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“Olha o cidadão no mundo 

No mundo ninguém tá só 

Vida de quem tá no mundo 

É viver desatando nó” 

Juraildes da Cruz 

“No momento em que o mundo está precisando globalizar a justiça, ter salários 

mínimos compatíveis no mundo inteiro, ter sistemas de câmbio parecidos no mundo 

inteiro, e quando precisamos de políticas globais, que protejam a Terra, essa nave sobre 

a qual estamos dando voltas pelo universo, surgem estes brotos nacionalistas no mundo 

industrial como uma ameaça à tranquilidade, à paz, ao comércio, à tolerância.” 

Pepe Mujica 



RESUMO 

Trata-se de apresentar a história global como um subcampo da ciência histórica. Ela se 

constituiu nas três últimas décadas, incorporando as grandes questões dos anos finais do século 

XX, e buscando compreender também o significado dos acontecimentos dos anos 2000. 

Portanto, o objeto de análise é a historiografia global produzida entre 1990 e 2010. O primeiro 

capítulo buscará analisar um conjunto de obras dessa corrente a fim de apresentar seus 

contornos: tarefas, fontes, métodos empregados, a periodização e as estratégias de construção 

narrativa que apreendem e explicam a globalização; expondo assim as preferências temáticas 

dos autores. O segundo capítulo pergunta pelos antecedentes historiográficos que levaram à 

formação dessa corrente, e traça a história da tensão entre cosmopolitismo e paroquialismo em 

diversas tradições historiográficas, sublinhando a supressão do primeiro desde o século XIX e 

seu retorno na segunda metade do século XX na corrente da história mundial, de onde a história 

global emerge. O terceiro capítulo aborda o debate modernidade/pós-modernidade, 

documentando como ele esteve presente na formação dos estudos globais, na década de 1980, 

e da própria história global, na década de 1990. Mediante a exposição do debate e a análise de 

seu papel constitutivo na corrente da história global, será possível evidenciar o modo como esta 

última superou as dicotomias do primeiro, incorporando: a crítica do eurocentrismo e do 

Estado-nação – do pensamento pós-moderno; e, fundamentalmente, a metanarrativa como 

modo de escrita da história da humanidade – do pensamento moderno. Assim, este subcampo 

da história recupera e atualiza um elemento moderno através da experiência pós-moderna, cujo 

resultado é uma metanarrativa global, mais preparada para enfrentar os perigos do discurso 

eurocêntrico e do Estado-nação, e mais adequada para fornecer sentido histórico num mundo 

globalizado. 

PALAVRAS-CHAVE: globalização, eurocentrismo, cosmopolitismo, glocalização, 

metanarrativa. 



ABSTRACT 

This work aims to present global history as a subfield of history. It constituted itself in the three 

last decades incorporating the great issues of the final years of the twentieth century, and 

seeking to understand also the significance of the events of the 2000s. Therefore, the object of 

analysis is the global historiography produced between 1990 and 2010. The first chapter will 

seek to analyze a set of works of this trend in order to present his outlines: tasks, sources, 

methods, periodization and the strategies of narrative construction that capture and explain 

globalization; thus exposing thematic preferences of the authors. The second chapter asks about 

historiographical antecedents that led to the formation of this trend, and traces the history of the 

tension between cosmopolitanism and parochialism in several historiographical traditions, 

underlining the first’s suppression since the nineteenth century and its return in the second half 

of the twentieth century in the current of world history, from where global history emerges. The 

third chapter addresses the modernity/postmodernity debate documenting how it was present in 

the formation of global studies in the 1980s and of global history itself in the 1990s. By 

exposing the debate and analyzing its constitutive role in the trend of global history, it will be 

possible to show how the latter overcame the dichotomies of the first, incorporating: the critique 

of eurocentrism and of the nation-state – from postmodern thought; and fundamentally the 

metanarrative as the mode of writing the history of humanity – from modern thought. Thus this 

subfield of history recovers and actualizes a modern element through postmodern experience, 

the result of which is a global metanarrative, more prepared to face the dangers of Eurocentric 

and nation-state discourse, and more adequate to provide historical meaning in a globalized 

world. 

KEYWORDS: globalization, eurocentrism, cosmopolitism, glocalization, metanarrative. 
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Introdução 

A banda de rock brasileiro Titãs assim representa, em sua música Disneylândia, um 

fenômeno que vem se intensificando e se ampliando cada vez mais: “Filmes italianos dublados 

em inglês/ Com legendas em espanhol nos cinemas da Turquia”. Em outra estrofe, que, graças 

ao mesmo fenômeno, bem poderia estar estampada em uma notícia de jornal ao invés de ser 

uma peça artística, se diz: “Crianças iraquianas fugidas da guerra/ Não obtêm visto no 

consulado americano do Egito/ Para entrarem na Disneylândia”. 

Para além de uma representação do fenômeno no campo da arte, existem outros 

exemplos que endossam a existência, e a efetividade, da globalização. O antropólogo Néstor 

García Canclini (2003) relata um choque de identidades plurais numa noite em que ele, um 

argentino, conversara com um garçom mexicano num restaurante italiano na Escócia. Canclini, 

embora argentino, vivia no México há décadas e estava representando a identidade mexicana 

diante de um mexicano que estava cada vez mais imerso na identidade escocesa, sem jamais 

perder a sua identidade mexicana.  

A situação vivenciada por Canclini, bem como a descrita na música Disneylândia, é 

apenas uma entre incontáveis outras que ocorrem em todo o planeta, diariamente. As 

identidades se encontram, se chocam e se complementam por meio de diversas relações: 

interpessoais, entre pessoas e bens de consumo, entre nações, entre empresas etc.; todo este 

conjunto de relações configura um processo de trans-formação identitária. Processo este que 

sinaliza, com propriedade, o que quer dizer globalização. Todavia, a percepção da existência 

deste fenômeno enquanto tal é recente e não se compara com o tempo em que ele vem atuando 

na constituição da história da humanidade.  

Os especialistas são unânimes ao afirmarem que o fenômeno da globalização afeta 

radicalmente a vida das pessoas que passam por ele, bem como suas relações socioculturais. A 

globalização modifica a forma como se vivencia o tempo e o espaço, e consequentemente o 

modo como os indivíduos se relacionam com a história. 

Este fenômeno pode ser basicamente definido enquanto um processo histórico de 

integração e desintegração – social, econômica, tecnológica, política, religiosa, científica – com 

um grau diferencial de influência na vida de indivíduos e sociedades, isto é, o processo de 

globalização não atua de igual maneira para todas as pessoas e grupos sociais em todos os 

períodos históricos em que se faz presente.  

A globalização, por sua atuação diferencial, é um processo dotado de alta complexidade, 

cuja compreensão demanda um esforço interdisciplinar de diversos campos do saber, tais como: 
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a sociologia, a economia, a antropologia, a psicologia, a filosofia, a história etc.  O esforço 

combinado tem produzido resultados distintos e, por vezes, até mesmo divergentes. Não 

obstante esta divergência de resultados, eles comumente apresentam conteúdos históricos ricos 

de sentido para a orientação do agir de indivíduos e grupos sociais atingidos pela globalização1. 

É nesta direção que caminha a história global, uma corrente histórica que lida com a 

história da globalização, suas etapas, dimensões, temas e problemas; e cujo campo vem sendo 

ampliado com a inserção de historiadores advindos de outras áreas e com a recepção de um 

público com renovado interesse neste fenômeno que exerce cada vez mais influência na vida 

de tantas pessoas. 

A história global toma como objeto o processo da globalização, um fenômeno que, 

embora tenha sido percebido só recentemente (sendo conceituado por volta da década de 1960), 

possui uma história secular e quiçá, alguns especialistas ainda argumentam, milenar. A hipótese 

diretriz deste trabalho é a de que essa corrente histórica possui ela mesma uma história em que 

se coadunam: uma extensa genealogia cujas raízes remontam a diversas tradições 

historiográficas (desde a antiguidade até os dias atuais e em diversas partes do planeta), ideias 

modernas (reunidas em torno de um humanismo universalista) e pós-modernas (agrupadas em 

uma visão de mundo particularista, que reforça a percepção da diversidade). Este trabalho 

pretende evidenciar a presença destes elementos na história global, bem como sua interação no 

interior desta corrente. 

Cabe aqui, então, uma rápida apresentação da constituição do conceito de globalização 

e de sua inserção na história mundial, o que repercutiu na emergência da história global. O 

processo que levou à conceitualização da globalização enquanto tal, enquanto um fenômeno 

distinto da internacionalização e, portanto, com características próprias, surgiu no campo das 

Relações Internacionais por volta de 1960. No âmbito da sociologia das relações internacionais 

John Nettl e Roland Robertson, entre outros, buscavam desenvolver estratégias e instrumentos 

analíticos para abordar “o mundo como um todo”, e para isto a distinção entre 

internacionalização e globalização se fazia necessária (FEATHERSTONE, 1998). 

Internacionalização se referia a apenas uma das dimensões da globalização: a dos intercâmbios 

interestados nacionais. Já globalização se referia a um fenômeno aquém e além do Estado-

nação, em que a interação entre o local e o global se dava de múltiplas formas. 

1 Naturalmente, estes esforços de compreensão da globalização produzem resultados cujo conteúdo vai muito 
além de uma narrativa histórica do fenômeno (uma obra sociológica ou das Relações Internacionais, por 
exemplo, tem como escopo produzir conteúdo sociológico ou internacional em que o objetivo não é contar a 
história da globalização, mas sim compreender as relações sociais e atuar nas internacionais, respectivamente), 
o que não impede que seja possível captar sentido histórico nestas mesmas obras.
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Em virtude da complexidade do fenômeno, e de sua atuação crescente no campo dos 

negócios multinacionais, da política mundial e nas relações transnacionais, outras disciplinas 

passaram a se ocupar com o mesmo, em especial a sociologia, a ciência política e a economia. 

Não obstante, na segunda metade da década de 1980, devido à profusão do emprego do termo 

“globalização”, este conceito foi perdendo precisão, foi se desgastando pelo uso continuado e 

irrestrito por parte de acadêmicos, profissionais liberais, programas de TV etc. De modo 

controverso, quanto mais se percebia e se vivenciava a globalização, mais se perdia o que este 

conceito poderia significar, seu sentido ficava mais turvo (FEATHERSTONE, 1998; 

ROBERTSON, 1998). 

Os passos iniciais para reverter o que acontecia, na década de 1980, especificamente ao 

conceito de globalização foram dados na década seguinte. Trata-se de uma década que marca a 

passagem do século XX para o século XXI. E, segundo alguns autores – Georg Iggers (2010) e 

Eric Hobsbawm (1995), por exemplo – vários são os eventos que conferem a singularidade 

deste decênio: a começar com a queda da União Soviética e toda a reestruturação geopolítica 

do mundo a partir disto, que se pode citar como exemplo a intricada desintegração da 

Iugoslávia; a formação de blocos governamentais supranacionais, como União Europeia, 

Mercosul etc.; e se poderia mencionar, como um fato que encerra o período, a queda das Torres 

gêmeas nos Estados Unidos em 2001 (NESTER, 2010). É o que Roland Robertson (1998) 

afirmou ser a fase de “uma grande incerteza global” geradora de “terremotos geopolíticos”. 

Perante estes e outros eventos foi necessário redobrar o esforço para definir conceitualmente a 

globalização, bem como promover estratégias de abordagem e atuação diante deste processo. 

Somente uma compreensão adequada do que vem a ser globalização poderia possibilitar a 

criação de instrumentos apropriados para lidar com seus efeitos. 

Como tais efeitos não foram sentidos apenas no âmbito do Estado-nação, o interesse 

pela globalização expandiu-se a outras disciplinas, nomeadamente a antropologia e a história. 

Ambas, a partir da década de 1990, começaram a estudar os impactos do fenômeno em seus 

respectivos campos de estudo. 

A antropologia, pela própria natureza de sua disciplina, enfrenta os problemas da 

articulação do local com o global desde sua emergência. Seja pela ideia de cultura humana 

(única, global) ou de culturas humanas (múltiplas, locais) o princípio de relação intercultural 

em diferentes níveis estava estabelecido desde sua constituição disciplinar no século XIX. Com 

o advento do conceito de globalização, a antropologia percebe prontamente a necessidade de se

atualizar em uma antropologia global, já em 1993, no XIII Congresso Internacional de Ciências 



13 

Antropológicas e Etnológicas, realizado no México. O tema do Congresso foi justamente “As 

dimensões Culturais e Biológicas da Transformação Global” (ARIZPE, 2001). 

A história também já possuía uma predisposição para incorporar o conceito de 

globalização. E isto é evidenciado pela corrente histórica predecessora da história global: a 

história mundial. Antes mesmo de se definir com tal nomenclatura a história mundial já possuía 

uma historiografia cuja natureza percebia um conjunto de processos históricos que se 

assemelhava, e muito, ao que posteriormente seria concebido por globalização. Tratava-se de 

uma historiografia intitulada História das civilizações, que se incumbiu de prosseguir, de certa 

maneira e a seu modo, com o trabalho levado a cabo pelas filosofias da história do século XVIII. 

Tanto em uma quanto em outra historiografia tratava-se de produzir uma narrativa do choque 

ou do encontro entre civilizações, e pela amplitude própria destas civilizações estes encontros 

interculturais adquiriam dimensões planetárias. No século XX o nome de destaque desta 

história das civilizações foi o de Arnold Toynbee, mas ele não fora o único. 

Depois de Toynbee, vieram Fernand Braudel, William McNeill, Jerry Bentley e diversos 

outros que buscaram compreender os processos históricos para além dos limites da 

historiografia acadêmica, tal como ela se constituiu no século XIX, ou seja, para além de uma 

história nacional, com seus pais fundadores, seus heróis e seu destino manifesto no Volksgeist. 

Através desta veia historiográfica da história mundial, a história global percebeu a 

potencialidade que havia em se produzir histórias considerando-se a globalização como um 

fator eficiente das mesmas. O conceito de globalização serviria para esclarecer e aprofundar 

relações – socioculturais, políticas, econômicas etc. – que antes eram vistas apenas como fruto 

do choque de civilizações, e serviria ainda para atualizar a percepção de relações que eram 

circunscritas ao nível nacional e internacional, sempre tendo-se o Estado-nação como vetor de 

análise. 

Assim, a partir de 1990, com o retorno à pesquisa e problematização do conceito por 

diversas disciplinas, a história global se constitui como um campo de estudo dentro da disciplina 

histórica, buscando cada vez mais fundamentar seus princípios científicos, aumentando a 

precisão analítica de seus métodos, explicitando suas teorias, conceitos e inspirações 

ideológicas. É neste espaço de constituição da história global, um processo lento, gradual, e que 

ainda está em curso, que esta pesquisa tenciona se fazer presente. Pois ela objetiva explicitar, 

junto ao elemento supramencionado – a história mundial – um outro fator que é constituinte 

desta corrente histórica, a saber: a dicotomia que surge no debate entre o pensamento moderno 

e pós-moderno. É preciso então introduzir uma distinção conceitual, que se segue: 
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Modernidade e pós-modernidade são conceitos epocais, definem um período histórico 

e reúnem as características básicas da sociedade e da cultura daquele período. Basicamente, a 

modernidade se inicia por volta do século XVIII e a pós-modernidade no pós-Segunda Guerra. 

Pensamento moderno e pensamento pós-moderno caracterizam as ideias e categorias 

produzidas no interior de cada período. Ambos são frutos da experiência histórica vivida, e não 

ideias surgidas metafisicamente e sem qualquer vínculo com seu presente histórico. Para a 

compreensão de um pensamento é necessário antes de tudo compreender sua época, seus 

aspectos ideológicos, econômicos, científicos, estéticos, políticos e éticos, isto é, seu suporte 

histórico que é condição de sua possibilidade. O pensamento moderno encontra sua emergência, 

segundo Habermas (2000), com a filosofia de Hegel, que é uma filosofia da modernidade; já o 

pensamento pós-moderno tem sua origem com o pós-modernismo nas artes, que visava 

justamente contestar o modernismo artístico; por volta de 1960, este movimento serviu de 

inspiração para os trabalhos de teóricos nas décadas seguintes, tais como Lyotard, Vattimo, 

Foucault e Jameson (HOLLANDA, 1991). 

O debate modernidade/pós-modernidade se configura de forma dicotômica na medida 

em que representantes de cada lado fornecem uma leitura divergente sobre o que foi, ou ainda 

é, a modernidade e sobre a existência, ou não, de uma pós-modernidade. A dicotomia se 

constitui em perspectivas distintas e dissonantes sobre os conceitos epocais. Este debate 

reverberou na disciplina histórica e produziu ecos na história mundial e global. 

Portanto, o problema deste trabalho pode ser colocado da seguinte forma: como a 

história global se posiciona no debate entre o pensamento moderno e pós-moderno? Como a 

escrita da história global se posiciona diante da dicotomia no interior deste debate? 

De forma explícita, a hipótese que se coloca é a seguinte: A história global supera (no 

sentido hegeliano de Aufhebung) a dicotomia do debate. A escrita da história global incorpora 

elementos que dão suporte ao pensamento moderno (o retorno à metanarrativa via humanismo, 

de caráter universalista) e elementos que sustentam o pensamento pós-moderno (a crítica ao 

eurocentrismo via reforço da identidade cultural múltipla, de caráter particularista). Neste 

sentido, a história global elabora uma escrita da história que atua na interface entre uma escrita 

da história moderna e pós-moderna. 

O debate entre o pensamento moderno e pós-moderno apresenta uma dicotomia inerente 

ao mesmo. Tal dicotomia é apenas uma das perspectivas sob as quais a história global pode ser 

problematizada. Outras, igualmente constitutivas desta corrente, poderiam ter sido aqui 

elencadas, e desempenhariam o mesmo papel no que tange a ser uma forma de problematização 

deste subcampo historiográfico. 
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Como exemplo de outras formas em que a história global poderia ter sido 

problematizada está a tensa relação entre uma tradição marxista e outra weberiana. Tradições 

que, é quase desnecessário dizer, não são excludentes, mas comportam teorias divergentes. 

Dentro daquilo que constitui uma raiz da historiografia global, a saber, a história mundial, 

podem ser encontrados representantes de ambas as tradições. A tradição marxista pode ser vista 

em André Gunder Frank (1976) e Immanuel Wallerstein (1990), incorporando uma análise 

materialista da história mundial, bem como seu desdobramento dialético; a tradição weberiana 

é seguida por autores como Shmuel Eisenstadt (1969) e Theodore von Laue (1987), em que os 

mesmos partem da teoria da modernização, inaugurada por Weber e desenvolvida por Talcott 

Parsons, e promovem seu desdobramento para a compreensão de como a modernidade europeia 

é incorporada e adaptada por múltiplas sociedades ao longo do processo de globalização2. 

A escolha pela perspectiva do debate entre o pensamento moderno e pós-moderno, 

enquanto eixo de problematização do trabalho, tem um fundamento essencialmente logístico. 

Visualizar a história global a partir desta perspectiva permite selecionar melhor, abordar com 

maior propriedade e precisão, conceitos que são constitutivos para a própria tese que sustenta 

toda a pesquisa, a saber, o universalismo e o particularismo. A problematização a partir da 

perspectiva do debate entre as tradições marxista e weberiana seria a mais adequada caso a tese 

se sustentasse sob os conceitos de uma interpretação histórico global a partir da superação do 

materialismo histórico e da teoria da modernização, o que seria um caminho passível de ser 

trilhado. Mas como toda investigação implica escolher determinados caminhos e, 

necessariamente, abrir mão de outros, a decisão do caminho trilhado se deu a partir dos 

conceitos que foram considerados fundamentais para a consolidação da história global. 

O resgate da metanarrativa atribui a essa corrente histórica uma novidade que a distingue 

do restante da historiografia acadêmica que passou pela experiência pós-moderna; cuja atenção 

às diferenças, à história local, e aos aspectos culturais da representação, torna esta vertente 

quase paradigmática no âmbito acadêmico contemporâneo – seja em revistas especializadas, 

seja em livros ou congressos de história –, relegando à metanarrativa o caráter de algo 

ultrapassado e inadequado, um erro eurocêntrico fruto da soberba dos filósofos da história do 

século XVIII. 

Assim, pretende-se destacar como a metanarrativa foi recuperada por esta corrente 

histórica na medida em que se percebeu, mediante observação do fenômeno da globalização, a 

2  Uma outra perspectiva sob a qual este trabalho poderia ter sido problematizado seria através do conceito de 
globalização e suas múltiplas leituras – antropológicas, filosóficas, sociológicas – em relação à leitura própria 
da ciência histórica. 
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dimensão global dos processos históricos, que se soma à dimensão local, nacional e regional 

dos mesmos. A Revolução Industrial, para ficar com um exemplo, não se circunscreve à 

Liverpool ou ao Reino Unido, ela é um processo histórico atravessado por forças e conjunturas 

globais (MARKS, 2007). Se a constituição desta corrente como um subcampo da ciência 

histórica está vinculada, de um lado, ao diagnóstico da globalização, de outro, ela se deve ao 

retorno de uma escrita da história cosmopolita, que sobreviveu fora da academia no século XIX 

e primeira metade do XX. Este processo só encontra condições de ser esclarecido através de 

uma história global da historiografia, que sublinhe a tensão entre as categorias do paroquialismo 

e cosmopolitismo nas tradições historiográficas até o momento em que elas se modernizaram. 

Para que a pesquisa não recaia numa espécie de história intelectual desvinculada do 

mundo prático, de pessoas de carne e osso, algumas intervenções pontuais da história social – 

da historiografia e do pensamento – serão feitas para conferir corporeidade aos conceitos, 

categorias e discursos, que os autores em foco empregam, evidenciando as transformações que 

as ideias causam no mundo prático, bem como são retroalimentadas por ele. Dito de outra 

forma, além de uma análise do processo intelectual, isto é, das transformações conceituais e 

teóricas da historiografia e das ideias, é preciso descrever os desdobramentos institucionais, 

políticos e sociais em que os autores e obras aqui recortados se movimentam e se mobilizam. 

Pela natureza do problema e da hipótese do trabalho, os objetos a serem analisados são 

oriundos da corrente da história global, da história da historiografia e do debate 

modernidade/pós-modernidade. Em função disto, esta não é uma pesquisa de arquivo, mas sim 

de biblioteca, de modo que a metodologia empregada será a leitura, crítica – interna e externa 

– e interpretação de fontes textuais. Em virtude de se focalizar uma corrente histórica recente, 

inaugurada nos anos iniciais da década de 1990, as obras de referência acabam se confundindo 

com as fontes, pois os autores que trabalham com o tema, ora escrevem história global, ora 

analisam a história da historiografia global – uma variação que, às vezes, ocorre de um 

parágrafo para outro! –, de modo que distinguir entre fonte e historiografia acaba sendo um 

trabalho árduo. Apesar disso, quatro obras se destacam como fonte devido ao fato de serem 

empregadas no primeiro e terceiro capítulos, no primeiro para a exposição da historiografia 

global e no último para a documentação do retorno da metanarrativa via humanismo 

universalista, são elas: Globalização, uma breve história do mundo moderno (2010) de William 

Nester; As origens do mundo moderno: uma narrativa global e ecológica do século XV ao XXI 

(2007) de Robert Marks; Globalização na história mundial (2010) de Peter Stearns; e, por fim, 

Globalização, uma breve história (2005) de Jürgen Osterhammel e Niels Petersson. 
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O capítulo 1 – História global aplicada – pretende apresentar a história global tal como 

ela tem sido feita pelos autores que se inscrevem nesta corrente. Os especialistas definem para 

essa corrente duas tarefas básicas: globalizar a história e historicizar a globalização. A primeira 

seria a pesquisa empírica de elementos particulares, explicitando o modo como atores históricos 

pontuais participam da história; ela sublinharia então a multiplicidade e diversidade das 

histórias. A segunda tarefa implica em elaborar sínteses de todo o conhecimento produzido na 

primeira etapa; todavia, o trabalho não significa elaborar resumos das histórias globalizadas, 

mas sim focalizar a relação de histórias particulares com a globalização, ou seja, em produzir 

unidade mediante a diversidade de narrativas históricas. O resultado disto é uma narrativa que 

evidencia a dimensão global da história, onde as histórias locais se encontram. 

O capítulo 2 – Entre cosmopolitismo e paroquialismo: um experimento em história 

global da historiografia – objetiva uma história da historiografia vista desde o globo, isto é, 

não mais restrita ao protagonismo ocidental – como foi o caso em obras clássicas da história da 

historiografia, que excluíam as regiões fora do ocidente. Trata-se de destacar: em primeiro 

lugar, o modo como as tradições historiográficas – chinesa, islâmica e ocidental – pendiam 

entre o cosmopolitismo e o paroquialismo em suas narrativas; em segundo lugar, os contatos 

que tais tradições tiveram entre si, um padrão que jamais se configurou de modo unidirecional 

– do ocidente em direção ao “resto” –; por fim, o momento em que a historiografia moderna, 

acadêmica e, geneticamente, vinculada ao Estado-nação, se globaliza nos séculos XIX e XX, 

assumindo diferentes formas segundo as tradições prévias de cada região. Após este percurso 

historiográfico será possível perceber as etapas de emergência e consolidação da história 

mundial nos anos 1960 e de emergência da história global nos anos 1990, especialmente os 

modos como a última se desvincula e se autonomiza em relação à primeira. 

O capítulo 3 – O debate modernidade/pós-modernidade e sua repercussão nos estudos 

globais – introduz os principais proponentes da disputa, além de elencar os fatores que influíram 

mais diretamente na composição dos estudos globais e, por conseguinte, na história global: o 

universalismo do projeto moderno e o particularismo do discurso pós-moderno. Ele finaliza 

evidenciando o retorno da metanarrativa na escrita da história global dos autores que já haviam 

sido trabalhados no capítulo 1, isto é, aqueles que historicizaram a globalização produzindo 

unidade e sincronicidade. O retorno da metanarrativa se pauta na consideração da globalização 

como um processo que tem a humanidade como seu sujeito histórico; é a partir do alcance 

planetário de suas ações que se instaura a globalização como um fenômeno histórico e, por isso 

mesmo, passível de ser abordado pela ciência histórica. 
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Capítulo 1 

HISTÓRIA GLOBAL APLICADA 

 

 

Neste capítulo intenta-se apresentar a historiografia global em suas diversas 

configurações a fim de que esta corrente histórica seja visualizada em sua variedade – e 

potencial de produção de narrativas históricas científicas distintas – e coesão em torno de sua 

proposta metódica, ética e disciplinar que assume uma dupla tarefa a ser desempenhada por 

aqueles que pretendem fazer história global. No tópico 1.1 – Definições prévias, a dupla tarefa 

da história global – essa tarefa dúplice será apresentada através das considerações de Antony 

G. Hopkins (2002) e Jerry H. Bentley (2006) que deixaram bem explícita a questão nos títulos 

de seus textos, respectivamente: The History of Globalization – and the Globalization of 

History? e Globalizing history and historicizing globalization. Estas definições prévias serão 

importantes para se determinar até que ponto as obras sob exame neste capítulo se encaixam, 

ou não, no conceito de história global proposto por Bentley e Hopkins. Tal apresentação servirá 

de panorama em que os componentes principais da história global serão exibidos através de 

algumas obras selecionadas por melhor representarem essa prática historiográfica.  

No tópico 1.2 – Globalizando a história: a produção da diversidade e multiplicidade – 

serão consideradas três coletâneas em que dezenas de pesquisadores foram chamados a 

participar com suas contribuições. Trata-se de pesquisas pontuais, que enfocam objetos 

específicos na ampla gama de conteúdos históricos, e que tocam ou reverberam em processos 

históricos mais amplos, de escala global. A primeira coletânea, organizada por Bruce Mazlish 

e Ralph Buultjens e intitulada Conceptualizing Global History, é de 1993 e reúne 11 autores. 

A segunda, Globalization in World History, foi coordenada por Antony Hopkins, publicada em 

2002 e reúne 9 autores. A terceira, Globalization and Global History, é um trabalho conjunto 

de Barry K. Gills e William R. Thompson, foi publicada em 2006 e conta com a contribuição 

de 18 pesquisadores. Essa ampla gama de trabalhos, em que aqui serão selecionadas amostras 

de cada um, servirá para evidenciar como essa corrente histórica vem multiplicando as vozes e 

sujeitos históricos, contribuindo assim para uma reavaliação da posição central até então 

assumida pelo ocidente na história, pelo menos em sua fase moderna, e da posição “periférica” 

a que os outros sujeitos, não-ocidentais, estavam relegados. Globalizar a história, então, é ouvir 

as vozes dissonantes, que desconstroem o discurso de uma história eurocentrada, dominada 

pelo ocidente, que fala em uníssono; é produzir uma narrativa histórica que contemple a 

diversidade e multiplicidade de sujeitos que fazem história no globo. 



19 
 

No tópico 1.3 – Historicizando a globalização: a produção da unidade e da 

sincronicidade – serão introduzidas quatro obras que buscaram justamente abordar a 

globalização em sua historicidade, isto é, tratar este fenômeno como um processo histórico. E 

aqui se realiza a segunda tarefa da história global: se na primeira parte cumpre multiplicar as 

vozes da história, nesta o esforço é justamente o de buscar pelo seu mínimo multiplicador 

comum. Para evitar que as vozes, multiplicadas na primeira tarefa, não resultem numa simples 

cacofonia de sujeitos é preciso ordená-las para a formação de um discurso harmônico. E as 

obras aqui elencadas buscam precisamente isto: tratar a globalização como um processo 

histórico, que possui uma unidade, mesmo estando diante e dependente da multiplicidade.  

Na seção 1.3.1 – A globalização numa perspectiva estadunidense – discute-se a obra 

Globalization, a Short History of the Modern World (2010) em que William R. Nester oferece 

uma interpretação historiográfica que poderia ser qualificada como tradicional, focada no 

Estado-nação e nas realizações do Ocidente, em particular dos EUA. Esta seção será importante 

para evidenciar como, em pleno século XXI, a abordagem da “ascensão do ocidente”, tão cara 

às filosofias da história, ainda encontra eco na narrativa histórica, mesmo em sua fase global. 

Na seção 1.3.2 – A globalização como história ambiental – será a vez de The Origins of The 

Modern World (2007) de Robert B. Marks, em que o autor oferece uma leitura da globalização 

focalizada na relação entre a humanidade e meio ambiente na constituição dos processos 

históricos, além de conferir uma maior importância ao oriente ao avaliar o papel de Índia e 

China na formação da história moderna e das etapas da globalização.  

A seção 1.3.3 – A globalização como história mundial – aborda o trabalho de Peter N. 

Stearns, intitulado Globalization in World History (2010), em que o autor trata a globalização 

como um objeto da história mundial, se posicionando assim contra a vertente que defende a 

história global como uma corrente histórica distinta. Seu posicionamento tem implicações 

metodológicas, e Stearns as considera ao dialogar, em diversas partes do texto, com os autores 

da história global. Na última seção, 1.3.4 – Globalização e reconfiguração analítica – a obra 

em foco Globalization, a Short History (2005) foi escrita por Jürgen Osterhammel e Niels 

Petersson. Nela, os autores tratam a globalização sob diversos aspectos, fazendo uma análise 

do conceito e dos contextos em que este emergiu e foi empregado, de suas dimensões, etapas e 

temas que podem ser tratados sob a ótica da história global. O mais importante, todavia, é a 

narrativa histórica do fenômeno – embora a reflexão sobre o conceito não deva ser minimizada 

– que os autores fazem a partir de uma periodização da globalização, que às vezes choca, às 

vezes coaduna com a dos autores trabalhados nas três seções anteriores. 
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1.1 Definições prévias: a dupla tarefa da história global 

 

A corrente de pensamento que se intitula história global é bastante recente. Basicamente, 

ela emerge do encontro dos estudos globais com a história mundial. Enquanto que, nos capítulos 

seguintes, esses dois elementos serão aprofundados, cumpre agora apontar o modo como a 

história global tem se inserido no debate sobre a globalização, o que ocorre no contexto dos 

anos 1990 e 2000. Trata-se de um período de mais ou menos vinte anos em que profundas 

transformações têm ocorrido no cenário mundial; transformações essas que tanto configuram a 

história propriamente dita, como influem sobre os historiadores na academia que se ocupam 

com a investigação dessa história. 

Como um dos conceitos fundamentais que tem sido empregado para explicar essas 

transformações, a globalização acabou gerando uma série de debates. Debates que encontraram 

seus primeiros ensaios na década de 1960, nas mãos de sociólogos, economistas e teóricos das 

relações internacionais. Não obstante isso, o cerne da discussão se deu nos anos 1990. E cada 

vez mais novos acontecimentos levaram os historiadores a se ocuparem com este fenômeno, 

entre os quais destacam-se, nas palavras dos autores, os protestos antiglobalização em Seattle, 

de 1999, e os ataques às torres gêmeas do World Trade Center, de 2001 (RENNSTICH, 2006; 

HOPKINS, 2002)3. 

Esses acontecimentos pesam nas considerações que os autores fazem, sejam os 

historiadores, sejam os demais pesquisadores dos estudos globais. Mas uma diferença básica 

que há entre eles, assim aponta o historiador Antony Hopkins (2002), está na avaliação da 

dimensão histórica da globalização e seus efeitos. Buscando determinar a contribuição que a 

história pode dar à investigação da globalização, ele afirma que nos estudos globais, por vezes, 

a análise se limita à versão contemporânea do fenômeno. O recuo dos pesquisadores, a título 

de situar o contexto e o quadro geral da  globalização, geralmente se concentra no pós-Segunda 

Guerra, alguns mais ousados remontam ao século XIX, mas poucos se ocupam do período 1600-

1800; além disso, e para agravar esse tratamento pouco zeloso com a dimensão histórica da 

globalização, quando estes estudiosos tocam em questões históricas, como a importância do 

Tratado de Westfália (1648) para a formação do sistema europeu interestados, eles não 

dialogam com os historiadores (HOPKINS, 2002). 

Talvez a primeira crítica de Hopkins não seja tão precisa assim. Como será evidenciado 

neste capítulo, em especial no tópico 1.2, os pesquisadores dos estudos globais não pecam 

                                                        
3 Poder-se-ia incluir aqui a crise econômica de 2008 e o alcance dela em função da globalização. 
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apenas pela falta de recuo, mas principalmente pelo excesso do mesmo, chegando a alguns 

extremos de experimentação do conceito no império Romano ou mesmo alguns milênios antes4.  

O exagero de enxergar a globalização tão recuada no tempo – ou como um fenômeno 

de extrema novidade, com no máximo 50, 60 anos – está enraizado na segunda crítica de 

Hopkins aos estudos globais, que é sua falta de diálogo com os historiadores. Mas parece que 

o problema não está apenas com os autores dos estudos globais, é provável que ele se dê também 

em função de um certo desinteresse por parte dos historiadores, ou pelo menos da grande 

maioria deles, em lidar com um fenômeno tão discutido e presente no âmbito acadêmico das 

últimas décadas. Algo que tem sido, ao menos experimentalmente, enfrentado pela corrente de 

autores da história global. 

Então, como encarar o problema da superficialidade no tratamento histórico da 

globalização? Como aprofundar na investigação de sua dimensão histórica? 

Perguntar pela dimensão histórica da globalização (colocando sob suspeita sua novidade 

imediata, bem como sua existência milenar) é questionar sua historicidade. E o 

encaminhamento desta questão se dá pela via da periodização de suas etapas, do 

reconhecimento de suas raízes e da indicação da dinâmica de seus elementos constituintes. É 

desta forma que a ciência histórica se insere no debate. 
[...] como os historiadores podem contribuir com o debate sobre a 
globalização, e como o debate sobre a globalização contribui para o estudo da 
história? Há diversas formas de organizar o exame desses temas, mas o mais 
fácil ponto de acesso para os historiadores é a respeito das afirmações 
apresentadas a favor e contra a novidade da globalização (HOPKINS, 2002, 
p.21, tradução minha)5. 
 

Trata-se então de mensurar o alcance temporal do conceito – a quantidade de tempo em 

que ele estava (está) ativo e influindo sobre outros processos históricos –, o que implica aferir 

o valor heurístico do mesmo como um instrumento capaz de tratar adequadamente processos 

históricos aparentemente distantes e desconexos, de escala local e/ou regional, como fazendo 

parte de um todo maior que os compreende, de escala global. Em uma forma mais simples, a 

questão pode ser colocada assim: quando e como a globalização fez história? 

Ora, se a globalização faz história ela deve ser algo a ser levado em conta pelos 

historiadores. É daí que surge a segunda parte da pergunta de Hopkins, sobre como o debate 

                                                        
4  Sobre a globalização no império Romano ver o artigo de Roland Robertson e David Inglis, The global animus, 

in the tracks of world consciouness (2006, pp. 30-43). O segundo caso pode ser conferido no livro organizado 
por Andre Gunder Frank e Barry K. Gills, The world system: five hundred years of five thousand? De 1993.   

5  “[...] what can historians contribute to the debate on globalization, and what can the debate on globalization 
contribute to the study of history? There are several ways of organizing an examination of these issues, but the 
easiest point of access for historians is over the claims lodged for and against the novelty of globalization.” 
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em torno da globalização contribui para o estudo da história. Será que este fenômeno (e o 

conceito que o traduz) pode lançar nova luz sobre processos históricos “clássicos”, já bastante 

discutidos pelos historiadores, como por exemplo a Revolução Industrial, ou o imperialismo 

oitocentista? Ou seriam estes processos inadequados a semelhante tratamento, uma vez que a 

disciplina histórica já os trabalha há bastante tempo sem nunca ter sido necessário recorrer a 

um conceito tão amplo? 

O que os autores da história global têm percebido, mediante investigação da história da 

historiografia, é que malgrado a potencialidade que este novo conceito lança sobre 

determinados episódios da história, a disciplina não enxergou nele o caráter de uma inovação 

necessária, como algo a partir do qual poder-se-ia atualizar a prática da pesquisa, ou um fator 

novo que deveria ser mensurado na investigação histórica; ou pelo menos a ciência histórica 

não chegou a esta percepção tão prontamente, e de modo tão generalizado no corpo disciplinar, 

como pesquisadores de outras áreas – como a economia, sociologia, antropologia, relações 

internacionais etc. – no final dos anos 1980 (BENTLEY, 2006; ARIZPE, 2001). 

Nas primeiras décadas do debate sobre a globalização a ciência histórica tinha uma 

participação pouco expressiva – assim como era pouco expressiva o interesse histórico dos 

autores que já participavam dele. Do lado dos historiadores, Jerry Bentley argumenta que o 

desinteresse tem a ver com a própria história da disciplina. Segundo ele, o que a história da 

historiografia evidencia é que essa disciplina acadêmica foi forjada em um momento de intenso 

eurocentrismo e formador do nacionalismo – o século XIX – ambas características marcantes 

dos autores daquela época6. E ambas características que não têm promovido um interesse 

cosmopolita, global, nos historiadores desde então. “A decisão de focar a atenção nos Estados 

foi bastante deliberada. [...] Com efeito, os primeiros historiadores profissionais provinham as 

comunidades nacionais com genealogias que as legitimavam e naturalizavam sua existência” 

(BENTLEY, 2006, p.16, tradução minha)7. De modo que os processos históricos eram 

explicados tendo-se como unidade de análise o Estado-nação, e suas comunidades nacionais, 

uma investigação de inclinação paroquialista, não afeita a conceitos e categorias mais amplos, 

tendência que, ainda segundo Bentley (2006), perdura até hoje8. 

                                                        
6  As temáticas do eurocentrismo e nacionalismo em relação com a formação da ciência histórica, serão 

aprofundadas no próximo capítulo, no tópico 2.3. 
7  “The decision to focus attention on states was quite deliberate. […] In effect, the early professional historians 

provided national communities with genealogies that legitimized and naturalized their existence.” 
8  Algo semelhante se pode ver na disciplina dedicada à investigação de processos mundiais, que é o caso das 

relações internacionais, que parte das interações entre as nações. 
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Como consequência disto, a disciplina histórica, que nasceu na Europa do século XIX, 

tinha o Estado-nação como unidade padrão de análise e partia do pressuposto de que o Ocidente 

era a pedra-de-toque para compreender a história mundial – algo que perdurou, como será visto 

na história global de William Nester, escrita em 2010, e que será trabalhada no tópico 1.3.1. 

Contra esta tendência da historiografia acadêmica, em abordar a história a partir do Estado-

nação e desde o Ocidente, surgiram inúmeras contrapropostas, que visavam justamente 

apresentar narrativas históricas que não se submetiam a este modelo unilinear. Jerry Bentley 

(2006) aponta duas estratégias básicas que serviram para desconstruir essa tendência de modo 

a emancipar a disciplina histórica da influência do eurocentrismo e do foco no Estado-nação: 

agir a nível local (going local) e agir a nível global (going global). 

A primeira delas foi inaugurada, segundo o autor, pelo movimento pós-moderno 

exemplificado por Lyotard, o qual criticou estes dois aspectos da disciplina histórica (e do 

conhecimento científico em geral), argumentando a identidade entre tais características e o 

discurso científico, desconstruindo a legitimidade deste como consequência.  E ele fez isso 

valorizando as narrativas míticas, particulares; o saber narrativo em oposição ao saber 

científico. Portanto, o pensamento pós-moderno enfrentou o problema da ciência moderna (e 

de um dos seus frutos, a disciplina histórica) defendendo e legitimando o local, o que é uma 

forma válida de enfrentamento (BENTLEY, 2006)9. 

A segunda forma de lidar criticamente com o eurocentrismo e o paradigma do Estado-

nação, que tanto causaram interferência no ofício do historiador, é através da criação de 

narrativas históricas a nível global (going global). 
Enquanto a estratégia de agir a nível local efetivamente mina algumas das 
assunções da história eurocêntrica, a estratégia de agir a nível global ao 
historicizar a globalização oferece oportunidades de descentrar a Europa ao 
situar a experiência europeia no contexto mais amplo da história mundial 
(BENTLEY, 2006, p. 24, tradução minha)10. 
 

Essas são as duas formas de desconstruir o eurocentrismo: a primeira foi inaugurada 

pela vertente pós-moderna, que implica valorizar o local, reconhecer a diversidade de 

experiências e sujeitos históricos. A isto Jerry Bentley chamou de globalizar a história, dar voz 

aos sujeitos no globo que fazem história. A segunda forma é levada a cabo mediante a 

valorização do global, da produção de unidade, o que significa historicizar a globalização, 

                                                        
9  E que rendeu diversos frutos para a historiografia ao produzir narrativas históricas não centradas no Estado-

nação – como a Microhistória – e nem na experiência histórica ocidental – como o pós-colonialismo 
(BENTLEY, 2006). 

10  “While the strategy of going local effectively undermines some of the assumptions of Eurocentric history, the 
strategy of going global by historicizing globalization offers opportunities to decentre Europe by situating 
European experience in the larger context of world history.” 
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analisar a dimensão histórica deste fenômeno e o modo como ele, sendo um fenômeno, traduz 

as ações de sujeitos espalhados pelo globo. Com essa abordagem a Europa não se mantém como 

centro do mundo – o que era o caso segundo o modelo presente na formação da disciplina 

histórica – mas tão somente como uma parte dele, uma província (BENTLEY, 2006)11. 

Antony Hopkins, na introdução de Globalization in world history, por ele editado em 

2002, afirma: 
Mas o objetivo que perpassa todo o livro tem sido o de prevenir a história da 
globalização de se tornar simplesmente a estória da ascensão do ocidente – e 
queda do resto – sob outro nome. Consequentemente, os ensaios sublinham a 
antiguidade e importância de formas não-ocidentais de globalização e 
demonstram que encontros com o Ocidente produziram uma ordem mundial 
que foi conjuntamente, mas também desigualmente, criada (2002, p.2, 
tradução minha)12. 
 

A corrente da história global tem como meta, portanto, a dupla tarefa de globalizar a 

história e historicizar a globalização, ampliando a capacidade da disciplina de fornecer sentido 

para a orientação de indivíduos que não têm sua experiência histórica limitada pela estrutura do 

Estado-nação e pela narrativa ocidental, além de serem afetados pelo fenômeno da globalização.  

Então, para lidar com os dois elementos problemáticos da disciplina histórica Bentley 

(2006) argumenta que é preciso que a história global assuma esta dupla tarefa. E ela precisa ser 

feita em conjunto, paralelamente, em constante diálogo. Só multiplicar os sujeitos da história 

não vai produzir sentido para um mundo globalizado, cada vez mais integrado e 

interdependente; só sincronizar suas vozes não vai dar materialidade empírica para a orientação 

do agir humano. Todavia, enquanto que a primeira tarefa tem sido executada por uma miríade 

de correntes históricas (o pensamento pós-moderno, o pós-colonial, a microhistória, a história 

cultural), a segunda tem sido relegada a um segundo plano, afinal de contas, nenhum historiador 

quer ser acusado de estar praticando filosofia da história, e a descrença na prática de uma 

macrohistória está enraizada na própria genética da formação disciplinar no século XIX. A 

despeito disto, alguns autores tentaram propor caminhos seguros para realizar tal 

empreendimento, dar sentido para o mundo-como-um-todo em que eles estavam inseridos. 

                                                        
11  É claro que esta forma de fazer história não está isenta de problemas, a grande maioria dos esforços de 

historicizar a globalização são feitos com teorias, categorias e conceitos forjados no ocidente. Este é um 
problema epistemológico: até que ponto tais instrumentos conseguem lidar com o outro? Dialogar com ele? É 
um problema bastante presente na discussão dos Direitos Humanos, por exemplo: até que ponto os direitos 
humanos são efetivamente humanos, e não ocidentais? Sobre a Europa com província conferir: Dipesh 
Chakrabarty, Provicializing Europe: postcolonial thought and historical difference, 2007. 

12  “But the aim throughout the book has been to prevent the history of globalization from becoming simply the 
story of the rise of the West – and the fall of the rest – under another name. consequently, the essays underline 
the antiquity and importance of non-Western forms of globalization and demonstrate that encounters with the 
West produced a world order that was jointly, if also unequally, created.” 



