
SOBRE PERCEBER UM MUNDO GLOBALIZADO

Para ajudar a entender melhor a conjuntura em que vivemos, seja para transforma-la ou mesmo para mantê-la  
como se encontra no cenário social, político, cultural e econômico... 
Uma aplicação de filosofia da ciência.

Construção reflexiva de Walter Eudes - SET/2010 

Não se vai chegar a um bom termo de compreensão do viver social e de todos os seus desdobramentos sem boas 
construções teóricas, embasadas em eficientes conceitos do real, do histórico. Atentar-se das teorias existentes, 
seus sucessos e insucessos, esforçar-se em contribuir na construção de um novo paradigma que possa nortear de 
um modo geral o pensar, o agir e o pensar/agir social, porque efetivamente não há razão científica que não se 
estabeleça, que não “contamine” as mentes e corações dos seres humanos e porque a atualidade requer ou um 
novo paradigma ou uma crítica histórica do que “desandou” em paradigmas  já consagrados, de qualquer forma, 
haverá necessidade do “novo” que venha a efetivar lastro e campo de atuação há tantas gentes sedentas de atuar 
no mundo através das ciências humanas atendendo as demandas que o gênio humano pede, atendendo aos anseios 
que o viver social igualmente solicita.

É importante que se pondere uma premissa sine-qua-non em nossa linha de pensamento e que esta premissa esteja 
sempre  junto  com outras  a  inferir  sobre  deduções  que  tenhamos  de  nossa  realidade  específica,  mesmo que 
precisemos mais adiante abandonar àquelas deduções hipotéticas que a observação e mensurabilidade científica 
mostrou-se  como  irreal,  equivocada.  No  máximo,  em  situações  desta  natureza  vamos  legar  ao  campo  da 
experimentação nossas vivências perceptíveis analíticas que não se condizeram com o arcabouço histórico, com o 
repertório cultural em que nos situamos, com o próprio desdobrar dos fatos em que nos debruçamos, com o apuro 
da conjuntura em que vivemos- mas evitemos legar para a dimensão do mítico porque aí parece que o repertório 
milenar  do ocidente  já  atende toda  a  demanda humana individual  e  coletiva  quando o  produto  do “pensar” 
descamba para o irreal plausível; ao menos fica a sugestão. É uma questão de metodologia... 
Aceite-se  a  premissa  portanto  de  que  estamos  inseridos  numa  realidade  em  que  poderíamos  chamar  de 
“transcontinental”. Situação  bem  mais  ampla  que  um  outro  conceito  sugerido  de  um “pan-nacionalismo” 
também de um “multiculturalismo”, onde concorre inferências e influências de diversas culturas num mesmo 
recorte social/populacional, isto dentro de uma mesma geografia.
A internacionalização  já  nos  é  vivida  intensamente  há  alguns  anos  e  nos  darmos  conta  dela  é  condição 
imprescindível para termos sucesso em nossas formulações de nossos campos do saber, de nossas habilidades de 
nossos potenciais em atuar no mundo com perspectivas de transforma-lo e transforma-lo para melhor. Veja o 
diferencial que é a assimilação e apropriação, até de adaptação de estruturas extra-nacionais ou mesmo extra-
regionais,  mas veja o dado de se ter  tal  estrutura nascida em realidade diferenciada a meu natural,  a  minha 
ancestralidade por tanto, exterior a meu legado, ao meu habitat. Estamos nos referindo mesmo há uma presença 
internacional sem que haja propriamente um diálogo, uma mútua assimilação, há um aspecto de hermetismo no 
que concerne àquele que se faz presente,  não há intenção de deixar-se assimilar  chegando a ser onipresente 
quando é de gênese alheia ao meu mundo regional e nê-le faz-se presente a defender seus interesses, a buscar seus 
objetivo sem considerar os meus. Bem diferente de tempos outrora onde havia justo a mescla do elemento exterior 
à estruturas locais, regionais. Mas que é que está tão de longe em nosso viver sem que possa eu deixar-lhe minhas  
impressões? Ao menos as tradicionais características da tropicalidade (caso típico brasileiro de culturação dos 
signos e  estruturas  estrangeiros)!?  Numa metodologia  diga-se,  de  eficácia  ímpar  desenvolvida  e  aplicada  no 
Brasil!  Infere-se  aqui  uma  questão:  do  que  estamos  falando?  E  uma  outra  questão  que  é:  porque  relegar 
importância a este aspecto metodológico? 
Na verdade estamos falando de uma ótica de leitura do que seria a  globalização, também é uma tentativa de 
explicitar  uma inquietação presente no cotidiano de todos os povos hoje em dia:  lidar com sinais,  estruturas 
alheias ao seu natural e repertório geral sem que possa “domestica-lo” à sua vivência.. Um grande desafio que tem 
trazido tanto contentos surpreendentes quanto desolações extraordinárias. Lembre-se que há algumas construções 
do saber aplicado ou enunciado que são forjadas através de séculos, de épocas humanas onde a percepção e 
intervenção na realidade se dava lentamente, quando suas transformações mais significativas ocorriam em hiatos 
de séculos, mais pra trás, em intervalos milenares. Daí ocorrer justo em nossa época uma sensação nova pouco 
vivenciada por toda a humanidade até aqui: podemos transitar entre o novo e o antigo de maneira rapidíssima e o 
acesso a tal experiência não é tão difícil. 

