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[...] a via mais curta para entender o futuro é sempre a que passa pelo aprofundamento do passado .
Aimé Césarie

Abraham Ortelius. Theatrum Orbis Terrarum. Antuérpia, 1570.

Proposta:
O conteúdo curricular adotado nas disciplinas de História Moderna aborda temas centrais à
compreensão da formação do mundo moderno tais quais o Renascimento, as Reformas
Religiosas, a Expansão Marítima, o Iluminismo, entre outros. No entanto, muito
frequentemente, a abordagem destas temáticas, fruto de uma tradição e de um legado
eurocêntrico, é empreendida de duas formas dominantes: por um lado, concedendo
protagonismo excessivo à Europa como se houvesse apenas um único jogador, capaz o
suficiente, de causar impacto no tabuleiro mundial; por outro, uma tendência a enfatizar
unicamente os desdobramentos dos acontecimentos históricos considerados parte de valores
civilizacionais, enquanto se busca silenciar crimes e injustiças que muitas vezes
representaram a outra face de um feito tido como positivo.
No cerne da formação do mundo moderno, imbricada a outras grandes linhas de atuação do
período, estiveram também presentes as forças do colonialismo e do racismo. A exemplo das
disciplinas históricas que abordam os estudos das áreas coloniais, pioneiras na adoção deste
viés particular de questionamento, a proposta do curso é repensar a formação do mundo
moderno a partir das críticas anticolonialistas, pós-colonialistas e decolonialistas.
Não se trata, no entanto, e é preciso que fique claro, de adotar o ideário presente em algumas
destas correntes teóricas, plurais em si mesmas, de forma unívoca. A intenção é apenas
empregar essa massa crítica para ampliar nossa compreensão da construção da modernidade,
abarcando, assim, seus variados protagonistas e processos.
O curso contemplará os seguintes temas:
I. O que é a Europa? Ideia, legado cultural e eurocentrismo.
II. Além das Luzes: Colonialismo (anticolonialismo) e racismo.
III. Pensamento Pós-colonial e Decolonial.
IV. Uma outra modernidade é possível?

Ao final do curso, esperamos cumprir os seguintes objetivos:


Exame das consequências do eurocentrismo na construção teórica do conceito de
modernidade;



Revisão das noções de modernidade e de história moderna a partir do exame da crítica
anticolonial, pós-colonial e decolonial;



Identificação e análise dos indeléveis vínculos que associam o passado colonial e a
estruturação do racismo como mecanismo de dominação e subjugação dos povos.

Público-alvo:


Alunos de graduação e pós-graduação;



Professores de história da educação básica;



Professores de cursos de graduação e pós-graduação em história de outras instituições
de ensino superior (pública e privada)

ATENÇÃO: Serão expedidos certificados de ouvinte para os que se inscreverem e
participarem de 70% do curso.
As reuniões ocorrerão pela plataforma Google Meet.
Maiores informações pelo e-mail do NEHMO: nehmo.uerj@gmail.com
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