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2. EMENTA 

Estudo de tópico específico sobre a História Moderna, focalizando preferencialmente os seguintes temas: (1) 
história social e/ou cultural do “Renascimento”; (2) aspectos da sociedade, da política, da cultura e/ou das 
artes nas monarquias e/ou impérios europeus dos séculos XVI e XVII; (3) história social e cultural das viagens, 
missões e expedições europeias para a Ásia, a África e América na época das conquistas coloniais e das 
grandes navegações (séculos XV-XVIII). 

 
 

3. JUSTIFICATIVA 

Na perspectiva mais tradicional de periodização da “história mundial”, os recortes clássicos de História 
Antiga, História Medieval, História Moderna e História Contemporânea obedecem a marcos típicos de uma 
concepção europeia de mundo. Especialmente no caso da História Moderna, tais marcos fundamentam-se 
em fenômenos localizados, especialmente, nas cidades italianas dos séculos XV e XVI, do Renascimento e das 
Revoluções Científicas; na Europa central e do norte, das Reformas Protestantes; na França Iluminista e 
revolucionária do século XVIII; na Inglaterra Liberal dos séculos XVII ao XIX; na Península Ibérica dos grandes 
impérios ultramarinos dos séculos XV ao XVIII; nos mundos coloniais que a Europa criou nas Américas 
(principalmente) entre os séculos XVI e XVIII). 

Compreender, no entanto, a “história do mundo” pelos marcos de uma de suas partes, cuja hegemonia 
geopolítica e civilizacional é bastante datada e até mesmo questionável, limita essa compreensão ao quadro 
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de uma historiografia referenciada na história dos Estados-Nação colonialistas do século XIX. Em perspectiva 
anti, pós ou decolonial, a “história ocidental” ou o próprio Ocidente, enquanto conceito, não basta para dar 
inteligibilidade à modernidade e um dos seus principais fenômenos concorrentes: a globalização. Nesse 
sentido, novas correntes e perspectivas historiográficas vêm recolocando em questão os marcos da 
modernidade e o papel de outras partes não-europeias do mundo em sua constituição. 

Esta disciplina visa introduzir esta nova perspectiva, tomando como tema mais central os choques, traduções 
culturais e o problema da alteridade no início da mundialização nos séculos XVI e XVI da Era Comum. 
Inegavelmente, a Europa tem um papel importante como centro de atividades comerciais, marítimas e 
militares que ligaram o mundo em rotas regulares de comunicação. Entretanto, o que se dava por esses 
canais era mais do que a história da Europa em suas margens, mas um emaranhado de histórias conectadas 
(termo de Serge Gruzinski), com sua diversidade de referências civilizacionais e culturais.  

Em um dos extremos deste “mundo conectado”, a Ásia forma um paradigma próprio de inserção nas 
“modernas” redes de circulação. Buscaremos compreender, em particular, o lugar da China na 
“modernidade” e como ela participou de conflitos que começaram a desenhar o “mapa” global.  

 
 

4. OBJETIVO 

Objetivo Geral: 

- Problematizar o conceito de modernidade a partir de uma abordagem de história global, tendo a China 
como caso paradigmático. 

 
Objetivos Específicos: 

- Ampliar a visão histórica sobre o Renascimento, o mundo das “Grandes Navegações” e o advento da 
Modernidade a partir de um descentramento da história europeia; 

- Tematizar o problema da “alteridade” no contexto das expansões marítimas dos séculos XVI e XVII, 
focalizando a Ásia como espaço de consideração; 

- O objetivo da disciplina é aprofundar em temas específicos dos estudos sobre a modernidade, dando maior 
abrangência aos seus conteúdos no currículo do curso. Busca-se, com isso, compreender o contexto da 
Modernidade. (copiado da ficha da disciplina no Projeto Pedagógico). 

 
 

5. PROGRAMA 

Unidade 1: A história moderna sob uma perspectiva de História Global: conceitos, discussões e paradigmas; 

Unidade 2: O problema da China “moderna”: reposicionamentos do paradigma eurocêntrico.  
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6. METODOLOGIA 

Formatos de aula: 

 

1- Leitura privilegiada: este formato tem como objetivo a realização de discussões sobre um texto pré-
selecionado a ser lido pela turma. A atividade inicia-se com uma breve apresentação das linhas gerais do 
texto e de informações sobre o autor por um/a ou mais discente(s). Segue -se com considerações 
complementares e explicações do professor. Em seguida, abre-se debate com a participação livre de toda a 
turma, de modo a pensar coletivamente sobre questões que sejam levantadas e problemáticas importantes 
para a disciplina; 

2- Aula expositiva dialogada: não havendo um texto específico a ser lido previamente pela turma, o 
professor inicia apresentado expositivamente uma aula temática. Na sequência, abre-se discussão para 
participação livre do/as discentes. Na apresentação, serão utilizados os recursos disponíveis, em especial, 
apresentações de powerpoint e quadro. 