25 
 

A despeito de todo os problemas e potenciais armadilhas, a historicização da 
globalização é um projeto necessário e indispensável para o propósito de 
construir visões realísticas e significativas do mundo e de seu 
desenvolvimento no tempo. A virada para o local e a valorização da 
heterogeneidade tem um importante, porém limitado, valor para este 
propósito. [...] Em uma era de incredulidades em direção às metanarrativas, 
pode parecer sem sentido procurar uma visão unificada do passado global. 
Mesmo assim esse desafio já animou macroteóricos de Marx e Weber, a 
Spengler e Toynbee, a Michael Mann e Jared Diamond, a fim de buscar a 
chave da história mundial (BENTLEY, 2006, p.24, tradução minha)13. 
 

É nesta veia macroteórica que a história global vai buscar suplementos para sustentar 

sua narrativa histórica. Junto a isto, como não é possível produzir uma história apenas de teorias 

e conceitos, cumpre recorrer àquilo que um dos autores dos estudos globais chama de 

glocalização (ROBERTSON, 1996). Isto é, as evidências empíricas, que dão materialidade, que 

corporificam, a globalização. É neste sentido que se afirma que a dupla tarefa deve ser 

executada paralelamente. Os autores a serem apresentados no tópico 1.3, que historicizaram a 

globalização, o fizeram mediante consulta de obras que globalizaram a história; eles 

historicizaram o fenômeno a partir de partes, de expressões pontuais dele, reunindo conjuntos, 

às vezes aparentemente díspares, de fatos e dando-lhes sentido mediante ampliação da escala 

local para a global, de modo que conexões e redes causais que ficavam invisíveis localmente 

possam ser esclarecidas. 

Portanto, o que será visto no tópico seguinte são seis casos de pesquisas que 

globalizaram a história. Elas foram reunidas por grandes expoentes da história global – nomes 

como Bruce Mazlish e Antony Hopkins – e servem como um mostruário dos caminhos que a 

investigação histórica da globalização pode tomar. Esses casos também servem para matizar 

graus distintos de relacionamento entre autores dos estudos globais e historiadores – 

relativizando, inclusive, as afirmações de Antony Hopkins a respeito – uma vez que a corrente 

da história global não é composta exclusivamente por aqueles com formação acadêmica nesta 

disciplina14. 

                                                        
13  “In spite of all the problems and potential pitfalls, the historicization of globalization is a necessary and 

indispensable project for purposes of constructing realistic and meaningful visions of the world and its 
development through time. The turn to the local and the valorization of heterogeneity has important but limited 
value for this purpose. […] In an era of incredulity towards metanarratives, it might seem pointless to seek a 
unified vision of the global past. Yet this challenge has emboldened macrotheorists from Marx and Weber, to 
Spengler and Toynbee, to Michael Mann and Jared Diamond to seek the key to world history.” 

14  Se parece ser correto notar um abismo entre os estudos globais e a ciência histórica, é necessário reconhecer 
também que ele vem sendo gradativamente soterrado. Talvez ele fosse muito grande em 1980 e 1990, mas já 
neste último decênio do século XX podia-se encontrar cada vez mais obras de historiadores voltados para os 
estudos globais. Mesmo não sendo uma área de amplo interesse por parte dos historiadores, já é possível 
encontrar coletâneas de estudos globais com ampla participação dos mesmos, como a organizada por Hopkins 
(2002), em que os nove colaboradores são formados na área. 
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1.2 Globalizando a história: a produção da diversidade e multiplicidade 

 

Wang Gungwu (1930-) é um historiador indonésio de ascendência chinesa. Sua 

formação profissional foi realizada em Singapura, China e Inglaterra. Ele tem dedicado grande 

parte de sua carreira a analisar as interações entre a China e o restante do sudeste asiático, 

fazendo isto mediante a discussão da diáspora e identidade chinesas no ultramar – temas em 

que sua experiência pessoal parece ter desempenhado papel significativo.  

É a partir do tópico sobre a migração chinesa que Gungwu inseriu sua pesquisa no 

debate sobre a globalização no artigo A migração e seus inimigos (Migration and its enemies) 

publicado na coletânea Conceitualizando a história global (Conceptualizing global history) 

(MAZLISH; BUULTJENS, 1993). Nele, Gungwu pergunta pelas condições históricas a partir 

das quais as pessoas migram através de grandes distâncias. “Este capítulo aborda a história 

global ao olhar para as relações espaciais entre pessoas que vivem longe: aquelas que ficaram 

em casa e aquelas que saíram de suas casas e foram para terras estrangeiras.” (1993, p.131, 

tradução minha)15. 

O autor afirma que estudar a imigração é estudar o impacto que os indivíduos causam 

na história global, impacto que é maior quanto mais distante e/ou diferente é o local para onde 

se migra. Associado a isto está o fato de que a identidade cultural também está relacionada com 

o espaço: “As pessoas foram identificadas pelo território, seja grande ou pequeno, ao qual elas 

pertenciam.” (GUNGWU, 1993, p.131, tradução minha)16. 

A introdução do conceito de globalização nos estudos sobre migração trouxe 

importantes consequências. A globalização reformula a investigação histórica sobre a 

migração, que era tradicionalmente vista sob os conceitos de mudança espacial local, nacional, 

regional ou internacional, tornando o conceito de espaço mais fluído, além de relativizar as 

distâncias. 

Pode-se investigar, por exemplo, os vínculos de uma família pelas cartas que seus 

membros trocam entre si, estando um indivíduo vivendo longe de casa e a base familiar no 

território de origem que, com a globalização a partir do século XVI, bem poderia estar do outro 

lado do planeta. Com os avanços tecnológicos o tempo necessário para que tais 

correspondências sejam trocadas foi exponencialmente reduzido, primeiro com os barcos a 

                                                        
15  “This chapter approaches global history by looking at spatial relationships between people who live far apart, 

those who stay at home, and those who have moved away from their homes to foreign lands.” 
16  “People were identified by the territory, whether large or small, to which they belonged.” 
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vapor no século XIX, depois com o rádio e telégrafo em fins do mesmo e, por fim, com a 

internet e sua transmissão instantânea de dados17. A migração e o transporte modernos 

permitem uma maior mobilidade, resultando em movimentos de migração e remigração, o que, 

segundo Gungwu, contribui para a definição da história global.  
A história global [...] surge quando a ligação regular do espaço físico se torna 
possível e significante por causa da expansão de pessoas e tecnologias. 
Migrações mais recentes, de um grande número de pessoas que, no passado, 
não poderiam se mover livremente, sugerem que uma outra forma de olhar 
para o uso físico do espaço pode agora ser mais frutífera (GUNGWU, 1993, 
p.132, tradução minha)18. 
 

Trata-se então de atualizar perspectivas a respeito deste tema tradicional da disciplina 

histórica que é a migração. A “outra forma de olhar” é a inserção do conceito de globalização 

no tratamento histórico da migração. Considerar a globalização como fenômeno ativo na 

migração, pelo menos nas “migrações mais recentes”, possibilita relativizar o espaço e perceber 

como sua dinâmica interna pode ser alterada mediante a consideração deste novo fator. 

Apesar de reconhecer que houve dois influxos principais de migração, intermediados 

por movimentos de refluxo migratório, antes e depois das duas Guerras Mundiais, o autor vai 

se concentrar no caso específico do Leste e Sudeste asiáticos, isto é, a China e o movimento de 

sua população em direção aos vizinhos mais próximos. 

Com base nisto, Gungwu vai trabalhar um terceiro tipo, diferente da migração voluntária 

e da forçada – que, segundo ele, já encontraram tratamento na literatura tradicional do tema. 

Este terceiro tipo é o que ele chama de qiaoju (sojourning/peregrinação). Trata-se de uma 

migração temporária, experimental, em que a decisão de se estabelecer definitivamente num 

local é adiada ao máximo, e em que a perspectiva de retorno ao lar é mantida sempre em 

primeiro plano. Mesmo estabelecendo redes comerciais por todo o oceano índico e parte do 

pacífico, e com frotas militares tendo chegado na costa oriental da África no século XV, os 

chineses não estabelecerem nenhuma colonização ou migração de larga escala. Isto se deve 

especificamente a sua tradição do qiaoju (peregrinação), que remete à matriz do confucionismo, 

em que o indivíduo deve permanecer leal e fiel à família e ao clã de sua vila natal (GUNGWU, 

1993). 

                                                        
17  Sobre a pulverização das distâncias e sua importância na história global conferir Peter Stearns, Globalization 

in world history, 2010, sobretudo o começo do capítulo 6, p.124. Ainda sobre a relação entre tecnologia e 
história global conferir, do mesmo autor, The industrial revolution in world history, 1993. 

18  “Global history [...] arises when the regular linking of physical space becomes possible and significant because 
of the spread of people and technology. The more recent migrations of large numbers of people who had not 
been allowed to move freely in the past suggest that another way of looking at the use of physical space may 
now be more fruitful. 
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Assim, toda relação que os chineses estabeleceram com outros povos, seja comercial ou 

de que natureza for, esteve sempre orientada pela sua convicção de que um dia ele iria retornar 

à China. Ele não consegue forjar sua identidade como um imigrante, mas somente como um 

peregrino, alguém que está de passagem. 

Na antiguidade a migração, não peregrinação, assumiu um padrão que irradiava do Leste 

asiático, principalmente a China imperial, para o Sudeste asiático. Mas a emergência do 

confucionismo parece ter desmotivado a expansão e migração para fora do território chinês, 

assumindo assim o confucionismo o caráter de uma filosofia paroquialista19. O que parece ter 

sido um padrão regional: “Como na China, as sociedades cada vez mais confucionistas 

desenvolveram boas razões para persuadir as pessoas a ficar em casa onde quer que estivessem, 

mas a China teve muito mais razões para permitir o movimento de pessoas dentro do império.” 

(GUNGWU, 1993, p.136, tradução minha)20. 

Todavia, com as facilidades modernas de transporte e tecnologia, o status da qiaoju 

(peregrinação) mudou a partir do século XIX. Mesmo se valendo deste termo, os chineses 

começaram a se estabelecer no ultramar, principalmente na América, formando as primeiras 

chinatowns. A qiaoju (peregrinação) mudou de significado, embora não tenha deixado de 

existir. O avanço na tecnologia de comunicação garantiu lealdade com a terra natal, lealdade 

essa enraizada no confucionismo, o que ampliou o raio de alcance da qiaoju (peregrinação) 

chinesa. O que, antes do século XIX, um indivíduo só poderia fazer peregrinando no Sudeste 

asiático por poucas décadas, agora sua família poderia realizar no outro lado do planeta por 

gerações, estando fora da terra natal, da vila, mas mantendo relações culturais, familiares e 

comerciais por anos a fio. “Mas a ideia chinesa de peregrinação não era expressada em termos 

de nacionalidade ou de uma religião singular unificada e estruturada. Peregrinação para os 

chineses era predicada em relações comerciais e laços físicos com seus lares ancestrais.” 

(GUNGWU, 1993, p.138, tradução minha)21. 

A peregrinação traduz o modo próprio pelo qual os chineses emigraram de sua terra 

natal e, mediante fatores globalizantes, se espalharam mundo afora. O que implica que este é 

                                                        
19  Robert Marks (2007) – em sua história da globalização, que será trabalhada no tópico 1.3.2 – vai mostrar como, 

no século XV, a expansão chinesa no oceano índico foi seguida de uma retração para as fronteiras imperiais 
chinesas, mais uma vez inspirado no Confucionismo. 

20  “As in China, the increasingly Confucianized societies developed good reasons to persuade people to stay at 
home wherever they were, but China had many more reasons to allow the movement of people within the 
empire” 

21  “But the Chinese idea of sojourning was not expressed in terms of nationality or a single unified and structured 
religion. Sojourning for the Chinese was predicated on trading relations and physical ties with their ancestral 
homes” 
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um conceito novo, não retirado da experiência histórica europeia, que é um dos obstáculos 

presentes na formação da ciência histórica no século XIX. Além disso, embora ele tenha se 

originado da experiência histórica chinesa, ele pode explicar novas formas de movimento de 

pessoas na atual conjuntura da globalização. 
Este tipo de migração tem agora reaparecido em uma nova forma, e é cada vez 
mais a estratégia da classe média e educada que deseja postergar tanto quanto 
possível a decisão final sobre se se deve migrar ou se estabelecer no exterior. 
Muito mais pessoas hoje, especialmente aquelas com educação e habilidades, 
têm aprendido a apreciar esta forma de migração experimental (GUNGWU, 
1993, p.133, tradução minha)22. 
 

Deste modo, como afirmou Hopkins (2002) mais acima, existem diversas formas não-

ocidentais de globalização. E a qiaoju (peregrinação) é uma delas. Se com Gungwu o caso foi 

o movimento de pessoas, o próximo caso de globalização da história se concentrará na 

movimentação das forças produtivas e em suas consequências locais. 

No capítulo seguinte da coletânea de Mazlish e Buultjens, Richard J. Barnet (1929-

2004) e John Cavanagh (1955-) investigam os efeitos da globalização na economia. Barnet foi 

um dos fundadores do Instituto de Estudos Políticos (Institut of Policy Studies) e já se ocupava 

com a globalização desde a década de 1970, tendo publicado o livro Alcance global: o poder 

das corporações multinacionais (Global reach: the power of multinational corporations, 1974) 

onde argumentava que as corporações multinacionais constituíam a principal força na economia 

global. Cavanagh, por sua vez, trabalhou no Instituto de Barnet entre 1983-1997, onde dirigiu 

o Projeto de Economia Global, tendo se tornado o diretor do mesmo a partir de 1998.  

Em 1995 Barnet e Cavanagh publicaram Sonhos globais: corporações imperiais e a 

nova ordem mundial (Global dreams: imperial corporations and new world order), uma 

sequência de Alcance global, que Barnet havia publicado anos antes com Ronald Müller. Neste, 

os autores continuam a análise das grandes corporações e suas relações com os Estados-nação 

e outros atores políticos. O artigo publicado dois anos antes na coletânea de Mazlish e Buultjens 

parece ter sido um ensaio preparatório para o livro. Intitulado Uma economia globalizante: 

algumas implicações e consequências (A globalizing economy: some implications and 

consequences), a investigação começa a partir da constatação de um novo período histórico: 

“Uma rede, em constante expansão, de laços comerciais, culturais e financeiros, através do 

planeta está definindo uma nova realidade.” (BARNET, CAVANAGH, 1993, p.153, tradução 

                                                        
22  “This type of migration has now reappeared in a new form and is increasingly the strategy of middle-class and 

educated people who wish to postpone as long as possible the final decision on whether to migrate and settle 
abroad. Many more people today, especially those with education and skills, have learned to appreciate this 
form of experimental migration.” 
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minha)23. Esta nova realidade, segundo os autores, configura-se como um período histórico fora 

dos quadros da Guerra Fria, em que as ideologias políticas do século XX falharam e/ou levaram 

a diversos desapontamentos. A globalização seria o termo que captura as mudanças essenciais 

da condição humana desde o fim da Guerra Fria, isto é, a partir da década de 1990. Por isso, 

tanto a impressa quanto a academia estavam fazendo bastante uso do mesmo (BARNET, 

CAVANAGH, 1993). 

Uma das mudanças radicais que, posteriormente, levariam à emergência dessa época 

global se deu no pós-Segunda Guerra, e se pauta no distanciamento, cada vez mais radical, entre 

a produção e o consumo; algo que, embora tenha começado com a Revolução Industrial, teria 

ficado mais intenso, tratando-se de um padrão (de consumo) que se globalizou a partir da década 

de 1950. “Dos seis bilhões de pessoas no planeta, quase quatro são primariamente clientes de 

vitrine. [...] Na maior parte [dos casos], as pessoas não cultivam sua própria comida e tampouco 

fazem suas próprias roupas.” (BARNET, CAVANAGH, 1993, p.156, tradução minha)24. 

A percepção desta nova realidade está associada com o modo segundo o qual os autores 

interpretam a história. Para eles, a dimensão econômica é a determinante, e as megacorporações 

são a força histórica condutora da contemporaneidade25. Seus atores são os protagonistas 

históricos da globalização. Os autores realçam também a deflação do poder do Estado-nação. 

Segundo essa lógica, se tem havido um distanciamento entre a produção e o consumo, aqueles 

que controlam as forças produtivas – as megacorporações – controlam também os padrões de 

consumo, o que reflete na sociedade e na cultura de um modo geral. Sendo assim, as 

corporações teriam um poder de interferência na vida dos indivíduos maior do que o Estado-

nação no qual eles estariam inseridos, e uma evidência seria a incapacidade dos governos em 

manter as fábricas em seus territórios quando isto não convém com os planos das corporações. 

Trata-se de um caso particularmente manifesto nas sociedades pós-industriais, onde se percebe 

algumas das consequências locais da globalização. Veja-se o caso da indústria da televisão: 
Em 1948, na aurora da era da TV, 100 por cento de todas as televisões eram 
produzidas em solo americano. Na década de 1960, à medida em que a 
competição entre GE, RCA e outras 25 produtoras de TV americanas 

                                                        
23  “The constantly expanding network of commercial, cultural, and financial ties across the planet is defining a 

new reality.” 
24  “Of the six billion people on the planet almost four billion are primarily window-shoppers. […] For the most 

part, people neither grow their own food nor make their own clothes.” 
25  Há quatro redes globais dinâmicas que moldam o novo mundo econômico: a financeira; a cultural, que seria 

de inspiração essencialmente americana; a de supermercados, da qual os clientes de vitrine satisfazem suas 
necessidades de consumo; e, por fim, a de fábricas. Além disto, este novo mundo econômico é fundado sobre 
a especulação financeira, e não mais no comércio, e pauta-se na substituição da produção pela prestação de 
serviços (BARNET, CAVANAGH, 1993). Ou seja, a base da economia agora não é o setor produtivo, e sim o 
financeiro. Concentra-se recursos para a especulação e não para a satisfação das necessidades materiais da vida 
humana. Trata-se de toda uma lógica que ajuda a compreender a crise econômica de 2008. 
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intensificava, fabricantes estavam buscando meios de cortar gastos e expandir 
seus mercados. A locação de instalações de produção na Europa pareceu ser o 
meio de fazer as duas coisas. Por volta de 1976, havia apenas doze firmas 
americanas produzindo aparelhos televisivos nos EUA. Os fabricantes 
americanos moveram muito de sua produção de receptores de televisão em 
preto e branco para a fronteira mexicana e Taiwan. O mesmo processo foi 
repetido com a introdução da televisão em cores. Por volta de 1976, 90 por 
cento do valor de uma televisão “americana” consistia de subconjuntos e 
partes produzidas no exterior. “Made in the USA” agora significava pouco 
mais do que a adição do gabinete e botões feitos nos Estados Unidos. À 
medida em que os salários aumentavam na Europa, os fabricantes americanos 
moveram sua produção para Taiwan, Hong Kong e Singapura. A 
desindustrialização dos Estados Unidos resultou na perda de milhões de 
empregos bem remunerados nos centros industriais da nação. As mesmas 
tendências se espalharam para outros centros do mundo industrial. No Reino 
Unido houve um franco declínio de mais de um milhão de empregos em 
fábricas durante 1966 e 1976 (BARNET, CAVANAGH, 1993, p.159, 
tradução minha)26.  
 

A transformação das sociedades industriais em pós-industriais se traduz na globalização 

da economia – no mesmo sentido em que neste tópico trabalha-se a globalização da história – 

pois gera diversidade e multiplicidade na medida em que as forças produtivas migram para 

países onde o custo de produção é menor do que nos grandes centros. Aqui, trata-se do outro 

lado do processo da economia globalizante, integradora supranacional das economias 

nacionais. Isto gera um impacto local da globalização nos países pós-industriais, foco dos 

autores neste artigo, que é a perda de milhões de postos de trabalho, esvaziamento do centro 

das cidades industriais e ocupação “problemática” desses centros pelos desempregados, 

aumento de criminalidade etc. Como aconteceu nas cidades americanas de Detroit, Pittsburgh 

e Chicago, por exemplo. Ao afetar as cidades tradicionalmente industriais, e os operários que 

lá viviam, nos países agora pós-industriais, a globalização da economia e a economia 

globalizante geram consequências políticas óbvias. Uma delas é a crítica da estrutura política e 

                                                        
26  “In 1948, at the dawn of the TV era, 100 percent of all televisions were produced on American soil. By the 

1960s, as the competition between GE, RCA, and twenty-five other American TV producers intensified, 
manufacturers were looking for ways to cut costs and expand their markets. Locating production facilities in 
Europe appeared to be a way to do both. By 1976, there were only twelve U.S. firms assembling television sets 
in the United States. The American makers moved much of their production of black-and-white television 
receivers to the Mexican border and to Taiwan. The same process was repeated with the introduction of color 
television. By 1976, 90 percent of the value of an “American” television consisted of subassemblies and parts 
produced abroad. “Made in the USA” now meant little more than the addition of the U.S.-made cabinet and 
knobs. As wages rose in Europe, American manufactures moved their production to Taiwan, Hong Kong, and 
Singapore. The deindustrialization of the United States resulted in the loss of millions of high-paid jobs in the 
nation’s industrial centers. These same trends spread to the other great manufacturing centers in the industrial 
world. In the United Kingdom, there was a net decline of more than a million manufacturing jobs between 
1966 and 1976.” 
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da posição do trabalhador nessa sociedade, que fortalece o argumento de que o Estado-nação 

está sofrendo uma deflação de poder27. 

A migração das forças produtivas, controladas pelas megacorporações, na segunda 

metade do século XX também sinaliza a emergência de um mundo multipolar, que configura a 

“nova realidade” de que os autores falam. A multipolaridade se traduz no fato de que as 

megacorporações materializam a economia global capitalista, e retiram dos Estados-nação uma 

considerável parcela de seu poder político e de tomada de decisões, algo que ocorreu mesmo 

com o mais ferrenho dos defensores do capitalismo, os EUA. Desde a década de 1970 há uma 

mudança acentuada na participação de firmas de outros países no ranking das maiores empresas, 

sobretudo no domínio dos bancos. O que retrata uma perda, gradual, da hegemonia econômica 

dos EUA (BARNET, CAVANAGH, 1993). 

Mesmo que uma corporação tenha sua sede administrativa em determinado país isso não 

significa, mais, que ela represente e defenda os interesses nacionais em suas políticas. Trata-se 

de um aparente paradoxo o fato de que, embora os EUA tenham defendido o capitalismo ao 

longo de todo o século XX, o capitalismo não seja patriótico em relação a seu defensor. Barnet 

e Cavanagh (1993) apontam que esse não foi o caso até a primeira metade do século XX, em 

que tanto os EUA quanto as empresas capitalistas agiam em forte sintonia; o que mudou este 

quadro foi precisamente a globalização, a partir do qual o capitalismo pôde se multiplicar e se 

expandir para os mais diversos países, fazendo com que as megacorporações perdessem esse 

caráter de identidade com o território em que estavam sediadas, fazendo também com que os 

Estados-nação, os EUA em primeiro lugar, perdessem o controle das forças econômicas que 

agiam em seu próprio território e, por conseguinte, perdendo parte de suas forças políticas no 

processo. 
O poder do governo de influenciar o comportamento corporativo a fim de 
proteger o meio ambiente, os trabalhadores e o crescimento econômico de 
longa duração tem sido enfraquecido. Como resultado, a velha ideologia 
americana, expressada em 1953 por Charles E. Wilson, presidente da General 
Motors, que “o que era bom para nosso país é bom para a General Motors, e 
vice versa” é muito menos verdadeiro do que jamais foi. Em um clima de 
intensa competição global, os gerentes das corporações americanas não 
acreditam que eles podem bancar colocar a América em primeiro lugar quando 
isto custa dinheiro. Como um alto executivo da Colgate-Palmolive afirmou 
em 1989, “Os Estados Unidos não têm um poder decisório sobre nossos 
recursos. Não existe uma mentalidade que coloque este país em primeiro 
plano.” (BARNET, CAVANAGH, 1993, p.164, tradução minha)28. 

                                                        
27  O trabalho de Barnet e Cavanagh traça alguns comentários sobre esse aspecto. A relação entre Estado-nação e 

Corporações, entre Política e Economia, será retomada neste capítulo no tópico 1.3.3 com a obra de Peter 
Stearns. 

28  “The power of government to influence corporate behavior in ways that protect the environment, workers, and 
long-term economic growth has been weakened. As a result, the older American ideology voiced in 1953 by 
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O trabalho de Barnet e Cavanagh globaliza a história ao identificar outros atores 

históricos que não se circunscrevem nas estruturas do Estado-nação. Além disso, eles pontuam 

também como estes atores, as megacorporações e seus CEOs, não estão agindo desde uma 

perspectiva da identidade cultural nacional. O fato do diretor ter nascido nos EUA, ou em 

qualquer outro país, não deve interferir em suas decisões empresariais, o objetivo não é 

promover o crescimento do país, mas sim o empresarial, ainda que isto vá contra os interesses 

nacionais, como foi o caso da retirada de fábricas dos centros industriais americanos e a perda 

de milhões de postos de trabalho. Há uma globalização da história também quando se percebe 

que o capitalismo global, pelo menos nessa “nova realidade” pós-Guerra Fria, não tem limites 

fronteiriços, ele transcende qualquer perspectiva de Ocidente, seus atores históricos podem 

estar em qualquer parte e ser de qualquer nacionalidade, uma vez que seu objetivo é o lucro29. 

Todos estes elementos caracterizam o que mais acima foi chamado de emergência de 

um mundo multipolar: em que os polos podem ser vários países, e não apenas um, vários atores, 

e não apenas o Estado-nação, várias culturas, e não apenas o ocidente. Quem vai aprofundar na 

investigação desse caráter múltiplo da globalização é o historiador Antony Hopkins, no artigo 

A história da globalização – e a globalização da história? (The history of globalization – and 

the globalization of history?) que abre a coletânea por ele organizada em 2002, Globalização 

na história mundial (Globalization in world history).  

Antony Gerald Hopkins (1938-) é um historiador britânico que tem concentrado seus 

esforços na investigação da história imperial britânica e na história africana. Entre suas 

principais obras estão: Uma história econômica da África ocidental (An economic history of 

West Africa), de 1973, e O imperialismo britânico, 1688-2000 (British Imperialism, 1688-

2000), de 2001. Além desta coletânea sobre a globalização na história mundial o autor 

organizou uma segunda, também dedicada ao mesmo tema: História global: interações entre o 

universal e o local (Global history: interactions between the universal and the local, 2006). 

Como ele aponta no artigo em questão, foi desde a perspectiva de um historiador do 

                                                        
Charles E. Wilson, president of General Motors, that ‘what was good for our country was good for General 
Motors, and vice versa’ is much less true than it ever was. In a climate of intense global competition, the 
managers of U.S. corporations do not believe that they can afford to put America first when it costs money. As 
a high executive of Colgate-Palmolive put it in 1989, ‘The United States does not have an automatic call on 
our resources. There is no mindset that puts this country first.’” 

29  Um caso emblemático é lembrado por Peter Stearns em Globalization in world history, 2010. Ao tratar do 
turismo global ele menciona como, numa performance Massai, os guerreiros deste grupo nômade que vivem 
entre o Quênia e a Tanzânia acrescentaram à sua dança ritual evocações do filme Rei Leão, incluindo a frase 
Hakuna Matata, e também algumas danças jamaicanas. E eles o faziam dessa maneira justamente para 
satisfazer o imaginário dos turistas que estavam fazendo um tour pelas suas terras, provando que o cliente tem 
sempre razão. 
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imperialismo que ele chegou à questão da globalização. Por mais que o conceito de 

imperialismo mantivesse certo valor heurístico para a explicação de determinados processos 

históricos, faltava algo que somente o conceito de globalização pôde trazer. Daí o autor ter 

passado, nos últimos anos, a concentrar seus esforços na investigação tanto do papel da 

globalização na disciplina histórica quanto da contribuição que tal disciplina pode dar para o 

estudo do fenômeno. Isto é basicamente o que ele vai trabalhar no artigo. 

Todavia, o que interessa neste momento é apresentar sua interpretação histórica do 

fenômeno, o que poderia ser caracterizado como uma globalização não-linear. Ela teria esse 

caráter porque Hopkins percebe um padrão que associa a globalização atual e a globalização 

pré-século XIX, de modo que aquela dos séculos XIX e XX seria um intervalo entre estes dois 

períodos. A ausência de linearidade estaria no fato de que o desenvolvimento deste padrão 

sofreu uma interrupção, e o autor ressalta que existiriam apenas sintomas, muito pouco claros 

e ainda não inteiramente explorados, que sinalizariam um retorno do padrão que a globalização 

assumiu antes do período 1800-195030. 
A característica principal do período [1600-1800] foi o desenvolvimento de 
uma simbiose entre os emergentes sistemas de estados e o crescente 
cosmopolitismo. Hoje, as afirmações do Estado-nação estão sendo desafiadas 
por afiliações supra e infranacionais; entre 1600 e 1800, o apelo de lealdades 
não nacionais coexistia com um senso de nacionalidade que estava apenas 
lentamente evoluindo (HOPKINS, 2002, p.24, tradução minha)31. 
 

Este padrão seria a mistura, a “simbiose”, entre diversos níveis de identidade cultural, 

no meio das quais estaria a identidade nacional. Antes e depois da globalização moderna (1800-

1950) esta seria apenas uma entre outras e não a principal, a que cobraria maior lealdade por 

parte dos indivíduos, como foi o caso durante a fase moderna da globalização. Neste sentido se 

pode pensar também na identidade cultural dos gerentes de megacorporações globais e em sua 

falta de lealdade nacional, como apontaram Barnet e Cavanagh (1993). O fato de que este 

padrão parece estar retornando sinaliza o fim de uma etapa e o começo de uma outra fase da 

globalização. Isto significa que não só os Estados-nação têm agora de lidar com indivíduos com 

                                                        
30  A fim de evitar prováveis confusões no tratamento de um fenômeno tão longo, com séculos de duração, e com 

fases distintas, Hopkins e o historiador Christopher A. Bayly (1945-2015), que contribuiu com a coletânea do 
primeiro, decidiram elaborar o que eles chamaram de uma “taxonomia experimental”, a partir da qual as formas 
históricas que a globalização tinha assumido poderiam ser diferenciadas conceitualmente. Assim, a 
globalização teria quatro fases: arcaica, que não é globalização propriamente dita, mas sim um impulso de 
expansão integradora, e que teria ocorrido algumas vezes antes de 1500; protoglobalização (1600-1800); 
moderna (1800-1950); e pós-colonial (1950-atual) (HOPKINS, 2002). 

31  “[...] the chief characteristic of the period was the developing symbiosis between emerging state systems and 
growing cosmopolitanism. Today, the claims of the nation state are being challenged by supra-national and 
infra-national affiliations; between 1600 and 1800, the appeal of non-national loyalties co-existed with a sense 
of nationality that was only slowly evolving.” 
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muitos níveis de identidade – e com lealdades de diversos segmentos, às vezes conflitantes – 

como também a disciplina histórica tem se visto com a tarefa de lidar com esses sujeitos 

históricos fragmentados, múltiplos, cada vez mais cosmopolitas, mas sem perder suas 

identidades nacionais. 

A globalização não-linear se daria a partir da associação entre identidade cultural e 

cosmopolitismo – presentes até o século XVIII e retornando agora em fins do século XX e 

começo do século XXI – e a associação entre identidade cultural e nacionalismo no período 

moderno da globalização (1800-1950). Este período intermediário bem poderia ser interpretado 

como um obstáculo, um empecilho, a um desenvolvimento natural de um processo que foi 

interrompido por quase dois séculos e que agora estaria retornando a seu caminho natural. Mas 

é justamente esta ideia que Hopkins pretende desconstruir. Investigar historicamente a 

globalização é perceber que ela é justamente isso: um processo histórico, não um destino com 

desenvolvimento linear, inflexível. Mesmo que a globalização tenha, aparentemente, retomado 

um padrão de uma fase anterior isso não significa que ela não possa ser interrompida, 

reformulada, reinventada, e inclusive limada de seu fundamento. Em suma, ela não é necessária 

e sim fruto da ação tanto de sujeitos históricos quanto de conjunturas que escapam ao seu 

controle. “Hoje, como no passado, a globalização permanece um processo incompleto: ela 

promove fragmentação bem como uniformidade; ela pode retroceder bem como avançar; [...] 

sua direção futura e velocidade não pode ser prevista com confiança [...].” (HOPKINS, 2002, 

p.3, tradução minha)32. E adiante ele ressalta esse aspecto não necessário da globalização ao 

falar do processo de deglobalização, que é uma evidência “de que a globalização não é 

governada por uma lei férrea de progresso linear.” (HOPKINS, 2002, p.29, tradução minha)33. 

Além disso, a globalização é não-linear também por acontecer de modo simultâneo em 

diversos pontos. Segundo a visão clássica, da disciplina histórica nos séculos XIX e XX, os 

séculos XV ao XX marcaram “a ascensão do ocidente”, cuja mensagem (eurocêntrica) implícita 

afirma que ele veio em consonância com “a queda do oriente”. De acordo com essa leitura a 

globalização é uma coisa só: as Grandes Navegações, o desenvolvimento industrial e político, 

e o imperialismo marcariam a ascensão do ocidente ao mesmo tempo em que evidenciariam o 

declínio dos povos com os quais a Europa havia entrado em contato. Uma coisa não se daria 

                                                        
32  “Today, as in the past, globalization remains an incomplete process: it promotes fragmentation as well as 

uniformity; it may recede as well as advance; […] its future direction and speed cannot be predicted with 
confidence […].” 

33  “[...] that globalization is not governed by an iron law of linear progress.” 
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sem a outra. Diante deste quadro – que encontra eco até hoje, como será visto com William 

Nester – a interpretação de Hopkins vê profundos problemas.  

Todavia, antes de expô-la, Hopkins debate uma teoria histórica bastante empregada 

pelos autores da história global. Trata-se da teoria do sistema-mundo pré-moderno da socióloga 

Janet Abu-Lughod (1928-2013). Em 1989 ela publicou sua principal obra Antes da hegemonia 

europeia: o sistema-mundo entre 1250-1350 (Before European Hegemony: the World-System 

AD. 1250-1350). Nele, a autora trabalha a constituição de um sistema-mundo a partir das 

interconexões entre cidades medievais, que vão desde a Europa, passando pelo Oriente Médio, 

Índia e China. A principal contribuição da autora, segundo Hopkins (2002), é a sua conclusão 

de que, embora a Europa fizesse parte desse sistema, ela não era central nele. Além disso, o 

sistema-mundo era subdividido em vários circuitos, vários polos segundo a leitura de Hopkins, 

que mantinham certa autonomia a despeito das redes comerciais e sua importância vital. Desta 

forma, o sistema-mundo pré-moderno (séculos XIII e XIV) teria alguns paralelos com a 

globalização atual, e o autor reforça essa perspectiva. 
Além disso, sua noção de “comércio não-hegemônico” indica um grau de 
abertura que tem afinidades com ideias modernas de globalização, enquanto 
sua discussão sobre a “queda do oriente”, com ênfase na decisão da China de 
se retirar dos mares, aponta uma comparação com as pressões protecionistas 
que se colocam contra tendências globalizantes hoje (HOPKINS, 2002, p.23, 
tradução minha)34. 
 

Tanto a globalização pré-1800 quanto a atual teriam tendências no sentido da promoção 

de um comércio não-hegemônico, o que só poderia ocorrer num contexto de poder multipolar: 

seja os circuitos pré-modernos de Abu-Lughod, seja os vários países que interferem na 

economia nos últimos anos – às expensas do interesse nacional dos EUA, como ilustraram 

Barnet e Cavanagh (1993). Assim, de acordo com Hopkins (2002) se essa globalização pré-

moderna era, como aponta o título de Abu-Lughod, “antes da hegemonia europeia”, talvez a 

globalização contemporânea, após sua fase moderna (1800-1950), seja depois da hegemonia 

ocidental. Um retorno ao padrão pré-moderno de multipolaridade35. 

                                                        
34  “Moreover, her notion of ‘non-hegemonic trade’ indicates a degree of openness that has affinities with modern 

ideas of globalization, while her discussion of the ‘fall of the East’, with his emphasis on China’s decision to 
withdraw from the seas, points to a comparison with the protectionist pressures that stand against globalizing 
tendencies today.” 

35  Ademais, tendências protecionistas contra pressões globalizantes hoje têm paralelo com a saída chinesa dos 
mares e do oceano índico no século XV. Um caso emblemático desse padrão de uma globalização multipolar, 
e de acontecimento bastante recente, é o Brexit: a saída britânica da União Europeia, cuja votação foi bastante 
acirrada, embora a tendência nacional tenha vencido o cosmopolitismo. Isto implica em uma discussão, em 
âmbito nacional, de níveis de identidade divergentes. Algo que, pelo menos para os britânicos, não é nenhuma 
novidade. Hopkins aponta que: “Em resumo, a Inglaterra do século XVIII, que estava ainda emergindo para 
um estado de inglesidade, era um reino no qual múltiplas identidades coexistiam. [...] Em princípio, esta 
imagem é, antes, mais perto daquela do presente do que aquela dos séculos XIX e XX, quando os Estados-
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Apesar deste alinhamento de Hopkins com Abu-Lughod, o autor aponta duas críticas ao 

trabalho da autora. A primeira é a falta de inserção do circuito africano no comércio do sistema-

mundo pré-moderno, as únicas partes que foram consideradas na análise da autora são o norte 

da África e a África oriental, ambos de domínio e/ou forte presença muçulmana, mas todos os 

impérios da África subsaariana foram deixados de lado. A segunda é a manutenção da 

perspectiva de que “a queda do oriente precede a ascensão do ocidente” (HOPKINS, 2002, 

p.23, tradução minha) 36. 

Ora, é justamente essa perspectiva que o autor pretende desconstruir a respeito da 

história da globalização. Ele afirma que tal noção não se sustenta quando se considera 

globalmente os desenvolvimentos pós-1500: a China passou por um crescimento territorial, 

populacional e um aumento nos padrões de vida nos séculos XVII e XVIII; o Japão se expandiu 

e fortaleceu sob o governo de Hideyoshi Toyotomi nos anos 1580 e 1590; a Pérsia, sob a 

dinastia Safávida (1502-1736) e a Índia Mughal sob a liderança de Akbar (1556-1605); a 

expansão do império otomano a partir do século XV. Tudo isso leva Hopkins a concluir que a 

queda do oriente foi seguida por um renascimento do oriente, e não apenas pela ascensão do 

ocidente. Esses dois blocos dialogam entre si, através de todo o ecúmeno afroeurasiático, e se 

houve uma queda do oriente também houve queda do ocidente, e diante de cada queda surgiu 

espaço e oportunidade para nova ascensão.  
Essas observações [a respeito da ascensão do oriente] sugerem a necessidade 
de manter em vista a probabilidade de que os sistemas de estados, 
revitalizados e competitivos, na Ásia contribuíram para a forma da ordem 
mundial e, portanto, não deveriam ser excluídos da história ou tratados como 
recipientes passivos de forças europeias. Essa hipótese é reforçada pela 
necessidade de levar em consideração também atores não-estatais (HOPKINS, 
2002, p.27, tradução minha)37. 
  

Basicamente, o que o autor pretende explicitar é que o mundo não é paciente dos agentes 

históricos europeus: queda e ascensão existiram na Ásia muito antes da chegada dos europeus, 

o mesmo sendo o caso na Oceania, África e América, de modo que essas regiões não 

                                                        
nação tentavam reclamar afirmações exclusivas sobre a lealdade de seus subordinados” (HOPKINS, 2002, 
p.25, tradução minha).  

“In short, eighteenth-century England, which was still emerging into a state of Britishness, was a kingdom in which 
multiple identities co-existed. […] In principle, this picture is rather closer to that of the present than to that of 
the nineteenth and twentieth centuries, when nation states attempted to assert exclusive claims on the loyalties 
of its subjects.” 

36 “the fall of the East precedes the rise of the West.” 
37  “These remarks suggest the need to keep in view the probability that revitalized and competing state systems 

in Asia contributed to the shape of the world order and therefore should not be edited out of the text or treated 
as passive recipients of European forces. This hypothesis is reinforced by the need to bring non-state actors 
into the story too.” 
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simplesmente decaíram quando os europeus chegaram e tampouco permaneceram em 

decadência depois disso; a ascensão do ocidente não implica, necessariamente, a manutenção 

da decadência no resto. Sustentar tal postura seria sugerir que só há mudança histórica quando 

a presença do autodeclarado protagonista histórico europeu se faz sentir. E isto é uma lente 

eurocêntrica que justamente a história global pretende eliminar da disciplina histórica. A 

expressão “ascensão do ocidente” e sua contraparte implícita, “queda do oriente”, peca por 

considerar o pós-1500 como espaço privilegiado do ocidente. Então, cumpre à história global 

investigar o protagonismo histórico africano, oriental, americano etc.; cumpre globalizar a 

história (HOPKINS, 2002)38. 

O próximo caso a ser apresentado é o do historiador John Lonsdale, que tem se dedicado 

à história africana, e do Quênia em especial, no período colonial e moderno. Ele contribui com 

a coletânea de Hopkins com o artigo Globalização, etnicidade e democracia: uma visão a partir 

do “continente sem esperança” (Globalization, ethnicity and democracy: a view from “the 

hopeless continent"). Nele, o autor vai trabalhar o conceito de tribo e as outras formas de 

identidade cultural em África antes e depois do domínio colonial.  

Para tratar a dinâmica entre os níveis de identidade cultural no continente o autor 

precisa, em primeiro lugar, estabelecer alguns pontos básicos para qualificar a história africana 

e desconstruir uma perspectiva eurocêntrica sobre o continente. O primeiro deles é o 

reconhecimento da humanidade dos povos africanos, e isto se dá no sentido de que 

determinadas estratégias para estudar a história europeia ou americana também podem ser 

usadas para estudar a história africana, afinal de contas, são seres humanos no tempo. Lonsdale 

afirma ser decisivo sustentar tal afirmação para que se elimine um certo modo de tratamento do 

continente africano que era comum nos estudos de área, a saber, o tratamento da África como 

um continente exótico, selvagem em oposição à civilização europeia. Contrário a isso, o autor 

sustenta que a África é um continente histórico, assim como outros, e o é devido à presença de 

seres humanos atuando na região (LONSDALE, 2002)39. 

                                                        
38  Em outro artigo, Globalization with and without Empires: from Bali to Labrador, nesta mesma coletânea, o 

autor vai trabalhar o protagonismo histórico e as reações de povos em dois locais distintos, mas que tiveram 
ambos que lidar com as forças globais do imperialismo europeu, embora em momentos distintos: Bali com os 
holandeses (sobretudo no século XIX e começo do XX) e Labrador com os britânicos, cujos resultados 
drásticos são sentidos até hoje (HOPKINS, 2002, pp.220-242). 

39  Diferente do que a mentalidade dos estudos de área pensava no século XIX e em boa parte do século XX, de 
que a história era exclusivamente ocidental, cabendo ao “resto” ser estudado por antropólogos e demais 
disciplinas regionalizadas. Assim sendo, ele afirma que “os africanos são como o resto de nós, moldados tanto 
por relações internas quanto por externas.” (2002, p.195, tradução minha).  

“Africans are like the rest of us, shaped by both external and internal relations.”  
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O segundo ponto básico é a conexão dos povos africanos com o resto do mundo, o que 

implica reconhecer que a África não é, nem jamais foi, um continente isolado. Daí a crítica de 

Hopkins mais acima sobre a não inclusão deste circuito na análise do sistema-mundo pré-

moderno. Lonsdale afirma que:  
“Nenhum grupo, agora ou no passado, foi desligado de um comércio de 
pessoas, bens e ideias. O folclore era cosmopolita muito antes da música pop. 
Todos os povos africanos desenvolveram regras de intercâmbio com os 
‘outros’ que possuíam habilidades e produtos diferentes. [...] Os europeus 
veem o poder alienígena, desenraizado, como o lado escuro da globalização. 
Os africanos já há bastante tempo têm negociado com poderes externos e 
transmitido ele em níveis variáveis de responsabilidade local, seja nos tempos 
pré-coloniais, colonial ou em nosso próprio tempo.” (2002, p.197, tradução 
minha)40. 
 

E esses contatos extrapolam a própria fronteira da África, ligando os povos africanos: 

com o mundo mediterrânico pelo norte da África; com o mundo muçulmano, hindu e chinês 

pela África oriental; com o mundo atlântico, pela África ocidental etc. A partir disto, o autor 

sustenta que é preciso incluir a África na história global: pelos seus atores históricos, pela sua 

conexão com outros continentes, pelo paralelismo que se pode estabelecer sob certos aspectos 

de sua história com a de outros lugares (LONSDALE, 2002)41. 

Com estes dois pontos básicos estabelecidos o autor vai lidar com a questão da 

identidade cultural da tribo. Trata-se de um conceito fundamental por operacionalizar diversos 

temas a respeito da história africana desde o período pós-colonial e chegando aos dias atuais. 

                                                        
40  “No group, now or in the past, has been shut off from a commerce of people, goods, and ideas. Folklore was 

cosmopolitan long before pop music. All African peoples have evolved rules of exchange with ‘others’ 
possessing different skills and products. […] Europeans see alien, deracinated, power as the dark side of 
globalization. Africans have long negotiated with external powers and rendered them to varying degrees locally 
accountable, whether in pre-colonial or colonial times or in our own day.” 

41  Lonsdale aponta, por exemplo, um paralelo entre a etnicidade africana e a nacionalidade europeia: “Esse ensaio 
estabelece que a história da etnicidade africana está, em sua definição mais ampla, muito além de um estranho 
exótico. Ao contrário, ela sustenta uma similaridade, em miniatura, com a história internacional do Estado-
nação europeu. Pode-se discernir uma periodização crua comum a ambos. Primeiramente, e por séculos, eles 
compartilharam um cosmopolitismo ‘arcaico’. O ensino da etnicidade na África moderna pôs-se em paralelo 
com aquele do nacionalismo europeu, ainda que um século depois. Agora, no mundo pós-colonial, tensões 
entre a etnicidade e a cidadania do Estado em África combina com tensões entre nacionalidade e ‘uma união 
mais próxima’ na Europa. A sabedoria popular assim erra em pensar que os africanos modernos estão 
‘revertendo a um tribalismo’. Trata-se de uma consciência distintamente moderna. Ela encoraja uma 
individualidade mais singular do que os africanos, como os europeus, conheciam antes.” (2002, pp.198-199, 
tradução minha).  

