamo‑nos a encará‑la como algo que se im‑
põe porque se generaliza e abafa tudo o que persiste em ser dife‑
rente. Pelo contrário, entendemos que a globalização não é em si
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sociais, económicas, culturais e tecnológicas se cruzam, se anta‑
gonizam e se imbricam.

Este livro foi pensado no interior de um contexto físico de debate — durante e a seguir aos revigorantes almoços decorridos
num instituto de ciências sociais – onde se debateram inúmeros
argumentos e pontos de vista. Agora, depois de o termos concre‑
tizado, convém retornar a esse contexto com a mesma predisposi‑
ção para encetar novas conversas e trocar ideias. É assim chegada
a hora não de fechar mas de pousar o livro e convidar o leitor a
recostar-se confortavelmente no divã, ou onde lhe aprouver, de
modo a reabri-lo e a folhear livremente estas leituras do mundo.
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[345]

a globalização no divã

notas biográficas

o Luso‑tropicalismo e a Ideologia Colonial Portuguesa: 1933‑1961 (Porto,
Edições Afrontamento, 1999); Passagens para África: o Povoamento
de Angola e Moçambique com Naturais da Metrópole: 1920‑1974 (Porto,
Edições Afrontamento, 2007). Habilitada com o Curso de Espe‑
cialização em Ciências Documentais pela Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, tem desempenhado funções como arqui‑
vista, primeiro no Instituto Histórico da Educação (Ministério da
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Daniel Melo (n. 1970, Bruxelas) é historiador no ICS‑UL.
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foi composto
em caracteres hoefler
text e impresso na guide, ar‑
tes gráficas sobre papel besaya
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