 

Estudos Livres: 

Os estudos livres deverão ser realizados pelo/as discentes. Cada estudante deverá fazer registros de estudos 
em um caderno ou arquivo de computador na forma de pequenos textos ou esquemas (com gráficos, 
desenhos e outras linguagens a critério do/a aluno/a). Os arquivos ou o caderno deverão ser mo strados ao 
docente para avaliação. Os estudos livres podem se relacionar a qualquer tema relacionado às discussões em 
andamento no curso, aprofundando-as. Podem utilizar, como material, artigos acadêmicos, livros 
especializados ou fontes históricas disponíveis na Internet e/ou na Biblioteca da UFU. Os estudos livres serão 
socializados oralmente entre o/as estudantes ao final da disciplina. 

 

Cronograma 

 
DATA ATIVIDADE 

28/02 Apresentação, discussão e aprovação do programa. 

07/03 Discussão de (CONRAD, 2019: 81-110) 
- Leitura privilegiada 

14/03 Aula expositiva dialogada: os marcos tradicionais da modernidade europeia 
e seus limites. 

21/03    Discussão de (BROTTON, 2009: 38-62) 

- Leitura privilegiada 

28/03 Aula expositiva dialogada: “novos mundos” e antigos mitos, descobertas e 
invenções europeias de seus “outros”. 

04/04 Discussão de (GRUZINSKI, 2015: 15-54) 
- Leitura Privilegiada 

11/04 - Primeira autoavaliação e avaliação da disciplina. 

18/04 Discussão de (GRUZINSKI, 2015: 162-196) 
- Leitura Privilegiada 

25/04 - A formação da ideia de indivíduo na China Tang/Song: o caso da “cultura do 
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chá” – aula expositiva 

02/05 Discussão de (GOODY, 2011: 235-282) 

- Leitura Privilegiada 

09/05 Aula expositiva dialogada: a “filosofia” dos chineses, as “ciências” e o problema 

da “religião”. 

16/05 Discussão de (SPENCE, 1996: 45-88) 
- Leitura Privilegiada 

23/05 Aula expositiva dialogada: Os jesuítas na China 

30/05 Discussão de (FLORENTINO NETO, 2016: 09-26) 
- Leitura Privilegiada 

06/06 Aula expositiva: o Yijing e as ciências modernas. 

13/06 - Entrega e socialização de estudos livres. 

20/06 - Segunda autoavaliação e avaliação da disciplina. 

27/06 - Atividade avaliativa substitutiva para alunos frequentes com nota 

inferior ao mínimo para aprovação. 

 
 

 

7. AVALIAÇÃO 

1. Autoavaliações: 

O/As discentes realizarão duas autoavaliações (ver: cronograma) ao longo da disciplina, cada qual valendo 
25 pontos (50 no total). Nessas autoavaliações (que serão entregues via formulário Google), o/as estudantes 
atribuirão a si mesmos uma nota e a justificarão com base em critérios tais como comprometimento com a 
disciplina, assiduidade nas leituras e estudos, aproveitamento e participação nas discussões em sala e 
percepção de crescimento. 

2. Diário de Estudos Livres (ver: metodologia): 

O/As discentes deverão entregar, ao final da disciplina (ver: cronograma), para avaliação do docente, os seus 
arquivos (impressos) ou caderno de estudos livres. O trabalho não será avaliado em seu mérito específico, 
mas se encontra-se dentro do que foi acordado com a turma sobre a natureza da atividade e o material 
utilizado. O diário terá valor de 20 pontos. 

3. Leitura privilegiada (ver: metodologia): 

Ao longo da disciplina (ver: cronograma), o/as estudantes deverão se encarregar da apresentação de ao 
menos uma leitura em discussão programada para aula. As apresentações serão individuais, ainda que haja 
mais de um/a discente responsável pela tarefa em uma mesma aula. A atividade valerá 30 pontos, sendo 
avaliada pelo professor conforme a qualidade da apresentação e a abrangência dos pontos principais do 
texto em questão. 

4. Atividade avaliativa substitutiva: 

Aquele/as discentes frequentes na disciplina que não tiverem obtido nota mínima para aprovação terão 
direito à realização de uma “prova substitutiva” (ver: cronograma) com valor de 50 pontos a serem somados 
às autoavaliações do/a discente (que não caberão substituição). Esta prova trará duas questões, cada qual 
com valor máximo de 25 pontos, sobre, respectivamente, os conteúdos da parte 1 e da parte 2 do programa 
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(ver: programa). 
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