“This essay sets out to show that the history of African ethnicity in its wider setting is far from a strange exotic. 
To the contrary, it bears a similarity, in miniature, to the international history of the European nation state. One 
can discern a crude periodization common to both. First, and for centuries, they shared an ‘archaic’ 
cosmopolitanism. The modern Africa schooling in ethnicity then paralleled that of European nationalism, if a 
century later. Now, in the post-colonial world, tensions between ethnicity and state citizenship in Africa match 
those between nationhood and ‘ever closer union’ in Europe. Popular wisdom thus errs in thinking that modern 
Africans are ‘reverting to tribalism’. It is a distinctively modern consciousness. It encourages a more singular 
selfhood than Africans, like Europeans, knew in earlier times.” 
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Muito da influência externa, na forma de companhias de petróleo, de diamantes, e de 

exploradoras de diversos outros minérios, financiam os conflitos no continente a fim de gerar 

desestabilidade e manter os preços de exportação a níveis baixos. Os países africanos são 

fragmentados em inúmeras tribos e a coesão do Estado-nação é ameaçada, gerando 

instabilidade política, problemas sociais e diversos outros obstáculos ao desenvolvimento. Esse 

quadro espelha a forma perversa da globalização no financiamento dos conflitos africanos. Daí 

a importância de analisar o conceito de tribo e de perceber como ele pode dialogar com outras 

formas de identidade cultural, pois o Estado-nação, implantado após as lutas decoloniais em 

meados do século XX, e a tribo têm entrado em choques cujas ondas reverberam por todo o 

continente (LONSDALE, 2002). 

Como aponta Lonsdale, os impérios da África na fase 1600-1800 eram multiétnicos, 

com povos de grupos diferentes. E isso enriquecia o império, não sendo motivo de 

enfraquecimento ou mesmo instabilidade imperial. Dois exemplos são citados: o império 

Ashanti e o Zulu, que se desenvolveram e prosperaram entre os séculos XVII e XIX. Como em 

África a riqueza e o poder não estavam atrelados à terra, que era farta, mas sim às pessoas, 

quanto mais povos sob o domínio de um soberano, mais rico e próspero ele seria, de modo que 

“as nações multiétnicas africanas poderiam similarmente combinar elementos de cultura global 

e local.” (LONSDALE, 2002, p.205, tradução minha)42. 

Todavia, durante a globalização moderna, no século XIX, o imperialismo invadiu a 

África e a identidade foi tribalizada, isto é, a identidade cultural foi reduzida às suas 

características tribais, levando identidades mais locais e mais cosmopolitas a serem eliminadas 

pelo processo de identificação imperial, extinguindo assim todo o cosmopolitismo multiétnico 

dos impérios africanos. Cumpre ressaltar que a tribo, enquanto comunidade, foi inventada pelos 

africanos, mas instrumentalizada pelos europeus, de modo que a tribo se tornou uma identidade 

colonial. Isso ilustra um processo de apropriação cultural para o domínio e controle do grupo 

que criou o conceito, o que levou a uma redução da riqueza e diversidade das culturas africanas 

a seus aspectos puramente tribais, enclausurando as demais identidades em apenas uma, o que 

contribuiu para a visão da África isolada, sem história, estática, e não participante do processo 

de globalização, ou que participava apenas na condição de recipiente da ação histórica europeia 

(LONSDALE, 2002). 
Essa formação tribal à serviço dos estados coloniais poderia ser chamada de 
deglobalização da África. [...] Eles também simplificaram uma África muito 
complexa mediante o emprego de estereótipos ao marcar algumas “tribos” 
como cortadores de sisal, outras como funcionários, e assim por diante, da 

                                                        
42  “Multi-ethnic African nations could similarly combine elements of global and local culture.” 
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mesma forma que os governos pensavam que algumas eram melhores para 
servir como soldados. Todas as limitações de possibilidade foram tentadas 
(LONSDALE, 2002, p.207, tradução minha)43. 
 

Na fase da globalização pós-colonial (depois de 1950) a situação se complica, pois as 

identidades pré-coloniais – a níveis local e global, baseadas no clã e no império, entre outras – 

foram dissolvidas durante a colonização e a identidade tribal (colonial) não condizia com a 

estrutura do Estado-nação que resultou das lutas decoloniais. Para complicar ainda mais a 

situação, a globalização pós-colonial tem dois períodos distintos: 1) o período da Guerra Fria, 

em que o nacionalismo se associava com a ditadura e os investimentos das superpotências, 

agravando ainda mais o quadro violento dos processos de independência e formação dos 

Estados-nação africanos; 2) o período pós-Guerra Fria, em que o pan-africanismo busca novas 

estratégias para resolver os problemas do continente, não sem encontrar resistência de 

movimentos nacionalistas e tribais, ainda financiados por forças extracontinentais 

(LONSDALE, 2002). 

Neste primeiro período, da globalização pós-colonial, o contexto da Guerra Fria ilustra 

as principais forças de fora do continente que influenciavam os acontecimentos da região: seja 

os EUA apoiando grupos tanto do governo quanto de opositores, segundo o caso, que se 

alinhavam a seus interesses capitalistas, seja a União Soviética fazendo basicamente a mesma 

coisa, apoiando grupos que se alinhavam a seus interesses socialistas. As duas superpotências 

promoveram seus interesses se valendo da identidade tribal, basicamente da mesma forma como 

ela fora instrumentalizada no período colonial. Tudo isto fez com que os Estados-nação 

africanos, que nasceram na época, fossem altamente fragilizados pela identidade cultural tribal 

que impedia a emergência e fortalecimento de uma identidade cultural nacional, como foi o 

caso na Europa do século XIX. 

Diante desta estrutura altamente problemática Lonsdale (2002) identifica uma saída não 

nacionalista para a África, embora se deva reconhecer que ela também foi apontada como 

solução por alguns países. E quem tem apontado essa saída são os próprios africanos, e não 

forças externas ao continente, o que é fundamental para o sucesso do projeto. 
Hoje a questão é se, na segunda era pós-colonial, com o fim da Guerra Fria e, 
com isso, a perda da significância estratégica da África, o governo no 
continente irá mudar de novo. A ditadura não é mais tão facilmente tolerada 
como uma barragem contra a onda global de ideias comparativas. No começo 

                                                        
43  “This tribe-formation in the service of colonial states could be called a deglobalization of Africa. [….] They 

also simplified a too-complex Africa with stereotypes, by marking some ‘tribes’ as sisal cutters, others as 
clerks, and so on, just as governments thought that some were better at soldiering. All these limitations of 
possibility were tried.” 
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dos anos 1990 muitos países africanos levantaram debates nacionais sobre 
como conquistar uma “segunda independência”. Esperava-se que suas 
“sociedades civis” – associações profissionais, igrejas, imprensa, uniões 
comerciais, assim por diante, mas não, note-se, etnicidade – iriam aplicar 
culturas democráticas de responsabilidade política e liberdade de pensamento 
(LONSDALE, 2002, p.211, tradução minha)44. 
 

A segunda independência seria tanto em relação à intromissão externa nos assuntos do 

continente quanto à fragmentação imposta pelo conceito de tribo. Para se forjar Estados-nação 

em África é preciso debater com os cidadãos de cada país, com suas sociedades civis e deixar 

emergir daí as ideias diretrizes da nação. Mas a autonomia em relação às forças externas não 

significa que não se possa incorporar elementos cosmopolitas para a construção dessa 

identidade. “Os africanos não têm medo da cultura da globalização.” (LONSDALE, 2002, 

p.212, tradução minha)45. Eles têm incorporado elementos universais retirados do intercâmbio 

com outros povos, que foi o que os africanos sempre fizeram, como ideias de democracia e dos 

direitos humanos para a promoção tanto de Estados-nação quanto de identidades mais 

cosmopolitas, particularmente atreladas ao movimento pan-africanista de união regional46. 

Evidentemente, o movimento cosmopolita em direção a uma identidade africana, 

representado pela União Africana, encontra resistência de movimentos nacionalistas e tribais. 

Lonsdale (2002) lembra da limpeza étnica no Quênia e do genocídio em Ruanda como 

exemplos de ações que promovem a fragmentação e desestabilização na África, dificultando 

uma maior integração da região com outros continentes, além de servir de obstáculos para a 

recuperação de identidades pré-coloniais que não estariam separadas pelas linhas tribais. 

“Todos os africanos podem recordar [...] de normas de subsistência na qual o intercâmbio e o 

casamento interétnico foram uma vez uma condição de sobrevivência.” (LONSDALE, 2002, 

                                                        
44  “Today the question is whether, in the second post-colonial era, with end of the Cold War and, with it, the loss 

of Africa’s strategic significance, the continent’s governance will change yet again. Dictatorship is no longer 
so easily tolerated as a dam against the global tide of comparative ideas. In the early 1990s many African 
countries held national debates on how to win a ‘second independence’. It was hoped that their ‘civil societies’ 
– professional associations, the churches, the press, trade unions, and so on, but not, if should be noted, 
ethnicities – would enforce democratic cultures of political accountability and freedom of thought.” 

45  “Africans are not afraid of globalization’s culture.” 
46  A conquista da segunda independência que vem sendo efetivada desde os anos 1990 encontrou na União 

Africana um espaço privilegiado de representatividade e autonomia. Os ideais democráticos, incorporados na 
União, tem ali sido defendidos mesmo diante daqueles que, no período anterior, foram ditadores e 
perpetradores de regimes satélite para a influência e exploração das superpotências no contexto da Guerra Fria. 
O caso emblemático é o do ex-ditador do Chade Hissène Habré, que foi julgado e condenado à prisão perpétua, 
em 2016, por uma comissão especial da União Africana no Senegal. Habré foi acusado pela morte de 40 mil 
pessoas durante os anos de 1982-1990. A decisão da corte da União Africana abre precedente para o julgamento 
de outros ditadores africanos que estão ainda no poder ou refugiados em outros países, como era o caso de 
Habré que havia fugido do Chade e residia no Senegal desde sua deposição em 1990. 
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p.212, tradução minha)47. O autor vai citar os casos específicos do Mali e do Quênia na 

recuperação de identidades culturais não tribais, em que indivíduos e grupos de etnias diferentes 

podem, em determinados contextos, trabalhar juntos e promover um desenvolvimento, local ou 

nacional, que não seria possível se se pensasse em termos exclusivamente tribais. 

Divergindo desta análise mais pontual, o próximo exemplo de globalização da história 

parte da análise de quatro casos isolados e que convergem em um único caso global. Ele se 

encontra na coletânea organizada por Barry K. Gills e William R. Thompson intitulada 

Globalização e história global (Globalization and global history, 2006). Seu autor é Claudio 

Cioffi-Revilla (1951-), um teórico das relações internacionais, e o título do trabalho é O grande 

colapso: uma breve cosmologia da globalização (The big collapse: a brief cosmology of 

globalization). 

Neste artigo o autor pergunta pela origem do sistema-mundo no qual vivemos hoje. Um 

sistema-mundo, segundo ele, que é o primeiro e único a ser efetivamente global – diferente, 

portanto, do sistema-mundo pré-moderno de Abu-Lughod. Este sistema-mundo global teria 

quatro, e somente quatro, origens distintas com contextos sociais, culturais, políticos, 

econômicos, geográficos e ambientais próprios, mas que, em algum momento entraram em 

contato e forjaram o mundo tal como conhecemos (CIOFFI-REVILLA, 2006). 

Para Cioffi-Revilla a análise do sistema-mundo, tal como praticada por cientistas sociais 

– especificamente um dos criadores desta teoria, Immanuel Wallerstein – ignoraria as 

permanências e tendências dos períodos que antecederam a instauração da modernidade, 

nomeadamente a antiguidade e pré-história. Isto é um problema pois o sistema-mundo moderno 

é considerado pelos cientistas sociais como algo inteiramente novo e sem ligações com o mundo 

antigo. Para contornar este problema o autor propõe uma metodologia de análise do sistema-

mundo na longa duração, a partir da qual ele constrói seu: 
[...] modelo do ‘Grande Colapso’, que descreve as múltiplas origens da 
complexidade social em um conjunto diverso de sistemas-mundo na pré-
história tardia e no começo da antiguidade, e como estes sistemas-mundo 
independentes e primitivos evoluíram e eventualmente se fundiram no 
sistema-mundo global do presente (CIOFFI-REVILLA, 2006, p.73, tradução 
minha)48. 
 

Segundo este modelo os quatros sistemas-mundo originais são: 1) Oeste-Asiático, 

surgido por volta de 6000 a.C, na região da Mesopotâmia; 2) o Leste-Asiático, originado por 

                                                        
47  “All Africans can recall [...] subsistence norms in which cross-ethnic exchange and marriage were once a 

condition of survival” 
48 “[...] the ‘Big Collapse’ model, which describes the multiple origins of social complexity in a diverse array of 

world systems in late prehistory and early antiquity, and how those independente and pristine world systems 
evolved and eventually merged into the present global world system.”  
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volta de 5000 a.C; 3) o Andino, surgido por volta de 2500 a.C, no Peru; 4) e, por fim, o 

Mesoamericano, originado por volta de 1000 a.C. Todos eles eram autossuficientes, geralmente 

assumindo feições imperiais e se expandindo. Estes núcleos mantinham relação com uma 

constelação de outros regimes e povos, mas seus centros estavam no que hoje são o Iraque, 

China; Peru e México.  Em torno do século XVI o Oeste-Asiático, agora centrado na Europa, 

se expandiu rapidamente e fundiu com os sistemas americanos. No século XIX se deu a fusão 

deste sistema euramericano com o do Leste-Asiático, dando origem ao sistema-mundo global 

(CIOFFI-REVILLA, 2006). 

A globalização, na medida em que significa o aumento do tamanho e conectividade de 

um sistema mundo, é um fenômeno de milhares de anos. Ela se realiza de duas formas: 

“globalização endógena ocorre como um processo de crescimento ou expansão que acontece 

dentro de uma dada região mundial (exemplo: [...] Roma na bacia do Mediterrâneo).”; a outra 

forma, a “globalização exógena ocorre através ou entre sistemas-mundo geograficamente 

distantes que estavam previamente desconectados um do outro (exemplo: a fusão no século 

XVI dos sistemas-mundo eurasiático, sul-americano e mesoamericano).” (CIOFFI-REVILLA, 

2006, p.80, tradução minha)49. 

A teoria do grande colapso aponta dois momentos de globalização exógena: o primeiro 

foi a formação da Rota da Seda por volta de 200 a.C, que ligou o sistema-mundo afroeurasiático 

– resultado da globalização endógena do sistema Oeste-Asiático – com o Leste-Asiático. 

Embora tenha começado com essa rota comercial, a fusão efetiva destes dois sistemas-mundo 

só se daria no século XIX. A segunda globalização exógena é aquela que ocorreu por volta de 

1500, quando o sistema-mundo afroeurasiático se fundiu com os dois americanos, o 

mesoamericano e o sul-americano. 
Desta vez, o colapso foi ainda maior do que tinha sido na emergência do 
sistema-mundo afroeurasiático (que colapsou dois sistemas em um), porque 
desta vez um único e verdadeiro sistema mundial emergiu de três que 
previamente tinham existido isolados. Depois de 1600, o sistema-mundo 
global aumentou significativamente sua conectividade e ainda reduziu o 
diâmetro de conexão – até a estrutura compacta do ‘pequeno mundo’ 
observável hoje – mas nenhuma ulterior globalização exógina é possível 
(CIOFFI-REVILLA, 2006, p.82, tradução minha)50. 

                                                        
49  “Endogenous globalization occurs as a process of growth or expansion that takes place within a given world 

region (e.g. […] Rome in the Mediterranean basin), […] exogenous globalization occurs between or among 
geographically distant world systems that had previously been disconnected from each other (e.g. The 
sixteenth-century CE merging of Eurasian, South American and Mesoamerican world systems).” 

50  “This time, the collapse was even greater than it had been with the emergence of the Euro-Afro-Asian world 
system (which collapsed two systems into one), because this time a single and truly world system emerged 
from the previous three that had existed in isolation. After 1600 CE, the global world system has greatly 
increased its connectedness and further reduced its connectivity diameter – down to the ‘small world’ compact 
structure observable today – but no further exogenous globalization is possible.” 
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Este é o Big Collapse de que fala o autor, quando os quatro sistemas mundiais originais 

fundiram em um só, ainda que o processo de fusão do sistema Leste-Asiático com os outros 

tenha demorado cerca de 2000 anos para se concretizar, começando com a rota da seda e indo 

até o século XIX. 

O que importa para o autor aqui é ressaltar que nenhuma globalização exógena é passível 

de ocorrer para além das duas que já aconteceram. O grande colapso não diz respeito apenas da 

fusão dos sistemas-mundo anteriores, mas também do caráter único que o sistema-mundo 

global assume por integrar, com um grau absurdo de efetividade, todos os seres humanos. Por 

ser único, ele é o suporte da vida humana na Terra, e o esforço para a resolução de conflitos 

deve ser maior do que nunca, pois a interdependência de hoje pode fazer qualquer problema de 

origem local se transformar em uma ameaça global. “Ele [o modelo] também explica porque 

tensões culturais e transnacionais podem ser tão intensas e desestabilizadoras hoje.” De onde 

conclui que: “O modelo também prediz que seria melhor que a sociedade humana global criasse 

novos mecanismos para o entendimento e resolução de conflitos emergentes, ou a violência e 

destruição irão eventualmente sobrepujar a capacidade global de resolução de problemas.” 

(CIOFFI-REVILLA, 2006, p.83, tradução minha)51. O modelo do grande colapso explica o 

sistema-mundo global e aponta para sua fragilidade e necessidade de tomadas de ação desde 

uma perspectiva também global que pense a sociedade humana como um todo, uma vez que a 

fragilidade aponta justamente para a capacidade de ruína desta.  

Além disso, uma de suas qualidades é desconstruir, pelo aumento da escala de análise, 

qualquer pretenso protagonismo ocidental. O ocidente é uma das quatro raízes do sistema-

mundo global, e por mais que ele tenha se expandido e, por meio da globalização exógena, 

entrado em contato com outros, o resultado desta fusão não foi um sistema-mundo ocidental, 

mas sim efetivamente global, com a participação e contribuição dos quatro sistemas-mundo 

originais52. “O erro mais comum de omissão é, indiscutivelmente, o de ignorar a politogênese 

nos dois sistemas-mundo originais das Américas, ou mesmo no Leste Asiático, como se apenas 

o Oeste Asiático sozinho importasse.” (CIOFFI-REVILLA, 2006, p.83, tradução minha)53. 

                                                        
51  “It also explains why cultural tensions and other transnational stresses can be so intense and destabilizing today. 

[…] The model would also predict that global human society had better create new mechanisms for 
understanding and resolving emerging conflicts, or violence and destruction will eventually over-run global 
problem-solving capacity.” 

52  Um exemplo disto é citado por Peter Stearns em Globalization in world history, na página 68, onde ele calcula 
que um terço dos alimentos consumidos hoje é de origem americana, alimentos que foram cultivados nos 
sistemas-mundo mesoamericano e andino.  

53   “The most common error of omission is arguably to ignore politogenesis in the two original world systems of 
the Americas, or even in East Asia, as if West Asia alone mattered.” 
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Com uma abordagem diferente da tomada por Cioffi-Revilla, o linguista Arturo 

Giráldez e o economista Dennys O’Flynn trabalham já há algum tempo para determinar quando 

a globalização efetivamente teria começado. A partir de uma abordagem multidisciplinar – que 

considera variáveis ecológicas, econômicas, demográficas etc. – os autores analisam a história 

econômica moderna em busca da origem da globalização, e afirmam que ela se deu em Manila 

em 1571.  

Mas por que nesta data e local especificamente? Para chegar a essa resposta os autores 

tiveram que percorrer um longo caminho. O artigo publicado na coletânea de Gills e Thompson 

(2006), intitulado A globalização começou em 1571 (Globalization began in 1571), foi apenas 

um passo. Antes e depois disso eles publicaram muitos outros artigos e livros aprofundando a 

pesquisa, dos quais se pode citar o livro Conexões globais e história monetária, 1470-1800 

(Global connections and monetary history, 1470-1800) de 2003, e os artigos Nascimento com 

uma colher de prata: a origem do mercado mundial em 1571 (Born with a “silver spoon”: the 

origin of world trade in 1571), em 1995, e o Novo nascimento: as origens da globalização no 

século XVI, dinâmicas asiática/global versus europeia (Born again: globalization’s sixteenth 

century origins, asian/global versys european dynamics), de 2008. 

No artigo presente na coletânea de Gills e Thompson (2006) os autores consideram 

necessário estabelecer algumas demarcações que diferenciem seu trabalho do conjunto dos 

estudos globais. Isto deve ser feito pois no debate sobre a globalização, embora existam diversas 

e contraditórias posições a respeito do tema, há uma concordância generalizada a respeito de 

um ponto: “a globalização aparece como um fenômeno recente que está atirando a humanidade 

como um todo em águas desconhecidas”. Diante deste ponto, Giráldez e O’Flynn assumem uma 

posição declaradamente contrária: “nós usamos o termo ‘globalização’ para referir a um 

conjunto de processos históricos.” (2006, p. 209, grifo dos autores, tradução minha)54. Então a 

globalização não é um fenômeno recente e tampouco algo unidimensional. Em função de 

englobar um conjunto de processos históricos ela precisa de um tratamento multidisciplinar que 

possa lidar tanto com a historicidade do fenômeno quanto com a multiplicidade de processos 

que ele engloba. 

Outro aspecto de destaque no modo de investigação dos autores é o fato de que não é 

possível considerar a globalização antes da inclusão das Américas. O Velho Mundo, nas 

palavras de Giráldez e O’Flynn (2006), ou mesmo o mundo afroeurasiático, responde por um 

terço da superfície planetária, a América e o oceano pacífico também por um terço, cada. Então, 

                                                        
54  “globalization appears to be a recent phenomenon that is hurling humanity worldwide into uncharted Waters. 

[…] we use the term ‘globalization’ to refer to a set of historical processes.” 
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as conexões do velho mundo, por mais amplas e extensas que tivessem sido, não eram globais. 

Só pode haver globalização quando se considera o pacífico e as Américas55. E é por isso que a 

globalização começa em 1571, quando esta conexão é feita. 
O comércio global emergiu quando (1) todas as massas de terra densamente 
povoadas começaram a trocar produtos continuamente – tanto diretamente 
entre si quanto indiretamente via terceiros – e (2) eles o fizeram em valores 
suficiente para gerar impactos duradouros em todos os parceiros comerciais. 
É verdade que um importante comércio intercontinental existiu antes do 
século XVI, mas não havia canais de comércio diretos entre a América e a 
Ásia antes da fundação de Manila como um entreposto espanhol em 1571. 
Antes desse ano, o mercado mundial ainda não poderia ser coerente ou 
completo, depois desse ano sim (GIRÁLDEZ, O’FLYNN, 2006, p.211, 
tradução minha)56. 
 

Giráldez e O’Flynn parecem caminhar no mesmo sentido que Barnet e Cavanagh 

(1993), ao sustentar a dimensão econômica como fundamental na determinação dos processos 

históricos e, no caso dos primeiros, para a fixação da origem da globalização. Deve-se ressaltar 

que a globalização começa quando os laços comerciais abrangem todas as partes do globo e, 

fundamentalmente, quando eles geram impactos duradouros nos parceiros comerciais. Então é 

preciso reconhecer os elementos econômicos que podem gerar tais impactos. A pesquisa 

focaliza o papel que o mercado global de prata teve como motor econômico que “ajudou a 

iniciar e sustentar transformações estruturais por todo o mundo.” (GIRÁLDEZ, O’FLYNN, 

2006, p.211, tradução minha)57. 

Uma vez esclarecidos o ano e o local, o que resta perguntar é: por que o mercado de 

prata? A prata foi o fator decisivo em Manila no ano de 1571 pois ela era o produto de maior 

demanda para o maior e mais dinâmico mercado mundial da época: a China. Além disso, Manila 

evidencia o fluxo desse mercado mundial: a prata era extraída da América (principalmente de 

Potosí, na atual Bolívia), transportada por galeões espanhóis para Manila de onde seguia para 

o mercado chinês (que pagava em produtos altamente valorizados na Europa, como porcelana, 

seda e especiarias). Então o que movimentava a extração de prata americana não era o interesse 

europeu pelo metal, e sim a contínua demanda chinesa que precisava da prata para sustentar o 

                                                        
55  A partir destas considerações de Giráldez e O’Flynn, eles já podem ser colocados numa posição contrária a 

alguns autores aqui elencados, por exemplo Roland Robertson e David Inglis (2006), em se tratando do animus 
global no império romano e Cioffi-Revilla (2006), no que tange à globalização endógena dos 4 sistemas mundo 
pré-modernos. 

56  “Global trade emerged when (1) all heavily populated land masses began to exchange products continuously – 
both directly with each other and indirectly via other land masses – and (2) they did so in values sufficient to 
generate lasting impacts on all trading partners. It is true that important intercontinental trade existed prior to 
the sixteenth century, but there was no direct trade link between America and Asia before the founding of 
Manila as a Spanish entrepôt in 1571. Prior to that year, the world market was not yet fully coherent or 
complete; after that year it was.” 

57  “helped to initiate and sustain structural transformations throughout the world.” 
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crescimento de sua economia interna, que tinha passado recentemente, no século XIV, por um 

processo de remonetarização, e como a China tinha um quarto da população mundial e cidades 

gigantescas (como Nanquim, com 1 milhão, e Pequim, com 660 mil pessoas), a conversão de 

seu sistema fiscal e monetário para a prata gerou um impacto global (GIRÁLDEZ, O’FLYNN, 

2006). 

Divergindo de uma visão de “queda do oriente” os autores citam o premiado historiador 

Kenneth Pomeranz a respeito da comparação entre os padrões de vida e desenvolvimento entre 

a China e a Europa, de onde se pode concluir que as regiões mais avançadas da Europa, na 

época da Revolução Industrial, tinham alcançado um padrão de vida per capita 

aproximadamente igual às regiões avançadas da China. 

Portanto, a partir da centralidade da China, e desde uma perspectiva global, os autores 

estiveram em condições de questionar o pretenso dinamismo comercial europeu – que não está 

desvinculado da leitura clássica da história moderna como ascensão do ocidente, dinâmico, 

autor da história, diante da queda do oriente, estático, passivo da ação europeia. O que os autores 

vão mostrar é justamente que o dinamismo comercial global, no século XVI, encontrava-se no 

oceano índico, não é à toa que os europeus envidaram incontáveis esforços para ter acesso a 

ele, pois encontravam-se numa situação periférica. Mas a narrativa histórica acadêmica adota 

outro tom. 
Depois de ter explorado a costa ocidental da África em anos anteriores os 
europeus atravessaram o atlântico até as Américas (1492), navegaram até o 
Cabo da Boa Esperança (1497) e cruzaram o pacífico (1521), tudo dentro de 
30 anos. Abertamente falando, essa Era da Exploração Europeia é 
esmagadoramente representada pelos historiadores como tendo resultado do 
dinamismo que emana da Europa. O dinamismo europeu tem sido atribuído a 
uma variedade de forças únicas, incluindo a ciência europeia, as condições 
geográficas vantajosas, a competição entre os numerosos Estados-nação, as 
instituições favoráveis e mesmo doutrinas religiosas pró-capitalistas (em 
conjunção com outros fatores culturais). Em outras palavras, os acadêmicos 
têm geralmente discordado sobre quais são as fontes do dinamismo europeu. 
Por outro lado, a existência da Europa ocidental como uma força motriz 
privilegiada no palco mundial tem geralmente sido inquestionável 
(GIRÁLDEZ, O’FLYNN, 2006, p.212, tradução minha)58. 
 

                                                        
58  “After having explored the West coast of Africa earlier, Europeans traversed the Atlantic to the Americas 

(1492), sailed around the Cape of Good Hope (1497) and crossed the Pacific (1521), all within 30 years. 
Broadly speaking, this Age of European Exploration is overwhelmingly depicted by historians as having 
resulted from dynamism emanating from within Europe. European dynamism has been attributed to a variety 
of unique forces, including European science, advantageous geographic conditions, competition among 
numerous nation states, favourable institutions and even pro-capitalistic religious doctrines (in conjunction 
with other cultural factors). In other words, scholars have generally disagreed about the sources of European 
dynamism. The existence of western Europe as a prime driving force on the world stage, on the other hand, 
has generally gone unquestioned.” 
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Todas as razões para o dinamismo europeu aqui apontadas são causas internas à própria 

Europa, e todas as ações dos europeus são fruto exclusivo de seu dinamismo e 

empreendedorismo, jamais da necessidade ou da dificuldade, ou de uma reação a uma atitude 

tomada por outros povos do outro lado da Eurásia. A exploração da prata americana é fruto do 

dinamismo europeu, a compra de porcelana e seda para vender na Europa é fruto do dinamismo 

europeu, a própria produção destes bens na China é fruto do mesmo velho dinamismo europeu. 

Diante de uma tal leitura, clássica na historiografia moderna, os autores se esforçam para 

explicitar seu posicionamento: 
Nossa pesquisa lança uma luz dramaticamente diferente sobre os eventos 
monetários e os atores ao redor do mundo, permitindo uma interpretação mais 
balanceada e menos eurocêntrica do nascimento da globalização durante este 
período. Nós, inequivocamente, rejeitamos a interpretação convencional 
delineada imediatamente acima (GIRÁLDEZ, O’FLYNN, 2006, p.213, 
tradução minha)59. 
 

Ao demarcar o começo da globalização em Manila no ano de 1571, os autores 

imediatamente globalizam a história situando, neste lugar específico, agências europeias, 

americanas, filipinas e chinesas que ali se encontravam e comerciavam. Eles não eliminam o 

sujeito histórico europeu, mas o inserem numa rede global de sujeitos históricos, onde ele perde 

seu protagonismo exclusivo, que passa a ser compartilhado pelos agentes envolvidos naquele 

processo histórico específico, multiplicando assim as vozes da história. 

 

1.3 Historicizando a globalização: a produção da unidade e sincronicidade 

 

Sobre a situação atual da dupla tarefa da história global, Jerry Bentley afirma que: 

Até agora, os acadêmicos se moveram mais na direção de globalizar a história 
do que na de historicizar a globalização. Mais precisamente, embora eles não 
tenham de modo algum globalizado inteiramente a análise histórica, eles 
produziram uma grande quantidade de conhecimento sobre as várias regiões, 
povos e sociedades do mundo (2006, p.18, tradução minha)60. 
 

A globalização da história tem sido feita já há bastante tempo: uma obra de microhistória 

contribui, efetivamente, para a globalização da história ao multiplicar suas vozes. Numa obra 

clássica como O queijo e os vermes, de Carlo Ginzburg, por exemplo, a voz é multiplicada 

                                                        
59  “Our research cast a dramatically different light on monetary events and actors throughout the world, 

permitting a more balanced and less Eurocentric interpretation of the birth of globalization during this time 
period. We unequivocally reject the conventional interpretation outlined immediately above.” 

60  “Thus far, scholars have moved more in the direction of globalizing history than of historicizing globalization. 
More precisely, although they have not by any means entirely globalized historical analysis, they have 
generated a great deal of knowledge about the world’s various lands, peoples and societies.” 
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porque ela não se limita ao Estado-nação. Ela evidencia que a história da Europa é muito mais 

do que apenas a história das nações europeias. O que não se tem em boa quantidade é a 

historicização da globalização. Por isso, no que se segue, cumpre apresentar quatro tentativas 

neste sentido. 

Ao invés de produzir conhecimento sobre regiões e sociedades do mundo todo, a 

historicização da globalização visa conferir um sentido harmônico para a multiplicidade de 

histórias que têm lugar no mundo; o que é feito através da investigação da globalização como 

um fenômeno que reúne em si um conjunto de processos históricos díspares, com sujeitos que 

agem a contrapelo das intenções de outros, mas cujo palco em que se desenrolam tais eventos 

é um só: o globo terrestre. Segundo os autores desta corrente, no palco da história da 

globalização três cenas se destacam. 
A opinião generalizada de que estamos vivendo na “era da globalização” é 
bem fundamentada. Contudo, há mesmo uma verdadeira nova era? Ela difere 
de todos os predecessores históricos ao exibir um tipo de globalidade 
quantitativa e qualitativamente novo? Se há de fato um ponto de inflexão no 
qual a globalização se torna a característica central da história e de muitas 
experiências humanas, então ela ocorreu no começo do período moderno da 
descoberta, do tráfico de escravos, e do “imperialismo ecológico”, não no fim 
do século XX. Outro impulso na globalização ocorreu na onda da 
industrialização dos transportes e comunicações começando no meio do 
século XIX. A globalização influenciava as vidas da maioria da humanidade 
já no fim do século XIX e se tornou parte da experiência pessoal de uma gama 
muito mais ampla da população após a Segunda Guerra Mundial. No século 
XX, a experiência humana foi influenciada particularmente pela experiência 
de crises (econômicas) mundiais, guerras mundiais, e a possibilidade de 
aniquilação mundial, imediata ou gradual. Uma das descrições mais atraentes 
do capitalismo global ainda é aquela encontrada no Manifesto Comunista 
escrito em 1848 por Karl Marx e Friedrich Engels. Quando a globalização 
acelerou novamente nas décadas de 1980 e 1990 a globalidade já não era nada 
de especial (OSTERHAMMEL, PETERSSON, 2005, pp.145-146, tradução 
minha)61. 
 

Os três momentos de fundação da globalização não se referem aos anos finais do século 

XX ou ao começo do século XXI, de modo que a afirmação, amplamente aceita nos estudos 

                                                        
61  “The widely held opinion that we are living in the ‘age of globalization’ is well founded. However, is this truly 

a new age? Does it differ from all its historical predecessors by exhibiting a quantitatively and qualitatively 
new type of globality? If there is indeed a turning point at which globalization becomes a central feature of 
history and of many human experiences, then it occurred in the early modern period of discovery, slave trade, 
and ‘ecological imperialism’, not in the late twentieth century. Another thrust in globalization took place in the 
wake of the industrialization of transportation and communication starting in the mid-nineteenth century. 
Globalization influenced the lives of the majority of humankind already at the end of the nineteenth century 
and became part of the personal experience of a much broader section of the population following World War 
II. In the twentieth century human experience was influenced particularly by the experience of (economic) 
world crises, world wars, and the possibility of immediate or gradual world annihilation. […] One of the most 
compelling descriptions of global capitalism is still that found in The Communist Manifesto, written in 1848 
by Karl Marx and Friedrich Engels. When globalization again accelerated in the 1980s and 1990s, globality no 
longer was anything particularly special.” 
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globais, da absoluta novidade do fenômeno não se sustenta diante da prova de profundidade 

histórica do mesmo. Quando se investiga o que é a globalização hoje, é possível traçar paralelos 

razoáveis – no que diz respeito à sua forma, função e dinâmica – em séculos anteriores ao XX62. 

Muitos dos fatores que, alegadamente, diferenciam a globalização atual de acontecimentos 

pretéritos podem ser identificados nas fases anteriores, fragilizando a tese da novidade última 

da globalização, como é o caso da análise do capitalismo global feita por Marx e Engels que 

mantém sua atualidade. Os três momentos principais da globalização comportam características 

e padrões que a forma mais atual do fenômeno apenas desdobrou e não inaugurou. 

O século XVI, meados do século XIX e o pós-Segunda Guerra Mundial são as fases 

principais que impulsionaram a globalização, sendo, por isso mesmo, destacadas nas obras que 

historicizaram o fenômeno. Em cada uma destas etapas houve impulsos globalizantes que 

sincronizaram cada vez mais a experiência histórica de diversos sujeitos pelo mundo, fazendo 

com que acontecimentos globais reverberassem em locais antes isolados, e vice-versa. O século 

XX elevou essa sincronização à sua máxima potência ao colocar a humanidade diante da 

ameaça de extermínio – nuclear, ambiental etc. Diante da sincronização da experiência histórica 

a história global propõe uma narrativa histórica sincrônica que corresponda às experiências 

globais; o que, segundo os autores desta corrente, têm se aglutinado nestas três fases. 

Todos os autores elencados adiante lidam direta ou indiretamente com essas três etapas: 

Nester (2010) o fez de uma forma indireta, uma vez que ele pretendeu uma abordagem temática; 

Marks (2007) também parte de uma abordagem temática, mas que busca aprofundar os 

antecedentes das, segundo ele, duas etapas fundacionais; Stearns (2010) e Osterhammel e 

Petersson (2005) analisam mais diretamente as três etapas com vistas a estabelecer uma 

periodização fundamentada, cujos alicerces sustentem a tese da profundidade histórica do 

fenômeno. O que justifica, como foi visto com Hopkins (2002), a contribuição que a disciplina 

histórica pode dar ao debate sobre a globalização. 

 

1.3.1 William R. Nester: a globalização numa perspectiva estadunidense 

 

William Nester é um professor de Política e Governo na Universidade de St. John’s nos 

EUA. Ele tem formação nas áreas de História e Estudos Internacionais e um PhD em Ciência 

Política. Ele vem trabalhando já há algum tempo com a globalização desde a perspectiva da 

história dos EUA, tendo publicado dois livros sobre o assunto no ano 2000:  A grande guerra 

                                                        
62  Como fez Hopkins (2002) a respeito da multipolaridade e do cosmopolitismo da globalização atual e sua 

precedente pré-1800, isto é, pré-globalização moderna, nacionalista. 
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de fronteira: Grã-Bretanha, França e a luta imperial pela América do Norte, 1607-1755 (The 

Great Frontier War: Britain, France, and the Imperial Struggle for North America, 1607–

1755), e A primeira guerra global: Grã-Bretanha, França e o destino da América do Norte, 

1756-1775 (The First Global War: Britain, France, and the Fate of North America, 1756–

1775). Dez anos depois ele publicou uma trilogia sobre a globalização: Globalização: uma 

breve história do mundo moderno (Globalization: a short history of the modern world); 

Globalização: guerra e paz no século XXI (Globalization: War and Peace in the Twenty-First 

Century); e, por fim, Globalização: riqueza e poder no século XXI (Globalization: Wealth and 

Power in the Twenty-First Century). 

Embora nas obras de 2010 esteja explícito o foco na globalização, o autor não 

abandonou a perspectiva estadunidense, mais evidente nos livros de 2000, para a análise do 

fenômeno, como será exposto. Como o objetivo aqui é apresentar a história da globalização, a 

obra analisada será a primeira da trilogia de 2010: Globalização: uma breve história do mundo 

moderno, em que o autor expõe sua interpretação histórica do fenômeno e suas principais 

implicações para o presente, de onde ele vai partir para aprofundar em alguns desdobramentos 

pontuais nos dois livros seguintes, que aqui não serão considerados. 

O modo como o autor expõe seu pensamento e trata alguns conceitos evidencia que o 

público alvo deste livro não são os historiadores e outros acadêmicos – pelo menos na área de 

humanidades – mas sim um público mais amplo. Um exemplo disso é a explicação da situação 

a que a Europa estava sujeita na Idade Média: “[...] a Europa estava politicamente fragmentada 

em centenas de pequenos feudos, um sistema político conhecido como ‘feudalismo’.” 

(NESTER, 2010, p.19, tradução minha)63. A explicitação de um conceito tão básico como o de 

feudalismo visa atingir um público que não está familiarizado com conteúdos históricos64. A 

trilogia publicada em 2010 assume um caráter de obra de divulgação, e não uma pesquisa 

histórica aprofundada voltada para historiadores e demais especialistas, o que cobra do autor 

uma linguagem mais acessível e a explicação de conceitos básicos. 

A questão básica que orienta a obra é a compreensão do presente histórico. Quais são as 

características do presente que permitirão o desdobrar do futuro. Para entender este presente, e 

seu futuro, é preciso então entender a globalização em sua historicidade. “Globalização: uma 

breve história do mundo moderno é guiada pelo axioma de Winston Churchill de que não 

                                                        
63  “[...] Europe was fragmented into hundreds of small fiefdoms, a political system known as ‘feudalism’.” 
64  O mesmo ocorre com o livro de Robert Marks, a ser trabalhado no tópico 1.3.2, no qual o autor lança uma nota 

de rodapé para explicar o que é PIB ao tratar da participação da Europa, Índia e China na produção mundial 
entre os anos 1700-1890 na página 123. 
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podemos começar a ver o futuro até entendermos o que o precede.” (NESTER, 2010, p.5, 

tradução minha)65. A globalização teria surgido no período moderno da história (pós-1500), 

período que sucedeu a era das civilizações, segundo o autor. 

Deste modo existe uma era histórica que vai de 5000 a.C – período em que a primeira 

civilização emergiu na Mesopotâmia – até 1500 d.C: a era das civilizações. Nestes 6500 anos 

numerosas civilizações passaram por ciclos de ascensão e queda. No século XV existiam várias 

civilizações, elas tinham um Estado centralizado e desenvolvimentos em diversas áreas – como 

arte, filosofia, tecnologia etc. –, mas nenhuma passou pelo processo de modernização que 

possibilitou à Europa alcançar e conquistar regiões por todo o globo. “Todas essas civilizações 

não-europeias eram governadas por burocracias centralizadas e tinham alcançado avanços 

enormes”, mas, “a despeito de suas realizações deslumbrantes, nenhuma das civilizações não-

europeias desenvolveram os pré-requisitos psicológicos, filosóficos e tecnológicos para a 

modernidade e a conquista global” (NESTER, 2010, p.16, tradução minha)66. Nester reconhece 

que algumas civilizações, como a chinesa e a otomana, chegaram perto da conquista global, 

sobre a primeira ele afirma: “A China tinha o maior potencial para se modernizar. [...] Os 

chineses poderiam ter ‘encontrado’ os europeus ao invés do contrário. No entanto, a dinastia 

Ming recuou no instante em que se transformaria numa potência global” (NESTER, 2010, p.16, 

tradução minha)67. 

Nester (2010) aponta que as razões que levaram ao recuo chinês foram tanto geopolíticas 

– a ameaça mongol no norte do império – quanto filosóficas – o paroquialismo da tradição do 

Confucionismo, como foi visto com Wang Gungwu logo acima. O caso do império otomano é 

similar, pois seus obstáculos também foram geopolíticos, devido à dificuldade de controle da 

vasta extensão imperial, e ideológicos, com o Islamismo que, segundo o autor, assim como o 

Confucionismo impediu o desenvolvimento de certos aspectos que levariam à modernização, 

tendo esta ocorrido exclusivamente na Europa. 

Não obstante isso, o ocidente só conseguiu conquistar a China, Japão e o interior da 

África no século XIX, depois da Revolução Industrial. Para conseguir uma conquista global era 

preciso antes se modernizar. Na primeira parte do livro, o autor busca apresentar as razões que 

explicam a ascensão do Ocidente: o primeiro capítulo, Modernidade e seus descontentes, 

                                                        
65  “Globalization: a short history of the modern world is guided by Winston Churchill’s axiom that we cannot 

begin to see the future until we understand what preceded it.” 
66  “All of these non-European civilizations were ruled by centralized bureaucracies and had achieved enormous 

advances. [...] despite their dazzling accomplishments, none of the non-European civilizations developed the 
related psychological, philosophical, and technological prerequisites for modernity and global conquest.” 

67   “China had the most potential to modernize. […] The Chinese could have “encountered” Europe rather than 
the Europeans Chinese. Yet the Ming dynasty retreated from the brink of becoming a global power” 
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explicita a relação simbiótica entre modernidade e globalização, como países modernos 

conseguem projetar seu poder globalmente; o capítulo 2, A ascensão e queda das civilizações, 

justifica porque as civilizações chinesa e otomana falharam em se modernizar; o capítulo 

seguinte, Da Europa feudal à moderna, vai apresentar o que levou a Europa a conseguir tal 

feito, inédito na história. 

Todo este discurso de William Nester assume aquele movimento de que fala Antony 

Hopkins (2002), de afirmar a ascensão do ocidente e a queda do oriente. Na era pré-1500, 

diversas civilizações existiram por todo o mundo, com graus diferentes de sucesso e poder, mas 

no período moderno apenas a Europa se destacou, porque somente ela conseguiu se modernizar, 

e ainda que outras civilizações tenham chegado perto de tamanha realização, elas foram 

restringidas por filosofias e religiões limitantes, situação que foi agravada pela incapacidade 

das mesmas em lidar com problemas geopolíticos prementes. Além disso, a modernidade levou 

à conquista global por parte do ocidente: uma narrativa histórica em que o ocidente conquistou 

o globo, sendo seu único protagonista. 

Voltando à narrativa de Nester, no capítulo 3, em que ele vai apresentar as razões do 

sucesso europeu em se modernizar, alguns elementos se destacam: o principal é o emprego de 

uma explicação histórica endógena, ainda que o autor aponte pontos de ligação com povos não-

europeus. Ele começa o capítulo afirmando que: “Não podemos entender a evolução da 

modernidade na Europa sem explorar o que a precedeu.” (NESTER, 2010, p.19, tradução 

minha)68. Este é um padrão que perpassa toda a obra, ou seja, o autor ignora qualquer 

possibilidade de uma abordagem comparativa para a compreensão dos processos históricos, 

algo que foi feito por Lonsdale no tratamento da história africana, por exemplo. Sua abordagem 

assume os moldes de uma investigação da profundidade histórica69. 

