
Editorial

O número que apresentamos da revista Visões é uma edição temática sobre Globalização 
que reflete a postura editorial da revista de acolher em suas páginas diferentes pontos de 
vista sobre um mesmo objeto.

A globalização vem sendo intensamente debatida desde a década de 80 do século XX e 
influenciou decisivamente  o debate  social,  cultural  e  político do início  do século  XXI. 
Procuramos situar e reproduzir a polifonia que tal tema provoca. 

Abrimos a revista com um pequeno ensaio de Maria Inês Ramos Abílio, no qual ela procura 
apresentar as diversas correntes que analisam a Globalização. Maria Inês, assinando o texto 
de  apresentação,  traz  a  riqueza  não  apenas  do  referencial  teórico  de  sustentação  das 
discussões  sobre  a  temática  central,  mas  um  apanhado  sobre  as  diferentes  facetas  da 
Globalização e suas implicações.

 Em seguida temos um ensaio escrito pela Irmã Ana Teresa, no qual ela busca relacionar 
Globalização e Religião.  Na seqüência temos o artigo do prof. Destri, onde ele realiza um 
pequeno debate sobre aspectos da Globalização que estão relacionados com as áreas de 
educação e diversidade cultural.

Os dois artigos que encerram este número analisam não a Globalização como um todo, mas 
alguns aspectos pontuais  como o impacto da Globalização na área de comunicação e a 
relação entre a Globalização e o incremento das Migrações.

O artigo de Luísa de Melo Porto remete implicitamente para o conceito de “Aldeia Global”, 
desenvolvido por Marshall MacLuhan, um sociólogo canadense. Este conceito surgiu no 
livro “O Meio é a Mensagem” em que o autor demonstra as transformações e a revolução 
tecnológica que as diversas formas de comunicação introduziram nas relações humanas. Na 
época atual, com o avanço da televisão, da telefonia celular e da internet, a velocidade da 
difusão do conhecimento e da informação, o mundo funciona como um único território 
global que nos permite conhecer e participar muito rapidamente de tudo o que ocorre, tanto 
à nossa volta quanto nos lugares mais distantes.

Finalmente, o artigo de Maria Catarina Chitolina Zanini, relaciona migração e globalização 
além de   ressaltar  a  interligação  existente  entre  os  aspectos  culturais  e  econômicos  da 
globalização. 

A resenha deste número é do livro Paulo de Tarso. Tópicos de Antropologia Bíblica, escrito 
pelo professor da FSMA, Isidoro Mazzarolo. Porque resenhar um livro religioso em uma 



revista  que tem como temática  a Globalização? Porque Católico quer dizer  universal  e 
Paulo foi um precursor da Globalização ao levar a palavra de Deus para outros povos, além 
do povo judeu.
Enfim, como anuncia o nosso título, buscamos diferentes olhares sobre a Globalização, 
acolhendo em nossas páginas as diferentes opiniões sobre este tema tão controverso.
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