Mas de fato notamos a necessidade de se considerar esta premissa da globalização, ou internacionalização como 
elemento sine-qua-non pelo fato de que se torna irreal, inútil e fútil qualquer ação orientada que venha-se a ter em 
uma dada realidade  geográfica/populacional  considerando que  unicamente  seus  interesses  é  que são válidos. 
Podemos  até,  em ótima  das  hipótese  e  dos  humores,  estabelecer  o  indicativo  de  que  específico  estrato  tem 



primazia de interesses em sua própria região, mas este otimismo não vai esconder o fato de haver interesses 
alheios aos habitantes daquele lugar, os que nele vivem e os que em primazia dele usufruem. Já deve estar claro  
que intenção de peso se quer legar a premissa sugerida: estabeleça sua percepção de mundo, mesmo um mundo 
regional, um tanto provinciano dentro de um cenário internacional de interesses e culturas diversas, também de 
historicismos, potenciais e demandas igualmente diversas. E vai ser natural haver uma sintonia em especial com 
determinado estrato internacional, determinado estrangeiro, coisa inclusive que logo vai lhe dar a condição de 
cidadão do mundo, de fazer parte de um mundo cada vez mais globalizado, de está de fato a situar-se na pós-
modernidade. 
Fica assim uma outra pergunta ainda sem resposta:  porque a importância a esta questão? Simples! Porque é 
interessante que o labor intelectual e o labor operacional não caia no vazio e seja superado pela própria realidade 
logo quando surja no seio de uma sociedade qualquer, de forma a não criar raízes, a não deixar adeptos nem 
suscitar críticas, ter sido em vão; apenas elucubrações fúteis que não se traduzem em verdadeira orientação à 
“praxis” contundente e meritosa, a um patamar de fato digno de ser tido por transformador e benfeitor ao presente 
mas mais ainda ao futuro de gerações inteiras de co-cidadãos. 
É portanto o aproveitamento da PRAXIS, em seu conceito de pura filosofia aplicada que motiva esta reflexão. 
Não haverá boa ação de transformação sem que haja boa crítica a realidade estabelecida e que inquieta a olhos 
gritantes todo o extrato social. Superar um estado qualquer de situação qualquer é compreender a fundo as razões 
que suscitam àquela  realidade inquietante, criticar esta conjuntura  obsoleta e aí entrar numa outra fase, a mais 
difícil, sugerir, criar, apresentar novas formas de lidar com as situações, com as demandas, com os potencias de 
uma dada sociedade- a esta etapa poucos são os indivíduos que estão aptos de fato a desempenha-la...
Acreditamos pois, ser frustante e inócua qualquer inferência ou prática em dada  realidade, que venha ignorar a 
situação cada vez mais alarmante da pós-modernidade do que estamos aqui a chamar de internacionalização ou 
globalização.  Porém  vem  a  ser  perfeitamente  compreensível  e  aceitável  o  alheamento  das  dimensões 
transcontinentais  presentes  ao redor  dos  sócios  que mesmo não a  percebem. Ora se não me é característico 
tradicional o interpretar toda uma era a partir de meu “locus”!? São alguns milênios me obrigando a fazer as 
leitura simples e complexas da epopeia humana na Terra a partir do que alcança meus sentidos! E são poucos 
séculos que me dão um sentido amplo hemisférico com fortíssima tônica provinciana, onde “me basta minha 
urbes, ela é meu cosmos”! Aina poucos são os anos e pouquíssima as décadas em que o mundo se locomove e se  
comunica de maneira impressionantemente rápida  (embora nem sempre eficaz)!
Somos como que em natureza, forçados a aceitar o nosso redor como construção nossa, sem inferências pan-
nacionais, transcontinentais. Fizemos este exercício há séculos de maneira exemplar. Construímos por exemplo 
idiomas  característicos,  de  identidades  próprias,  originais,  mas  de  fontes  diversa,  múltiplas,  muitas  vezes 
conflitantes entre si, porém de resultado  harmônico. Portanto, mesmo que não possamos ainda rasgar o véu da 
globalização,  inclusive  para  nós  mesmos  e  nossas  inconsciências,  que  tal  considerarmos  esta  premissa  aqui 
sugerida de ver a realidade como inferida de vários ângulos, cada qual com um vértice diferente e de diferentes 
partes do globo? E mesmo uma micro-realidade, uma realidade mesmo particular, individual...!? Acredito mesmo 
que se aproximando mais da verdadeira realidade serão mais proveitosos nossos esforços, será mais feliz nossa 
alegria  e  também  mais  triste  nossas  lamúrias.  Ao  certo  será  mais  eficiente  nosso  pensar!  Daí  não  haver 
possibilidade de sucesso em um bem estar de dada coletividade, e diga-se bem estar em âmbito geral, em aspectos 
diversos,  do  cultural,  do  tecnológico,  do  sanitário,  do  culinário,  do  econômico  e  político,  do  educacional  e 
artístico, do biológico, do geográfico e ecológico, etc. sem que a informação e a formação esteja presente como 
prioridade das sociedades. Exige-se do indivíduo pós-moderno e das sociedades pós-modernas que forme-se e 
informe-se cada vez mais acerca de realidades alheias ao seu repertório, ao seu habitat e ao seu historicismo, mas 
que estão em constante diálogo contemporâneo, muitas vezes de forma involuntária. Irá gerar em indivíduos e em 
sua coletividade consciência crítica das construções civilizatórias e poderá então efetuar-se discernimento do que 
convém incluir  ao repertório também individual  e  coletivo no prisma de minimizar  danos e inquietações  no 
próprio  dinamismo  mesmo  desta  dada  coletividade,  desta  dada  individualidade;  haverá  bom  termo  de 
esclarecimento do que se lança como elemento motriz  de dado grupo social,  evitarar-se-á  conflitos e crises 
doutrem no minimo, aproveitarar-se-á de reais construções somatórias àquele específico grupo sedimentado em 
habitat, repertório e historicismo também específico; formação e informação seriam recursos imprescindíveis a 
um melhor aproveitamento das potencialidades múltiplas da globalização, da pós-modernidade e que estão por 
natureza de sistema acessíveis em relativa facilidade e ao mesmo tempo em enorme diversidade. Assim é que 
passa a ser de naturalidade trivialíssima o debate popular num país como o Brasil sobre questões totalmente  
alheias a sua soberania, tal qual a pena de morte por apedrejamento em países bem distante deste mesmo Brasil, 
distantes em espaço físico e em tempo cultural. Do mesmo modo, em caráter extraordinário a parecer cada vez 
mais ordinário, gentes de diversos países vão se sensibilizar por calamidades naturais em distantes partes do globo 
como se fosse de sua coletividade próxima. Assim é que desenvolve-se campanhas internacionais, pan-nacionais e 
transcontinentais  de  solidariedade a  sobreviventes  de catástrofes  naturais,  com o deslocamento  de  equipes  e 
materiais  de resgate  e sobrevivência a  indefesos  cidadãos e  cidadãs.  De igual  sentido vê-se atonitamente  o 