Com base nisso, Nester vai se perguntar: o que aconteceu na história europeia que lhe 

permitiu superar obstáculos que para outros povos foram insuperáveis, mantendo-os fora da 

modernidade e conquista global? Qual é a especificidade presente na história da Europa que a 

destaca do restante das civilizações? Como a Europa se libertou do feudalismo e inaugurou a 

modernidade? 
O que, então, possibilitou à Europa se libertar do feudalismo religioso, 
econômico, político e social? Ironicamente, as tentativas da Igreja de libertar 
a Terra Santa dos muçulmanos “infiéis” desencadeou forças que 
eventualmente abriram o mundo medieval e permitiu as sementes de 

                                                        
68  “We cannot understand the evolution of modernity in Europe without exploring what preceded it.” 
69  Algo que será analisado no capítulo 2, em consonância com a abrangência histórica. 
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modernidade serem plantadas em suas rachaduras (NESTER, 2010, p.21, 
tradução minha)70. 
 

Como afirmado antes, embora o autor aponte ligações com povos não europeus, o foco 

do desenvolvimento ocidental é interno e não externo. As Cruzadas colocaram a Europa em 

contato com os mundos bizantino e árabe, e com todas as suas realizações técnicas e filosóficas, 

mas foi o esforço europeu em responder a ameaças externas que despertou as forças da 

modernidade. “Mais importante, as cruzadas provaram ser um impulso vital para o 

desenvolvimento da Europa. Cada cruzada ou campanha cobrou enormes recursos para 

organizar, lançar e sustentar, e estimulou enormes avanços na produção, comércio e finanças.” 

(NESTER, 2010, p.22, tradução minha)71. O comércio é outro ponto em que a relação com 

outros povos é sugerida mas não aprofundada. A nobreza dependia da burguesia para conseguir 

empréstimos e bens de luxo, em troca, os monarcas licenciavam as companhias de comércio 

“para explorar e lucrar com terras estrangeiras e negociar com poderes estrangeiros” (NESTER, 

2010, p.23, tradução minha)72. Entre os bens de luxo encontram-se o açúcar, a seda, a porcelana, 

e as especiarias – todas mercadorias não produzidas na Europa, das quais a nobreza dependia 

dos comerciantes para ter acesso. Ou seja, não se pode falar de Europa sem falar das regiões 

com as quais ela interagia. E o termo preciso é interação, uma vez que não era possível explorar 

todos os lugares, tendo-se que, por vezes, negociar com os poderes estrangeiros. 

A necessidade de negociação sinaliza para o fato de que, ao contrário do que a narrativa 

de Nester sugere, a Europa não foi o único ator histórico no mundo pós-1500, ainda que ela 

tenha sido a primeira a se modernizar. Se houve negociação, então os reinos europeus tiveram 

que lidar com povos que estavam num nível semelhante de poder – como apontou Giráldez e 

O’Flynn (2006) a respeito da China – o que os impedia de ser simplesmente explorados. Daí a 

fragilidade da tese da ascensão do ocidente e queda do oriente. 

Avançando em sua lógica argumentativa, o autor aponta as duas ondas de imperialismo 

que levaram à conquista europeia do globo: a era da vela (1450-1850) e a era do vapor (1850-

1950). Por imperialismo, Nester entende basicamente a conquista de um povo por outro; o que 

teria levado os europeus ao imperialismo, na primeira onda, foi a conquista otomana do Oriente 

Médio, que interrompeu o fluxo de produtos asiáticos para a Europa, diante desse obstáculo os 

                                                        
70  “What, then, enabled Europe to break free of religious, economic, political, and social feudalism? Ironically, 

the Church’s attempts to free the Holy Land from the ‘infidel’ Muslims unleashed forces that eventually 
cracked open the medieval world and allowed the seeds of modernity to be planted in its crevices.” 

71  “Most importantly the crusades proved to be a vital boost to Europe’s development. Each crusade or campaign 
took enormous resources to organize, launch, and sustain, and stimulated enormous strides in production, trade, 
and finance.” 

72  “[...] to explore and exploit foreign lands and negotiate with foreign powers.” 
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portugueses começaram a buscar rotas alternativas para abastecer o mercado europeu com os 

cobiçados produtos asiáticos (NESTER, 2010). 

Uma vez mais a explicação histórica do autor se baseia em argumentos complexos, 

endógenos e exógenos. O imperialismo europeu está irremediavelmente vinculado com a 

formação do império otomano. Contudo, embora esses elementos, internos e externos, 

apareçam, a narrativa se concentra nos primeiros. O protagonismo não está no dinamismo do 

comércio índico (que engloba África oriental, Arábia, Índia, China e ilhas da Indonésia); não, 

o protagonismo está na Europa que navegou até lá. Um quadro totalmente diferente foi 

apresentado por Giráldez e O’Flynn (2006) e será aprofundado mais adiante por Marks (2007) 

e Stearns (2010). 

Nester não percebe, e não pode, portanto, explicitar, que nesse período a Europa era 

uma região periférica. O fato de que o império otomano impediu o comércio via Mar 

Mediterrâneo já mostra que os europeus não tinham força suficiente para enfrentar essa 

potência, quanto mais causar uma onda de imperialismo global. O autor seria mais preciso se 

apontasse um imperialismo regional, neste primeiro momento (1450-1850), nas Américas e em 

pontos específicos da costa africana. Ademais, o próprio autor diz que o catalisador do 

imperialismo europeu não foram os europeus, mas sim o império otomano. 

A despeito das limitações do imperialismo europeu na “era da vela”, não se pode negar 

que ele tenha existido. E Nester aponta a justificativa ideológica que foi empregada pelos 

europeus para legitimar essa prática. Ela é importante por traduzir, ao mesmo tempo, tanto a 

experiência histórica da modernidade europeia quanto um fator presente na narrativa da 

disciplina histórica que é combatida pela história global; uma vez que foi no espaço desta 

experiência que a história acadêmica emergiu no século XIX. 
Como os europeus justificam sua conquista de outros povos e terras? 
Essencialmente, os europeus consideravam o mundo não-cristão terra nullius, 
o que significava que ele não pertencia a ninguém e assim poderia ser tomada 
por qualquer um. Seja um rei de uma dinastia de centenas de anos ou um chefe 
de um bando de caçadores e coletores nômades, os líderes não-europeus 
podiam ganhar legitimidade aos olhos europeus apenas se eles fossem 
formalmente reconhecidos pelos europeus como governantes legítimos. Desse 
modo, os europeus refizeram o mundo à sua própria imagem. Foi essa 
perspectiva que levou o papa a assinar uma bula em 1494 que dividia o mundo 
inteiro além da Europa entre a Espanha e Portugal! (NESTER, 2010, p.31, 
tradução minha)73. 

                                                        
73  “How did the Europeans justify their conquest of other peoples and lands? Essentially, Europeans considered 

the non-Christian world terra nullius, which meant that it belonged to no one and thus could be taken by 
anyone. Whether it was the king of a dynasty of hundreds of years old or the headman of a wandering band of 
hunter-gatherers, non-European leaders could gain legitimacy in European eyes only if they were formally 
recognized by Europeans as the rightful rulers. In this way, Europeans completely remade the world in their 
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Essa é a lógica eurocêntrica que justificou, aos olhos dos europeus, aquilo que Robert 

Marks (2007) chamou de “comércio armado”. Embora Nester não utilize este conceito – a ser 

especificado no tópico 1.3.2, a seguir – seu significado está amplamente presente na 

consideração do imperialismo europeu explicitado na citação acima. A lógica de comércio 

empregada pelos europeus é puramente imperialista. Não há como fazer comércio pacífico com 

quem não é reconhecido legalmente como dono da terra, governante de uma cidade portuária, 

regente de um império. Só poderia ser considerado proprietário aquele que fosse ou europeu ou 

legitimado por um; aos que não eram reconhecidos desta forma restava o comércio através da 

ameaça, da expressão de força militar, que foi o modo próprio empregado por portugueses, 

espanhóis, britânicos, holandeses etc. E assim eles conseguiram, na “era da vela”, conquistar 

vários territórios, entrepostos comerciais, em uma região onde o comércio, embora dinâmico e 

próspero, era pacífico: o oceano índico. 

A “era do vapor” (1850-1950) marcou a segunda onda de imperialismo global. A 

Revolução Industrial deu uma vantagem decisiva para os países ocidentais frente o resto do 

mundo. Em consequência da industrialização, e da ideologia eurocêntrica que já havia 

legitimado a “era da vela”, o século XIX foi marcado pelo imperialismo e colonialismo em 

África e Ásia. Uma diferença em relação à era anterior foi a entrada em cena de dois atores não 

europeus: os EUA e o Japão, que também levaram adiante o imperialismo travestido de livre 

comércio e industrialização. Nesta etapa a ascensão do ocidente se concretiza com a queda das 

civilizações que, até o século XVIII, ainda conseguiam se equilibrar diante das imposições 

imperialistas europeias. 
Em 1750, as maiores civilizações do mundo podiam muito bem ter tido níveis 
similares de industrialização. A revolução industrial britânica deu a seus 
fabricantes uma enorme vantagem comparativa que, quando combinada com 
o imperialismo mascarado como livre comércio, aniquilou indústrias 
vigorosas na Índia, Turquia, China, Egito, e em outros lugares, empobrecendo 
milhões (NESTER, 2010, p.58, tradução minha)74. 
 

Logo, a Revolução Industrial é um fator determinante para a compreensão da segunda 

onda de imperialismo global, e Nester dedica todo o capítulo 7 de seu livro a explicá-la. Aqui, 

uma vez mais, o autor oferece uma explicação histórica endógena, apontando os elementos 

                                                        
own image. It was this outlook that allowed the pope to issue a bull in 1494 that divided the entire world beyond 
Europe between Spain and Portugal!” 

74  “In 1750, the world’s great civilizations may well have had roughly similar levels of industrialization. Britain’s 
industrial revolution gave its manufacturers an enormous comparative advantage that, when combined with 
imperialism masquerading as free trade, wiped out vigorous industries in India, Turkey, China, Egypt, and 
elsewhere, impoverishing millions.” 
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internos à Grã-Bretanha que se desdobraram neste fator da segunda onda: “[...] a Grã-Bretanha 

tinha todos os pré-requisitos para uma industrialização bem-sucedida: uma classe empresarial 

empreendedora e inventiva; uma população móvel; uma classe média em expansão” e 

prossegue “[...] uma infraestrutura de transporte e comunicações bem desenvolvida; supremacia 

naval e comercial; e um sistema mercantil e financeiro sofisticado.” (NESTER, 2010, p.49, 

tradução minha)75. Entre os diversos pré-requisitos – dos quais a Grã-Bretanha tinha todos, 

quase como um destino manifesto – um se destaca por preparar o terreno para os demais: “Na 

Grã-Bretanha uma revolução agrária precedeu a revolução industrial.” (NESTER, 2010, p.48, 

tradução minha)76. Foi o movimento dos cercamentos que tornou a população móvel, garantiu 

a expansão da classe média, e municiou as cidades com um exército de mão de obra barata para 

trabalhar nas fábricas. 

Apesar de sublinhar as causas internas à Grã-Bretanha, Nester (2010) não deixa de 

pontuar o modo como o império britânico estava inserido numa rede global de interações, da 

qual ele, como principal potência, soube tirar maior proveito. 
A revolução industrial também foi precedida por revoluções comerciais e 
financeiras relacionadas, e aqui a Grã-Bretanha liderou de novo. A produção 
industrial em massa não poderia jamais ter emergido sem uma rede de 
comércio nacional e internacional preexistente e um sistema bancário que ao 
mesmo tempo a subscreveu e foi enriquecida por ele. Os navios de guerra e 
mercantes britânicos dominaram o sistema comercial global (NESTER, 2010, 
p.49, tradução minha)77. 
 

Aqui o autor relaciona, ao mesmo tempo, o domínio (técnico e militar) britânico do 

comércio global, e a emergência de um sistema bancário e financeiro numa “cultura empresarial 

na qual a inovação, a tomada de riscos, e o lucro eram altamente valorizados” (idem, p.49)78: o 

capitalismo. Se, nas palavras do autor, a “era da vela” foi dominada pelo comércio armado – o 

imperialismo mascarado de livre mercado – agora, na “era do vapor”, este sistema de livre 

iniciativa e livre mercado assume seu nome próprio e passa a ser imposto no raio de ação do 

imperialismo e colonialismo: o mundo todo. Um exemplo emblemático deste imperialismo foi 

a abertura do mercado japonês: fechado desde o século XVII pelo xogunato Tokugawa, e 

                                                        
75  “Thus Britain had all the prerequisites for successful industrialization: an enterprising, inventing, 

entrepreneurial class; a mobile population; an expanding middle class; […] a relatively efficient administration; 
a well-developed transportation and communications infrastructure; naval and trade supremacy; and a 
sophisticated financial and mercantile system.” 

76  “In Britain an agrarian revolution preceded the industrial revolution.” 
77  “The industrial revolution was also preceded by related trade and financial revolutions, and here again Britain 

led the way. Mass industrial production could never have emerged without an existing network of national and 
international trade and a banking system that at once underwrote and was enriched by it. British war and 
merchant ships dominated the global trade system.” 

78  “[...] an entrepreneurial culture in which innovation, risk-taking, and profit were highly valued.” 
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mantido assim por mais de dois séculos, o Japão resistiu às tentativas de abertura de russos, 

britânicos e franceses, mas quando o imperialismo se aliou às inovações trazidas pela 

industrialização, na “era do vapor”, os japoneses foram forçados a repensar seu isolamento. 

“Com apenas seis canhoneiras em 1854, o Comodoro americano Matthew Perry forçou o Japão, 

com 30 milhões de pessoas, a se abrir para o sistema comercial global.” (NESTER, 2010, p.59, 

tradução minha)79. 

Este talvez tenha sido um dos primeiros atos dos EUA no palco da história da 

globalização, mas seguramente não o primeiro. É a partir deste momento que Nester (2010) vai 

começar a mudar o protagonista de sua história, deixando a Grã-Bretanha de lado e lançando 

os holofotes sobre os EUA, aqueles que sintetizaram, segundo o autor, os principais valores da 

modernidade: liberalismo e nacionalismo. 

Foi no século XVIII que uma mudança fundamental ocorreu nas Treze Colônias. Nestes 

territórios onde o liberalismo era cultivado com grande apreço o nacionalismo fincou raízes e 

levou aquela miscelânea de nacionalidades dos imigrantes a se fundirem e forjarem uma nova: 

“cada vez mais a progênie de ingleses, escoceses, irlandeses, holandeses, alemães e outros 

povos foram transformados em americanos com suas próprias instituições, cultura, história e 

aspirações distintas. A identidade americana foi forjada destas forças misturadas.” (NESTER, 

2010, p.40, tradução minha)80. A identidade cultural americana nasceu a partir de diversas 

outras, e com o liberalismo a lhe orientar. No bojo desses ideais a Revolução Americana 

inaugurou uma série de transformações políticas que, associadas à Revolução Francesa, iriam 

alterar a política global na virada do século XVIII para o XIX (NESTER, 2010)81. 

Em fins do século XVIII, os EUA revolucionaram o mundo politicamente, já no fim do 

século XIX eles o fizeram economicamente, tomando o protagonismo da Grã-Bretanha. E as 

causas do crescimento e tomada de poder por parte dos estadunidenses, assim como foi o caso 

na história de sua metrópole, são internas. Foi sua Guerra Civil que liberou as forças industriais 

que levaram ao avanço e consequente ultrapassagem da Grã-Bretanha, mais uma explicação 

histórica endógena. 
No final do século XIX, os Estados Unidos ultrapassaram a Grã-Bretanha e se 
tornaram o poder industrial dominante no mundo. A Guerra Civil americana 

                                                        
79  “With only six gunboats in 1854, America’s Commodore Matthew Perry forced Japan with 30 million people 

to open itself to the global trade system.” 
80  “[...] ever more of the progeny of transplanted English, Scots, Irish, Dutch, Germans, and other peoples were 

transformed into Americans with their own distinct institutions, culture, history, and aspirations. American 
identity was forged from such mingled forces.” 

81  Fundamentalmente a expansão dos ideais democráticos do Iluminismo, que foi corporificado nas Revoluções 
Americana e Francesa, e a libertação das colônias americanas (do centro e do sul) do jugo das metrópoles 
europeias (NESTER, 2010). 
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revolucionou a indústria à medida em que a demanda de Washington por uma 
produção em massa de aço, navios, armas, uniformes, ferrovias, comida 
enlatada, para nomear alguns, transformava pequenas indústrias em vastos 
complexos industriais (NESTER, 2010, p.51, tradução minha)82. 
 

Ainda na perspectiva da entrada em cena de um novo protagonista da história da 

globalização, o autor aponta os heróis estadunidenses e a repercussão de suas ações, pelo 

alcance de seu poderio militar e econômico, globalmente. Se, no primeiro ato dos EUA como 

protagonistas, os heróis dessa narrativa eram Benjamin Franklin e George Washington, no 

segundo ato, os heróis foram os grandes empresários que tornaram aquele país o poder 

industrial mundial, como “Andrew Carnegie no aço, Cornelius Vanderbilt nas ferrovias, John 

D. Rockefeller no petróleo, Gustavus Swift na embalagem de carne, Cyrus McCormick no 

maquinário agrícola, J.P. Morgan nos bancos e Henry Ford nos automóveis.” (NESTER, 2010, 

p.51, tradução minha)83. 

A partir da apresentação destas duas primeiras etapas da globalização se evidencia que 

o autor não está fazendo uma história global da globalização, no sentido de se considerar 

diversos autores – ocidentais, africanos, asiáticos, americanos etc. – na formação das duas ondas 

globais selecionadas. Nester está fazendo uma história da globalização na Europa e EUA, desde 

a perspectiva eurocêntrica que instala o ocidente no centro, e pressupõe que os outros lugares 

simplesmente desdobraram processos que já haviam ocorrido naquele centro. Nessa lógica, o 

resto do mundo não seria formado por atores históricos genuínos, eles apenas seguem caminhos 

antes trilhados pelos protagonistas ocidentais. Quando ele fala da transmissão das ideias 

revolucionárias dos EUA e da França para a América Latina isto fica evidente: nada de novo 

aconteceu por lá, houve apenas uma reprodução do que já havia ocorrido no centro. A história 

da globalização é linear, e uma vez que ela tenha acontecimento em determinados pontos, no 

centro, ela irá repercutir da mesma maneira nas bordas.  

O caso mais inequívoco, deste seu tratamento, encontra-se no capítulo 11, A luta 

anticolonial, em que o autor afirma: “Os mais importantes agentes da independência foram os 

próprios países imperiais”, dos quais dois se destacaram: “a Grã-Bretanha garantiu assembleias 

coloniais à Índia em 1917 e à África Ocidental em 1919, e em 1935, o Ato Tydings-McDuffy 

da América prometeu a independência das Filipinas em 1945.” (NESTER, 2010, pp.81-82, 

                                                        
82  “In the late nineteenth century, the United States surpassed Britain to become the world’s dominant industrial 

power. America’s Civil War revolutionized industry as Washington’s demand for mass production of steel, 
ships, weapons, uniforms, railroads, and canned foods, to name a few, transformed relatively small industries 
into vast industrial complexes.” 

83  “Andre Carnegie in steel, Cornelius Vanderbilt in railroads, John D. Rockefeller in oil, Gustavus Swift in meat 
packing, Cyrus McCormick in farm machinery, J.P. Morgan in banking, and Henry Ford in automobiles. 
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tradução minha)84. Embora ele reconheça que houve movimentos de massa que lutaram pela 

independência de seus países, ainda assim os poderes coloniais foram os agentes mais 

importantes, dos quais se destacam novamente, não por acaso, Grã-Bretanha e EUA; ou seja, 

até na história da libertação da África e da Ásia, os principais agentes históricos, para o autor, 

são ocidentais. 

Depois das etapas de impulso globalizante do século XVI e XIX, a terceira e última 

etapa da globalização se deu no pós-Segunda Guerra Mundial, ao final do que, para o autor, foi 

a segunda onda de imperialismo global, a “era do vapor” (1850-1950). O contexto da Guerra 

Fria traduz melhor este período histórico, cuja “frieza” talvez fosse sentida no 1º e 2º mundos, 

pois nos países de 3º mundo, o palco onde os dois primeiros se digladiavam, a guerra foi real e 

devastadora.  
Em 1947 os Estados Unidos achavam-se em outra guerra mundial, dessa vez, 
entretanto, uma “Guerra Fria” contra a União Soviética, na qual cada lado 
empregou todos os meios, exceto a guerra direta, para minar e destruir 
ideologicamente o outro. A Guerra Fria iria durar 44 anos. Durante esse 
tempo, americanos e soviéticos gastaram trilhões de dólares em uma corrida 
armamentista convencional e nuclear, lutaram ou instigaram guerras no 
Vietnã, Afeganistão e em dezenas de outros países do Terceiro Mundo, nos 
quais milhões pereceram, e nas crises em Berlin, em Cuba (dos mísseis), e 
outras que levaram à beira de uma Terceira Guerra Mundial, cujo resultado, 
muito provavelmente, seria um holocausto nuclear que teria matado centenas 
de milhões em ambos os países e além. Então, súbita e dramaticamente, a 
Guerra Fria acabou em 1991 quando o Império Soviético e o comunismo 
implodiram. As quase cinco décadas de Guerra Fria moldaram profundamente 
o mundo em que vivemos hoje e para sempre no futuro (NESTER, 2010, p.93, 
tradução minha)85. 
 

A primeira coisa a se destacar é o fato de que a Guerra Fria não foi tomada pelo autor 

como uma possível terceira onda de imperialismo global. Embora as lutas anticoloniais tenham 

eliminado, em parte ou completamente, a presença física das metrópoles em África e Ásia, isto 

é, as instituições coloniais e seus exércitos, uma boa dose de imperialismo econômico ainda 

assolava os países do terceiro mundo – do qual Lonsdale (2002) apontou a luta dos países 

                                                        
84  “The most important independence agents were the imperial countries themselves. […] Britain granted colonial 

assemblies to India in 1917 and West Africa in 1919, while in 1935, America’s Tydings-McDuffy Act 
promised the Philippines’ independence in 1945.” 

85  “In 1947, the United States found itself in yet another world war, this one, however, a ‘Cold War’ against the 
Soviet Union in which each side used every means short of direct warfare to undermine and ideally destroy the 
other. The Cold War would last forty-four years. During that time, the Americans and Soviets spent trillions 
of dollars in a conventional and nuclear arms race, fought or instigated wars in Vietnam, Afghanistan, and 
scores of other Third World countries in which millions perished, and in the Berlin, Cuban missile, and other 
crises marched to the brink of World War III that would have most likely resulted in a nuclear holocaust that 
killed hundreds of millions of peoples in both countries and beyond. Then suddenly and dramatically, the Cold 
War ended in 1991 as the Soviet Empire and communism imploded. The nearly five decades of Cold War 
profoundly shaped the world in which we live today and for all time to come.” 
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africanos pela segunda independência, que seria justamente contra este imperialismo. As razões 

que sustentaram essa postura, de afirmar duas ondas de imperialismo global e nenhuma delas 

durante a Guerra Fria, estão no fato de que o período pós-Segunda Guerra foi marcado pela 

presença de duas superpotências globais que tinham, cada uma à sua maneira, projetos de 

globalização distintos. 

Tratava-se de projetos de globalização diametralmente opostos, tão divergentes entre si 

que não podiam se manter diante da existência do outro, daí eles terem empregado todos os 

meios possíveis para eliminar ideologicamente seu rival. A coexistência não era possível. O 

autor aponta que potências sempre se enfrentaram para obter domínio e conquistar hegemonia 

sobre recursos, pessoas ou bens, valiosos. Na Guerra Fria as duas superpotências que emergiram 

das ruínas da Segunda Guerra – por terem países inteiros, ou grupos beligerantes dentro de 

algumas nações, alinhados ideologicamente – tinham um raio de ação global e que, mediante 

projeção de poder e ideologia, lutavam para conquistar a hegemonia. Seus projetos de 

globalização opostos se caracterizavam da seguinte maneira: “democracia liberal e livre 

mercado para os Estados Unidos; regime de partido único, controle estatal de toda propriedade 

e produção e revolução global para a União Soviética” (NESTER, 2010, p.94, tradução 

minha)86. 

Tanto o liberalismo quanto o comunismo eram projetos de globalização, as 

discordâncias se davam sobre qual deles deveria ser aplicado no pós-Segunda Guerra: se seria 

a promoção da economia global capitalista – alinhada majoritariamente com os interesses 

estadunidenses desde fins do século XIX –, ou a revolução permanente socialista – que, segundo 

o autor, sempre esteve ativa no programa político soviético87. Tratava-se de projetos de 

globalização porque, uma vez alçada ao status de superpotência o palco de atuação é global, 

como o autor evidencia na introdução do livro, nenhuma ação dos EUA reverbera apenas 

naquele país, e assim por diante, embora em menor grau, com todos os Estados-nação; e assim 

o é porque a globalização, em suas fases anteriores, e nesta terceira etapa, integrou o mundo e 

fez suas partes interdependentes (NESTER, 2010). 

No cenário conflitante da Guerra Fria, e diante do posicionamento expansionista dos 

comunistas, o autor vai apontar – desde sua perspectiva estadunidense da história da 

                                                        
86  “[…] liberal democracy and free markets for the United States; one-party rule, state control of all property and 

production, and global revolution for the Soviet Union.” 
87  Nester afirma que a revolução permanente esteve ativa inclusive durante o governo stalinista: “Em 1947, 

Moscou anunciou a criação do Escritório de Informação Comunista (Cominform) através do qual iria fomentar 
e coordenar revoluções comunistas pelo mundo.” (2010, p.100, tradução minha). 

“In 1947, Moscow announced the creation of the Communist Information Bureau (Cominform) through which it 
would ferment and coordinate worldwide communist revolutions.” 
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globalização – duas fases da Guerra Fria, que foram marcadas pelo modo como os EUA 

decidiram atuar na Guerra e nas guerras entre os anos de 1947-1968 e entre 1969-1991. 

No primeiro momento os EUA se encontravam diante de uma ameaça crescente, e não 

apenas da União Soviética, mas também da China, e de guerrilhas comunistas no Sudeste 

Asiático, na América Latina. “Mesmo o Japão tinha um partido comunista crescente. A balança 

de poder global parecia estar mudando decisivamente em favor de Moscou.” (NESTER, 2010, 

p.101, tradução minha)88. 
Em resposta a essas mudanças, Paul Nitze, que chefiava o grupo de 
planejamento político do Conselho de Segurança Nacional, formulou uma 
nova versão da política de contenção conhecida como NSC-68 e apresentada 
a Truman em abril de 1950. A estratégia de “contenção global” de Nitze foi 
construída sob a premissa de que Moscou tinha um grande plano para a 
conquista mundial e que a ideologia comunista, antes dos interesses 
geopolíticos, determinava sua política externa. Assim, se Washington não 
segurasse a linha anticomunista em toda parte, ela seria desafiada e 
eventualmente invadida em toda parte. A perda de um país para o comunismo 
iria levar a um “efeito dominó” à medida em que países vizinhos 
sucumbissem. Encorajada por tais vitórias a União Soviética iria se tornar cada 
vez mais agressiva (NESTER, 2010, pp.101-102, tradução minha)89. 
 

Os Estados Unidos iriam manter essa política de contenção global até o fim da década 

de 1960. A manutenção de uma linha de contenção global contra o comunismo não era barata. 

Mas ela foi bancada pelos EUA para sustentar a economia global liberal, que já vinha sendo 

sustentada por eles desde a Segunda Guerra Mundial. Sustentar a economia capitalista global 

era não só uma maneira de vencer os nazistas e, depois, os comunistas, mas também uma forma 

de manter o crescimento acelerado da economia estadunidense. A linha de contenção não era 

apenas militar, mas econômica também. Nester (2010) aponta que entre 1939 e 1945 o PIB dos 

EUA cresceu de $88.6 bilhões de dólares para $135 bilhões, enquanto que as reservas de ouro 

de $20 bilhões eram dois terços e sua produção industrial metade do total mundial. A linha de 

contenção, além de manter os rivais fora, promovia o capitalismo global encabeçado pelos 

EUA. 

É preciso abrir um parêntese na exposição da história global de Nester para fazer uma 

consideração: É esta globalização que será levada adiante, pela Guerra Fria e além. Um projeto 

                                                        
88  “Even Japan had a growing communist party. The global power balance seemed to be shifting decisively in 

Moscow’s favor.” 
89  “In response to these changes, Paul Nitze, who headed the National Security Council’s policy planning staff, 

formulated a new version of containment policy known as NSC-68 and presented it to Truman in April 1950. 
Nitze’s ‘global containment’ strategy was built upon the premise that Moscow had a grand plan for world 
conquest and that communist ideology rather than geopolitical interests determined its foreign policy. Thus, if 
Washington did not hold the anticommunist line everywhere, it would be challenged and eventually overrun 
everywhere. A loss of one country to communism would lead to a ‘domino effect’ as neighboring countries 
succumbed. Emboldened by these victories, the Soviet Union would become increasingly aggressive.” 
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de globalização capitalista liberal. Mas, como o autor aponta, ela não é a única que existe, 

mesmo depois da queda do projeto de globalização soviético. Por isso que os movimentos 

antiglobalização não são, realmente, antiglobalização, mas sim anti-um-tipo-de-globalização, a 

saber, a globalização capitalista liberal. A globalização é um fenômeno tão amplo, antigo e 

diversificado, que uma ideologia ou sistema econômico sozinho não pode esgotar seus 

elementos constituintes. Quando manifestantes de diversos segmentos se reuniram em Seattle 

em 1999, durante um encontro da OMC, para protestar contra a globalização, eles se valeram 

de diversos dispositivos proporcionados por este fenômeno para se mobilizarem. Trata-se de 

um embate entre projetos distintos, que na Guerra Fria deu-se entre o liberalismo e o 

comunismo, e a partir da década de 1990 novas forças surgiram para fazer frente ao capitalismo 

global90. 

Nester aponta que durante a Segunda Guerra Roosevelt “buscou estabelecer um 

conjunto de organizações internacionais que iriam formar o esqueleto econômico e político para 

a paz e prosperidade no pós-guerra.” (2010, p.89, tradução minha)91. Essas instituições de 

manutenção do projeto capitalista global são o Banco Mundial (BIRD) e o FMI, seguidos mais 

tarde pela OMC, todas instituições promotoras do livre mercado. 

Com todo este aparato institucional os EUA sustentaram a economia capitalista global 

e buscaram conter o avanço do comunismo, no que eles foram bem-sucedidos até o fim da 

década de 1960, bancando a reconstrução da Europa e do Japão, também pilares do capitalismo 

global (NESTER, 2010). Todavia, o auxílio aos demais países capitalistas e a política de 

contenção global, incluído aí a guerra do Vietnã, somados desgastaram e fragilizaram a 

economia estadunidense, provocando uma fuga de capital que poderia ter sido investido no país. 
[…] a balança de poder econômico global mudou de forma constante contra 
os Estados Unidos. O poder econômico global foi descentrado, da hegemonia 
americana durante os anos 1940 e 1950 para uma balança de poder econômico 
entre os Estados Unidos, Japão, e a Comunidade Europeia nos anos 1960. [...] 
Dezenas de bilhões de dólares foram enviados para o exterior ao invés de 
serem investidos em casa (NESTER, 2010, p.111, tradução minha)92. 
 

                                                        
90  Sobre os protestos antiglobalização capitalista e sua caracterização enquanto alter-globalização conferir a 

dissertação de Mestrado de Júlia Ruiz Di Giovanni, Seattle, Praga, Gênova: política anti-globalização pela 
experiência de rua. Defendida no Departamento de Antropologia Social da USP em 2007. 

91  “[...] sought to establish a set of international organizations that would form the economic and political skeleton 
for postwar peace and prosperity.” 

92  “[…] the global economic balance of power shift steadily against the United States. Global economic power 
had decentralized from American hegemony during the 1949s and 1950s to a balance of economic power 
among the United States, Japan, and the Europe Community during the 1960s. […] Tens of billions of dollars 
were sent overseas rather than invested at home.” 
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O mundo ensaiou sua multipolaridade nos anos 1960 – o que foi trabalhado também por 

Hopkins (2002), mas com outro viés. Um aspecto que Nester não levou em consideração, a 

despeito de sua narrativa político-econômica da história global, é que nesta época de perda da 

hegemonia econômica estadunidense (1960-1970) os países desenvolvidos estavam passando 

de sua fase industrial para a pós-industrial. Assim, uma série de corporações estavam migrando 

para regiões economicamente atraentes (como o Sudeste asiático), pelo menos para seus setores 

produtivos. Este é um primeiro passo da separação da globalização capitalista liberal de seu 

patrono EUA, corroborando o argumento de Barnet e Cavanagh (1993) a respeito do 

capitalismo não ser patriótico, nacionalista, e de sua separação dos interesses nacionais 

estadunidenses a partir da segunda metade do século XX, como apontado no tópico 1.2. 

Outro aspecto da multipolaridade ensaiada em meados do século XX é a diversidade 

ideológica: além da ideologia capitalista e do comunismo havia também o movimento dos 

países não-alinhados, que jogavam nos dois lados do mundo bipolar e buscavam satisfazer seus 

próprios interesses, geralmente de caráter nacionalista. 

  O reconhecimento do movimento dos países não-alinhados e do jogo político 

elaborado por seus líderes para se aproveitar do quadro bipolar da Guerra Fria talvez seja o 

único momento na obra de Nester em que é apontado uma ação histórica não ocidental, além 

da soviética – que é apresentada, mas não analisada, assumindo o papel de antagonista dos 

EUA. Uma ação histórica genuína, onde o autor evidencia que alguns líderes dos países de 3º 

mundo também negociavam, articulavam, interagiam, em suma, agiam historicamente. 

E, como o objetivo deste capítulo não é tanto fazer a história da Guerra Fria, ou de 

qualquer outro período histórico, mas sim analisar como esses autores narram os processos 

históricos, como eles constroem sua historiografia da globalização, o que se deve destacar não 

é a Guerra Fria, mas quem são os agentes e pacientes desse processo histórico segundo o autor. 

O caso emblemático, de um ator do 3º mundo, apontado por Nester é o da crise do Canal de 

Suez. Segundo ele, Israel havia instigado uma guerra contra o Egito em 1956, auxiliada pela 

Grã-Bretanha e França, e já vinha atacando a região desde 1948. O presidente egípcio Gamal 

Nasser havia nacionalizado o Canal, daí o apoio dos países europeus a Israel, e mobilizado a 

população contra as interferências externas. O plano era Israel capturar a região e entregar seu 

controle para britânicos e franceses que iriam se tornar os mantenedores da paz, assegurando 

também os lucros da posição estratégica do Canal de Suez no comércio marítimo. 
Os aliados [de Israel] lançaram seu plano em outubro, mas uma resistência 
inesperada se desenvolveu, não do exército egípcio, que foi rapidamente 
derrotado, mas dos Estados Unidos e da União Soviética que ameaçaram 
impor sanções. O que forçou os israelenses, britânicos e franceses a uma 
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retirada política humilhante e aumentou a popularidade de Nasser no mundo 
árabe, que o celebrou como um herói por enfrentar o imperialismo ocidental 
(NESTER, 2010, p.106, tradução minha)93. 
 

Apesar de Gamal Nasser ter mobilizado as forças bipolares da Guerra Fria contra o 

imperialismo europeu e em favor de seu país, ele aparece na narrativa de Nester apenas como 

um interlocutor das ações das superpotências. Sua menção serviu meramente para ilustrar as 

medidas tomadas pelos EUA e União Soviética contra uma Europa que havia perdido seu papel 

imperialista no cenário global. 

Embora a multipolaridade – econômica, não ideológica – fosse favorável para o sistema 

capitalista global, ela definitivamente não o era para os EUA. Depois de 20 anos da política de 

contenção global do comunismo o poderio (econômico e político) americano encontrava-se 

fragilizado, e sua estabilidade financeira ameaçada, principalmente em virtude dos eventos da 

década de 1970. “Os encargos de contenção do comunismo e manutenção da economia global 

estavam se tornando cada vez mais intoleráveis para os Estados Unidos. Em 1971, os Estados 

Unidos sofreram seu primeiro déficit comercial desde 1893.” (NESTER, 2010, p.114, tradução 

minha)94. Como consequência, os EUA foram forçados a “repartir” a responsabilidade de 

manutenção do capitalismo global com outros países, que resultou nos encontros anuais do G7 

a partir de 1975. Além disso, a segunda fase da Guerra Fria (1969-1991) se inicia a partir de 

uma mudança na política de contenção, que deixou de ser global e passou a ser pontual, para 

reduzir os gastos estadunidenses na manutenção do sistema capitalista. O que não durou muito, 

pois com a invasão soviética ao Afeganistão em 1979 os EUA iniciaram uma segunda versão 

da política global de contenção. 
Os políticos que conduziram a segunda versão da contenção global 
encontraram um mundo muito mais complexo e uma maior variedade de 
desafios do que seus predecessores. Agora o mundo ocidental se via diante 
não de um, mas de dois inimigos ideológicos. Com a revolução iraniana de 
1979, o islamismo emergiu junto com o comunismo como uma ameaça ao 
mundo ocidental. Enquanto isso, os Estados Unidos e seus aliados tinham cada 
vez menos poder econômico para confrontar cada ameaça (NESTER, 2010, 
p.119, tradução minha)95. 
 

                                                        
93  “The allies launched their plan in October but unexpected resistance developed, not from the Egyptian army 

that was swiftly routed, but from both the United States and Soviet Union that threatened to impose sanctions. 
That forced the Israelis, British, and French into a humiliating political retreat and boosted Nasser’s popularity 
in the Arab world, who celebrated him as a hero for standing up to Western imperialism.” 

94  “The burdens of containing communism and maintaining the global economy were becoming ever more 
intolerable for the United States. In 1971, the United States suffered its first trade deficit since 1893.” 

95  “The policymakers who led the second version of global containment faced a far more complex world and 
greater array of challenges than their predecessor. Now the Western world faced not one but two ideological 
enemies. With the 1979 Iranian revolution, Islamism emerged alongside communism as a worsening threat to 
the Western world. Meanwhile, the United States and its allies had ever less economic power to confront either 
threat.” 
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Este quadro de novas ameaças ao ocidente, no fim da Guerra Fria, traduz a 

multipolaridade de um mundo cada vez mais globalizado, além de apontar antecedentes que 

justificam a afirmação do autor de que a Guerra Fria molda o presente histórico, apresentando 

tensões que emergiram lá e que se fazem sentir no momento de sua escrita em 2010, em especial 

a ameaça que, segundo o autor, o islamismo representa ao mundo ocidental. Afinal de contas, 

Nester estava escrevendo num mundo pós-11 de setembro de 2001, que ele menciona algumas 

vezes em seu texto. 

Se os EUA tiveram dificuldades para sobreviver à Guerra Fria e à ameaça do 

comunismo, tentando resguardar ao máximo seu poderio econômico e influência política, as 

dificuldades não são menores no mundo pós-Guerra Fria. Ainda mais quando a separação 

instalada entre o capitalismo global e os EUA sinaliza a emergência de novos atores históricos 

infra e supranacionais e, ao mesmo tempo, alerta para os obstáculos lançados para os Estados-

nação. “Enquanto os Estados-nação permanecem, por ora, o centro das relações internacionais, 

a globalização complica os meios que eles têm de promover seus interesses de maneiras 

excitantes e, às vezes, exasperantes.” (NESTER, 2010, p.137, tradução minha)96. 

A globalização, presente em períodos históricos anteriores, dita o tom da história na 

aurora do século XXI, um mundo de Estados-nação, que é seu legado moderno, mas também 

contra os Estados-nação, com atores globais e locais. Nos capítulos finais do livro, William 

Nester, que se mantém fiel aos ideais que forjaram seu país, faz a seguinte consideração: 

“Independente de qual país ou quais países dominem o sistema global, irá o seu poder 

combinado ser o bastante para mitigar, ou acabar, com as dimensões mais atrozes e 

ameaçadoras da globalização?” (2010, p.144, tradução minha)97. O autor, evidentemente, se 

refere aos males causados pelo radicalismo dos inimigos do sistema (capitalista) global: 

comunismo e terrorismo. Mas não se pode, diante de sua história global, deixar de considerar 

os efeitos nocivos do próprio capitalismo que – durante o imperialismo, a Guerra Fria e além – 

criou problemas que os movimentos antiglobalização têm se esforçado tanto para combater. 

 

1.3.2 Robert B. Marks: a globalização como história ambiental 

 

                                                        
96  “While nation-states remain, for now, the core of international relations, globalization complicates the ways 

they promote their interests in exciting and at times exasperating new ways.” 
97  “Regardless of what country or group of countries dominates the global system, will all their power combined 

be enough to mitigate let alone end globalization’s most grievous and threating dimensions?” 
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Robert B. Marks é um historiador formado na Universidade de Wiscosin e está lotado 

na Whittier College, Califórnia, desde 1978, onde ensina história ambiental e mundial, com 

foco em China, Japão e leste asiático. Seu projeto de pesquisa mais recente intitula-se “Uma 

história ambiental do começo do mundo moderno: ciclos de resíduos e fertilidade do solo na 

China do século XIX”. Seus principais livros são: Revolução rural no sul da China: camponeses 

e a fabricação da história no condado de Haifeng, 1570-1930 (Rural Revolution in South 

China: Peasants and the Making of History in Haifeng County, 1570-1930), de 1984; A 

fabricação do mundo moderno: histórias conectadas, caminhos divergentes, de 1500 até o 

presente (The Making of the Modern World: Connected Histories, Divergent Paths, 1500 to the 

Present), publicado em 1994, em coautoria com outros autores; Tigres, Arroz, Seda e Limo: 

Meio-ambiente e economia na China imperial tardia (Tigers, Rice, Silk, and Silt: Environment 

and Economy in Late Imperial China), de 1998. 

A obra a ser analisada neste tópico mantém a abordagem ambiental e o enfoque dado 

aos países asiáticos na historicização da globalização, As origens do mundo moderno: uma 

narrativa global e ecológica do século XV até o XXI (The Origins of the Modern World: A 

Global and Ecological Narrative from the Fifeteenth to the Twenty-First Century), e foi 

publicada originalmente em 2002. Como o autor aponta no prefácio à segunda edição, que será 

usada aqui, a versão de 2007 tem acrescidos dois capítulos, um sobre o século XX e um capítulo 

de conclusão que tece considerações sobre o começo do século XXI. 

O livro, assim como o de William Nester (2010), tem como objetivo atingir um público 

mais amplo, encurtando a distância de transmissão entre as novas pesquisas e os leitores. Marks 

começa o prefácio da primeira edição, de 2002, apontando a crise de sentido gerada pelo 11 de 

setembro de 2001, poucos meses antes da publicação do livro, que estava praticamente pronto; 

ele se pergunta se a queda das torres gêmeas seria o começo de um “choque de civilizações”, 

como alguns analistas previam98. A análise que Marks tece a respeito da história da globalização 

ao longo do livro aponta num caminho diferente, como se verá. Essa postura combativa, de 

choque civilizacional, parece ser fruto de uma incompreensão dos aspectos básicos da história 

                                                        
98  A referência clara é ao analista político e funcionário do governo americano Samuel Huntington que publicou, 

em 1996, um livro intitulado O choque de civilizações e a recomposição da ordem mundial. O livro é uma 
ampliação de um artigo publicado em 1993 na revista especializada Foreign Affairs, “O choque de 
civilizações?”. A repercussão do artigo foi enorme, e os mal-entendidos também, incentivando Huntington a 
aprofundar em sua análise e publicar o livro, igualmente polêmico. O que muitos críticos não perceberam foi 
que o artigo era uma pergunta, e não necessariamente uma afirmação. Não obstante isso, ele constrói uma 
teoria em que as principais civilizações mundiais – a ocidental, a sínica (chinesa), a islâmica – devem manter 
assegurados seus espaços e evitar assim um choque civilizacional que, sempre que ocorre, é catastrófico. Cabia 
então, aos EUA, gerenciar essas ameaças para a manutenção de sua soberania e, inclusive, existência. William 
Nester (2010) parece ter incorporado essa teoria em sua análise da situação dos EUA. 
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global, uma ignorância que acaba nublando a ação política e cultural de indivíduos e governos. 

Para lançar luz sobre este tipo de posicionamento, e com vistas a proporcionar uma 

interpretação mais fundamentada sobre eventos como o 11 de setembro de 2001, o autor 

defende a importância de um conhecimento histórico mais presente na vida social. Ele relata 

que o livro surgiu de uma conversa, em 1998 numa conferência sobre o Pacífico, com grandes 

nomes da história global – tais como Andre Gunder Frank e Kenneth Pomeranz. Gunder Frank 

teria lamentado que os resultados de algumas pesquisas demoram décadas para chegar ao 

grande público, e que seria excelente se alguém tornasse tais ideias mais acessíveis, diminuindo 

o abismo entre a pesquisa especializada e o público99. Nos três anos seguintes Marks manteve 

essa ideia na cabeça e a colocou em prática a partir das anotações de suas aulas na universidade, 

começando a escrever nos anos 2000 (MARKS, 2007). 

Assim, As origens do mundo moderno (2007) é uma síntese do trabalho de outros 

autores, e mesmo de pesquisas do próprio Marks. Trata-se de uma historicização da 

globalização que não produz nova interpretação das fontes, mas sim cria uma metanarrativa, 

uma interpretação global a partir de outras investigações empíricas: locais, nacionais e 

regionais. Ela busca um sentido histórico global em que o todo é maior do que as partes, um 

sentido que traduza, narrativamente, a experiência da globalização, como foi o caso do evento 

traumático de 2001. 

O primeiro dado apontado pelo autor, relevante para uma compreensão do presente 

histórico, é a presença de dois elementos constituintes do mundo moderno: o Estado-nação e o 

capitalismo global, e não a civilização – daí o distanciamento de sua análise da teoria do choque 

de civilizações. A desigualdade mundial, fonte de tantos problemas ao longo dos séculos e até 

hoje, está enraizada na estrutura que foi forjada nos últimos 500 anos, sustentada por estes dois 

elementos. Inclusive um destes problemas é o terrorismo que levou ao ataque às torres gêmeas, 

o que foi resultado não de um choque civilizacional, mas da desigualdade instigada por estes 

dois elementos. “Para se ter certeza, o ocidente moderno (incluso aí os Estados Unidos) tem se 

beneficiado imensamente de um mundo organizado pelo Estado-nação e o capitalismo 

                                                        
99  Um exemplo disso é o livro de Kenneth Pomeranz A grande divergência: a China, a Europa e a formação da 

economia mundial moderna (The Great Divergence: China, Europe and the Making of the Modern World 
Economy), de 2000. Trata-se de um livro que reformula a percepção do equilíbrio entre a China e a Europa na 
formação do mundo moderno, altamente influente e gerador de grandes debates no seio da história moderna e 
contemporânea, e que foi consultado por Giráldez e O’Flynn (2006). 
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industrial, enquanto outros (incluídos muitos no mundo islâmico) não.” (MARKS, 2007, p.ix, 

tradução minha)100. 

O que se precisa investigar então é como se deu a instalação destes dois elementos e de 

que modo eles vieram a ser preponderantes. O cuidado que se tem de tomar neste tipo de 

investigação é não assumir o discurso da “ascensão do ocidente”, o que seria “lógico” uma vez 

que os dois elementos lá emergiram. O autor começa a problematizá-los na introdução, The rise 

of the West?, de onde se pode retomar a discussão levantada por Hopkins (2002). Trata-se de 

desconstruir o eurocentrismo e construir os elementos de uma narrativa não-eurocêntrica.  

Em que consistiria a visão eurocêntrica? 
[...] visões eurocêntricas do mundo veem a Europa como sendo o único autor 
da história mundial, sua “fonte original” se se quiser dizer. A Europa age; o 
resto do mundo responde. A Europa tem “agência”; o resto do mundo é 
passivo. A Europa faz história; o resto do mundo não tem nenhuma até que 
entre em contato com a Europa. A Europa é o centro; o resto do mundo é sua 
periferia. Os europeus, sozinhos, são capazes de iniciar a mudança ou 
modernização, o resto do mundo, não (MARKS, 2007, p.8, tradução 
minha)101. 
 

Segundo esta perspectiva, a modernização é única e exclusivamente ocidental, tanto o 

Estado-nação quanto o capitalismo se originaram lá e se espalharam pelo mundo; levando à 

ascensão do ocidente e declínio do oriente, da África e da América, à medida em que ia 

eliminando as formas nativas de organização política e econômica, substituídas pelas formas 

modernas. Oferecendo uma perspectiva divergente, o autor sintetiza os objetivos de sua obra: 
Nessa narrativa, por contraste, veremos que a China e Índia, em particular, 
desempenharam papéis significantes, e que não podemos compreender como 
e porque o mundo veio a ser tal como é sem entendermos os desenvolvimentos 
na Ásia. Iremos aprender como e porque a China desenvolveu tamanho apetite 
por prata que criou uma demanda global, retirando prata ao redor do mundo 
para a China e inundando o mercado mundial com manufaturas chinesas. 
Iremos investigar, também, outras mercadorias e sua oferta e demanda global, 
especialmente açúcar, escravos [...], e têxteis de algodão, todos os quais foram 
produzidos primeiro (e de modo mais eficiente) em outras partes do mundo 
além da Europa (MARKS, 2007, p.16, tradução minha)102. 

                                                        
100  “To be sure, the modern West (the United States included) has benefited immensely from a world organized 

along the line of nation-state and industrial capitalism, while others (including many in the Islamic world) have 
not.” 

101  “[...] Eurocentric views of the world see Europe as being the only active shaper of world history, its 
‘fountainhead’ if you will. Europe acts; the rest of the world responds. Europe has ‘agency’; the rest of the 
world is passive. Europe makes history; the rest of the world has none until it is brought into contact with 
Europe. Europe is the center; the rest of the world is its periphery. Europeans alone are capable of initiating 
change or modernization; the rest of the world is not.” 

102  “In this narrative, by contrast, we will see that China and India in particular play significant roles, and that we 
cannot understand how and why the world came to be the way it is without understanding developments in 
Asia. We will learn how and why China developed such a huge appetite for silver that it created a global 
demand, drawing silver from around the world to China and flooding the world market with Chinese 
manufactures. We will also investigate other commodities and their global supply and demand as well, 
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Esta é a estrutura narrativa que vai orientar a escrita do livro. Embora aponte o comércio 

de açúcar e o tráfico de escravos, seu recorte favorece a participação asiática na história da 

globalização. De fato, há menções a outras regiões, mas não um enfoque detalhado na agência 

histórica africana e americana, mantendo uma perspectiva eurasiática de análise.  

O autor sustenta este foco eurasiático lançando mão de um argumento semelhante ao 

empregado por Giráldez e O’Flynn (2006); para eles, a globalização só poderia começar quando 

todas as três partes densamente povoadas da Terra – a afroeurásia, a região do Pacífico, e as 

Américas – estivessem suficientemente interconectadas, para Marks, a densidade populacional 

é um fator determinante para a consideração do peso histórico global e do impacto ambiental 

de uma região, as regiões mais povoadas deixariam uma impressão maior no tecido da história. 

“As mais densas concentrações de população humana eram (e ainda são, em sua maioria) no 

continente eurasiático: China no leste, Europa no Oeste e Índia no sul.” A China, sozinha, 

representou 25 a 40% da população mundial; a Europa detinha 25% e a Índia outros 20%. Entre 

os anos de 1400 a 1800 essas três regiões tinham, somadas, cerca de 70 a 80% da população 

mundial103. “Esses números surpreendentes bastam para explicar porque o que aconteceu na 

China, Índia e Europa desempenha um papel tão importante neste livro.” (MARKS, 2007, p.24, 

tradução minha)104. 

Embora o argumento seja válido, ele não explica porque o mundo muçulmano foi 

deixado de lado em sua análise, uma vez que ele se estendia do norte da África, passando pelo 

sul da Ásia (incluindo aí grande parte da Índia), até as ilhas da Indonésia. De fato, o autor 

menciona sua vasta extensão territorial, e reconhece sua importância para a compreensão do 

modo como o mundo funcionou no século XV e antes; mas trata-se de uma menção que serve 

como um dispositivo. O império islâmico (nos séculos VII-XIV) contribuiu para o isolamento 

europeu do Oceano Índico, o centro comercial mundial à época, além de transformar o árabe 

na língua franca falada por mercadores swahilis, indianos, chineses e indonésios (MARKS, 

                                                        
especially for sugar, slaves […], and cotton textiles, all of which were first produced (and produced more 
efficiently) in parts of the world other than Europe.” 

103  Marks aponta também que: “Espantosamente, quase todas as 350 milhões de pessoas que viviam em 1400 
viviam em um punhado de civilizações ocupando uma proporção muito pequena da superfície da Terra. Mais 
impressionante ainda, isto permanece verdadeiro ainda hoje: 70% dos seis bilhões de pessoas vivem nas 
mesmas 4.25 milhões de milhas quadradas.” (2007, p.24, tradução minha).  

“Astoundingly, nearly all of the 350 million people alive in 1400 lived in a handful of civilizations occupying a 
very small proportion of the earth’s surface. Even more astoundingly, that still holds true today: 70 percent of 
the world’s six billion people live on those same 4.25 million square miles.” 

104  “The densest concentrations of human population were (and still are, for the most part) on the Eurasian 
continent: China in the east, Europe in the West, and India in the South. […] Those amazing figures go a long 
way toward explaining why hat happened in China, India, and Europe plays such an important role in this 
book.” 
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2007). Marks executa o mesmo movimento que Nester (2010) fez com a União Soviética; 

enquanto este a introduziu como antagonista dos EUA na Guerra Fria, Marks dispõe do mundo 

islâmico como um interlocutor das ações de europeus, indianos e chineses. 

O autor também reconhece o valor das sociedades africanas, embora, assim como com 

o mundo islâmico, não aprofunde nisto. Há a menção, a título de ilustração, dos impérios de 

Gana (séculos VIII-XIII) e do Mali (séculos XIII-XVI) como fornecedores de ouro para o 

mercado afroeurasiático, e como consumidores de tecidos indianos, cavalos árabes, e sal da 

costa africana. Regionalmente eles foram figuras centrais para o dinamismo comercial na África 

ocidental. Um caso que evidencia o papel dos impérios africanos como fornecedores de ouro 

para o comércio de outras regiões é o do imperador muçulmano do Mali Mansa Musa (1312-

1337) que, em sua peregrinação para Meca nos anos de 1324-1325, acabou gerando uma espécie 

de terremoto comercial pela grande quantidade de ouro injetado nos mercados do Cairo 

(MARKS, 2007). Em se tratando do ouro africano, um estudioso da história econômica afirma 

que ele “[...] foi absolutamente vital para a monetização da economia mediterrânea” (AUSTEN 

apud MARKS, 2007, p.56, tradução minha)105. 

A África subsaariana participou da formação do mundo afroeurasiático. Apesar disto, 

uma característica a diferenciava das outras regiões, e que teria efeitos drásticos no futuro do 

continente. Como também apontou Lonsdale (2002) a fonte de poder estava na posse de pessoas 

(súditos ou escravos) e no controle do trabalho, não na posse da terra (MARKS, 2007). Deste 

modo, as guerras de conquista de território, tão frequentes na Eurásia, não ocorreram em África, 

e o papel que essas guerras desempenharam tanto na formação de Estados territoriais quanto na 

criação de exércitos profissionais, não existiu ali106. Além disso, a riqueza calculada pela posse 

de seres humanos, algo tradicional dentro da dinâmica africana, acabou sendo um fator 

agravante no comércio atlântico de escravos para as colônias americanas. 

Apesar de ter sido recortado de sua análise, pelos argumentos do autor mencionados 

acima. O modo como os africanos foram retratados na obra, ainda que tangencialmente, os 

estabelece como protagonistas de sua própria história. Muito antes do século XV, houve uma 

história africana, dinâmica, real, e integrada com o mundo eurasiático, pelo Norte e pelo Leste. 

                                                        
105  “absolutely vital for the monetization of the Mediterranean economy”. 
106  O papel da guerra na formação do sistema interestados, e no aumento do poderio militar, europeu (nos séculos 

XV-XVII) é ressaltado por Robert Marks (2007) como um dos fatores que permitiram a ascensão do ocidente 
nos séculos XIX e XX, o que tem relação com o comércio armado (armed trading), conceito que será analisado 
logo a seguir. Peter Stearns (2010) cita o estado ininterrupto de guerras na Europa como um dos fatores que 
permitiu a conquista global. A rivalidade, entre as centenas de unidades políticas na região, levou a inovações 
técnicas e militares, além de explicitar a relação entre riqueza e poder. Tudo isto foi maximizado e exportado 
para outras terras durante a conquista europeia nas fases do mercantilismo e imperialismo (NESTER, 2010). 
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Embora há muita coisa interessante e significante a se conhecer sobre a África, 
para os nossos propósitos duas coisas se destacam. Primeiro, o povo africano 
construiu grandes e bem-sucedidos impérios, extensas redes comerciais 
internas e uma agricultura e indústria produtivas, especialmente em mineração 
e refino, tudo isso muito antes dos europeus entrarem em cena no século XV. 
Segundo, a África já era parte integral do sistema-mundo, fornecendo ouro e 
escravos e comprando, em troca, bens manufaturados, muitos dos quais 
originários da Ásia, como têxteis de algodão vivamente coloridos da Índia e 
porcelana da China. Embora a África não fosse um motor impulsionando a 
economia global, como a Índia e China, a Europa também não o era (MARKS, 
2007, p.57, tradução minha)107. 
 

No esforço de compreender como e porque o modo ocidental de organizar o mundo 

dominou o globo, o que Marks tem destacado em sua narrativa é que este domínio não foi 

imediatamente exercido a partir do século XV. Partindo-se de uma narrativa tradicional da 

história moderna, aquela exercida pela disciplina acadêmica por bastante tempo, e que encontra 

eco até hoje, as Grandes Navegações, entre outras realizações puramente europeias, marcariam 

a ascensão do ocidente e a instauração de sua hegemonia planetária. De modo contrário, numa 

perspectiva histórico-global (não eurocêntrica) que insere a história europeia no quadro da 

história eurasiática, e que pensa a Europa em relação com Ásia, África e América, percebe-se 

que este não tem sido o caso no século XV e até bem avançado no século XVIII. A mudança 

na escala de análise permitiu entrever os contornos de relações de interdependência, e outras de 

autonomia108, que uma história eurocentrada escondia. Marks (2007) sustenta que o 

estabelecimento de uma hegemonia europeia ocorreu no século XIX e não no XV, e ela teria 

sido fruto de uma conjuntura histórica que teria levado, a partir da sinergia de vários fatores, à 

ocorrência da Revolução Industrial na Grã-Bretanha, o que libertou essa parte do mundo dos 

limites impostos pelo antigo regime biológico. 

A argumentação defendida pelo autor, de que a Europa só se tornou hegemônica no 

século XIX, se constrói a partir de três elementos: 1) a centralidade do oceano Índico para o 

comércio mundial; 2) a situação periférica da Europa e sua intromissão neste mercado através 

do comércio armado; 3) a mudança do status europeu entre os anos 1750-1850, devido, 

fundamentalmente, à Revolução Industrial. 

                                                        
107  “Although there is much that is interesting and significant to know about Africa, for our purposes two things 

stand out. First, African people had constructed large and successful empires, extensive internal trading 
networks, and productive agriculture and industry, especially mining and refining, long before Europeans 
arrived on the scene in the fifteenth century. Second, Africa already was an integral part of the world system, 
supplying gold and slaves and purchasing in return manufactured goods, many of which originated in Asia, 
such as brightly colored cotton textiles from India and porcelain from China. Although Africa was not an 
engine propelling the global economy, unlike India or China, neither was Europe.” 

108  Como é o caso da presença africana no comércio afroeurasiático e índico e da consequente desconstrução da 
ideia de uma África isolada até a chegada das caravelas europeias. 
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 O oceano Índico tem uma importância capital para a história global entre os séculos 

XV ao XVIII, algo que é desvalorizado pela interpretação eurocêntrica tradicional. As viagens 

de Cristóvão Colombo e Vasco da Gama, pelo Atlântico e cruzando o Cabo da Boa Esperança 

representam marcos da emergência do mundo moderno e do empreendedorismo e iniciativa 

europeus que o inauguraram. A despeito disto, Marks (2007) pontua que as viagens de 

descoberta precisam ser inseridas no contexto global mais amplo, um contexto que ressalta não 

apenas a iniciativa europeia de desbravar os mares, mas também as motivações que os 

incentivaram a fazê-lo. 

Partindo da pesquisa do historiador indiano Kirti N. Chaudhuri (1934-) intitulada 

Comércio e Civilização no Oceano Índico: uma história econômica da ascensão do Islã até 

1750 (Trade and Civilization in the Indian Ocean: an Economic History from the Rise of Islam 

to 1750), de 1985, Marks aponta como essa foi a principal região de contato intercultural do 

mundo, desbancando com facilidade o Mar Mediterrâneo e a Rota da Seda: 

[...] começando em cerca de 650 com a expansão do mundo islâmico e com o 
estabelecimento da dinastia Tang na China, e encerrando perto de 1750 com 
a colonização britânica da Índia na véspera da Revolução Industrial. Durante 
estes 1100 anos, o oceano Índico indiscutivelmente foi a mais importante 
encruzilhada de comércio e gerador de riquezas comerciais no mundo. 
(MARKS, 2007, p.49, tradução minha)109. 
 

Essa afirmação é importante para aquilo que o autor propôs na introdução, The rise of 

the West?, isto é, descentralizar a Europa. Ao argumentar a centralidade do Oceano Índico, 

evidenciada na pesquisa de Chaudhuri, Marks reposiciona a Europa em seu lugar, até então, 

periférico, desejoso de adentrar nesta rica rede de comércio. Como Nester (2010) apontou, os 

bens de luxo valorizados pela elite europeia eram originários da Ásia, a seda e porcelana 

chinesas e os têxteis de algodão indianos110. 

O comércio no oceano Índico era dinâmico, próspero e conectava as maiores 

civilizações da afroeurásia, e consequentemente grande parte da humanidade. O que 

                                                        
109  “[...] starting in about 650 with the expansion of the Islamic world and the establishment of the Tang dynasty 

in China, and ending around 1750 with the British colonization of India on the eve of the Industrial Revolution. 
During those 1,100 years, the Indian Ocean arguably was the single most important crossroads of trade and 
generator of merchant wealth in the world.” 

110  Até mesmo o açúcar, que depois de 1500 foi central para a dinâmica da economia colonial nas Américas, antes 
de 1500 foi tomado como um produto de luxo na Europa. De origem indonésia, e comerciado pelos árabes, ele 
chegou ao mercado europeu por volta do século XI, tendo a sua primeira menção na Inglaterra em 1099. Stearns 
(2010) conta que um rei inglês teve dificuldades em encontrar açúcar para oferecer aos seus convidados num 
banquete no século XIII, devido à raridade do produto no mercado europeu, que não tinha o dinamismo nem 
os contatos do mercado no oceano Índico. Quadro que iria se alterar, gradativamente, à medida em que os 
europeus foram adentrando no comércio índico e assumindo uma posição hegemônica, a tal ponto que no 
começo do século XIX este produto seria um item essencial para a dieta dos trabalhadores nas fábricas da 
Revolução Industrial. Sobre o papel do açúcar na história da globalização conferir: Sidney Mintz, Sweetness 
and Power: the Place of Sugar in Modern History, 1986. 
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possibilitou que uma região periférica afetasse seu equilíbrio, chegando a dominá-lo no século 

XIX, foi o fato de que, entre suas muitas características, ele também era pacífico. Desde a 

ascensão do islamismo, em 650, até o século XV, nenhuma sub-região (islâmica, africana, 

indiana, chinesa, indonésia) tentou dominar ou impor suas regras sobre todo o comércio índico. 

Neste período o comércio permaneceu autorregulado, mesmo durante a expansão marítima 

chinesa no século XV as transações eram feitas sem o recurso da força militar. 
Dhows (barcos tradicionais) africanos, juncos chineses, e barcos mercantes 
árabes e indianos, todos navegavam sem uma escolta naval de suas terras 
nativas. Nenhum dos grandes portos comerciais – Adem, Hormuz, Calicut, 
Puri, Acheh, ou Malacca – eram murados ou fortificados. A assunção neste 
comércio de longo alcance parece ter sido a de que a força das armas não era 
necessária para proteger os navios ou fazer cumprir acordos. (MARKS, 2007, 
p.50, tradução minha)111. 
 

Neste sistema comercial não se estabeleceu o monopólio de nenhuma civilização. A 

dinâmica de livre comércio tinha garantido prosperidade para as partes envolvidas. O sistema-

mundial afroeurasiático era policêntrico, sem a hegemonia de nenhum dos impérios ou reinos 

envolvidos, quadro que se alterou quando os europeus passaram a ter acesso direto a ele. 
Durante o terceiro período, de 1500 a 1750, tudo isso mudou quando primeiro 
os portugueses e depois os holandeses, ingleses e franceses introduziram o 
“comércio armado” no oceano Índico, forçando os outros que já estavam lá a 
se armarem para se defenderem ou a pagar os intrusos por proteção [...]. Os 
europeus literalmente tentaram forçar sua entrada no grande e lucrativo 
comércio do oceano Índico, controlar as rotas de navegação e as cidades 
portuárias pela força, e monopolizar, se pudessem, o comércio de mercadorias 
valorizadas na Europa. A despeito do fato de que os europeus introduziram 
um novo elemento no comércio do oceano Índico, o mesmo era tão grande 
que eles não o dominaram até que o advento dos barcos a vapor no fim dos 
anos 1800 os permitiu minar o comércio realizado por navios árabes, indianos 
e chineses (MAKS, 2007, p.50, tradução minha)112. 
 

Os europeus introduziram um elemento novo na dinâmica econômica da região, o 

comércio armado. A Europa cobiçava e precisava dos produtos asiáticos, mas era pobre em 

recursos valorizados naquele mercado, não tendo nada para oferecer em troca a não ser sua 

experiência em guerras. O comércio armado começou com a competitividade das cidades-

                                                        
111  “African dhows (traditional boats), Chinese junks, and Indian and Arab merchant ships all sailed without naval 

convoys from their native lands. None of the great ports of trade – Aden, Hormuz, Calicut, Puri, Acheh, or 
Malacca – were walled or fortified. The assumption in this wide-ranging trade seems to have been that force 
of arms was not needed to protect shipping or to enforce deals.” 

112  “During the third period, from 1500 to 1750, all of this changed when first the Portuguese and then the Dutch, 
English, and French introduced “armed trading” into the Indian Ocean, forcing others already there to arm 
themselves in defense or to pay the intruders for protection […]. Europeans literally tried to muscle in on the 
huge and profitable trade in the Indian Ocean, to control shipping lanes and port cities by force, and to 
monopolize, if they could, trade in commodities valued in Europe. Despite the fact that Europeans introduced 
a new element into Indian Ocean trade, the trade was so great that they did not dominate it until the advent of 
steamships in the late 1800s enabled them to undercut trade carried by Arab, Indian, or Chinese ships.” 
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estado italianas no Mar Mediterrâneo, por séculos elas lutaram para obter exclusividade no 

acesso a produtos asiáticos e na distribuição destes pela Europa. A experiência que essa situação 

conferiu às cidades-estado italianas foi a de que a associação entre comércio e poderio militar, 

entre economia e guerra, era mais bem-sucedida e apta a sobreviver no campo de batalha 

mediterrânico. As cidades-estado que faziam esta associação, e que financiavam as expedições 

dos navios mercantes, prosperaram, estabelecendo assim o modelo de comércio armado 

(MARKS, 2007). 

Uma das características do comércio armado é a imposição do monopólio, algo que será 

marca registrada do comércio dirigido pelos europeus, primeiro em suas colônias, depois em 

sua participação no comércio índico e, por fim, no comércio global a partir do século XIX. Este 

modo europeu de fazer negócios, em consonância com a conjuntura histórica do oceano Índico, 

foi altamente favorável à dominação deste por parte daqueles. Quando os portugueses cruzaram 

o Cabo da Boa Esperança eles chegaram no maior centro comercial do mundo, que estava 

pacificado, e trouxeram consigo a prática do comércio armado. Assim, os entrepostos 

comerciais da região ofereceram pouca ou nenhuma resistência aos portugueses. Essa 

conjuntura é um capítulo da história global que, numa narrativa eurocêntrica, não aparece. 

Outro capítulo que não encontraria espaço nesta narrativa é aquele que expõe os 

antecedentes da chegada europeia ao oceano Índico, que diz respeito à expansão marítima 

chinesa no século XV. Quando o fundador da dinastia Ming (1368-1644) morreu em 1398, uma 

série de conflitos civis se seguiu com vistas a determinar quem seria o novo governante da 

China. O príncipe de Yan, quinto filho do imperador falecido, destronou seu sobrinho – 

primogênito do primogênito (neto) do imperador, e legítimo herdeiro ao trono – caçou e 

queimou o palácio onde ele alegadamente se refugiava. 

Depois disso, o príncipe de Yan Zhu Di, governou entre 1402-1424. Ele lançou várias 

expedições marítimas para o oceano Índico, e marcou uma era de expansionismo no império 

chinês, seja para o norte e noroeste, contra os mongóis, seja para o sul, pelo mar. Deste último, 

o que mais se destaca são as viagens do almirante Zheng He (1405-1433). O almirante tinha 

três objetivos, ordenados pelo imperador: 1) encontrar seu sobrinho, que supostamente havia 

escapado do incêndio do palácio e fugido; 2) projetar a riqueza e poderio chinês para os países 

da região; 3) encorajar o comércio ultramarino. Para essas expedições, entre 1404 e 1407, cerca 

de 1600 navios foram construídos, sendo o maior deles, capitaneado pelo almirante Zheng He, 

três vezes maior do que as caravelas portuguesas que cruzariam o Atlântico um século depois. 

Uma das expedições chegou a Moçambique, na África oriental, de onde o almirante levou uma 

girafa de presente para o palácio imperial. A forte presença chinesa na região garantiu um 
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comércio índico pacífico e próspero. A sétima expedição (1431-1433) foi a última e também 

marcou a retração chinesa do oceano Índico, pelo menos de seus navios militares, mas não dos 

mercantes. Parece que a tradição paroquialista do Confucionismo, como apontou Gungwu 

(1993) foi forte o bastante para refrear o expansionismo cosmopolita do príncipe de Yan, junto 

com uma nova invasão Mongol que levou a uma ampliação da muralha da China. Se esse não 

fosse o caso, talvez os chineses pudessem ter cruzado o Cabo da Boa Esperança e chegado até 

a Europa, descobrindo uma nova rota comercial. Independentemente disto, o recuo chinês 

garantiu um espaço “vazio” que foi oportunamente ocupado pelo comércio armado europeu 

(MARKS, 2007). 

Assim, na primeira metade do século XV a China exerceu uma presença marcante no 

oceano Índico. Presença essa que foi substituída, de forma ainda mais marcante, pela dos 

europeus nos séculos seguintes e que se tornou decisiva não apenas no comércio índico, mas 

no comércio global, interligando e intervindo em todas as sub-regiões. 

A conjuntura histórica, da retração chinesa, e o comércio armado explicam a inserção 

europeia no mercado, que já era mundial a partir do século XV, do oceano Índico. Mas a 

mudança de status de uma simples presença marginal para um posicionamento hegemônico a 

partir do século XIX é explicada pela forma como a Europa, e a Grã-Bretanha em primeiro 

lugar, conseguiu romper com o antigo regime biológico através da Revolução Industrial. Este 

é o elemento que faz com que a narrativa global do autor assuma seu aspecto ambiental que, 

como se verá, é decisivo tanto para explicar a hegemonia ocidental quanto o agravamento da 

desigualdade mundial que o autor tanto critica. 

O mundo material e comercial dos séculos XIV ao XVIII é dominado – restringido, 

limitado – pelo antigo regime biológico (biological old regime)113. Ao longo de todo o primeiro 

capítulo do livro, Marks (2007) vai trabalhar, de forma sintética, toda a história pregressa, desde 

a Revolução do Neolítico até o século XIV, para argumentar como o antigo regime biológico 

moldava as sociedades humanas. Basicamente, esse regime ditava a quantidade de seres 

humanos que a Terra era capaz de suportar com base nos seguintes elementos: densidade 

populacional, mudança climática, crises de fome e revoltas camponesas contra governantes nas 

cidades, doenças epidêmicas, e capacidade produtiva (de alimentos, abrigo, ferramentas e 

vestimentas). “O número de pessoas na Terra é um indicador importante do sucesso relativo 

que os humanos têm tido em criar as condições materiais sob as quais a população humana pode 

                                                        
113  Marks aponta que o termo “biological old regime” foi cunhado por Fernand Braudel no livro Civilization and 

Capitalism 15th-18th Century, vol.1, The Structures of Everyday Life, 1981. E também foi empregado por 
Clive Ponting, A Green History of the World: the Environment and the Collapse of Great Civilizations, 1991. 
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crescer ou declinar.” (MARKS, 2007, p.22, tradução minha)114. Um exemplo do antigo regime 

biológico é a Peste Negra, que foi uma conjuntura histórica que afetou toda a região 

afroeurasiática em meados do século XIV. 

O antigo regime biológico estabelecia a dependência humana por uma base anual de 

energia fornecida pelo sol: ele “era orgânico; isto é, dependia da energia solar para crescer as 

plantações para comida e as árvores para combustível”. Diante disto ele “limitava o alcance de 

possibilidades das pessoas e sua história porque virtualmente toda atividade humana dependia 

de fontes renováveis de energia fornecida numa base anual pelo sol.” (MARKS, 2007, p.38, 

tradução minha)115. Então, a humanidade, restringida por este regime, tinha um limite de 

desenvolvimento (de produção e crescimento populacional) que foi sendo alcançado nos 

séculos XVII ao XIX116. A humanidade alcançou este regime através da Revolução Neolítica, 

e o emprego de fontes renováveis, e chegou ao seu limite no século XVIII com a Revolução 

Industrial. O antigo regime biológico limitava a produtividade, a economia e até o tamanho da 

população humana. O crescimento e desenvolvimento da humanidade estava limitado pelo 

fluxo anual de energia solar que era transportado para a terra (agricultura), para as florestas 

(carvão vegetal) para gerar calor para as indústrias (de ferro e têxteis) e para a pecuária (os 

animais comem as plantas, dependentes do sol, e fornecem carne para as pessoas) (MARKS, 

2007). 

Entre 1750 e 1850 a humanidade quebrou os limites impostos pelo antigo regime 

biológico através da Revolução Industrial. A energia a vapor, sustentada pelas reservas de 

carvão mineral, e não mais dependente do fluxo anual de energia solar, era uma energia muito 

mais abundante e fácil de ser captada, pois o carvão mineral é energia solar armazenada há 

milhares de anos, assim como também será com o petróleo em fins do século XIX. Deste modo, 

com o aumento da capacidade de obtenção e emprego da energia, possibilitados pela Revolução 

Industrial, a Grã-Bretanha, e o ocidente em seu encalço, conseguiram se libertar das limitações 

do antigo regime biológico. Com uma capacidade aumentada do emprego de energia, a 

produção (alimentos e vestuário), a economia e a tecnologia também aumentaram (MARKS, 

                                                        
114  “The number of people on Earth is an important indicator of the relative success humans have had in creating 

the material conditions under which the human population can either increase or decline.” 
115  “[...] was organic; that it, it depended on solar energy to grow crops for food and trees for fuel. The biological 

old regime thus was one that limited the range of possibilities for people and their history because virtually all 
human activity drew upon renewable sources of energy supplied on an annual basis by the sun.” 

116  Sobre a dependência humana e ambiental da energia solar conferir o artigo de Neva Goodwin, O 
arredondamento da Terra: ecologia e história global (The Rouding of the Earth: Ecology and Global History), 
que abre a coletânea de Mazlish e Buultjens (1993), pp.27-45.  
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2007). Diante deste quadro o autor parte para a avaliação da ocorrência da Revolução Industrial 

na Grã-Bretanha e o porquê ela não ocorreu em outro lugar como a China, por exemplo. 

Em primeiro lugar, Marks (2007) evidencia que a Grã-Bretanha, assim como o restante 

do mundo à época, também havia alcançado os limites do antigo regime biológico. Todavia, 

seu crescimento (populacional e econômico) estaria ameaçado se ela não tivesse terras extras 

(leia-se colônias) no ultramar. Não fosse por isso, ela teria apenas sua ilha para produzir, para 

uma população crescente: comida, vestuário, abrigo e combustível. Sem as terras extras ela não 

poderia ter sustentado esse crescimento, e sua população, bem como sua economia, 

necessariamente iriam declinar. O resultado seria uma superpopulação que teria seus números 

forçados para baixo (por crises de fome, sociais etc.). Todavia, no caso da Grã-Bretanha e de 

outros países europeus, a pressão por novas terras foi facilmente resolvida pela presença de 

colônias nas Américas. Este é um dos fatores que conferiu uma vantagem aos países europeus, 

embora ainda não dominassem o mercado mundial (nos séculos XV-XVIII) eles tinham outras 

terras e povos que trabalhavam para seu crescimento, algo que os velhos impérios eurasiáticos 

– como China e Índia – não tiveram (MARKS, 2007). 

Mas este é apenas um fator, o segundo, mais decisivo, resume-se num acidente histórico. 

Ele não é fruto da iniciativa europeia, nem de sua filosofia ou cultura “superiores”, mas tão 

somente um dado geográfico: a presença abundante e de fácil acesso ao carvão mineral. A 

vantagem energética que impulsionou a produtividade britânica, aumentando sua presença no 

mercado mundial – sobretudo dos têxteis de algodão –, reduzindo seu preço em função da 

grande oferta e, fundamentalmente, se tornando mais competitiva do que os têxteis indianos, 

que até então haviam dominado o mercado. Junte-se a estes dois fatores o monopólio – 

característico do comércio armado europeu – de comercialização nas colônias dado à 

Companhias de Comércio pelas Metrópoles, e se percebe como a Grã-Bretanha foi 

enriquecendo e reinvestindo este capital em novos avanços que culminariam na Revolução 

Industrial (MARKS, 2007). 

Apesar disto, o autor é enfático em apontar que, embora tenha emergido na Grã-

Bretanha, a Revolução Industrial – um avanço que libertou a humanidade de um modo de vida 

que havia perdurado nos últimos nove mil anos, desde a Revolução Neolítica – não é fruto do 

excepcionalismo britânico, europeu, ocidental. Não, a Revolução Industrial é fruto de uma 

conjuntura em que participaram vários fatores, fatores que só podem ser plenamente 

compreendidos a partir de uma consideração histórica da globalização. 
Assim, sem o carvão, e o acidente histórico de que ele era facilmente 
encontrado e transportado na Inglaterra, o vapor e a produção de ferro e aço 
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teriam sido severamente cortados. Similarmente, as colônias britânicas do 
Novo Mundo provinham “acres fantasmas” adicionais além de suas fronteiras 
que permitiram a primeira parte da história da industrialização, a dos têxteis 
de algodão, a se desdobrar. Para alimentar as fábricas têxteis, no começo dos 
anos 1800, a Grã-Bretanha importava centenas de milhares de libras de 
algodão cru do Novo Mundo, a maior parte de suas antigas colônias no recente 
Estados Unidos, mas também de suas possessões no Caribe. Se os britânicos 
tivessem sido forçados a continuar a se vestirem com roupas de lã, linho e 
cânhamo, produzidas dentro de suas fronteiras, seriam necessárias mais de 
vinte milhões de acres. Similarmente, as importações de açúcar de suas 
colônias provinham calorias substanciais para sua população operária, o que 
também teria requerido outros milhões de acres. O ponto é o seguinte: sem 
carvão ou colônias, a dinâmica do antigo regime biológico teria forçado os 
bretões a devotar mais e mais de sua terra e trabalho para a produção de 
comida, retirando recursos da produção industrial e apagando qualquer 
esperança de uma revolução industrial, muito parecido com o que aconteceu 
com a China no século XIX. (MARKS, 2007, p.111, tradução minha)117. 
 

Desde de uma perspectiva comparativa, o autor aponta o antigo regime biológico como 

fator determinante para a inversão de papéis no século XIX. Se entre os séculos XV a XVIII 

não houve uma ascensão do ocidente, principalmente em virtude de sua posição marginal diante 

do comércio índico, e nem uma queda do oriente, com a Revolução Industrial, e o salto que ela 

conferiu aos países que a alcançaram, o ocidente efetivamente ascendeu no século XIX. Por 

outro lado, ainda limitados pelo antigo regime biológico, o oriente experimentou seu declínio, 

em especial a Índia e China. Um fator agravante deste cenário é o caráter imperialista ocidental, 

e sua busca por crescimento econômico através da imposição de monopólio às suas colônias118. 

Experimentando este crescimento cada vez mais acelerado a Grã-Bretanha conquistou e 

colonizou a Índia em meados do século XVIII, e inúmeros outros territórios em todos os 

continentes, se tornando um império mundial no século XIX. Diferente da mentalidade 

policêntrica que dominava o comércio índico, a mentalidade imperialista implicava conquista 

                                                        
117  “Thus without coal, and the historical accident that it was easily found and transported in England, steam and 

iron and steel production would have been severely curtailed. Similarly, Britain’s New World colonies 
provided addition ‘ghost acres’ beyond its borders that allowed the first part of the story of industrialization, 
that of cotton textiles, to unfold. To feed its textile mills, in the early 1800s Britain was importing hundreds of 
thousands of pounds of raw cotton from the New World, mostly from its former colonies in the new United 
States, but also from its Caribbean holdings. If the British had been forced to continue to clothe themselves 
with wool, linen, or hemp cloth produced from within their own borders, it would have required over twenty 
million acres. Similarly, Britain’s sugar imports from its colonies provided substantial calories to its working 
population, all of which would have required more millions of acres. The point is this: without coal or colonies, 
the dynamics of the biological old regime would have forced Britons to devote more and more of their land 
and labor to food production, further constraining resources for industrial production and snuffing out any hope 
for an industrial revolution, much as what happened to China in the nineteenth century.” 

118  Com a imposição do monopólio britânico na recente colônia, a partir de meados do século XVIII, a Índia foi 
obrigada a paralisar sua produção de têxteis de algodão, para não competir com a produção britânica. Além 
disso, de exportadora mundial dessa mercadoria, com sua colonização ela foi obrigada a importar os têxteis 
britânicos feitos com o algodão americano. Essa medida monopolista teve resultados drásticos para a economia 
indiana, que deixou de crescer, levando, segundo Marks (2007), a uma desindustrialização da Índia. 



81 
 

e monopólio, o que gerou a hegemonia do modo europeu de comerciar e consequente 

globalização de sua visão de mundo ao restante do planeta nas regiões colonizadas pelos 

europeus, em especial, como o autor já havia apontado: o Estado-nação e o capitalismo 

(MARKS, 2007). 

Diante deste quadro, as duas etapas da história da globalização se encontram no século 

XV e XIX. Tanto que a primeira edição do livro encerra aí, na segunda edição, de 2007, o autor 

decidiu tecer alguns comentários a respeito do século XX e do começo do XXI. O século XX 

seria um desdobramento das características essenciais que já haviam sido estabelecidas nas duas 

etapas.  

Para ele a principal característica, do mundo pós-século XIX, seria o agravamento da 

desigualdade mundial iniciada naquele século. A desigualdade sempre existiu, inclusive nas 

regiões mais prósperas, como a Grã-Bretanha e a China no século XVIII. O diferencial dos anos 

1800 foi o fato de que, com a interligação dos mercados regionais e consequente globalização 

econômica, a desigualdade deixou de ser regional e se tornou global. 

Partindo de pesquisas sobre três fatores numa escala global: 1) partilha do PIB; 2) 

partilha da produção manufatureira; e 3) crescimento populacional; entre 1700 e 1900, Marks 

(2007) conclui que o século XIX, pode seguramente ser apontado como o século de criação do 

abismo da desigualdade social, o século em que houve a ascensão do ocidente às expensas da 

decadência do oriente. Se, no século XVIII tanto o primeiro quanto o segundo fatores 

colocavam China e Índia nos mesmos níveis que a Europa, o século XIX assinala o crescimento 

ininterrupto europeu (impulsionado pela Revolução Industrial), e o paulatino decréscimo, 

primeiro da Índia na virada do século, devido à sua colonização, depois da China, a partir de 

1820.  
Com populações crescentes e menos riqueza sendo criada, chineses e indianos 
se tornaram relativamente mais pobres no curso do século XIX, enquanto 
europeus e americanos se tornaram mais ricos. Além disso, uma vez que nem 
China nem Índia se industrializaram, as cidades lá não poderiam acomodar 
essas populações maiores, intensificando assim a pobreza rural. Os gráficos 
[dos três fatores] assim mostram a emergência durante o século XIX de um 
grande e crescente abismo entre o ocidente e o resto do mundo, aqui 
epitomado por Índia e China (MARKS, 2007, p.124, tradução minha)119. 
 

                                                        
119  “With growing populations and less wealth being created, Chinese and Indians became relatively poorer over 

the course of the nineteenth century, as Europeans and Americans became wealthier. Moreover, since neither 
China nor India were industrializing […], cities there could not accommodate those larger populations, thereby 
intensifying rural poverty. The charts thus show the emergence during the nineteenth century of a large and 
growing gap between the West and the rest of the world, here epitomized by India and China.” 
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Este quadro de desigualdade é agravado porque, embora o PIB e a produção industrial 

tenham caído, a população nos dois países aumentou, diminuindo ainda mais o padrão de vida 

de quem lá vivia. A questão que fica é: como, mesmo caindo o PIB e a produção industrial, 

houve um aumento populacional? Marks (2007) não responde essa pergunta, mas um 

desenvolvimento de suas ideias permite chegar a uma resolução satisfatória. 

Como já foi exposto, por volta de 1800 as potências mundiais (a leste e oeste da Eurásia, 

isto é, China e Grã-Bretanha) tinham chegado no limite do antigo regime biológico, impedindo 

ou reduzindo drasticamente o crescimento – populacional e produtivo – daquelas regiões que 

não puderam se valer de colônias e de novas fontes de energia. Ora, Índia e China continuaram 

neste quadro negativo, elas não passaram pela Revolução Industrial, então como explicar seu 

crescimento populacional uma vez que estes dois países permaneceram no antigo regime 

biológico? Como explicar que, mesmo não aumentando sua capacidade produtiva (incluindo 

aí, comida) a sua população aumentou? 

A resposta só pode ser alcançada quando se considera a nova fase da globalização, que 

começa por volta de 1850, segundo o autor. Mesmo estando limitados pelo antigo regime 

biológico, a integração do comércio global se intensificou: pelo colonialismo e imperialismo, 

isto é, a imposição a grande parte dos países asiáticos e africanos de uma condição de colônia 

– fornecedora de mão de obra barata, matéria-prima e mercado consumidor. Assim, mesmo 

estando limitados nacionalmente pelo antigo regime biológico, Índia e China puderam ter um 

aumento populacional pela sua condição de colônias (se não a China toda, pelo menos sua 

região costeira), integradas impositivamente ao comércio global, e consumidoras (também 

impositivamente) de produtos industrializados de outras regiões. 

Esta explicação ajuda a entender que: mesmo a maior parte dos países, no século XIX, 

estando limitados pelo antigo regime biológico, a população e produção global aumentou 

devido aos países líderes que conseguiram passar pela Revolução Industrial. Os países que não 

passaram por ela mesmo assim consumiam produtos industrializados, e isso devido 

especificamente à globalização, isto é, à criação de um comércio global no século XVI e ao seu 

amadurecimento no século XIX. 

Em 1900 os principais elementos do mundo moderno já tinham sido criados: o modelo 

do Estado-nação vigorava na Europa, América e no Japão. E os principais dentre eles tinham 

industrializado e atrelado o recém descoberto poder industrial com propósitos econômico-

militares: criou-se assim um abismo global entre os mais ricos (países industrializados) e os 

mais pobres (países não-industrializados). “Mesmo assim o século XX trouxe mudanças 

notáveis. Certamente, ainda vivemos num mundo de Estados-nação, de indústria, e de crescente 
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desigualdade entre as partes mais ricas e mais pobres do globo.” Não obstante isso, “o começo 

do século XXI difere fundamentalmente do começo dos anos 1900” (MARKS, 2007, p.155, 

tradução minha)120. 

O século XX marca o Grande Salto (The Great Departure) da humanidade diante do 

antigo regime biológico, marca também a capacidade humana de alterar o meio ambiente 

global. A humanidade já havia descoberto meios de se libertar das limitações do antigo regime 

biológico no século XIX, mas foi no século XX que ela deu um salto adiante, um salto de 

crescimento industrial e populacional121. 

A partir da percepção de que o século XX representa o Grande Salto da humanidade, 

Marks sustenta que seu objetivo na investigação da história global ambiental foi endereçar a 

seguinte questão: como os seres humanos (como um todo, a humanidade como sujeito histórico) 

interagem com o meio ambiente?  

“Quanto mais desenvolvimento econômico temos, mais mudamos a natureza. [...] A 

busca por desenvolvimento econômico alterou dramaticamente não apenas as relações de poder 

globais, mas também os processos ecológicos globais e ambientais”. (MARKS, 2007, p.190, 

tradução minha)122. Fazendo uma análise dos acontecimentos do século XX, o autor aponta que, 

depois da Segunda Guerra, três modelos de crescimento econômico se destacaram: o 

consumismo capitalista, o producionismo comunista e o desenvolvimentismo no terceiro 

mundo. Todos eles altamente prejudiciais para o meio ambiente, pois forçavam até o limite a 

capacidade ecológica planetária de fornecer recursos através do emprego da industrialização. 

O que, no século XIX, era feito apenas pelos países ocidentais, agora passou a ser regra geral 

em todo o mundo pós-Segunda Guerra, inclusive na China e na Índia, o que acaba ameaçando 

a própria sobrevivência humana (MARKS, 2007). 

Até o século XVIII as ações humanas não interferiam drasticamente no meio ambiente, 

e só o faziam localmente, por empregarem fontes de energia renováveis o impacto ambiental 

era superficial.  Logo, as teorias econômicas clássicas criadas neste século se basearam neste 

fato (ultra)passado, mas a partir da Revolução Industrial isso mudou. E no século XX os três 

                                                        
120  “Yet the twentieth century brought remarkable change. To be sure, we still live in a world of nation-states, of 

industry, and of a growing gap between the richest and poorest parts of the globe. But the early twenty-first 
century differs fundamentally from that of the early 1900s.” 

121  Um dos capítulos desta história, mencionado pelo autor, é a manipulação do nitrogênio e a invenção do 
fertilizante no começo do século XX, que possibilitou um salto produtivo na agricultura, gerando mais 
alimentos e permitindo o aumento populacional. Mas é claro que também deve se avaliar os impactos 
ambientais do fertilizante e de outros avanços químicos. Sobre isso conferir o capítulo 6 The Great Departure, 
especificamente as páginas 157-159 (MARKS, 2007). 

122  “The more economic development we have, the more we change nature. […] The pursuit of economic 
development has dramatically altered not only global power relations but also the environment and global 
ecological processes.” 



84 
 

modelos econômicos (consumismo, producionismo e desenvolvimentismo) se baseavam nesta 

evidência interpretada pela teoria econômica clássica, sem perceber que ela não era válida para 

o mundo industrial em que estavam vivendo.  
No século XX, e até hoje, os advogados do livre comércio global, do 
desenvolvimentismo, do consumismo e (até recentemente) do producionismo 
assumem que o sistema econômico global é separado do sistema ecológico 
global. Isto pode resultar em um erro colossal. A biosfera e a antroposfera se 
tornaram inextricavelmente ligadas durante o século XX, com a atividade 
humana cada vez mais gerando mudanças na biosfera em direções que não 
podem ser conhecidas nem previstas (MARKS, 2007, p.192, tradução 
minha)123. 
 