fracasso ou pouco proveito de encontros internacionais de altíssimas lideranças de diversas e diversas nações a 
discutirem  temas  em  comum.  Lembre-se  a  conferência  de  Copenhague-2009  quão  vazia  em  conclusões  e 
encaminhamentos ao aquecimento global! Observe-se quão catastrófico seria “pensar o mundo”, “pensar o globo” 
de  forma  unitária,  a  diluir  antagonismos,  diferenças,  personalidades  e  originalidades  de  cada  povo,  de  cada 
cultura, cada nação e cada região. Um grande desastre antropológico e cultural que a própria condição humana de 
ater-se a seu repertório apreendido, a sua inconsciência ancestral milenar não permite compreender o planeta 
como “o mesmo em qualquer parte”; parece ser uma resistência natural de cada indivíduo e de cada coletividade 
de que cada vez mais há tudo em todo lugar e que o mundo se parece consigo mesmo cada vez mais. Mas embora  
haja tanta similaridade haverá sempre o específico original, característico em determinado espaço e vivenciado 
em diversas temporalidades e estes aspectos é que vão determinar a grandeza da civilização em seus milênios de 
trajeto.  Pois  que  o  informar-se   e  o  formar-se passa  a  ser  condição  mesmo  de  sobrevivência  a  todos  os 
indivíduos praticamente, passa a ser necessidade básica, quiça direito natural,uma vez torna-se dificílima a vida 
humana na pós-modernidade sem que haja acesso à informação, também a formação. 

De certo que vem a ser uma conclusão apressada esta de que é vital a informação e a formação. A coloquemos 
como hipótese conclusiva de simplório estudo conjuntural. Daí mensurar esta perceptiva e deixar a objetividade 
apresentar sua validade ou não dentro da realidade. Caso seja de fato comprovada a informação e formação ser 
vital na era atual, temos então uma orientação premissiva a mais, a embasar nossas percepções e interferir em 
nossas decisões de como proceder em atuação numa era de crise em vários os sentidos.

Esta é a forma científica de proceder quanto ao perceber/entender/criticar/formular/agir. Exercício cada vez mais 
feito em coletividade, em multidisciplinaridade mas não sem referendar o potencial individual de cada operário do 
pensar, de cada intelectual. 

Este é um simples estudo divagatório sem pretensões maiores a não ser a de diálogo científico, de estímulo à 
reflexão mais aprofundada de época tão conturbada, de sugerir mais um ângulo de ver a vida humana, de ver o 
mundo.
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