A investigação histórica da globalização não pode se resumir a sua dimensão econômica 

e política, mas deve considerar também suas interfaces com o mundo material em que os seres 

humanos interagem com a biosfera, de onde retiram recursos para sua sobrevivência e 

desenvolvimento, e que têm ameaçado justamente por não perceberem suas ligações. Com isso 

o autor explicita seu posicionamento político enquanto historiador. Sua narrativa visa fornecer 

conhecimento histórico que possua elementos para uma compreensão do mundo atual e para 

uma postura mais responsável dos atores históricos, individuais e coletivos, sociais e políticos. 

A narrativa global e ecológica do mundo moderno, fornecida por Marks (2007), aponta que a 

Revolução Industrial, que garantiu o Grande Salto da humanidade no século XX, não foi fruto 

de uma cultura superior, mas sim de uma conjuntura histórica global. Este processo, que moldou 

a vida dos seres humanos que vieram depois, é por isso mesmo contingente, acidental, o que 

leva o autor a encerrar seu livro com a seguinte alegação: “Talvez a reflexão sobre a natureza 

historicamente contingente do mundo em que vivemos nos permita fazer escolhas – e tomar 

atitudes – que irão garantir um futuro sustentável para toda a humanidade.” (MARKS, 2007, 

p.207, tradução minha)124. 

 

1.3.3 Peter N. Stearns: a globalização como história mundial 

 

Peter N. Stearns (1936-) é formado em História, tendo feito da graduação ao pós-

doutorado na Universidade de Harvard. Entre os anos 2000-2014 atuou como professor e reitor 

                                                        
123  “In the twentieth century, and to this very day, advocates of global free trade, developmentalism, consumerism, 

and (until recently) productionism assume that the global economic system is separate from the global 
ecological system. That may turn out to be a colossal mistake. The biosphere and anthroposphere became 
inextricably linked during the twentieth century, with human activity increasingly driving biospheric changes 
in directions that can neither be know nor predicted.” 

124  “Perhaps reflection on the historically contingent nature of the world we live in will enable us to make the 
choices – and take actions – that will ensure a sustainable future for all humanity.” 
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da Universidade George Mason. A partir de 1967 vem editando enciclopédias de história 

mundial. Entre suas principais obras desde os anos 2000, incluem-se: A guerra civil em 

perspectiva global (The Civil War in Global Perspective), 2015; Ultraje global: as origens e o 

impacto da opinião mundial de 1780 até o século XXI (Global Outrage: the Origins of World 

Opinion from the 1780s to the 21st Century), 2005; Educando cidadãos globais em faculdades 

e universidades: desafios e oportunidades (Educating Global Citizens in Colleges and 

Universities: Challenges and Opportunities), 2009; Gênero na história mundial (Gender in 

World History), 2000; Consumismo na história mundial: a transformação global do desejo 

(Consumerism in World History: The Global Transformation of Desire), 2001;  Globalização 

na história mundial (Globalization in World History), 2010.  

Estes últimos três livros fazem parte da série Temas em História Mundial (Themes in 

World History), fruto de uma parceria entre a editora Routledge e Peter Stearns, que ficou 

responsável pela série. No texto de apresentação da coletânea afirma-se: “Cada livro da série 

auxilia os leitores a lidar com a história mundial em ação, avaliando contextos globais enquanto 

trabalha-se alguns dos componentes-chave da sociedade e vida humanas.” (STEARNS, 2010, 

p.ii, tradução minha)125. Entre alguns destes componentes-chave que foram contextualizados 

na história mundial encontram-se: doença e medicina (por Sheldon Watts), migração (por 

Patrick Manning), esportes (por David McComb), alimentação (por Jeffrey Pilcher), e infância 

(também por Peter Stearns). Outro objetivo da série é fornecer aos estudantes a capacidade de 

sondar as “facetas particulares da estória humana em maior profundidade do que a cobertura de 

um livro didático permite, e ganhar um sentido mais completo dos métodos analíticos e debates 

dos historiadores no processo.” (STEARNS, 2010, p.ii, tradução minha)126. 

A forma como Stearns encontrou para levar a cabo esta proposta de contextualização 

global e aprofundamento analítico foi apresentar uma estrutura narrativa simples e direta, sem 

se preocupar com a explicitação de conceitos básicos, como foi o caso de Nester (2010) e Marks 

(2007). O autor discute ideias e apresenta teorias de outros autores sem se preocupar em 

referenciá-los direta ou indiretamente, pois parte do pressuposto que essa obra, assim como 

toda a série, visa um público com certo conhecimento prévio do tema e dos principais autores 

do debate, e que estariam buscando a série Temas em História Mundial justamente por já terem 

                                                        
125  “Each book in the series helps readers deal with world history in action, evaluating global contexts as they 

work through some of the key components of human society and human life.” 
126  “[...] to probe particular facets of the human story in greater depth than textbook coverage allows, and to gain 

a fuller sense of historians’ analytical methods and debates in the process.” 
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acessado o conhecimento mais superficial dos livros didáticos127. Depois de debater as questões 

pertinentes a cada capítulo, Stearns menciona obras para leitura adicional, para maior 

aprofundamento. Neste sentido a coletânea parece assumir uma posição intermediária entre o 

público mais amplo e a pesquisa especializada, contextualizando o leitor na história mundial e 

oferecendo suporte inicial para a realização de uma nova pesquisa na área. 

Com base nisso, em Globalização na história mundial Stearns vai se ocupar em 

historicizar a globalização desde uma perspectiva particular. Ele faz questão de ressaltar que 

esta é uma obra em história mundial, pois foca os contatos entre diferentes sociedades, e marca 

sua diferenciação em relação à história global, corrente que é debatida em diversos pontos do 

livro128. Portanto, o conceito determinante em sua análise é o de contato. 

Stearns (2010) vai considerar 4 fases em que, segundo ele, os padrões de contato entre 

as diversas sociedades foram intensificados. Seriam elas: 1) 1000; 2) 1500; 1850; 4) as últimas 

décadas do século XX. Trata-se de perguntar quando as forças globalizantes convergiram para 

formar a sinergia que causou a globalização; deste modo, cada capítulo é exatamente uma 

pergunta sobre qual destas etapas pode ser considerada o começo efetivo do fenômeno. Além 

disso: “O objetivo é mostrar como a globalização em parte flui de mudanças anteriores – que é 

visto como parte de uma sequência de desenvolvimentos [...] – mas também, através da mesma 

abordagem, realçar as características que são comprovada e significativamente novas.” (2010, 

p.5, tradução minha)129. Assim como Giráldez e O’Flynn (2006), Stearns enxerga a 

globalização como um conjunto de processos que possuem historicidades distintas, o que torna 

tão difícil determinar sua origem e estabelecer suas etapas. Para determinar os contornos 

históricos do fenômeno é preciso analisar cada um de seus aspectos, mensurando seus ritmos e 

avaliando quando, e como, eles convergiram e criaram algo novo, a saber, a globalização. 

Tendo isto em mente, o autor passa boa parte do livro sem afirmar se a globalização 

efetivamente começou por volta dos anos 1000, 1500, 1850 ou 1940. De fato, os títulos dos 

capítulos estão sempre na interrogativa – como os capítulos 3 e 4: 1500 como ponto de virada: 

o nascimento da globalização? e Os anos 1850 como ponto de virada: o nascimento da 

                                                        
127 Por livro didático, entende-se livros para um público mais amplo, como era a proposta de Marks, e não 

exclusivamente os livros escolares. Neste sentido, os livros de Marks e Nester seriam considerados didáticos, 
segundo o parâmetro da série Temas em História Mundial. O que não há nenhum problema com isso, apenas 
significa que eles visam públicos distintos. 

128  Sobre a relação entre as correntes da história mundial e história global, cf. tópico 2.5 no capítulo seguinte. 
129  “The goal is to show how globalization in part flows from prior change – to see it as part of a sequence of 

developments [...] – but also, through the same approach, to highlight features that are demonstrably and 
significantly novel.” 
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globalização?. O propósito é testar a hipótese de se tais marcos são efetivamente fases da 

globalização ou momentos preparatórios para sua emergência (STEARNS, 2010). 

No capítulo 2 do livro o autor vai apresentar padrões emergentes de contato, que 

posteriormente irão constituir a globalização, mas que até então (por volta do ano 1000) ainda 

não significavam uma globalização enquanto tal. O movimento de consideração de uma era 

precedente, da aurora da civilização ou da fase agrícola da história humana, foi também 

executado por Nester (2010) e Marks (2007). Enquanto que o primeiro começou sua análise no 

século XVI, com a conquista global europeia, e o segundo no século XIV com os limites do 

antigo regime biológico sendo alcançados, Stearns parte do ano 1000, por ser um ponto de 

virada nos contatos interculturais. Ele não ousa recuar mais: “Se empurrarmos a globalização 

para trás até a primeira emergência de padrões regulares de comércio, arriscaremos perder todo 

o sentido – e é esse o caso com desenvolvimentos até cerca de 1000.” (2010, p.13, tradução 

minha)130. Se o conceito de globalização for válido para toda a história da humanidade, então 

ele perde seu valor como um conceito histórico, e o fenômeno da globalização perde sua 

historicidade. Aqui o autor faz uma crítica sutil a autores, em especial nos estudos globais, que 

esticam o conceito e encaixam milhares de anos de história nele, como é o caso na coletânea de 

Gills e Thompson (2006). 

Afirmar o ano 1000 como um divisor de águas nos padrões de contato não é o mesmo 

que afirmar que a globalização começou aí. Esta é uma hipótese que precisa ser testada. Antes 

do ano 1000 o desenvolvimento das sociedades era fundamentalmente endógeno, havia redes 

de contato que interligavam povos distantes, como a Rota da Seda e o oceano Índico, além 

disso, as religiões mundiais se espalhavam para muito além das fronteiras imperiais, levando 

consigo ideias e modos de vida. Todavia, cada povo vivia dentro dos limites culturais em que 

nasceu, a maioria dos chineses não viajavam para Roma, e nem a maioria dos europeus para o 

mundo muçulmano. Essas regiões possuíam um desenvolvimento autônomo. Depois do ano 

1000 o desenvolvimento passou a depender cada vez mais das relações inter-regionais, diante 

do qual a interdependência das sociedades começou a crescer num ritmo acelerado131. A 

                                                        
130  “If we push globalization back to the first emergence of regular trading patterns, we risk losing all meaning – 

and that’s the case with developments up to about 1000 CE.” 
131  É neste contexto que o livro de Janet Abu-Lughod foi bem-sucedido, pois ele investiga um sistema-mundo 

eurasiático entre 1250-1350. As sub-regiões – europeia, islâmica, hindu etc. – dependiam do comércio entre si 
para sustentar seu desenvolvimento, ainda que as pessoas continuassem a não viajar de uma região a outra. 
Segundo o argumento de Stearns (2010) uma investigação do sistema-mundo eurasiático antes do ano 1000 
seria impossível, pois os padrões de contato, embora existentes, não eram fortes o bastante para sustentar um 
sistema-mundo, que só existe quando suas sub-regiões são interdependentes. 
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distinção, o ponto de viragem, é entre um momento de isolação e outro de convergência das 

sociedades (STEARNS, 2010). 

O período de convergência, que começou por volta do ano 1000, se desenvolveu nos 

próximos 500 anos; não foi algo imediato, resultado de um único ano, mas um processo lento, 

com avanços e retrocessos. Ademais, não foi o começo efetivo da globalização, e o argumento 

que sustenta esta alegação é basicamente o mesmo levantado por Giráldez e O’Flynn (2006), 

ou seja, “[...] as redes de contato que se desenvolveram eram afroeurasiáticas, não 

verdadeiramente globais – pois as Américas e a Oceania, no Pacífico, permaneciam isoladas 

das correntes inter-regionais mais amplas.” (STEARNS, 2010, p.30, tradução minha)132.  

O que esse período trouxe de novo, e que pode ser apontado como um antecedente da 

globalização, foi a ampliação do alcance e importância dos contatos inter-regionais, antes 

pontuais e a partir do ano 1000 fundamentais para a sustentação das principais civilizações. 

Neste período (c. 1000-1500) os árabes eram os líderes do comércio transregional do ecúmeno 

afroeurasiático. A China, por sua vez, assumia o papel de maior produtora mundial já por volta 

do ano 1000, “uma parte tão óbvia da globalização de hoje” que sustentava a convergência entre 

as várias regiões antes isoladas, fato que pode ser explicado, em parte, pela sua gigantesca 

população, como apontou Marks (2007). “Essa rede Leste-Oeste estava alcançando proporções 

que afetavam a vida cotidiana de muitos produtores e consumidores.” (STEARNS, 2010, p.36, 

tradução minha)133.  

Durante esse período as regiões mais distantes do ecúmeno afroeurasiático passaram a 

se conectar com ele através de rotas alimentadoras, fazendo com que este sistema inter-regional 

realmente englobasse a maior parte da África, Europa e Ásia, sobretudo aquelas regiões mais 

isoladas, como África ocidental, extremo norte da Europa, Japão e ilhas indonésias. Nos anos 

finais do período este sistema transregional atingiu seu ápice, criando padrões que 

posteriormente se desdobrariam na globalização, mas que não podem ser confundidos com ela. 
Simplesmente fixar um rótulo comum, como globalização, em séries de 
mudanças distintas arrisca ser enganoso. Mas falhar em reconhecer conexões 
– como os historiadores da globalização tendem a fazer ao negligenciar esta 
fase transregional, ou ignorar as contribuições árabes em favor de exaltar a 
Europa ocidental – também é um engano. A globalização não foi 
necessariamente predeterminada no ano 1000 ou 1200; ela poderia ter sido 
desviada, e certamente ainda não se desdobrou completamente. Mas sinais 
direcionais chave foram claramente estabelecidos. A próxima etapa, depois de 
1500, foi uma surpresa no sentido do envolvimento inesperado, quase 

                                                        
132  “[...] the networks that developed were Afro-Eurasian, not truly global – for the Americas and Pacific Oceania 

remained isolated from the larger inter-regional currents.” 
133  “such an obvious part of globalization today”. “This east-west network was reaching proportions that affected 

the daily lives of many producers and consumers alike.” 
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acidental, das Américas. Mas não houve nenhuma surpresa, em absoluto, no 
fato de que uma série de pessoas queriam aproveitar ao máximo o comércio 
asiático e africano e buscaram um papel maior nas relações inter-regionais – 
que foi precisamente como a atividade transregional começou a se formar em 
conexões muito mais próximas de uma globalização completa (STEARNS, 
2010, p.56, tradução minha)134. 
 

Stearns quer ressaltar que a globalização desenvolveu padrões que já existiam antes dela 

emergir. Nem tudo é novidade neste fenômeno, ele deve muito a permanências também, como 

a posição central da China na produção mundial, algo que soa tão contemporâneo, mas que não 

começou no final do século XX, nem no XIX, tendo dado seus primeiros passos por volta do 

século XI, além das vantagens que o comércio africano e asiático ofereciam. Esta fase, do ano 

1000 em diante, é de convergência transregional, é o período da protoglobalização, uma fase 

preparatória. O momento que lançou os fundamentos, mas não o início próprio do fenômeno, 

pois ainda faltava uma geografia global de intercâmbio. Além disso, o autor critica mais uma 

vez a postura, que ele afirma ser dos historiadores da globalização, de encarar esta como algo 

inteiramente novo, de absoluta ruptura com o passado. De igual modo, nas duas fases seguintes 

(1500 e 1850), que ainda assim precedem o século XX, ele vai apontar mais elementos que 

sustentam as permanências da globalização frente a suas inovações, além de pontuar as formas 

não ocidentais de globalização, contribuindo para uma globalização da história e consequente 

desconstrução do eurocentrismo. 

Uma inovação da fase pós-1500 foi a entrada em cena de novos atores que fizeram do 

comércio transregional afroeurasiático um comércio autenticamente global: a inserção das 

Américas e do Pacífico no sistema mundial. Essa inovação operou mudanças não apenas nas 

Américas ou na Europa, mas em todas as partes do globo, de forma direta ou indireta 

(STEARNS, 2010). Como apontam Marks (2007), de um lado, e Giráldez e O’Flynn (2006), 

de outro, a demanda chinesa por prata foi satisfeita com o comércio europeu, via Pacífico, que 

extraía a prata na América hispânica. Pensando nos termos apresentados por Marks (2007) este 

é outro acidente histórico e geográfico que cooperou para uma conjuntura histórica: assim como 

a presença de carvão na Inglaterra foi um fator decisivo para a ocorrência da Revolução 

                                                        
134  “Simply pinning a common label, like globalization, on discrete series of changes risks being misleading. But 

failing to recognize connections – as globalization historians have tended to do in neglecting this trans-regional 
phase, or in ignoring Arab contributions in favor of honoring western Europe – is also misleading. 
Globalization was not necessarily predetermined by 1000 CE or 1200 CE; it could have been diverted, and it 
certainly had not yet fully unfolded. But key directional signals were clearly established. The next step, after 
1500, was a surprise in the sense of the unexpected, almost accidental, involvement of the Americas. But it 
was no surprise at all that a host of people wanted to take fuller advantage of Asian and African trade and 
sought to gain a greater role in inter-regional relationships – which was precisely how trans-regional activity 
began to morph into connections much closer to globalization outright.” 
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Industrial, a presença abundante de prata na América do Sul auxiliou a sustentar o crescimento 

econômico da China, que comprava toda a prata produzida no Japão e ainda assim carecia de 

mais desse minério para manter o crescimento de sua economia, fazendo negócios com os 

espanhóis em Manila. 

Outra inovação do período foi a globalização das companhias de comércio. Stearns 

(2010) aponta que no pós-1500 surgem as primeiras companhias de comércio, resultantes de 

aglomerados de investidores burgueses nas principais cidades europeias. Com a associação, que 

adveio das guildas medievais, de dezenas e às vezes centenas de investidores o potencial dessas 

empresas estava maximizado, e as novas redes comerciais, com colônias ou regiões livres, 

permitia uma atuação em diversas etapas desde a produção, passando pelo transporte, até chegar 

ao consumidor – etapas que por vezes estavam divididas entre diversas regiões, às vezes 

transregionalmente. É a partir desta fase que o antecedente das multinacionais contemporâneas 

emerge e se torna parte constituinte da globalização. 

O autor ainda aponta que as companhias de comércio (em especial a holandesa e 

britânica) são uma novidade em função de serem fortalecidas pelos interesses estatais. De modo 

que: “As novas companhias internacionais de comércio formadas na Europa tiravam vantagem 

das oportunidades crescentes de comércio nas diferentes partes do mundo, algumas vezes em 

forte associação com a expansão colonial, o que ia além de qualquer precedente.” (STEARNS, 

2010, p.70, tradução minha)135. Favorecidas por monopólios concedidos pelos países europeus 

essas companhias se fortaleceram economicamente e passaram a interferir cada vez mais na 

política a fim de manter os benefícios econômicos136. Além disso, as companhias de comércio 

estavam acompanhando duas ondas globais: 1) biológica, que eliminou populações inteiras e 

dizimou diversas outras nas Américas e no Pacífico, gerando uma necessidade de mão de obra 

                                                        
135  “The new international trading companies formed in Europe to take advantage of the growing opportunities 

for commerce in different parts of the world, sometimes in close association with colonial expansion, went 
beyond existing precedent.” 

136  A relação entre política e economia, entre os Estados-nação e as megacorporações, também foi apontada por 
Barnet e Cavanagh (1993), em especial no que diz respeito à crise de identidade do primeiro em relação ao 
aumento de poder político das empresas e na falta de lealdade patriótica do capitalismo. Pensando com Stearns 
(2006) vê-se que, nos séculos XVI-XVII, as companhias de comércio trabalhavam com o Estado-nação, já no 
século XIX, devido ao avanço das ideias do liberalismo, houve uma separação das esferas econômica e política 
e promoção do livre mercado. Hoje, a situação parece ter se invertido, em alguns casos as megacorporações 
trabalham a despeito e até contra o Estado-nação. Sobre isso conferir o artigo de Eduardo Febbro: EUA e 
Europa negociam em segredo um dos tratados mais importantes da história, onde o autor menciona que em 
2012 um órgão do Banco Mundial condenou o Equador a pagar 2 bilhões de dólares a uma empresa petrolífera 
porque o país teria se recusado a “colaborar” com a mesma. (artigo retirado do site Pragmatismo Político, 
Disponível em: <<http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/05/eua-e-europa-negociam-em-segredo-um-
dos-tratados-mais-importantes-da-historia.html>>). Ainda em se tratando da relação Estado-nação e 
megacorporações conferir o livro editado por Alfred D. Chandler Jr. e  Bruce Mazlish: Leviathans, 
multinational corporations and the new global history, 2005. 
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que foi trazida da África; 2) de alimentação, que criou novas demandas por produtos oriundos 

de outras regiões. 

As duas ondas globais foram padrões de contato inter-regional que, devido à 

globalização pós-1500, foram maximizados. Stearns (2010) ressalta que elas são permanências, 

pois existiam antes da globalização, mas sofreram um crescimento exponencial a partir de 

então. A globalização das doenças tem relação direta com a migração (forçada ou intencional) 

para as Américas e Oceania. 
Houve duas fases da estória das doenças. A primeira fase dramática envolveu 
o encontro dos nativos americanos com contágios como sarampo, tifo e 
varíola, para os quais eles não tinham imunidade prévia, que foram 
introduzidos advindos da Europa e África. O resultado, entre 1500 e 1700, foi 
verdadeiramente terrível, mais de 80 por cento da população nativa morreu. O 
mesmo padrão ocorreu no século XVIII nos territórios do Pacífico, embora 
neste ponto os europeus, ansiosos por tomar terras, nitidamente encorajaram 
o processo distribuindo, em alguns casos, mantos infectados. A primeira fase 
de doenças globais levou a um massivo despovoamento das Américas, que 
abriu territórios para colonizadores europeus e também criou o tipo de 
trabalho forçado que sustentou o comércio sem precedentes de escravos 
vindos da África (STEARNS, 2010, p.66)137. 
 

A globalização das doenças na fase pós-1500 trouxe mudanças econômicas, via 

companhias de comércio, populacionais, via migração, e biológicas, pois colocou a maior parte 

da humanidade numa mesma bacia de doenças e anticorpos. A humanidade se tornou assim 

mais resistente biologicamente, relativamente às doenças já existentes, evitando ou reduzindo 

drasticamente a possibilidade de uma redução populacional como a que ocorreu nas Américas 

ou no Pacífico. 

A segunda onda global foi a dos alimentos. O impacto da globalização da comida foi 

muito importante, principalmente o envio de alimentos das Américas para o restante do mundo, 

alterando as dietas e fornecendo mais energia para a população global. O milho e a batata 

forneceram um acréscimo calórico para diversas partes do mundo, o mesmo sendo verdadeiro 

para o feijão, a pimenta e o tomate. As trocas de comidas também serviram para sustentar o 

aumento populacional, minimizando as baixas das mortes por doenças. “As populações chinesa 

                                                        
137  “There were two phases to the disease story. The dramatic first phase involved the encounter of Native 

Americans with contagions like measles, typhus and smallpox for which they had no prior immunity, that were 
now brought in from Europe and Africa. The result, between 1500 and 1700, was truly awful, in that up to 80 
percent of the native population died out. The same pattern occurred in the 18th century in the Pacific territories, 
though at this point Europeans, eager to seize lands, positively encouraged the process in some cases by 
distributing infected blankets. This first phase of global disease contact led to massive depopulation in the 
Americas, which opened territories for Europeans settlers and also created the kinds of labor force needs that 
sustained the unprecedented slave trade from Africa.” 
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e, mais tarde, europeia aumentaram particularmente através do emprego de novos alimentos.” 

(STEARNS, 2010, p.69, tradução minha)138. 

Com todas essas inovações e expansão de padrões precedentes a globalização parece ter 

realmente se iniciado na fase pós-1500. Mas esse não foi o caso. Segundo o autor, o sistema 

global – um sistema estabelecido de contato entre todas as regiões e continentes – já existia, 

mas ele não estava completo. E a razão de sua incompletude era a existência de países-chave 

que ainda tinham força para resistir às pressões daqueles que mais se beneficiavam da 

globalização (os europeus). A própria existência de países que resistiam às pressões dos 

impérios europeus é uma prova da falta de hegemonia ocidental antes do século XIX, isto é, 

antes da fase pós-1850. Entre os países que resistiam destacam-se China e Japão. “Os países do 

Leste Asiático, para pegar o caso mais importante, ou continuaram a lucrar do comércio 

mundial ou se isolaram de um envolvimento extensivo.” (STEARNS, 2010, p.74, tradução 

minha)139. Não é à toa que a próxima fase da globalização, segundo o autor, pós-1850, é 

justamente o momento em que esses dois países são invadidos militar e comercialmente pelo 

ocidente: a abertura do Japão pela ação dos EUA, em 1854, e as Guerras do Ópio perpetradas 

pela Grã-Bretanha contra a China, em 1839 e depois em 1856. 

Esta é uma característica própria da etapa global pós-1850: a imposição ocidental sobre 

outras partes do globo, e a relativa incapacidade dessas regiões de resistirem a tal imposição. 

Como foi esclarecido por Marks (2007) a Revolução Industrial trouxe vantagens extraordinárias 

para a capacidade produtiva, energética e técnica dos países europeus, isso tudo associado ao 

imperialismo levou à industrialização da guerra e à conquista de outras regiões. O que países 

como Japão e China, que até então tinham conseguido manter sua autonomia, fizeram foi tentar 

dialogar e cooperar com o ocidente, mas resistir não era uma alternativa fácil, além de ser 

respondida com toda a força militar disponível aos países ocidentais, como foi o caso nos 

territórios africanos que tentaram resistir. No final do século XIX finalmente foi possível ver 

com clareza a ascensão do ocidente e o declínio das outras regiões. 
[...] a assertividade ocidental, apoiada pelos novos níveis de força militar, 
produziu mudanças claras na segunda metade do século XIX, comparado com 
padrões do começo do período moderno: agora era literalmente impossível 
para qualquer grande região se isolar do comércio internacional e de visitantes 
internacionais (STEARNS, 2010, p.97, tradução minha)140. 
 

                                                        
138  “Chinese and, later, European populations surged particular through the use of new foods.” 
139  “East Asian countries, to take the most important case, either continued to profit from world trade or isolated 

themselves from extensive involvement.” 
140  “[...] Western assertiveness, backed by new levels of military force, did produce clear changes in the second 

half of the 19th century, compared to the patterns of the early modern period: it was literally impossible now 
for any large region to isolate itself from international trade and international visitors.” 
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Os primeiros anos do século XX serviram para que os desenvolvimentos da fase pós-

1850 tivessem tempo para amadurecer e se desdobrarem. Um aspecto significativo deste 

período foi o aumento significativo do nacionalismo. Parece uma ironia o fato de que a 

intensificação da globalização em fins do século XIX, quando o projeto imperialista ocidental 

se torna hegemônico no sistema global141, tenha como um de seus resultados a intensificação 

do nacionalismo. A globalização aumenta a integração e interdependência entre os países, essas 

forças externas acabam gerando reações internas nacionalistas. “O nacionalismo em alguns 

sentidos respondeu ao acréscimo de pressões externas, servindo como uma forma mais moderna 

de afirmação de tradições e identidades distintivas.” (STEARNS, 2010, p.117, tradução 

minha)142. Como resposta às pressões externas o nacionalismo foi visto como principal 

estratégia de sobrevivência das identidades culturais nacionais; mais uma permanência em 

relação à fase atual da globalização143, onde, depois de 1990, com um novo impulso 

globalizante, experimentou-se uma renovação de movimentos nacionalistas e de criação de 

novos Estados-nação. 

A globalização, em muitos aspectos, desacelerou durante as duas guerras mundiais, e 

não recobrou sua velocidade e intensidade de antes. Um fator agravante para isso, e que acabou 

servindo para dificultar a resolução dos problemas militares e econômicos, foi as ações 

nacionalistas empregadas pelos governos. Num mundo globalizado somente ações coordenadas 

poderiam esperar ter algum resultado diante dos obstáculos, mas o que se viu, inclusive depois 

da crise de 1929, foram medidas protecionistas que prejudicaram ainda mais a recuperação do 

sistema capitalista. Somente após a Segunda Guerra foram envidados novos esforços de 

cooperação global, como a criação da ONU em 1946. 
Esperava-se que essa nova organização seria bem mais decisiva em resolver 
conflitos e assegurar a paz do que a Liga tinha sido, e enquanto a Guerra Fria 
e outras tensões interromperam essa meta, a ONU de fato exerceu um papel 
efetivo em numerosos locais de conflito, ganhando acordos para enviar tropas 
de países membros em muitas ocasiões. As agências das Nações Unidas, 
auxiliando refugiados, trabalhando para o controle de doenças, tentando 
promover cooperações para o desenvolvimento econômico e tecnológico, tem 
frequentemente provado ser mais construtiva, constituindo uma parte 

                                                        
141  Um exemplo da padronização global a partir do ocidente é o estabelecimento do Horário Mundial a partir de 

Greenwich, na Inglaterra, o principal império à época. 
142  “Nationalism in some senses responded to the increase of pressures from the outside, serving as a more modern 

statement of distinctive traditions and identities.” 
143  Outro aspecto que, embora presente na globalização atual, é um padrão que permaneceu da fase global pós-

1850 é o turismo e as opções cosmopolitas de comida. Do ponto de vista cultural e comercial a globalização 
atual tem muito em comum com aquela do século XIX, sobretudo no sentido de que algumas coisas de agora 
já existiam àquela época: o autor menciona o sucesso que o chop suey (tipo de macarrão) fazia nos diversos 
restaurantes chineses nos EUA na década de 1860, algo que veio da grande quantidade de chineses na 
construção de ferrovias americanas em décadas passadas. Esta argumentação do autor é fundamental para 
criticar aquela postura comum nos estudos globais da absoluta novidade do fenômeno (STEARNS, 2010). 
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importante da globalização política nos últimos 60 anos. As proclamações das 
Nações Unidas, começando com a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e estendendo a declarações sobre mulheres, crianças, trabalho e 
outros temas, tem fornecido poderosos padrões políticos e humanitários, 
auxiliando a estimular a opinião pública e influenciar políticas locais em uma 
série de tópicos importantes. Dificilmente um governo mundial, a despeito de 
preocupações de alguns críticos, as Nações Unidas fornecem influência 
global. Ela também tem servido como um fórum para um crescente número 
de nações independentes, quase todas fora do ocidente, assim se tornando 
parte da redefinição da globalização longe de uma dominação ocidental quase 
exclusiva (STEARNS, 2010, p. 132, tradução minha)144. 
 

Na fase pós-1940, a hegemonia ocidental da fase pós-1850, deixa de existir, ou ao menos 

entra num declínio paulatino. A Europa estava arrasada, e seu modelo civilizacional foi posto 

em cheque. Além disso, os movimentos de descolonização – frutos da globalização da 

modernidade e do modelo do Estado-nação – libertaram as antigas colônias e fizeram nascer 

novos países, com direito a voz em algumas decisões, seja na ONU, seja no movimento dos 

países não-alinhados, seja na própria determinação de ações em seus territórios. Como Lonsdale 

(2002) apontou, é evidente que a autonomia e o direito à voz não são absolutos, e nem valem 

para todos de modo igualitário, mas ele se fez presente. Stearns (2010) aponta que, pela 

globalização tecnológica, a mobilização da opinião pública global se faz muito mais presente, 

e mais influente: seja para questões ecológicas, como o Greenpeace fundado em 1971, seja para 

questões humanitárias, como o observatório dos Direitos Humanos, formado em 1978. O fato 

é que uma imposição imperialista ocidental na segunda metade do século XX, embora não 

impossível, se tornou bastante difícil de se estabelecer e ainda mais de se esconder, encontrando 

atores históricos, como as ONGs e alguns países de tradição diplomática, para lhes fazer frente. 

Um quadro qualitativamente diferente daquele de fins do século XIX. 

O fim da hegemonia ocidental também foi marcado, evidentemente, pela Guerra Fria, 

em que, além do projeto de globalização ocidental (capitalista) capitaneado pelos EUA, havia 

em cena um projeto de globalização soviético, e possivelmente inúmeros outros nos diversos 

países, e nos segmentos infra e supranacionais que atuavam à época (STEARNS, 2010). 

                                                        
144  “It was hoped that the new organization would be far more decisive in resolving conflicts and assuring peace 

than the League had been, and while the Cold War and later tensions disrupted this goal, the UN did in fact 
play an effective role in a number of trouble spots, winning agreements to send troops from member countries 
in many instances. United Nations agencies, assisting refugees, working for disease control, trying to promote 
economic development and technological cooperation have often proved even more constructive, constituting 
a major part of political globalization over the past sixty years. United Nations proclamations, beginning with 
the Universal Declaration of Human Rights and extending to statements on women, children, labor and other 
issues, have provided powerful political and humanitarian standards, helping to galvanize public opinion and 
influence local policies on a number of major topics. Hardly a world government, despite concerns from some 
critics, the United Nations has provided global influence. It has also served as a forum for the growing number 
of independent nations, almost all of them outside the West, thus becoming part of the redefinition of 
globalization away from almost exclusively Western dominance.” 
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Segundo o autor, a década de 1990 marca a emergência de um novo sistema global, pelo 

menos do ponto de vista da tecnologia. China, África e América Latina entraram na internet, 

fazendo da última década do século XX um divisor de águas. A partir desta mudança pode-se 

levantar um paralelo com a etapa da globalização pós-1850, em que partes significativas do 

mundo entraram (forçadas ou intencionalmente) no sistema-mundo global. 

Neste novo cenário, pós-1990, há mais mudanças do que apenas as de caráter 

tecnológico. O fim do mundo soviético, e novas regiões – como China e América Latina – se 

destacando econômica e/ou politicamente, além dos movimentos sociais que atravessam as 

fronteiras nacionais e as megacorporações, tudo isto contribui para a construção de um quadro 

de globalização com elementos certamente novos, e desdobramentos imprevisíveis. Todavia, 

Stearns (2010), enquanto pesquisador alinhado à corrente da história mundial, busca nas 

permanências e nos padrões de contato da globalização, que se mantém por séculos, sentido 

histórico que permita uma orientação cultural para um fenômeno tão complexo quanto antigo. 

“A globalização, a despeito de todo o debate sobre, não é uma abstração. [...] ela tem afetado o 

que as pessoas em muitas regiões comem, ao que dão valor em vida, que tipo de educação 

buscam, que doenças elas podem contrair e, é claro, que tipos de bens elas compram.” 

(STEARNS, 2010, p.160, tradução minha)145. 

 

1.3.4 Jürgen Osterhammel e Niels P. Petersson: globalização e reconfiguração analítica 

 

Jürgen Osterhammel (1952-) estudou na London School of Economics e na Universität 

Kassel, entre 1970 e 1980. Nesta última ele defendeu sua tese sobre os interesses britânicos no 

mercado chinês. Atualmente Osterhammel é professor na Universität Konstanz, na Alemanha, 

onde trabalha nos temas de: história eurasiática a partir do século XVIII; história das relações 

e percepções interculturais, teoria e história da historiografia e teoria e prática da história global. 

Algumas de suas obras são: Colonialismo: história, formas, consequências (Kolonialismus: 

Geschichte – Formen – Folgen, 1995), Ciência histórica para além do Estado-nação: estudos 

sobre história relacional e comparação civilizacional (Geschichtswissenschaft jenseits des 

Nationalstaats. Studien zu Beziehungsgeschichte und Zivilisationsvergleich, 2001), e o 

monumental A Transformação do Mundo: uma história do século XIX (Die Verwandlung der 

Welt, eine Geschichte des 19º Jahrhunderts, 2009). Niels Petersson obteve seu doutorado em 

                                                        
145  “Globalization, despite all the debate about it, is not an abstraction. As it has unfolded in key phases, it has 

affected what people in many regions ate, what they valued in life, what kind of education they sought, what 
diseases they might contract and of course what kinds of goods they bought.” 



96 
 

1999 na Frei Universität Hagen e passou os dez anos seguintes como pesquisador na 

Universität Konstanz, depois do qual ele foi para a Sheffield Hallam University. Seu trabalho 

se concentra nas áreas de história imperial, globalização e história internacional. Entre suas 

obras incluem-se: Histórias globais: balanço e perspectivas (Globalgeschichten: 

Bestansaufnahme und Perspektiven, 2014), As fundações da integração econômica mundial: 

poder, instituições e mercados globais, 1850-1930 (The foundations of world-wide economic 

integration: power, institutions, and global markets, 1850-1930, 2013) em coautoria com 

Christoff  DeJung, e Imperialismo e modernização: Siam, China e as potências europeias, 

1895-1914 (Imperialismus und Modernisierung. Siam, China und die europäischen Mäcthe, 

1895-1914, 2000). 

Globalização, uma breve história (Globalization, a short history), foi publicado em 

2003 na Alemanha com o título Geschichte der Globalisierung. Dimensionen, Prozesse, 

Epochen.  A edição aqui empregada, em inglês, é de 2005. No prefácio, os autores afirmam que 

“Este livro traça a emergência das relações entre comunidades através de vastos espaços e 

longas distâncias nos últimos sete ou oito séculos.” (OSTERHAMMEL, PETERSSON, 2005, 

p.xiii, tradução minha)146. A partir dessa afirmação, e dos desenvolvimentos nos capítulos 

iniciais, percebe-se que os autores, assim como Marks (2007) e Stearns (2010), consideram a 

existência de um sistema-mundo pré-1500, também inspirados pela obra de Abu-Lughod 

(1989). A aceitação da existência de um sistema-mundo pré-moderno não significa, contudo, o 

mesmo que afirmar a emergência da globalização; trata-se, isto sim, de reconhecer a emergência 

de padrões de contatos interculturais, padrões esses que encontram paralelos na fase mais 

recente do fenômeno, a partir dos quais se pode estabelecer relações entre eles – entre a fase 

mais recente e a mais antiga – seja como antecedentes seja como desenvolvimentos 

preparatórios seja, enfim, como possibilidades que não se concretizaram147. 

 O livro de Osterhammel e Petersson (2005) se assemelha ao de Stearns (2010) por se 

voltar ao público de pesquisadores, e não a um grupo mais amplo de leitores. O objetivo da 

obra não é divulgar conhecimento histórico para um público interessado no assunto, e sim 

discutir temas caros aos historiadores e que promovam novas pesquisas na área. Neste sentido 

os dois primeiros capítulos do livro – I. “Globalização”: circunavegando um termo e II. As 

                                                        
146  “This book traces the emergence of relations between communities across vast spaces and long distances over 

the past seven or eight centuries.” 
147  Assim com Marks (2007) reconhece as sementes de seu trabalho em diálogos estabelecidos com outros grandes 

pesquisadores, Osterhammel e Petersson (2005) também agradecem os autores que estiveram num seminário 
na Universidade de Konstanz em 2003, entre eles destaca-se o sociólogo Shmuel Eisenstadt, cuja teoria das 
modernidades múltiplas será bastante discutida no capítulo 3. 
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dimensões da globalização – pretendem revisitar o debate sobre o conceito e suas implicações, 

tanto teóricas, do ponto de vista do que ele significa e pode significar, quanto práticas, a respeito 

de como ele pode ser aplicado numa investigação histórica. O propósito é explicitar a 

complexidade de um termo que tanto pode diagnosticar o caráter do presente quanto se referir 

a um processo histórico; em ambos a ciência histórica precisa se posicionar diante dele 

(OSTERHAMMEL, PETERSSON, 2005). Os autores parecem compartilhar da opinião de 

Hopkins (2002) de que a disciplina histórica tem algo a dizer sobre o debate que permeia os 

estudos globais, além do potencial que ele tem para enriquecer as investigações da própria 

disciplina148. 

O primeiro aspecto que merece destaque diz respeito à periodização. Trata-se de 

perguntar como o estabelecimento de fases da globalização interfere na interpretação clássica 

sobre os períodos históricos. Este mesmo tipo de questão foi feita por Stearns (2010) ao 

diferenciar uma fase de instauração do sistema global (1500-1850) de uma fase de consolidação 

deste sistema (1850-1940), o problema daí resultante era: como pensar “o longo século XIX”? 

Desdobrando mais ainda a questão: como desconstruir essa estrutura clássica na historiografia 

e sustentar uma divisão histórico global do século XIX em duas? A primeira das quais 

remontaria a padrões de contato do século XVI. No caso de Osterhammel e Petersson o 

problema da periodização se dá pelo conjunto de processos históricos que são comprimidos. 

“Porque a globalização envolve uma variedade desses aspectos – negócios, tecnologia, 

organização estatal e cultura, apenas para nomear os mais importantes – as várias periodizações 

se sobrepõem. Isto torna particularmente difícil subdividir a história de uma forma inequívoca.” 

(2005, p.27, tradução minha)149. Mesmo assim os autores oferecem uma periodização da 

globalização, a partir da qual os capítulos restantes do livro são organizados: III. 

Desenvolvimento e estabelecimento de conexões mundiais até 1750; IV. 1750-1880: 

imperialismo, industrialização e livre comércio; V. 1880-1945: capitalismo global e crise 

global; VI. 1945 até meados de 1970: globalização dividida em duas. 

Depois das considerações teóricas, dos primeiros capítulos, o terceiro cumpre a função 

de abordar o desenvolvimento das conexões mundiais desde sua emergência, basicamente o 

mesmo que foi feito pelos outros autores (NESTER, 2010; MARKS, 2007, STEARNS, 2010).  

                                                        
148  A respeito do ganho mútuo que a disciplina histórica e os estudos globais podem ter, os autores apontam quatro 

campos de estudo da história que têm sido produtivos para se investigar a globalização: história da economia 
mundial; pesquisa sobre migração; história das relações internacionais e história do imperialismo e 
colonialismo (OSTERHAMMEL, PETERSSON, 2005).  

149  “Because globalization involves a variety of these aspects – business, technology, state organization, and 
culture, just to name the most important ones – the various periodizations overlap. This makes it particularly 
difficult to subdivide history in an unequivocal way.” 
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Antes do advento da modernidade houve três redes básicas de integração entre culturas 

e povos distintos, que é o precedente da globalização contemporânea: 1) a consolidação 

imperial, em que unidades políticas menores se reúnem em unidades maiores (exemplos: 

impérios macedônico e romano); 2) o ecúmeno religioso, em que a religião transcende 

fronteiras política e econômicas (exemplos: budismo, cristianismo e islamismo); e 3) o 

comércio, que dialoga com as fronteiras políticas e religiosas, podendo ir além delas (exemplos: 

rota da seda; rotas transaarianas e rotas marítimas)150. Neste contexto pré-1500 houve, segundo 

os autores, dois impulsos globalizantes, mas que não se estabilizaram: “Quando tentamos 

revisar a história mundial por cerca de 1000 anos que precederam 1500 – no que seria uma 

longa definição de Idade Média – dois impulsos de integração de longo alcance se destacam.” 

(OSTERHAMMEL, PETERSSON, 2005, p. 35, tradução minha)151. Muçulmanos (século VIII) 

e mongóis (século XIII) geraram impulsos globalizantes, não impulsos globais. O primeiro é 

um impulso em direção à globalização, pois resultaram em redes de integração de longo 

alcance, mas não é global, propriamente dito, como é o caso do segundo. 

Partindo dos modos de integração imperial, religioso e econômico o império 

muçulmano, ao longo dos séculos VIII ao XV se fragmentou e deu origem a diversos reinos, 

califados e demais unidades políticas, perdendo sua coesão. O caso do império mongol foi ainda 

mais radical. Apesar de terem conquistado a mais vasta extensão territorial entre todos os 

impérios da história, se estendendo da Coréia, no Leste, até os portões de Viena, no Oeste, e a 

península da Indochina no Sul, seu domínio efetivo não durou dois séculos. No entanto, 

enquanto esteve no governo de vastas regiões, o império mongol contribuiu para a promoção 

comercial, estabelecendo o que os autores chamam de “Pax Mongolica”, que permitiu inclusive 

as viagens de Marco Polo a regiões tão distantes. As redes de contato que aí se estabeleceram 

foram tão fortes e efetivas que forneceram a conjuntura histórica para a pandemia da Peste 

Negra, que se originou no Oeste da China por volta de 1330 e alcançou Portugal, Marrocos e o 

Iémen nos próximos 20 anos. “Daí, a Eurásia foi primeiro unida em calamidade através de uma 

invasão de guerreiros montados em cavalos e micróbios.” (OSTERHAMMEL, PETERSSON, 

2005, p.38, tradução minha)152. 

                                                        
150  Um quarto tipo, postulado pelos autores, seria a migração em massa. Havia integração na medida em que o 

povo que migrava levava consigo elementos culturais e práticas sociais que seriam miscigenadas com o local 
de chegada. O problema dela é que sua realização não necessariamente criava redes duráveis de contato 
intercultural. A migração pré-moderna (pré-1500) não criava condições para a integração, algo que será 
qualitativamente diferente da migração moderna, cujas redes de contato serão sustentadas e promovidas pelos 
canais de globalização (OSTERHAMMEL, PETERSSON, 2005). 

151  “When we attempt to review world history for approximately the thousand years preceding 1500 – in what 
would be a very long definition of the Middle Ages – two thrusts in long-range integration stand out.” 

152  “Hence, Eurasia was first united in calamity through an invasion of warriors on horseback and microbes.” 
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Depois dos impulsos globalizantes que tiveram lugar na Idade Média, os dois próximos 

ocorreram na modernidade. Os anos de 1450-1500 são o ponto de virada para a história 

moderna. E isto por cinco razões: 1) expansão marítima europeia; 2) expansão imperial, 

possibilitada pela revolução técnica da pólvora; 3) invasão e conquista da América (sem 

integração, como houve na África e Ásia); 4) intercâmbio de plantas, animais, germes e 

tecnologias entre as esferas afroeurasiática e americana153; e 5) ampliação da comunicação 

através da imprensa. 

Para os propósitos do debate que aqui vem sendo estabelecido, o ponto 3 merece 

destaque. Osterhammel e Petersson afirmam que:  
“[...] enquanto na Ásia os europeus se integraram nas redes existentes de 
comércio e se tornaram participantes nas lutas de poder, [...] sua expansão 
através do Hemisfério Ocidental seguiu um padrão completamente diferente. 
[...] A destruição das estruturas políticas indígenas, que começou 
imediatamente depois da descoberta da América em 1492, ou a expulsão dos 
povos nativos para as ‘florestas’, significou que os recém-chegados à América 
raramente tiveram que fazer quaisquer compromissos com os nativos. A 
política no Novo Mundo significou ‘política do homem branco’” (2005, 
pp.44-45, tradução minha) 154. 
 

Esse tipo de afirmação, fora de um contexto que visa desconstruir o eurocentrismo, 

implica no estabelecimento do europeu como o possuidor de iniciativa, que simplesmente 

decidiu se integrar nos mercados africano e asiático, e começou a participar das lutas de poder 

presentes nessas regiões. Ora, o que se deve perguntar é justamente porque o padrão de 

expansão para o Hemisfério Ocidental não foi o mesmo do seguido no Hemisfério Oriental. 

Qual a diferença, que havia entre ambos, que fez com que os europeus tivessem que adequar 

seu modo de expansão imperial? No caso do Oriente Bentley (2006), Giráldez e O’Flynn (2006) 

e Marks (2007) já evidenciaram a situação periférica da Europa diante do mercado índico, e 

relativamente à principais potências da região, como os impérios otomano, indiano e chinês; ou 

seja, na Ásia houve integração porque os europeus não tinham poder suficiente para controlar 

o mercado e ditar suas regras, como foi o caso na América155. No Novo Mundo, onde os 

                                                        
153  Essa razão ecoa a teoria do Grande Colapso de Cláudio Cioffi-Revilla (2006) apresentada no tópico 1.2. 
154  “[...] whereas in Asia the Europeans integrated themselves into the existing networks of trade and commerce 

and became participants in power struggles […] their expansion throughout the Western Hemisphere follower 
a thoroughly different pattern. […] The destruction of indigenous political structures, which began immediately 
after the discovery of America in 1492, or the expulsion of the native peoples into the ‘wilderness’, meant that 
the newcomers to America rarely had to make any compromises with them. Politics in the New World were 
‘white man’s politics’”. 

155  Osterhammel e Petersson reconhecem essa incapacidade de domínio europeu sobre o oriente: “Os portugueses 
não estabeleceram um império colonial territorial e jamais governaram sobre grandes populações asiáticas”. 
“[...] em várias habilidades tecnicamente sofisticadas, a Ásia conservou parcialmente sua vantagem anterior 
sobre a Europa até bem avançado no século XVIII.” (2005, pp. 43 e 53). Quadro este que seria modificado no 
século XIX, com a industrialização da guerra. Tão logo os europeus adquiriram poder para suplantar a 
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europeus tinham superioridade tecnológica, além da vantagem da conjuntura biológica da 

globalização das doenças – de que eles foram os transmissores, junto com os africanos 

escravizados – o quadro foi favorável à expansão imperial (MARKS, 2007). De forma ainda 

mais radical do que os mongóis no século XIII, a América foi varrida com pólvora, aço e 

doenças, impedindo assim a integração de que Osterhammel e Petersson (2005) falam. Os 

poucos nativos que sobreviveram sequer poderiam negociar com os europeus, devido ao fato 

da política do homem branco, que segue o princípio da terra nullius apresentada por Nester 

(2010). 

A partir da conjunção das cinco razões apontadas acima a modernidade teve seu início. 

Mas o começo da globalização seria conjugado ao da modernidade? Partindo da análise de 

Immanuel Wallerstein, do sistema-mundo moderno, Osterhammel e Petersson afirmam que 

concordam com ele ao interpretar “uma nova iniciativa de globalização, que começou por volta 

de 1500 com a emergência dos impérios coloniais português e espanhol, como o começo de um 

processo basicamente irreversível de integração mundial.” Diante disso, a “exploração e 

relações comerciais regulares colocaram Europa, África, Ásia e América em contato direto pela 

primeira vez.”  (2005, p. 28, tradução minha)156. O fundamental aqui é perceber o momento em 

que a integração mundial – iniciada pela exploração marítima europeia e consequente 

interligação transoceânica – de comércio pôs em movimento um processo basicamente 

irreversível. A partir de 1500, cada vez mais, as conexões mundiais se desenvolveram e se 

consolidaram. Todavia, as conexões mundiais apenas começaram nesta fase (1500-1750), essa 

etapa lançou as bases em que as redes de contato intercultural iriam se sustentar para promover 

um desenvolvimento e integração ainda maiores na fase seguinte. Embora tenham começado, 

os padrões de contato ainda não tinham alcançado velocidade e profundidade tais cuja sinergia 

efetivamente consolidaria um sistema global, algo que aconteceu na fase seguinte (1750-1880). 
A descoberta e colonização da América, o avanço de comerciantes e soldados 
nos oceanos Índico e Pacífico, o “imperialismo ecológico” e as “revoluções” 
na tecnologia militar e de comunicação criaram os pré-requisitos para a 
expansão de esferas existentes de interação e a criação de novas 
(OSTERHAMMEL, PETERSSON, 2005, pp. 46-47, tradução minha)157. 
 

                                                        
resistência das outras potências mundiais, nos séculos XVIII e XIX, eles começaram a aplicar o padrão 
ocidental no oriente e em África, colonizando essas regiões.  

156  “[…] a new globalization initiative that began around 1500 with the emergence of the Portuguese and Spanish 
colonial empires as the beginning of a basically irreversible process of worldwide integration. Exploration and 
regular trade relations put Europe, Africa, Asia, and America in direct contact for the first time.” 

157  “The discovery and colonization of America, the advance of European traders and soldiers in the Indian and 
Pacific oceans, the ‘ecological imperialism’ and the ‘revolutions’ in military and communication technology 
created the prerequisites for the expansion of existing spheres of interaction and the formation of new ones.” 
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A pólvora, a imprensa, o imperialismo ecológico, a conquista da América e dos oceanos, 

tudo isso somado levou ao duplo resultado de expansão das redes de contato e criação de novas, 

um solo fértil para a emergência de uma nova etapa da globalização. 

A nova fase (1750-1880) é marcada pela eliminação das barreiras que impediam uma 

maior integração na fase anterior. Embora as redes de contato foram se intensificando no pós-

1500, o processo era lento e ainda havia grandes bolsões de regiões autônomas – como o interior 

da África, que ficou fechado ao contato externo pelas suas barreiras biológicas158, a Índia, China 

e Japão, o extremo oeste da América do Norte, a Austrália e Nova Zelândia etc. Além disso, 

justamente pela integração econômica global não estar completa, as crises não se globalizavam. 

“As crises econômicas não se espalhavam de país para país, e de continente para continente, e 

não havia um grave problema não estar economicamente integrado” (OSTERHAMMEL, 

PETERSSON, 2007, p.50, tradução minha)159. 

A presença de regiões autônomas e da ausência de um sistema que as fizesse 

interdependentes caracteriza um contexto multipolar até o século XVIII, a partir do qual a 

convergência liderada pelo ocidente vai impor a inserção de tais regiões num sistema 

econômico global único. Osterhammel e Petersson (2005), ao alegar que o mundo era 

policêntrico, estariam querendo afirmar que ainda não havia globalização? Não, o que os 

autores fazem é reconhecer uma globalização multipolar até o século XVIII, no mesmo caminho 

trilhado por Hopkins (2002). 

A segunda fase (1750-1880) começa com o segundo impulso global da modernidade, 

uma vez que o primeiro foi as Grandes Navegações do século XVI, que havia inaugurado a 

primeira fase (1500-1750). Diferente dos impulsos globalizantes nos séculos VIII e XIII estes 

dois que se deram na modernidade contribuíram para a emergência e consolidação do sistema 

global. Uma das marcas da segunda fase foi a primeira conquista europeia de um império 

asiático, isto é, quando a Grã-Bretanha conquista a Índia, na primeira guerra global (1756-

1763). A conquista se explica por uma conjuntura em que atuaram a Companhia Britânica das 

                                                        
158  Marks (2007) aponta que a penetração da África era praticamente impossível aos europeus devido às doenças 

endêmicas de suas florestas tropicais, principalmente a malária, o que limitou a conquista europeia do 
continente às suas regiões costeiras até meados do século XIX. Somente quando se descobriu que a quinina, 
originária de uma árvore da América do Sul, era efetiva na prevenção da malária, a conquista do interior do 
continente se fez possível. O mesmo imperialismo ecológico que facilitou a conquista europeia da América, 
matando milhões com doenças a que eles não tinham como resistir, impediu a conquista da África, pelo menos 
até meados do século XIX. Em nenhum dos dois casos o resultado foi decidido por uma cultura ou filosofia 
ocidental superiores, mas por uma conjuntura histórica, geográfica e biológica de escala global. 

159  “Economic crises did not spread from country to country and from continent to continent, and it was not a 
grave problem not to be economically integrated.” 
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Índias Orientais, o governo britânico, e os interesses econômicos e políticos dos demais países 

europeus, principalmente a França. 
Em princípio, o braço armado marítimo era subordinado em importância à 
navegação comercial. Por volta do século XVIII, entretanto, ele se emancipou 
de seu papel de apoio e se tornou instrumento de uma forma de política 
desconhecida até então, nomeadamente, uma forma primitiva de política 
mundial. Na ocasião, tensões entre países europeus já haviam explodido em 
conflitos militares menores nas colônias. A nova dimensão de tal conflito foi 
que os adversários mais fortes consideraram o mundo inteiro como um palco 
da guerra. Por conseguinte, eles enviaram grandes unidades de infantaria para 
o ultramar. A Grã-Bretanha foi pioneira neste conceito estratégico, tanto em 
teoria quanto em prática. Durante a Guerra dos Sete Anos (1756-63), que foi 
iniciada e combatida primeiramente na Europa central, as forças britânicas 
expulsaram os franceses do Canadá (na Guerra francesa e indígena), 
combateram eles e seus aliados nativos na Índia, e atacaram Manila e Havana, 
duas das mais ricas cidades do império colonial espanhol (OSTERHAMMEL, 
PETERSSON, pp.58-59, tradução minha)160. 
 

Neste cenário a Grã-Bretanha se destaca como potência mundial – embora não a única, 

seguramente uma das mais poderosas – e começa a controlar o comércio nos oceanos Atlântico 

e Pacífico, além de ter uma boa dose de influência no Índico. A partir da conquista da Índia, 

fragilizada internamente por conflitos internos que desestabilizaram o império Mughal, a Grã-

Bretanha tentou pela primeira vez estabelecer relações diplomáticas com a China. Desde o 

começo dessa fase (1750-1880) os cálculos políticos precisavam ser realizados numa base 

global de fatores, a política se globalizou e as guerras também; o aumento do poderio britânico 

veio necessariamente com o enfraquecimento de seus adversários, franceses, espanhóis e 

indianos161. 

A Revolução Industrial surgiu no contexto do crescimento político e econômico da Grã-

Bretanha, da qual cinco aspectos se destacam para a história da globalização: 1) ela começou 

                                                        
160  “At first, the military branch of seafaring was subordinate in importance to commercial shipping. Around the 

middle of the eighteenth century, however, it emancipated itself from its supporting role and became the 
instrument of a form of politics unknown until then, namely, an early form of world politics. On occasion, 
tensions between European countries had already exploded into minor military conflicts in the colonies. The 
new dimension of such conflict was that the strongest adversaries considered the entire world to be a theater 
of war. Accordingly, they shipped large infantry units overseas. Britain pioneered this new strategic concept, 
both in theory and in practice. During the Seven Year’s War (1756-63), which was ignited and fought primarily 
in central Europe, British forces drove the French out of Canada (in the French and Indian War), fought them 
and their indigenous allies in India, and attacked Manila and Havana, two of the wealthiest cities in the Spanish 
colonial empire.” 

161  A Índia era a principal adversária econômica da Grã-Bretanha, em função da alta qualidade e do baixo preço 
de seus têxteis de algodão. Marks (2007) evidencia como, após a Revolução Gloriosa (1688-9), membros do 
Parlamento Inglês, que também eram ricos produtores têxteis, reclamavam de não poder competir com os 
produtos indianos, de modo que levantaram barreiras protecionistas a fim de proteger a indústria têxtil inglesa. 
A colonização da Índia não foi motivada exclusivamente por fatores políticos, mas também econômicos; sem 
a competição indiana, a indústria cresceu na Grã-Bretanha ao longo do século XVIII, o que levou à Revolução 
Industrial. 
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num país que já tinha uma rede comercial global; 2) não emergiu de um sistema econômico 

fechado, restrito às fronteiras imperiais; 3) expandiu da Grã-Bretanha para o mundo; 4) a 

Revolução Industrial não é cópia, mas adaptação criativa, como foi o caso da França, Prússia, 

EUA e, na segunda metade do século XIX, Rússia e Japão; 5) seus resultados foram sentidos 

tardiamente, mais ou menos por volta de 1820 (OSTERHAMMEL, PETERSSON, 2005)162. 

Se houve comércio armado no século XVI, como apontou Marks (2007), no século XIX 

foi a vez do imperialismo de livre mercado que, impulsionado pela Revolução Industrial, e pela 

industrialização da guerra, não encontrou resistência por parte das potências asiáticas, como 

tinha sido o caso nos séculos XVI ao XVIII.  

Nesta fase 1750-1880 há uma mudança de natureza, uma novidade, que acompanha uma 

mudança de grau, permanência: o imperialismo é o comércio armado atualizado do século XVI 

para o XIX, a diferença é que a Revolução Industrial instrumentalizou esse comércio armado 

com navios, canhões e outros itens, conferindo uma vantagem imensa às potências europeias. 

A segunda inovação é que o monopólio, garantido às companhias de comércio, que 

acompanhava o comércio armado foi substituído pelo liberalismo e a promoção do livre 

mercado, mais uma inovação britânica que se espalhou pelo mundo. Na Europa, de 1846, 

quando a Grã-Bretanha iniciou suas mudanças, até a década de 1870 (nos anos finais desta fase) 

toda a Europa ocidental e o império Czarista aderiram à zona de livre comércio. 
Fora da Europa, entretanto, o estabelecimento da utopia antipolítica do livre 
comércio global exigiu intervenção política e militar. A despeito do exemplo 
britânico, grandes impérios e estados não europeus não estavam prontamente 
dispostos a abandonar suas próprias ordens tradicionais e se juntar ao esforço 
de estabelecer um mundo de “livre” comércio. Nos casos do império otomano, 
China, Japão e Siam (Tailândia), tal protesto inicial foi sobrepujado através 
da pressão ou força militar (exemplo: a Guerra do Ópio contra a China, 1839-
42). “Tratados desiguais” abriram mercados que anteriormente tinham estado 
fechado aos produtos da indústria europeia. Atrás desse imperialismo de livre 
mercado estava um programa que ia além da integração dessas regiões à 

                                                        
162  Apesar de realçar a abertura e amplitude dos efeitos da Revolução Industrial, os autores elaboram uma 

explicação histórica endógena para a emergência da mesma. Eles afirmam que “a Grã-Bretanha não se tornou 
a terra da Revolução Industrial porque possuía ilhas produtoras de açúcar no Caribe e colhia impostos em 
Bengala”, além de alegarem que “permanece incerto se as periferias coloniais recém integradas e exploradas 
nas costas americanas e asiáticas contribuíram substancialmente para o crescimento gradual da prosperidade 
na Europa.” (2005, p.51, tradução minha). A argumentação dos autores aqui mantém uma inclinação 
claramente eurocêntrica, afinal de contas os efeitos são sentidos globalmente, mas as causas da revolução e 
prosperidade europeias nada têm a ver com a conjuntura global. Uma explicação histórica mais complexa, que 
incorpora elementos endógenos e exógenos é aquela fornecida por Robert Marks (2007), no tópico 1.3.2. 

“Britain did not become the land of the Industrial Revolution because it possessed sugar-producing islands in the 
Caribbean and collected taxes in Bengal.” “[…] it remains uncertain whether the newly integrated and 
exploited colonial peripheries on American and Asian shores contributed substantially to the gradually growing 
prosperity in Europe.” 
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economia global (OSTERHAMMEL, PETERSSON, 2005, p.70, tradução 
minha)163. 
 

As regiões que haviam conseguido manter sua autonomia na primeira fase (1500-1750) 

acabaram sendo forçosamente integradas na segunda (1750-1880), integração resultante tanto 

do comércio armado da primeira quanto da Revolução Industrial na segunda. Além disso, 

devido à industrialização da guerra os tratados comerciais eram desiguais, o que caracteriza o 

conceito de imperialismo de livre mercado: um livre mercado que foi imposto, deixando de 

lado qualquer ideia mais elevada de liberdade; e que contribuiu, a longo prazo, para a promoção 

da desigualdade global, de que Marks (2007) também fala.  

Em último lugar, os autores apontam que os objetivos da integração global não eram 

exclusivamente econômicos, o programa que estava por trás era o princípio eurocêntrico da 

missão civilizatória. A conquista da América, Ásia, África e Oceania, teria sido – não em função 

de uma conjuntura histórica, geográfica, biológica – em função da superioridade da cultura 

ocidental que, por isso mesmo, teria a missão de civilizar essas regiões, que foram dominadas 

pela sua inferioridade. “Onde fosse possível, estes países ‘bárbaros’, como eram algumas vezes 

chamados, deveriam adaptar suas instituições domésticas para se assemelhar ao modelo 

ocidental.” (2005, p.71, tradução minha)164. Trata-se de uma visão de mundo que – assim como 

aquela da terra nullius apresentada por Nester (2010), com a qual se relaciona – promoveu a 

escrita da história moderna e alçou ao mais alto posto os feitos e conquistas europeus e rebaixou 

as realizações dos outros povos. 

Na segunda metade do século XIX está em curso um único projeto de globalização 

(ocidental, capitalista), embora existam esboços de alternativas165. O mundo se torna 

                                                        
163  “Outside Europe, however, the establishment of the antipolitical utopia of global free trade required political 

and military intervention. […] Despite the British example, large, non-European empires and states were not 
readily willing to abandon their own traditional orders and join in the effort of establishing a world of ‘free’ 
trade. In the cases of the Ottoman empire, China, Japan, and Siam (Thailand), such initial protest was overcome 
through pressure or military force (e.g. the Opium War against China, 1839-42). ‘Unequal treaties’ opened up 
markets that previously had been closed to products of European industry. Behind such free trade imperialism 
was a program that went beyond the integration of these regions into the global economy.” 

164  “Where possible, these ‘barbarian’ countries, as they were sometimes called’, were to adapt their domestic 
institutions to resemble the Western model.” 

165  A principal alternativa era o projeto de globalização marxista que, dadas as devidas proporções, seria aplicado 
na União Soviética, contribuindo decisivamente para a dinâmica histórica do século XX. Ainda no século XIX, 
Osterhammel e Petersson afirmam que: “Os dois principais ‘grandes projetos’ a evoluir em meados do século, 
liberalismo, com sua filosofia de livre mercado, e Marxismo, eram utopias de globalização na qual era dado ao 
Estado-nação nada mais do que um papel subordinado como força política.” (2005, p.69, tradução minha). 
Quando se olha para a relação entre política e economia na globalização contemporânea, em especial a deflação 
de poder do Estado-nação, vê-se que isto é um padrão advindo do século XIX, em que o liberalismo e o 
marxismo perceberam as tendências de separação das duas esferas. 

“The two major political ‘grand designs’ to evolve out of the mid-century, liberalism, with its free trade 
philosophy, and Marxism, were utopias of globalization in which the nation-state was given no more than a 
subordinate role as a political force.” 
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monopolar, em oposição ao século XVIII, a Europa ocidental exerce seu poder hegemônico, e 

a interdependência global começa a apresentar efeitos locais resultantes de conjunturas 

supranacionais: “A assim chamada Grande Depressão de 1873 causou a queda dos preços dos 

alimentos por todo o mundo. [...] No final do século XIX, quase todo lugar na Terra era afetado 

pelos ciclos econômicos globais.” (OSTERHAMMEL, PETERSSON, 2005, p.80, tradução 

minha)166. Como também apontou Stearns (2010) o fortalecimento do nacionalismo, na virada 

do século, foi uma reação paroquialista à globalização. Os Estados-nação estavam tomando 

medidas antiliberais – como ações protecionistas na Grã-Bretanha e EUA em favor de sua 

produção agrícola doméstica – porque agora o sistema econômico global se consolidou e as 

crises e ciclos econômicos regionais passaram a ter impacto global. Não por acaso os autores 

denominam esta fase (1880-1945) de Capitalismo global e crises globais.  

Enquanto política e militarmente as tensões e crises se multiplicavam com a formação 

de um sistema global de alianças políticas, no campo científico, intelectual e dos direitos, a 

globalização avançava. Entre as conquistas nesta área destacam-se: a fundação da Cruz 

Vermelha, em 1863; o movimento do sufrágio feminino, que encontrou representantes na 

América do Norte, Europa, Nova Zelândia e Índia; as Conferências de Paz de Haia, 1899 e 

1907, que criaram padrões de conduta na guerra, e que são válidos até hoje167. Malgrado alguns 

avanços pontuais, de um modo geral a primeira metade do século XX representou uma 

deglobalização generalizada, os avanços iniciados no fim do século XIX foram desmontados e, 

em muitos aspectos, a globalização pós-1945 não recuperou os níveis de comércio e transação 

mundiais de então (OSTERHAMMEL, PETERSSON, 2005).  

A próxima fase é do período (1945-1970), em que, segundo os autores, a globalização 

se divide em duas. O pós-Segunda Guerra não tem estruturas de natureza global efetiva, o que 

se dá pela existência de dois projetos de globalização encabeçados por duas superpotências 

antagônicas. “A segunda metade do século XX começou como um período menos influenciado 

pela globalidade do que por uma variedade de esferas sobrepostas e comunidades de uma 

natureza transnacional, mas não global.” Diante deste quadro “uma ordem geopolítica bipolar 

foi estabelecida durante 1945-1950” (2005, p.114, tradução minha)168. Neste cenário, há a 

existência de duas superpotências com suas redes transnacionais de contato e interdependência, 

                                                        
166  “The so-called Great Depression that began in 1873 caused the prices of goods to fall worldwide. [...] By the 

late nineteenth century, almost every place on earth was affected by global economic cycles.” 
167  Apesar disso, eles não foram fortes o bastante para impedir os crimes de guerra perpetrados nas duas guerras 

mundiais. 
168  “The second half of the twentieth century started out as a period less influenced by globality than by a variety 

of overlapping spheres and commitments of a transnational but not a global nature. […] a bipolar geopolitical 
order was established during 1945-1950." 
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mas a linha de ferro ideológica impede, ou dificulta ao máximo, as relações entre elas. Além 

disso, também se estabelece, ainda neste período, redes sobrepostas de contatos, em especial 

entre os países do 1º, 2º e 3º mundo. 

Diferentemente de Nester (2010), cuja escala de análise foi mais aprofundada na atuação 

estadunidense, Osterhammel e Peterson empregam uma escala maior. Este movimento tem dois 

efeitos: primeiro, permite vislumbrar as relações entre as esferas do 1º e 2º mundo com mais 

propriedade; segundo, deixa de perceber elementos mais pontuais na ação dos EUA. Nester 

(2010), por focar nos EUA, aprofunda nos desdobramentos do processo histórico da Guerra 

Fria, sobretudo na atuação estadunidense no cenário mundial. Ao fazê-lo, evidencia uma 

mudança estratégica entre uma política de contenção global, depois regional – voltada ao 

ocidente e ao Japão – e a necessidade de retomar as medidas globais de contenção do 

comunismo, depois da invasão soviética ao Afeganistão em 1979. Pela abordagem diferenciada 

na escala de análise Osterhammel e Petersson vão dizer que: 

No ocidente, as consequências da edificação de blocos foram muito mais 
complexas por causa da insatisfação dos EUA com a mera criação de uma 
zona de segurança. Ela perseguiu uma meta tripla de conter o comunismo, 
assegurar e institucionalizar uma economia capitalista e aberta, e pacificar a 
Europa ocidental, o que significou integrar a Alemanha (ocidental). Os únicos 
meios concebíveis de assegurar esta tripla meta era coordenar Estados-nação 
economicamente prósperos e politicamente estáveis. O efeito dessa agenda 
abrangente, na verdade, contrariou a integração global porque deu prioridade 
à reorganização interna do “ocidente” sobre qualquer compromisso com a 
URSS e encorajou uma integração mais profunda dentro do bloco ocidental 
(2005, p.116, tradução minha)169. 
 

Pela análise regional da Guerra Fria, os autores não estiveram em condições de pontuar 

as especificidades da política internacional dos EUA e suas mudanças estratégicas. Além disso, 

o argumento dos autores leva a um paradoxo, pois a meta tripla é contraditória: como conter o 

comunismo se a prioridade era a reorganização do ocidente? Nester (2010), embora parta de 

sua perspectiva estadunidense, contextualiza a Guerra Fria enquanto uma guerra de dois 

projetos de globalização distintos e incapazes de coexistirem. A contenção do comunismo 

precisa ser global; a garantia de estabilidade e prosperidade dos Estados-nação, e da pacificação 

da Europa, não impediu a invasão do Afeganistão, e nem as guerras civis na América Latina e 

                                                        
169  “In the West, the consequences of bloc-building were far more complex because the United States was not 

satisfied with creating merely a security zone. It pursued the threefold aim of containing communism, securing 
and institutionalizing an open, capitalist global economy, and pacifying Western Europe, which meant 
integrating (West) Germany. The only conceivable means to achieve this threefold aim was to coordinate 
economically prosperous, politically stable nation-states. The effect of this comprehensive agenda actually 
countered global integration because it gave priority to the internal reorganization of the ‘West’ over any 
compromise with the USSR and encouraged deeper integration within the Western bloc.” 
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África. O que Osterhammel e Niels não puderam perceber foi a presença de períodos históricos 

distintos no interior da Guerra Fria: assegurar uma economia capitalista global implica em 

combater o comunismo e pacificar o globo, e não apenas a Europa ocidental. O foco na Europa 

ocidental se deu num período específico, sobretudo depois do Vietnã, no meio de dois períodos 

de contenção global do comunismo (NESTER, 2010). A despeito disto, embora houvesse dois 

projetos de globalização em atuação, a integração entre eles não existia. De modo que um 

pretendia eliminar o outro (OSTERHAMMEL, PETERSSON, 2005).  

Fora desta conjuntura política, as décadas de 1950 até 1970 começaram com a 

globalização cultural, particularmente a cultura de consumo orientada pelo modo de vida 

estadunidense, que levantou críticas de que o mundo estaria sofrendo um processo de 

americanização. “Os Estados Unidos, o mais rico, mais poderoso e de longe a mais 

desenvolvida sociedade na Terra, foi também ponto de referência para os desejos de consumo 

individuais e esforços coletivos de modernização.” (OSTERHAMMEL, PETERSSON, 2005, 

p.134). O influxo nos padrões de contato intercultural parecia então serem unidirecionais, 

levando a uma padronização global das culturas locais, segundo o modelo ocidental. Para os 

autores nada poderia estar mais longe da verdade: “Isto significa que o planeta inteiro estava 

sendo ocidentalizado, ou mesmo americanizado? Esta seria uma interpretação muito simplista.” 

(2005, p.134, tradução minha)170. A ocidentalização não ocorreu em função daquilo que os 

autores chamam de “variedades do capitalismo” (varieties of capitalism), e que tem profunda 

relação com o argumento de Barnet e Cavanagh (1993) a respeito do capitalismo não ser, pelo 

menos desde a segunda metade do século XX, patriótico. O capitalismo tem variedades porque 

ele se adapta ao cenário local/nacional, ele não é nacionalista, não é fiel ao ocidente, aos EUA 

ou à Europa: se a população da Índia não come carne de vaca, o McDonald’s vai oferecer opções 

alternativas de sanduíche, ao invés de simplesmente perder aquele mercado consumidor171. 

Embora não se possa falar de uma ocidentalização do mundo, o sistema capitalista 

global, forjado no século XIX, se consolidou e se ampliou ao longo de século XX, adentrando 

inclusive as fronteiras dos países do Leste europeu e da Rússia desde o fim da União Soviética. 

A partir de meados da década de 1970 a globalização começa uma nova fase, a mais recente. 

Ela se deu no momento em que, segundo os autores, “a erosão e o eventual colapso da URSS e 

do bloco soviético” se tornou claro, resultando numa ordem mundial em que 

                                                        
170  “The United States, the wealthiest, most powerful, and furthest developed society on earth, was also the 

reference point of individual consumption desires and collective efforts at modernization. […] Did this mean 
the entire planet was being Westernized or even Americanized? This would be too simplified an interpretation.” 

171  Sobre a globalização cultural e seus aspectos conferir o trabalho do sociólogo Mike Featherstone Cultura do 
consumo e pós-modernismo, de 1995. Mais sobre este no tópico 3.3. 
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“Indisputavelmente, os Estados Unidos são a única superpotência no mundo.” (2005, p.141, 

tradução minha)172. Mesmo assim, os desenvolvimentos de fins do século XX apontam para um 

retorno a um sistema político multipolar, semelhante àquele presente até o século XVIII, cujo 

diferencial seria seu status pós-internacional, uma vez que diversos atores não-estatais agora se 

encontram em cena, como as firmas transnacionais, as ONGs, e, de uma forma sombria, os 

terroristas. 

A globalização contemporânea, do século XXI, teria começado, segundo os autores, em 

meados da década de 1970, quando o contexto da Guerra Fria encontrava-se em 

desestruturação. Os desenvolvimentos de lá para cá forjaram o mundo atual e auxiliam na 

compreensão de seus aspectos mais importantes, seja econômica, política e culturalmente, isto 

é, servem para satisfazer as carências de sentido das pessoas pois, como afirmam os autores: 

“Na segunda metade do século XX, mais e mais pessoas começam a pensar em um contexto 

global.” (OSTERHAMMEL, PETERSSON, 2005, p.145, tradução minha)173. 

Apesar da amplitude da proposta de trabalho, apresentada no prefácio, que objetiva 

abordar relações através de vastos espaços nos últimos oito séculos, Osterhammel e Petersson 

deixam claro que a história global não é história total. 
Se essa fosse uma breve história do mundo como um todo, os autores teriam 
uma obrigação de lidar de forma imparcial com todas as civilizações e todas 
as partes do planeta. Em uma história da globalização, por contraste, estamos 
livres para escolher onde colocar nossa ênfase. Para dar apenas um exemplo, 
ao escrever sobre o fim do século XIX, seria simplesmente errado não ser 
“eurocêntrico”. Para outros períodos da história, antes e depois, tal perspectiva 
eurocêntrica é bastante equivocada (2005, p.xi, tradução minha)174. 
 

A meta desta narrativa histórica global é abordar a universalidade dos eventos e enfatizar 

a sincronicidade dos mesmos: encontrar harmonia em meio ao caos de vozes e atores históricos. 

A sincronicidade advém da multiplicidade de vozes que se fazem presentes no mesmo palco 

planetário, que se encontram e interagem através da globalização. Um fenômeno que, por isso 

mesmo, possui uma história que aqui, na obra de Osterhammel e Petersson, está sendo narrada. 

Não são todos os processos históricos que encontram espaço nesta narrativa, mas somente 

                                                        
172  “[…] the erosion and eventual collapse of the USSR and the Soviet bloc. […] Indisputably, the United States 

is the only superpower in the world.” 
173  “In the second half of the twentieth century, more and more people began to think in a global context.” 
174  “If this were a brief history of the world as a whole, the authors would have an obligation to deal evenhandedly 

with all civilizations and all parts of the planet. In a history of globalization, by contrast, we are free to choose 
where to place our emphasis. To give just one example, in writing about the later nineteenth century, it would 
simply be wrong not to be ‘Eurocentric’. For other, both earlier and later, periods of history such a Eurocentric 
perspective is quite misguided.” 
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aqueles que realçam as relações entre as comunidades, aqueles que evidenciam os contatos 

interculturais, e são os desse tipo que os autores buscaram enfatizar. 

Outro dado digno de nota na afirmação de Osterhammel e Petersson acima é o 

reconhecimento de sua abordagem eurocêntrica para o tratamento do final do século XIX. Ela 

se dá pela impossibilidade de se pensar globalmente aquele período histórico sem a 

interferência europeia, o que se alinha com o posicionamento de Marks (2007) e Stearns (2010) 

a respeito da hegemonia ocidental naquele momento específico. Como não se trata de uma 

história de tudo, de todas as civilizações e suas partes, mas do todo, do fenômeno que afeta 

todas elas, o enfoque teve que ser apontado para o papel hegemônico ocidental. Osterhammel 

e Petersson reconhecem a abordagem eurocêntrica, mas a colocam entre aspas, porque ela não 

é a mesma abordagem tradicional do eurocentrismo, tal como fora criticada por Hopkins (2002), 

Bentley (2006), Marks (2007) e Giráldez e O’Flynn (2006). E o fato de a empregarem entre 

aspas, e ressaltarem que ela não é válida para períodos anteriores e posteriores, os alinha com 

a interpretação padrão dos demais pesquisadores da história global ao apontar a inexistência de 

uma ascensão do ocidente no século XVI ou de uma hegemonia ocidental antes do século XIX. 

Um dos grandes problemas da história global é justamente determinar a real influência, 

o verdadeiro peso, que o ocidente desempenhou na história da globalização. Como um dos 

elementos constituintes dessa corrente é a desconstrução do eurocentrismo, uma questão 

sempre se destaca naqueles momentos de consideração teórica: como fazer uma história não 

eurocêntrica que considere o papel e importância do ocidente? 

O modo mais comum, empregado pelos autores apresentados neste tópico 1.3, de se 

avaliar a especificidade do ocidente na história da globalização é precisamente globalizar a 

história, isto é, analisar comparativamente o papel das diferentes culturas e o modo como cada 

uma contribuiu em cada período. Nester (2010), em sua perspectiva estadunidense, o fez 

comparando com a União Soviética e as outras ameaças ao capitalismo liberal; Marks (2007) 

comparou a Europa com a Índia e China; Stearns (2010) priorizou os padrões que 

permaneceram entre as etapas do fenômeno, e inseriu outros atores globais que, juntamente 

com o ocidente, construíram essa história; Osterhammel e Petersson (2005)  analisaram as redes 

de contato e o modo como a globalização capitalista se originou, expandiu e consolidou para 

além de qualquer ocidentalização do mundo. Em síntese, o que todos fizeram foi inserir o 

ocidente num contexto mais amplo, inscrevendo sua história regional num contexto global, de 

onde ela pode ser ressignificada, reavaliada, reescrita. 

O capítulo seguinte busca fazer essa mesma contextualização, mas do ponto de vista da 

história da historiografia. Se os autores aqui apresentados historicizaram a globalização – 
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inserindo o ocidente como parte deste fenômeno, e não seu centro –, cumpre historicizar 

também a globalização da história acadêmica, analisando o papel da tradição histórica ocidental 

em conjunto com as tradições históricas chinesa e islâmica, bem como o modo pelo qual as três 

passaram pelo processo de modernização nos séculos XIX e XX; o que está diretamente 

vinculado com as etapas antiga e pré-moderna de cada tradição histórica. 
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Capítulo 2 

ENTRE COSMOPOLITISMO E PAROQUIALISMO:  

UM EXERCÍCIO EM HISTÓRIA GLOBAL DA HISTORIOGRAFIA 

 

 

Este capítulo tem a função de apresentar a constituição da história global a partir de suas 

raízes historiográficas. Será explicitado o conjunto de características que a história global 

incorporou a partir de historiografias antigas, medievais e modernas, que serão apresentadas à 

luz dos dois paradigmas que as atravessam, o da abrangência cosmopolita, melhor exposto por 

Heródoto, e o da profundidade paroquialista, trabalhado por Tucídides. A referência aos dois 

historiadores gregos como arquétipos de dois modos de investigação histórica que se tornaram 

paradigmáticos é feita por alguns autores que já se impuseram a tarefa de refletir sobre a história 

da historiografia global, tais como William McNeill (1998) e Patrick O’Brien (2006). A 

caracterização das categorias “cosmopolitismo” e “paroquialismo”, derivadas dos paradigmas 

da abrangência e da profundidade, e a conceituação de sua dinâmica, compreende o tópico 2.1 

– Considerações preliminares.  

Além disto, o trabalho de reconstrução da história global da historiografia será feito 

mediante diálogo com a bibliografia especializada, principalmente Patrick Manning (2003) em 

Navigating World History: Historians Create a Global Past, Michael Bentley (1997) e seu 

Companion to Historiography, Georg Iggers e Edward Wang (2008) com a obra A Global 

History of Modern Historiography e Bruce Mazlish (2006) e seu livro The New Global History. 

Assim, no tópico 2.2 – A historiografia filosófica até o século XVIII – serão apresentadas 

em linhas gerais as formas historiográficas que as categorias “cosmopolitismo” e 

“paroquialismo" assumiram desde a antiguidade até o século XVIII. Uma análise mais 

pormenorizada permitirá visualizar que, entre as diversas historiografias, houve uma 

coexistência entre os modelos paroquialista e cosmopolita nas três principais tradições 

historiográficas, a saber: a chinesa, a islâmica e a ocidental. Este tópico se encerrará com a 

historiografia iluminista que empregou o modelo cosmopolita em sua máxima extensão, cujo 

resultado foram as filosofias da história características do século XVIII. 

No tópico 2.3 – Cientificismo e nacionalismo: a historiografia acadêmica do século XIX 

– será trabalhado o momento em que a historiografia se constitui como uma disciplina científica 

e, enquanto tal, distante das especulações filosóficas do século anterior, especulações que 

trabalhavam com uma abrangência histórica efetiva. Ao romper com a filosofia da história a 

ciência histórica rompeu também com o modelo cosmopolita, se circunscrevendo na produção 
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de histórias nacionais, e seguindo desta maneira o modelo da profundidade histórica, do 

paradigma paroquialista. Desta maneira, a associação entre história científica e história 

nacionalista permanecerá firme até os abalos sísmicos gerados pelas duas guerras mundiais e 

pelas consequências que daí decorreram até o findar do século XX. 

O tópico 2.4 – A história mundial no século XX, de prática diletante a subcampo 

acadêmico – pretende lidar com a constituição disciplinar da história mundial no século XX, o 

que significou uma retomada do paradigma cosmopolita, rejeitado pela historiografia 

oitocentista, mas através da inserção nos quadros acadêmicos de uma disciplina científica, isto 

é importante para sublinhar de que forma a história global surge, nas décadas finais do século, 

como um desdobramento de sua precedente. 

Seguindo de perto o trabalho do historiador das ideias Paul Costello (1994), em sua obra 

World Historians and Their Goals: Twentieth-century Answers to Modernism, o esforço será o 

de ilustrar o papel desempenhado por três importantes figuras na primeira metade do século 

XX: Oswald Spengler, H. G. Wells e Arnold Toynbee; estes autores foram decisivos para 

manter viva a tendência cosmopolita da história mundial numa época em que ela estava 

ameaçada pelas várias manifestações nacionalistas que reduziam a história a uma narrativa 

mítica da fundação dos Estados-nação, com seus heróis, seus pais fundadores e sua 

superioridade diante das outras nações. No meio disto tudo, e nadando contra a corrente, 

Spengler, Wells e Toynbee propuseram estratégias interessantes para se pensar a história 

mundial, que à época era denominada de história das civilizações, ainda que suas obras estejam 

mais carregadas de especulação filosófica do que de embasamento empírico para o tratamento 

das civilizações, sobretudo as distantes do centro europeu. Além destes três autores que 

serviram para sustentar uma historiografia cosmopolita, ainda que fora dos círculos acadêmicos, 

outros três serão apresentados neste tópico justamente por terem aberto o espaço acadêmico, e 

a prática científica, a discussões historiográficas cosmopolitas, a saber: William McNeill, 

Immanuel Wallerstein e Eric Wolf. Na esteira de seus trabalhos a história mundial se consolidou 

e recebeu um grande afluxo de autores que visavam produzir uma história acadêmica, 

cientificamente relevante e que ainda assim não se limitasse à estrutura do paradigma 

paroquialista, produzindo historiografia preocupada com questões mundiais e globais. 

Por fim, no tópico 2.5 – intitulado A emergência da história global e sua separação da 

matriz histórico-mundial: de 1990 ao século XXI – será necessário aprofundar na distinção entre 

história global e história mundial. A distinção entre ambas será feita com base nas 

considerações de Bruce Mazlish (2006), para ele, a história global e a história mundial possuem 

diferenças de natureza, e não apenas de grau. Estas diferenças estão no escopo, nos objetos e, 
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consequentemente, na metodologia de cada uma. Segundo Mazlish, a história global limita-se 

a uma história da globalização, sendo-lhe impossível uma história global do mundo antigo ou 

medieval, por exemplo; todavia, sua potencialidade está voltada para a compreensão de 

processos históricos de abrangência global. Diferentemente disto está a história mundial, que 

apesar de poder aprofundar nos mundos antigo e medieval, foca-se nas conexões culturais entre 

os povos, dito de outra forma, nos encontros transcivilizacionais, sem a implicação da 

abrangência máxima que a ideia de globo sugere. Um dos argumentos mais empregados para 

defender a novidade da história global, relativamente à história mundial, é a percepção de um 

reordenamento das categorias tradicionais do pensamento histórico – nos moldes da 

reconfiguração analítica proposta por Osterhammel e Petersson (2005) no tópico 1.3.4 – bem 

como da própria experiência cotidiana da vida sociocultural. Este reordenamento possui a 

marca de uma crise histórica, ele encontra seu ápice em 1989 com a queda do muro de Berlim 

e das consequências, diretas e indiretas, que daí surgiram. Tal reordenamento sugere a 

emergência de um novo período histórico, com mudanças que vão muito além da abertura 

político-econômica do mundo soviético. 

 

2.1  Considerações preliminares 

 

Alguns autores ligados à corrente da história mundial, como McNeill (1998) e Manning 

(2003) afirmam que ela, a história mundial, sempre existiu, pelo menos enquanto prática. De 

fato, ela teria passado a existir desde que o primeiro ser humano criou a primeira narrativa 

histórica. Os mitos de criação e as antigas religiões interpretavam o ambiente circundante dos 

caçadores e coletores como “o mundo inteiro”. Histórias eram narradas a ávidos ouvintes ao 

redor de fogueiras paleolíticas ou em um templo neolítico, histórias que buscavam responder 

porque eles estavam ali e como o mundo, e tudo o que havia nele, veio a ser. Mais tarde, as 

mito-histórias religiosas de povos iletrados e, posteriormente, letrados afirmaram a existência 

de uma ordem mundial (SCHÄFER, 2007). 

O mundo foi dotado de sentido através das histórias narradas por pessoas encarregadas 

deste ofício. Como argumenta Patrick Manning os historiadores são aqueles que agregam 

conhecimento sobre sua comunidade. Seu ofício consiste em coletar informação e apresentar 

conhecimento em histórias especificamente adaptadas às suas audiências. Ele afirma que “ao 

longo dos séculos as obras dos bons historiadores continuam a ser lidas porque as comunidades 

humanas reproduzem padrões comuns de comportamento”; assim, “Heródoto, Tucídides e 

Sima Qian, os primeiros gigantes da história escrita, escreveram análises de características 
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pessoais e situações sociais que ainda hoje soam verdadeiras” (MANNING, 2003, p. 7, tradução 

minha)175.  

Sempre que o historiador escreveu a história de sua comunidade ele buscou registrar o 

passado conhecido de modo que abrangesse um todo significativo. Seguindo essa lógica, todo 

historiador, na medida em que buscava dotar o passado de sentido, percebia a necessidade de 

incluir sua comunidade num contexto mais abrangente, chegando por vezes ao contexto mais 

abrangente possível, inserindo-a numa história do mundo. William McNeill, em seu artigo A 

mudança de forma da história mundial (The Changing Shape of World History), assevera: 

“Histórias da porção de terra conhecida pelo escritor são propriamente classificadas como 

histórias mundiais na medida em que elas buscam registrar o todo, significante e cognoscível, 

do passado” (McNEILL, 1998, p. 21, tradução minha)176.  

Logo, afirmar que a história mundial sempre existiu é sustentar que toda história 

contada/escrita do modo mais abrangente possível é história mundial. A ideia de mundo, que 

qualifica o que aqui se designa história mundial, permite uma diversidade inumerável de 

configurações geográficas e culturais. E isto continua sendo o caso: para aqueles períodos 

tradicionais em que a história é compartimentada (mundos: antigo, medieval, moderno e 

contemporâneo); para divisões culturais (mundos: grego, romano, egípcio, chinês, indiano); 

para configurações geopolíticas (primeiro, segundo e terceiro mundos, durante a Guerra Fria); 

etc177. E isto continua sendo o caso inclusive para aquelas obras que não tinham a pretensão de 

ser histórico-mundiais. 

Tal designação é relativamente recente, originando-se nos séculos XVIII-XIX – no 

alemão Weltgeschichte – e recebendo sua conceituação atual na segunda metade do século XX. 

Trata-se de um termo que permite a historiadores, como McNeill e Manning, aglomerar muitas 

obras do passado mais longínquo, que se encaixam nas características gerais acima esboçadas. 

Todavia, o emprego do termo ‘história mundial’ para um recorte de tempo tão grande parece 

problemático. Um conceito histórico válido para tudo não é histórico; colocar sob o mesmo 

rótulo uma prática exercida na Grécia do século IV a.C e a escrita da história do século XX 

levaria a uma padronização que eliminaria suas especificidades e características fundamentais. 

                                                        
175  “Over the centuries, the works of good historians continue to be read because human communities reproduce 

common patterns of behavior. […]Herodotus, Thucydides, and Sima Qian, the early giants of written history, 
wrote analyses of personal characteristics and social situations that still ring true today.” 

176  “Histories of the portion of the earth known to the writer are properly classed as world histories inasmuch as 
they seek to record the whole significant and knowable past.” 

177  Cito algumas obras para exemplificar minha afirmação: Gregory Aldrete, History of the ancient world: a global 
perspective (2011); Christopher Bayly, The birth of the modern world (1780-1914): global connections and 
comparisons (2004); Walter Scheidel (ed.), Rome and China: comparative perspectives in ancient world 
empires (2009); Leften Stavrianos, Global Rift: the third world comes of age (1981). 
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Assim, neste trabalho o conceito de história mundial servirá para marcar uma prática específica 

situada no século XX, que tem paralelo com práticas historiográficas precedentes, mas também 

possui distinções marcantes. Este aspecto da história mundial, e que McNeill e Manning 

apontam como tal, será aqui chamado de história cosmopolita, que traduz a categoria histórica 

a ser elaborada mais abaixo, e que pelo status próprio de uma categoria não se restringe a um 

século específico178.  

Não obstante, considerando-se a nomenclatura de Manning, é preciso seguir aqui uma 

diferenciação entre obras histórico-mundiais e obras relevantes para a história mundial. 
Na literatura da história mundial é importante distinguir entre materiais que 
são úteis para a história mundial e materiais que focam em interpretar a 
história mundial. A vasta maioria de escritos que são úteis para a interpretação 
do mundo não foram, eles mesmos, criados com uma perspectiva global 
(MANNING, 2003, p. 8, tradução minha)179. 
 

Neste sentido, para a elaboração da história global da historiografia, de que este capítulo 

se ocupa, serão considerados os dois tipos de materiais, ainda que a maior parte da literatura 

histórica não tenha sido criada com uma perspectiva global. Manning (2003) afirma ainda que, 

embora muitas pessoas tenham se interessado pelo mundo, poucas foram as que se ocuparam 

com sua história, de modo que os historiadores que trabalham com uma perspectiva global são 

uma minoria no quadro da historiografia moderna, isto é, do século XIX até os anos 2000. 

Apesar de acordar com Patrick Manning nesta distinção – ele mesmo um historiador 

mundial que lidou com a história da historiografia em seu livro Navegando a história mundial: 

historiadores criam um passado global (Navigating World History: Historians Create a Global 

Past, 2003) – há um ponto de discordância entre sua leitura e a de outros autores. Esta 

discordância se expressa da seguinte forma: para Manning, basicamente, as obras datadas antes 

de 1500 são vistas exclusivamente como “materiais úteis para a história mundial”, não havendo 

condições que possibilitassem a emergência de obras histórico-mundiais, uma vez que no 

período anterior a 1500 os historiadores careciam de uma “perspectiva global”. Pois bem, o que 

autores como Daniel Woolf (2005) e Wolf Schäfer (2007) sustentam, e aqui me posiciono junto 

a eles, é que a história cosmopolita precede uma perspectiva global, sua existência cobra tão-

somente uma perspectiva mundial, isto é, uma visão do mundo, seja ele o mundo grego, o 

                                                        
178  Assim, o que a história mundial do século XX, a filosofia da história do século XVIII e a História de Heródoto 

têm em comum é que todas elas são cosmopolitas. O cosmopolitismo é o que as une, o que as diferencia são 
os contextos históricos do período em que se encontram, que acabam limitando o grau de cosmopolitismo que 
as obras podem assumir. 

179  “In the literature on world history, it is important to distinguish between materials that have proven useful for 
world history and materials that focus on interpreting world history. The vast majority of writings that are 
useful for interpreting the world were not themselves created with a global perspective.” 
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mundo ocidental, o mundo euroasiático, ou outra definição qualquer. A associação que 

Manning faz entre história mundial e perspectiva global, associação que é vista inclusive no 

título de sua obra, é problemática por abrir espaço a incompreensões e mal-entendidos e requer 

uma qualificação mais detalhada180. Esta necessária qualificação terá seu lugar no tópico 2.5 

mais abaixo, em que as distinções entre história mundial e história global serão colocadas à 

mesa. 

Cumpre considerar, ao menos do ponto de vista da probabilidade, a existência de obras 

históricas cosmopolitas (histórico-mundiais, para Manning), e não somente materiais úteis para 

a história cosmopolita, anteriores à emergência do mundo moderno. Talvez seja possível 

localizar, por exemplo, uma história cosmopolita no período clássico, no período medieval; 

talvez seja possível ir mais longe e buscar por uma história cosmopolita no mundo islâmico, ou 

tentar encontrar evidências de sua presença na tradição histórica chinesa. Esta é uma das 

funções deste capítulo, ou seja, observar a ocorrência de obras histórico-cosmopolitas num 

contexto o mais abrangente possível, e apresentar esta observação na forma de uma história 

global da historiografia. 

Assim como foi apresentado no capítulo 1 uma história global precisa tanto globalizar 

a história quanto historicizar a globalização: a primeira tarefa se dará pela consideração das 

múltiplas origens da historiografia – especificamente, as tradições chinesa, islâmica e ocidental 

– e seus desenvolvimentos autônomos, pelo menos até o século XVIII; a segunda tarefa será 

efetuada pela consideração de suas analogias, interações e aproximações, levando assim à 

percepção do processo histórico que foi a globalização da historiografia moderna nos séculos 

XIX e XX. 

Todavia, para levar a cabo tal esforço, é preciso ter em vista duas ordens de limitações. 

Limitações não no sentido de que prejudiquem a execução do trabalho, mas no de que 

estabelecem seus limites, suas fronteiras, seus traços que lhe garantem sua forma. A primeira 

implica uma definição sumária do que vem a ser historiografia, a segunda traduz-se na assunção 

de duas categorias que serão o eixo sobre o qual a análise desta história da historiografia será 

factível: é o que denomino de lógica dual da história global da historiografia. Portanto, ambas 

                                                        
180  Embora tenha afirmado na página anterior que vou guardar o termo história mundial para me referir à corrente 

histórica que trabalha com uma perspectiva mundial no século XX, decidi manter nesta frase o termo por estar 
me referindo à obra de Manning, que não fez uma distinção clara entre uma escola histórica e seus precedentes 
do século XVIII e antes mesmo disso. Uma diferenciação que buscou precisão conceitual foi elaborada por 
Bruce Mazlish no capítulo intitulado “Terms” para a coletânea organizada pela historiadora australiana Marnie 
Hughes-Warrington Palgrave Advances in World Histories (2005). Neste artigo Mazlish vai trabalhar as 
definições de história universal, história ecumênica, filosofia da história, análise do sistema-mundo, história 
mundial, Big history, história global e nova história global. 
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as limitações são os instrumentos que orientarão o recorte preciso em tão ampla gama de 

conteúdos e obras históricas (toda a historiografia produzida até hoje). 

Para lidar com a definição de historiografia apresento duas perspectivas, muito próximas 

uma da outra é verdade. A primeira é do historiador canadense Daniel Woolf que, em seu 

extenso artigo intitulado simplesmente Historiografia (Historiography) para o Novo dicionário 

de história das ideias (The New Dictionary of the History of Ideas), afirma que a historiografia 

é um conjunto de “tentativas intencionais de recuperar o conhecimento de, e representar, de 

forma escrita, descrições e narrativas verdadeiras de eventos passados” (2005, p. xxxv, tradução 

minha)181. De modo semelhante Júlio Aróstegui, um historiador espanhol, em seu tratado A 

pesquisa histórica: teoria e método, afirma: 
Historiografia é, na sua acepção mais simples, “escrita da História”. E 
historicamente pode aludir às diversas formas de escrita da História que se 
sucederam desde a Antiguidade clássica. Pode-se falar de “historiografia 
grega”, “chinesa” ou positivista, por exemplo, para referir-se a certas práticas 
bem definidas de escrever a história em determinadas épocas, âmbitos 
culturais ou tradições científicas (2006, p. 36). 
 

Para ambos historiografia é conceituada como escrita da história. Enquanto Aróstegui 

acentua o aspecto determinante da historiografia, podendo descrever modelos historiográficos 

específicos, expressando tradições culturais e científicas, bem como épocas determinadas, 

Woolf apresenta uma definição mais sucinta, e por isso mesmo mais ampla. A definição de 

Aróstegui permite compreender a historiografia em suas correntes principais, em práticas bem 

definidas; por sua vez a caracterização de Woolf ilustra um espectro maior de práticas que 

podem ser consideradas historiográficas: toda e qualquer tentativa intencional de recuperar o 

conhecimento passado. Por fim, com Aróstegui tem-se uma definição que apreende bem a 

prática de correntes e escolas historiográficas; com Woolf, fica em aberto a possibilidade de a 

historiografia ser também uma prática individual, de contracorrente. Na análise que se fará nas 

páginas seguintes será possível encontrar diversos autores e obras historiográficas que foram 

contra práticas determinadas de sua época. Em suma, historiografia é a prática de escrita da 

história que pode, ou não, seguir as tradições culturais vigentes, definindo e/ou seguindo 

correntes específicas ou criticando a tradição e inaugurando movimentos historiográficos 

inovadores. 

Ademais, a história da historiografia cobra um esforço triplo para sua realização. E 

Aróstegui explicita muito bem este esforço: 

                                                        
181  “[...] intentional attempts to recover knowledge of and represent in writing true descriptions or narratives of 

past events” 
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Uma história da historiografia – e, principalmente, se tivesse de refletir o 
desenvolvimento inteiro, desde a Antiguidade, da evolução da escrita da 
História – requereria, por si só, um avultado tratado. Uma história assim teria 
de estar adequadamente contextualizada no curso da história intelectual, da 
história social das ideias e, seguramente também, deveria encontrar-se imersa 
numa visão mais global da história inteira, no plano do movimento histórico 
geral (2006, p. 98). 
 

Naturalmente não é possível fazer “A” história da historiografia, um empreendimento 

que cobriria todo o desenvolvimento histórico. Em seu tratado Aróstegui não pretende realizar 

tal empresa, e este capítulo tampouco tem tamanha pretensão. Trata-se, isto sim, de considerar 

a história da historiografia naquilo que ela tem de pertinente para a compreensão e discussão 

da história global hoje, e para a história mundial na medida em que a primeira está 

inextricavelmente vinculada a esta; e isto será feito a partir de um recorte temático que 

interpreta a história da historiografia desde uma lógica dual. Todavia, antes de adentrar nesta 

segunda ordem de limitação, faz-se necessário tecer mais algumas considerações sobre a 

natureza da história da historiografia. 

Retomando a citação de Aróstegui, o esforço triplo revela uma atualização da história 

intelectual tal como fora praticada em meados do século XX. Trata-se de uma atualização na 

medida em que, ao lado da história intelectual, cobra uma história social das ideias – poder-se-

ia dizer também uma sociologia do conhecimento – contextualizando e conferindo assim 

materialidade a discussões e temas de origem mais abstrata182. 

Junto a isso, essa historiografia deve encontrar-se imersa numa visão mais global da 

história inteira. Apesar de fazer tal afirmação, o tratado de Aróstegui não oferece uma visão 

efetivamente global da história, não situando sua história da historiografia da forma mais 

abrangente possível. Suas restrições são clássicas, no sentido de estarem imbuídas de limitações 

inerentes à ideia de história da historiografia tal como tem sido praticada no ocidente há pelo 

menos dois séculos. Trata-se do eurocentrismo presente na própria constituição da disciplina 

histórica, o que foi apontado com Jerry Bentley no capítulo 1 (IGGERS, WANG, 2008; 

FUCHS, STUCHTEY, 2002).  

Esta problemática será aprofundada a seu tempo, sobretudo nos tópicos 2.3 e 2.4. Para 

o momento compete apenas explicitar a consciência deste problema e buscar superá-lo mediante 

                                                        
182  Esta forma atualizada de fazer história da historiografia é também empregada, já há algum tempo, por Georg 

Iggers. Em seu livro, feito a quatro mãos com o historiador chinês Edward Wang, e com intervenções pontuais 
da historiadora indiana Supriya Mukherjee, intitulado Global History of Modern Historiography, ele afirma: 
“Assim, enquanto focamos na historiografia, deveremos ver os escritos que examinamos em sua estrutura 
institucional, política e intelectual mais ampla” (2008, p. 5, tradução e grifo meus). 

“Thus while focusing on historiography, we shall view the writings we examine in their broader institutional, 
political and intellectual framework.” 
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uma apresentação a mais abrangente possível, global, da história da historiografia. Os autores 

elencados para esta finalidade, em sua grande maioria, também estavam cientes das restrições 

que o eurocentrismo impôs à historiografia moderna, e buscaram – cada um a seu modo e com 

níveis de êxito diferentes – eliminar este entrave a fim de garantir uma autêntica história da 

historiografia. As fontes para a elaboração deste capítulo foram escolhidas segundo este 

critério: Manning (2003) consultou uma extensa rede bibliográfica de diversas nações, bem 

como seus programas acadêmicos e suas principais obras; Bentley (1997) convidou autores 

especialistas para tratar das tradições históricas asiáticas (MORGAN, 1997), sobre questões de 

gênero, família e sexo na Idade Média (NELSON, 1997), sobre historiografia iluminista e 

renascentista (AYLMER, 1997), sobre historiografia africana (BIRMINGHAM, 1997), latino-

americana (KNIGHT, 1997), indiana (BAYLY, 1997), chinesa (CROSSLEY, 1997) e japonesa 

(SMITH, 1997); Iggers e Wang (2008), junto com a colaboração de Mukherjee, pela própria 

origem diversa dos dois autores e da colaboradora, puderam acessar historiografias nas línguas 

inglesa, alemã, chinesa, japonesa e hindi, conferindo à sua obra um alcance mais global do que 

a de Bentley (1997) que se restringiu às obras em inglês ou traduzidas para esse idioma. Além 

disso, o caráter coletivo e colaborativo dessas pesquisas acadêmicas, somadas a conferências 

internacionais, palestras e workshops, permitiram uma abrangência global que resultou na 

elaboração dos livros dos autores aqui elencados183. 

A segunda ordem de limitações diz respeito ao modo segundo o qual será feito o recorte 

no amplo conjunto de obras à disposição para a elaboração de uma história global da 

historiografia. Trata-se de um recorte feito à luz de duas categorias – cosmopolitismo e 

                                                        
183  O caráter global da pesquisa acadêmica de hoje em dia, possibilitado por videoconferências transmitidas por 

satélites que orbitam o planeta, se não facilitou pelo menos estimulou a reunião de pesquisadores sobre temas 
comuns, criando pontes supranacionais, e a realização de obras de natureza global como as que aqui estão 
empregadas. Além do auxílio da historiadora indiana, Iggers e Wang (2008) contaram com o apoio, direta ou 
indiretamente, de pesquisadores islâmicos, sul-africanos e latinos que fizeram sugestões e apontamentos à sua 
obra. Manning (2003) cita um livro em português, de Luiz Felipe de Alencastro O trato dos viventes: formação 
do Brasil no Atlântico sul (2000), que certamente ele não teria acesso fora de uma conjuntura global de pesquisa 
colaborativa. O mais recente projeto neste sentido – que foi ensaiado no artigo Historiography (2005) que 
também é uma fonte para este capítulo 2 – de uma história global da historiografia, foi coordenado por Daniel 
Woolf e publicado entre 2011 e 2012. The Oxford History of Historical Writing, em cinco volumes, reúne 
dezenas de especialistas de diversas partes do globo, o Brasil sendo representado por Ciro Flamarion Cardoso, 
que no volume 4 (1800-1945) trata da escrita histórica brasileira e a construção da nação. Sobre o conjunto da 
obra Iggers e Wang afirmam que “o projeto de Woolf procede de uma rejeição explícita da centralidade do 
pensamento ocidental que moldou histórias da historiografia precedentes e da insistência no igual valor de 
todas as culturas históricas.” (2008, p.2, tradução minha). 

“Woolf’s project proceeds from the explicit rejection of the centrality of Western thought that has informed 
previous histories of historiography and from the insistence on the equal worth of all historical cultures.” 
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paroquialismo184 – que apresentam um enredo, uma teoria interpretativa, na qual a 

historiografia pode ser explicada numa estrutura global e não eurocentrada.  

Estas categorias podem ser localizadas em várias obras na literatura pertinente ao tema. 

Peter Stearns, em Globalização na história mundial, reconhece a presença das duas categorias 

desde muito cedo na história: 
Permanece verdade que um real impulso para desenvolver algumas conexões 
entre partes relativamente distantes do mundo emergiu bem cedo, e isto foi de 
encontro à dispersão e localismo da estrutura inicial da história mundial. Nem 
as motivações nem as instituições ou tecnologias existiam para criar um 
alcance verdadeiramente global através do milênio inicial do desenvolvimento 
humano, mas eles certamente podiam produzir experimentação e mudança. O 
localismo predominou por muito tempo, mas não sem algumas tensões 
recorrentes e, algumas vezes, produtivas com pessoas que viam os benefícios 
de horizontes mais amplos (2010, p.10, tradução minha)185. 
 

Embora não esteja se referindo à historiografia, mas sim à história, essa “tensão 

histórica” (STEARNS, 2010) acaba conformando e se expressando em práticas de escrita da 

história, que se expressaram ora por uma historiografia paroquialista, ora por uma cosmopolita, 

ou por várias gradações entre os dois extremos. E depois que a tecnologia possibilitou um 

alcance global nas interações sociais entre culturas distintas, o cosmopolitismo vai se expressar 

por uma historiografia global, como se verá no tópico 2.5. Para além do âmbito historiográfico, 

a tensão também se expressa no campo da identidade cultural. Quando Hopkins (2002) aponta, 

como foi visto no capítulo 1, o conflito entre uma identidade imperial multicultural e a 

identidade inglesa nacional em gestação no século XVIII vê-se uma tendência cosmopolita em 

conflito com uma tendência nacional paroquialista. A identidade cultural nacionalista irá, no 

período da globalização moderna (1800-1950) segundo o autor, modelar uma historiografia 

acadêmica nacionalista, em oposição à historiografia cosmopolita do século XVIII. 

                                                        
184  O emprego do termo “cosmopolitismo” parece ser, até o presente momento, ponto pacífico. O mesmo não pode 

ser dito do termo “paroquialismo”. Isso se deve ao fato de que o campo semântico deste termo ser preenchido 
de conotações de ordem religiosa. Não obstante, para além desta conotação religiosa, paroquialismo também 
comporta um sentido de “provincianismo”, “localismo”; é neste sentido que ele é aqui empregado, bem como 
é também neste sentido que os autores elencados nesta obra o empregam. Para evitar possíveis mal-entendidos, 
em que o emprego do termo levaria a deslizes para seu sentido religioso, talvez fosse adequado não utilizá-lo 
aqui e optar por provincianismo ou localismo. Não creio que esse deva ser o caso, na literatura histórica-global 
o termo já foi consagrado pelos autores. Evitar o termo apenas por sua possível acepção religiosa me levaria a 
empregar um termo não utilizado pela bibliografia, e toda vez que isto fosse feito seria necessário precisar a 
consonância de ambos. Doravante, sempre que se mencionar “paroquialismo” é em sua acepção localista, 
provinciana, que se deve compreendê-lo, jamais se remetendo a algo de ordem religiosa. 

185  “It remains true that a real pull to develop some connections among relatively far-flung parts of the world 
emerged early on, and it recurrently tugged against the dispersion and localism of the initial world history 
framework. Neither the motivations nor the institutions or technologies existed to create a truly global outreach 
through the initial millennia of human development, but they could certainly produce experimentation and 
change. Localism long predominated, but not without recurring and sometimes productive tensions with people 
who saw benefits from wider horizons.” 
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No artigo Tradições historiográficas e os imperativos modernos para a restauração da 

história global (Historiographical Traditions and Modern Imperatives for the Restoration of 

Global History), O’Brien (2006) argumenta que os historiadores comprometidos com a 

empresa cosmopolita – da história global – encontram-se numa fronteira intelectual divisada 

por aqueles que possuem uma perspectiva paroquialista – da história regional ou, mais 

comumente, nacional. De igual maneira Iggers e Wang (2008) sustentam uma distinção entre 

um caráter cosmopolita e um nacional/paroquialista na historiografia moderna. Jerry Bentley 

(2006) avança no mesmo caminho ao destacar as duas estratégias empregadas a partir de fins 

do século XX para desconstruir o paradigma nacional na historiografia acadêmica: enquanto 

que agir a nível local (going local) parte de uma perspectiva paroquialista, agir a nível global 

(going global) se orienta por uma abordagem cosmopolita. 

Patrick Manning explicita a presença das duas categorias. Num primeiro momento ele 

afirma que há “uma tensão recorrente entre uma ênfase na abrangência e outra na profundidade” 

na historiografia. Em seguida assevera: “As genealogias e histórias locais eram paroquialistas, 

enquanto as geografias e histórias universais eram cosmopolitas.” (2003, p. 1, 8, tradução 

minha)186. Eis a lógica dual da historiografia, a presença constante de dois modos de escrita da 

história. É a partir desta tensão que a historiografia, e a literatura pertinente a ela, será analisada 

nos tópicos seguintes, ou seja, segundo as obras se aproximem mais de um modo paroquialista, 

focando na profundidade histórica, ou segundo uma aproximação do modo cosmopolita, em 

que a abrangência histórica é o ponto determinante. 

Para McNeill (1998) as formas básicas de escrita da história foram inauguradas pelos 

historiadores gregos Heródoto e Tucídides: o primeiro através de uma escrita da história 

abrangente e discursiva, o segundo focando na densidade e precisão analítica. Eles 

simbolizariam assim os dois modos de escrita da história: o da abrangência histórica e o da 

profundidade histórica, cosmopolitismo e paroquialismo. O cosmopolita seria o modo segundo 

o qual as conexões, empréstimos e difusões entre distintas comunidades constituiriam os 

principais fatores da mudança histórica, isto é, ela tem causação exógena; com isso as 

articulações e relações entre as diversas culturas deveriam ser priorizadas para compreender 

como as mesmas se modificam através do tempo. O paroquialista já caracterizaria uma 

percepção de que as mudanças sociais pelas quais toda cultura passa possuiriam causas 

endógenas às próprias, devendo-se investigar em profundidade seus acontecimentos internos 

para se chegar a uma real compreensão dos verdadeiros fatores das mudanças. 

                                                        
186  “[...] the recurring tension between an emphasis on span and depth”. “The genealogies and local histories were 

parochial, while the geographies and universal histories were cosmopolitan.” 
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O modo da abrangência, bem como o da profundidade, não deve ser entendido como 

um critério normativo que controla a escrita da história, eles são antes modos de percepção dos 

processos históricos, lentes através das quais se enxerga a realidade histórica e os fatores 

eficientes da mudança social: seja a relação de troca com outras culturas, seja a inovação 

interna.  

Portanto, as duas categorias, que conformam o enredo dessa história global da 

historiografia, devem ser vistas como tipos ideais. Ambas foram conceituadas a partir de 

práticas concretas, dos autores supramencionados, mas foram limadas de suas especificidades 

para adquirirem um caráter o mais abstrato possível. Com isso elas se tornam instrumentos 

adequados para a análise de uma ampla gama de historiografias, permitindo aproximações e a 

seleção de características comuns a tradições historiográficas tão distintas como a ocidental, a 

chinesa e a islâmica.  

 

2.2 A historiografia filosófica até o século XVIII 

 

Se a historiografia é a escrita da história talvez a primeira historiografia de que se tenha 

notícia tenha sido a mesopotâmica, seguida de perto por uma judaica. Colocando da forma mais 

simples possível, a primeira configura o espaço no qual emergirá uma historiografia persa, 

sucedida pela tradição historiográfica islâmica. Por sua vez a historiografia judaica servirá de 

base para a cristã, um dos sustentáculos da historiografia ocidental. Mas vejamos sucintamente 

de que forma todos estes encadeamentos ocorreram.  

Segundo Woolf (2005) os povos que habitaram a Mesopotâmia, sobretudo os Sumérios, 

Babilônicos e Assírios, desenvolveram, mediante a escrita cuneiforme, formas rudimentares de 

representação do passado, tais como anais, crônicas e listas de reis. Além da Epopeia de 

Gilgamesh e da Crônica Epônima assíria, que relata as campanhas militares até o rei 

Senaqueribe (c. 704-681 a.C), encontra-se também a Crônica Weidner, que vai desde os 

primeiros tempos até a dinastia de Sargão da Acádia, no século XXIV a.C. Tais obras tinham 

em comum a investigação que visava conhecer o passado para a edificação do presente e do 

futuro, uma função didática, portanto. Talvez por isso os registros egípcios não possam ser 

entendidos, ainda de acordo com Woolf (2005), como historiografia, uma vez que a função 

destes era religiosa e não secular, tratando-se mais de manter viva a memória para o outro 

mundo do que em ser útil para a vida presente.  

Ainda sobre os mesopotâmicos, na Crônica Weidner, em seu relato da vida de Sargão I 

e seu neto Naram-Sin, percebe-se o contraste entre a religiosidade do primeiro com a 
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desobediência, ao deus Marduk, do segundo, o que teve como consequência a queda da Acádia 

nas mãos de bárbaros. Esta alternância entre favor e punição divinas esboçam os princípios de 

uma história universal ecumênica, em que a causa primeira dos eventos históricos é de origem 

divina (WOOLF, 2005). A história ecumênica encontrará expressão muitos séculos depois, 

particularmente com a história cristã, como será visto mais tarde. 

A historiografia judaica desenvolveu-se de modo concomitante à mesopotâmica. Nela 

encontra-se tanto uma interpretação universal, como no Gênesis, quanto registros cronológicos, 

nos livros de Samuel e dos Reis. É perceptível também o esforço de memorialização do passado 

como um registro escrito, bem como um forte senso de destino divino dos israelitas como povo 

escolhido. Seu sentido histórico, embora linear, oscila em ciclos de triunfo e miséria à medida 

em que são enviados à opressão, seja dos egípcios, dos babilônios etc. (WOOLF, 2005).  

Paul Costello (1994), em seu livro Historiadores mundiais e suas metas (World 

Historians and Their Goals), considera a Bíblia a primeira história mundial no ocidente. 

Segundo o autor, os judeus foram os primeiros a transcenderem os mitos de criação e a 

vincularem a gênesis do mundo com a história cronológica de seu povo, mediante o pacto com 

Deus. Assim, produziram uma história universal linear e ecumênica, uma história cujo sentido 

progressivo se tornaria característica perene na tradição histórica ocidental, passando por 

constantes reformulações, sobretudo no período medieval, no interior da historiografia cristã. 

Antes de avançar em discussões pontuais sobre a historiografia ocidental, e a forma 

como a cristã nela se insere, talvez seja mais adequado proceder à consideração das outras duas 

tradições historiográficas, a saber, a chinesa e a islâmica.  

Tanto David Morgan (1997) quanto Daniel Woolf (2005)187 afirmam que há, 

globalmente, três historiografias maiores e uma série de outras menores. O que interessa aqui, 

neste tópico 2.2, é perceber seus desenvolvimentos autônomos e o modo como as obras, no 

interior de cada tradição, pendem ora para o cosmopolitismo, ora para o paroquialismo. 

Naturalmente, houve um momento em que estas tradições entraram em contato, e isto se deu, 

de modo efetivo, no século XIX, mas este é um percurso que só poderá ser tratado com 

propriedade no tópico 2.3, a seguir. 

                                                        
187  Woolf destaca: “Ao menos três grandes (em termos de escopo internacional, longevidade e influência) e uma 

variedade de tradições menores de escrita e pensamento histórico podem ser identificadas. As maiores são a 
ocidental (descendente tanto da Grécia e Roma clássicas e, pelo Velho Testamento, dos hebreus), a islâmica 
(originando-se no século VII), e a chinesa.” (WOOLF, 2005, p. xxxv, tradução minha) 

“At least three major (in terms of their international scope, longevity, and influence) and a variety of minor 
independent traditions of historical thought and writing can be identified. The major ones are the Western 
(descended jointly from the classical Greek and Roman and, via the Old Testament, from the Hebraic), the 
Islamic (originating in the seventh century C.E.), and the Chinese.” 
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2.2.1 Historiografia chinesa 

 

A historiografia chinesa remonta à época de Confúcio (c. 551-479 a.C), e se manteve, 

em seus traços característicos mais gerais, até o começo do século XX. Ela é, seguramente, a 

tradição historiográfica de maior duração, tendo perdurado tanto tempo quanto o Império 

Chinês. Embora tenha passado por uma crise no século XVIII, uma crise do próprio 

confucionismo como tradição de pensamento e não apenas historiográfica, ela se recuperou no 

século XIX e prosseguiu sua linha de desenvolvimento até o começo do século XX, momento 

no qual ela foi desafiada pela historiografia marxista e produziu resultados inovadores, mas ao 

mesmo tempo adaptados a certas conjunturas tradicionais (O’BRIEN, 2006). 

É na fonte do confucionismo que esta tradição historiográfica nasce, e talvez por isso 

mesmo não se veja nela nenhum resquício de um pensamento ecumênico. As histórias que ela 

conta não se ocupam com profetas, milagres ou entidades sobrenaturais interferindo nos eventos 

históricos. A história é feita pelos homens, e a historiografia chinesa é feita por e para os homens 

de estado, os mandarins. A associação entre confucionismo e história parece ser intrínseca; 

“Estando ocupado como estava com os ritos tradicionais, com a continuidade da família e daí 

por diante, o confucionismo era, de modo inevitável, profundamente interessado no passado e 

nos precedentes que ele provinha” (MORGAN, 1997, p. 14, tradução minha)188. Trata-se de 

uma historiografia restrita, tanto em sua produção quanto em sua audiência, à elite letrada, os 

mandarins, que a empregavam com vistas ao funcionamento do governo e à manutenção das 

tradições.  

Embora tenha nascido no seio do confucionismo suas origens remontam para além de 

Confúcio. 
Vários dos estados nos quais a China era dividida antes da unificação, pelo 
Primeiro Imperador em 221 a.C, mantinham crônicas [de suas casas 
governantes]. Foi uma destas crônicas, aquela do estado de Lu, conhecida 
como Anais da Primavera e Outono, que convencionalmente marca o começo 
de uma tradição historiográfica contínua (MORGAN, 1997, p. 15, tradução 
minha)189. 
 

A historiografia chinesa começou com as crônicas e genealogias das casas reais, antes 

mesmo da unificação do Império em 221 a.C. A principal crônica foi Primavera e Outono, cuja 

                                                        
188  “Being concerned as it was with traditional rites, with family continuity and so forth, Confucianism was, 

inevitably, deeply interested in the past and in the precedents it provided.” 
189  “Various of the states into which China was divided before unification by the First Emperor in 221 BC kept 

chronicles. It was one of these chronicles, that of the state of Lu, known as the Spring and Autumn Annals, 
which conventionally marks the beginning of the continuous historiographical tradition.” 
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autoria atribui-se a Confúcio. Sua importância não é tanto pelo seu conteúdo (que cobre os 

feitos da casa real do estado de Lu entre os anos 722-481 a.C), mas sim pelo modelo inaugurado 

pelo seu autor, que além de ter inaugurado um sistema filosófico, acrescentou a este um modelo 

historiográfico. Tal modelo baseava-se numa mistura de "elogio e censura". Confúcio 

acreditava que um dos maiores deveres do historiador era justamente saber a medida certa de 

distribuição de elogio e censura, pautando-se sempre pelos precedentes legados da tradição. 

Percebe-se aí uma função eminentemente ética da história. Algo semelhante ao topos 

“historia magistra vitae”, na exata medida em que Reinhart Koselleck (2006), em Futuro 

passado, o emprega para analisar a passagem para a modernidade mediante sua dissolução; 

voltarei a isto mais adiante, no tópico 2.3. O misto de elogio e censura refere-se ao emprego do 

passado, da tradição, como modelo de ação presente, como guia da ação moralmente válida. 
O pensamento chinês mais antigo evidenciou a noção de que haviam padrões 
discerníveis no fluxo de assuntos humanos dos quais podia-se aprender 
autocontrole e a como navegar em um mundo de mudança contínua. Como 
isso sugere, o pensamento chinês sobre o passado foi muito rapidamente 
ligado à filosofia e à busca pelo Dao (o “caminho” ou ordem moral) (WOOLF, 
2005, p. xxxviii, tradução minha)190. 
 

Apesar da influência duradoura de Confúcio e do confucionismo, é Sima Qian (c. 145-

85 a.C) o historiador mais importante da tradição historiografia chinesa. Ele viveu durante a 

dinastia Han (202 a.C-220 d.C) no momento em que a China encontrava-se unificada, 

permitindo assim que a historiografia também se unificasse, de modo que seu método de escrita 

da história foi empregado em todas as províncias do império chinês até sua dissolução em 1911. 

Tanto Sima Qian quanto seu pai Sima T’an chegaram ao cargo de Grande Historiador, ou 

Grande Escritor (T'ai-shih). Sua função era basicamente elaborar a história oficial do império, 

os Registros Históricos (Shiji), cujo método era basicamente a compilação de outros materiais 

(MORGAN, 1997).  

A inovação inaugurada por Sima Qian, e que depois se tornou tradicional, foi o 

estabelecimento de um padrão de organização em cinco tópicos: 1) Anais básicos (pen-chi), 

que lidava com os principais eventos das vidas dos imperadores; 2) Tabelas (piao), que incluíam 

cronologias das várias dinastias do período pré-Han; 3) Monografias (shu), que compreendiam 

aspectos do governo, tais como calendário, ritos e música; 4) Casas Hereditárias (shih-chia) 

que compilava e recontava a história dos estados separados, antes da unificação do império; 5) 

                                                        
190  “Earliest Chinese thought evinced the notion that there were discernible patterns in the flow of human affairs 

from which one could learn to govern oneself and navigate a world of continuous change. As this suggests, 
Chinese thought about the past was very quickly linked to philosophy and the search for the Dao (the “path” 
or moral order).” 
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Biografias (lieh-chuan – literalmente, tradições reunidas), este último tópico abrangia tudo o 

que não se encaixava nos outros. Embora fosse, em sua maior parte, uma reunião de biografias 

de pessoas notáveis, também incluía as relações com terras estrangeiras (MORGAN, 1997, p. 

16). Incluir este tópico naquilo que se tornou o estilo tradicional de escrita da história na China 

denota uma tendência cosmopolita por parte de Sima Qian, não obstante ele também tenha 

produzido uma larga historiografia em estilo paroquialista, evidenciando aí a tensão entre as 

duas categorias em sua escrita. 

Sima Qian estabeleceu um modelo de história universal que foi largamente seguido, 

sobretudo durante a dinastia Song (960-1279). Entre alguns dos historiadores de inclinação 

cosmopolita têm-se Liu Zhiji (661-721), na dinastia Tang (618-907), que escreveu 

Generalidade da historiografia (Shitong), e Sima Guang (1019-1086) na dinastia Song e sua 

obra Espelho compreensivo para o auxílio do governo (Zizhi tongjian). Wang Fuzhi (1618-

1692) também escreveu obras que mantinham uma postura crítica com a tradição confuciana, 

sobretudo uma obra que era um comentário ao livro de Sima Guang. Ele defendia a atualização 

de instituições e práticas com o intuito de defender a China de invasões estrangeiras (sua época 

era governada pela dinastia Qing, dos manchus, que tinham acabado de conquistar o poder da 

dinastia Ming). Sua obra foi resgatada no século XIX e muitos jovens pensadores buscavam 

nela elementos para se defender das mudanças impostas pelos poderes imperialistas. No 

começo do século XX, entre os jovens estudantes de seu pensamento destaca-se Mao Tse-tung. 

(WOOLF, 2005; MANNING, 2003; WILLS Jr. 2001).  

Pan Ku (32-92 d.C) foi o responsável pelo próximo passo na evolução da historiografia 

chinesa. Sua história começa como uma empresa privada, mas depois recebe status oficial e 

suporte governamental. Além disso, sua obra evidencia que, embora houvesse uma 

historiografia oficial do governo chinês, obras privadas de história continuaram a ser escritas. 

Em seu livro História da antiga dinastia Han (Han shu) ele buscou historicizar apenas uma 

dinastia, divergindo assim do padrão de Sima Qian dos Registros Históricos. A partir de Pan 

Ku a história chinesa passou a ser vista desde sua estrutura dinástica, algo que foi seguido até 

por historiadores ocidentais da China, nos séculos XIX e XX (MORGAN, 1997). 

Durante a dinastia T’ang (618-907 d.C) o governo criou o Escritório de História191. Ele 

tinha a obrigação de preparar os Registros Verdadeiros (shih-lu); que serviam como corpo de 

                                                        
191  Devido à influência que a China exercia na região o Escritório de História, e seu modo de escrita oficial, 

estimulou a criação de instituições semelhantes na Coréia, Vietnã e Japão. Em todo o leste asiático, nesses 
países em especial, muito da historiografia foi escrita em chinês até o século XIX, quando a difusão da 
historiografia moderna, de orientação nacionalista, levou à promoção de historiografias nacionais escritas no 
próprio idioma do autor (IGGERS, WANG, 2008). 
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referência para o uso dos oficiais em busca de precedentes para as ações do governo. Sob essa 

dinastia a historiografia se vinculou ainda mais fortemente ao serviço oficial; ademais, o estudo 

da história se tornou uma das quatro categorias básicas de aprendizado, atrás dos Clássicos e 

antes da Filosofia e Literatura. Os Registros Verdadeiros serviam de base para a elaboração da 

História Padrão (zhengshi), que era a história oficial da dinastia passada, feita pela dinastia 

seguinte. A historiografia oficial, sustentada e a serviço do governo, impediu o surgimento de 

uma disciplina histórica, tal como ocorreu no ocidente. Ela era uma obra coletiva, a serviço de 

uma coletividade, os mandarins, de modo que não havia incentivo para a produção de 

interpretações divergentes daquela amparada oficialmente, embora houvesse alguns autores que 

criticassem esta forma tradicional de escrita da história (WOOLF, 2005; MORGAN, 1997). 

O principal autor a elaborar tal crítica foi Zhang Xuecheng (1738-1801). Ele afirmava 

que a historiografia chinesa estava muito preocupada com minúcias e particularidades, o que 

dificultava ver a floresta por sobre as árvores, de modo que em sua obra Princípios gerais de 

Literatura e História (Wenshi tongyi) ele se opôs à escrita da história focada exclusivamente 

nos detalhes, como era o caso da escrita dinástica, e sugeriu uma escrita da história geral em 

que seria possível compreender os resultados de longa duração da ação humana (IGGERS, 

WANG, 2008). Deste modo, e dadas as devidas proporções, ele produziu uma crítica 

cosmopolita ao paroquialismo da historiografia chinesa. Embora tenha trazido ideias 

inovadoras para o pensamento histórico, Zhang Xuecheng viveu uma vida de grande miséria, 

uma vez que suas ideias não se alinhavam à historiografia oficial de estado e, portanto, não lhe 

foi oferecida uma vaga no Escritório de História. Suas ideias tiveram de esperar até o final do 

século XIX, quando o processo de modernização estava avançando na China, para serem 

aceitas. Quando isso aconteceu os acadêmicos chineses tomaram-no como um dos grandes 

historiadores. Pela sua historiografia de contracorrente, bem como por sua teoria da cultura, 

alguns o comparam a Vico, que também estava, desde uma posição marginal, criticando a 

tradição histórica vigente em sua época (MORGAN, 1997). 

Segundo Woolf (2005), o enfraquecimento da tradição do confucionismo, e da 

historiografia que nela se sustentava, no século XVIII, exemplificado pela história crítica de 

Zhang Xuecheng, impulsionou um movimento racionalista similar ao renascentismo italiano, o 

que levou, em fins do século XIX, a uma abertura para a influência da historiografia ocidental. 

O resultado foi uma historiografia chinesa inspirada pela adaptação japonesa do modelo 

ocidental de disciplina histórica, resultando em um novo impulso de modernização da 

historiografia tradicional.  
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Iggers e Wang (2008) também tecem esse paralelo entre o renascimento italiano e o que 

teve lugar na China no século XVIII. Contudo eles aprofundam na questão explicitando que o 

confucionismo que estava sendo criticado era na verdade um neo-confucionismo forjado 

durante a dinastia Song (960-1279). Esse renascimento se deu no movimento intelectual 

conhecido como Escola Evidencial (kaozhengxue) que criticava a historiografia neo-confuciana 

por tratar os clássicos como sagrados e imutáveis. Enquanto o neo-confucionismo era apoiado 

pelo regime Qing (1644-1911) a escola evidencial buscava restaurar a historicidade dos 

clássicos e estabelecer a verdade histórica para além da sacralidade dos textos. Trata-se de uma 

postura crítica, secular e, portanto, moderna que influenciou ulteriores processos de 

modernização das historiografias japonesa, coreana e vietnamita no século XVIII e XIX192. 

 

2.2.2 Historiografia islâmica 

 

A tradição histórica islâmica é precedida pela persa, com a qual ela vai se misturar 

posteriormente durante a expansão muçulmana pela região. A historiografia persa é proveniente 

sobretudo da dinastia Sassânida (224-651), na qual é possível encontrar narrativas históricas da 

realeza e de grupos eclesiásticos. Durante o domínio islâmico os historiadores persas irão 

produzir obras segundo a tradição islâmica, retornando para uma historiografia persa quando 

do enfraquecimento da hegemonia islâmica, durante as ondas de invasões mongóis, 

principalmente a partir de 1219 (MORGAN, 1997).  

A historiografia islâmica tem uma origem controversa, algo que varia entre os séculos 

VII-IX. Isso se dá devido à definição mesma do que vem a ser historiografia, algo já discutido 

aqui. Para Woolf (2005) a historiografia islâmica começou no século VII, com a preocupação 

em estabelecer e transmitir a verdade sobre os ditos e feitos de Maomé, a tradição do hadith. Já 

para Morgan (1997) a historiografia só começou efetivamente na dinastia Abássida (750-1299), 

quando o interesse pelo passado ultrapassou o círculo da vida do profeta e se expandiu para 

outras direções. O próprio Alcorão, embora seja enraizado em eventos que ocorreram num 

                                                        
192  Como já foi apontado antes, a China exerceu uma influência marcante no leste asiático até o século XIX, 

quando ela foi desafiada pelas nações modernas da Europa e, em fins do século, pelo imperialismo japonês que 
havia iniciado seu projeto de expansão enquanto um Estado-nação moderno. Assim, a China perdeu seu status 
de poder regional para o Japão, que vai exercê-lo, com segurança, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial. 
Do ponto de vista da historiografia, se no começo do século XIX os modelos chineses eram projetados nas 
nações próximas (Japão, Vietnã, Coréia, Singapura etc.), no final do século o polo exportador de tradições 
históricas será o Japão moderno, que havia se inspirado fortemente nos modelos ocidentais (IGGERS, WANG, 
2008). 
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tempo e espaço específico, não se preocupa tanto com questões históricas, contendo menos 

materiais deste tipo do que o Velho e o Novo Testamento (MORGAN, 1997). 

Woolf situa a emergência da historiografia islâmica antes do que foi pontuado por David 

Morgan. Este, afirma que, embora Ibn Ishaq (704-767) tenha compilado as tradições orais na 

primeira biografia do profeta Maomé, narrativas históricas coerentes só foram escritas a partir 

do século IX, tendo principiado com al-Tabari (839-923). Já Woolf seleciona Ibn al-Zubayr 

(624-692) e seu sucessor al-Zuhri (? -741) como os mais antigos historiadores islâmicos de que 

se tem evidência. Contrariando a ideia de que o Alcorão e a tradição do hadith não são obras 

historiográficas, ele afirma: 
A historiografia islâmica, um desenvolvimento altamente elaborado e 
sistemático de escrita histórica e de pensamento sobre o passado, começa no 
sétimo século, sendo seu primeiro objeto a vida e os feitos, ou expedições 
(maghazi), do próprio Maomé, cuja Hégira para Medina em 622 proveu uma 
data firme na qual ancorar uma cronologia islâmica (WOOLF, 2005, p. xlii, 
tradução minha)193. 
 

Situar o surgimento da historiografia já no século VII implica afirmar que ela passou 

por duzentos anos de desenvolvimento antes de chegar ao período apontado por Morgan, o que 

significa reconhecer estes dois séculos como um momento de aperfeiçoamento da tradição 

islâmica do hadith, uma tradição que buscava, metodicamente, a verdade sobre os feitos do 

profeta, uma atividade que fora incorporada na historiografia islâmica enquanto crítica 

documental, que procurava estabelecer a verdade das narrativas históricas, e isto antes de al-

Tabari escrever sua obra no século IX. Isso é importante para se perceber que, quando a 

historiografia islâmica iniciou sua modernização no século XIX, muitos elementos modernos 

já estavam presentes nela, o que permitiu um diálogo e uma adaptação criativa do modelo 

ocidental de pesquisa acadêmica via crítica documental. Além disso, nesse primeiro momento 

da tradição histórica islâmica, o hadith guarda uma importância significativa para o pensamento 

histórico no mundo islâmico: “para os muçulmanos, se o Alcorão foi uma bússola moral e legal, 

a literatura do hadith, que ilustra aspectos sociais e legas da comunidade islâmica (ummah) 

primitiva, continha precedentes históricos para guiar suas vidas.” (IGGERS, WANG, 2008, 

p.34, tradução minha)194. Assim como na tradição chinesa havia o princípio moral de “elogio e 

                                                        
193  “Islamic historiography, a highly elaborate and systematic development of historical writing and thought about 

the past, begins in the seventh century, its first subject being the life and deeds or expeditions (maghazi) of 
Muhammad himself, whose Hegira to Medina in 622 C.E. provided a firm date on which to anchor an Islamic 
chronology.” 

194  “For Muslims, if the Qur’ãn was a legal and moral compass, the hadith literature, which illustrated the social 
and legal aspects of the early Muslim community (ummah), contained historic precedents to guide their lives.” 
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censura”, e na ocidental o topos da historia magistra vitae, na tradição islâmica ele se expressa 

na ética histórica do hadith. 

Com o adab, uma tradição de educação intelectual e moral específica da elite, advindo 

da cultura persa pré-islâmica, foi possível produzir uma história secular para além da estreiteza 

ecumênica do isnad (cadeia de transmissão do haddith) (WOOLF, 2005). Assim, pôde-se 

produzir uma historiografia que absorvesse histórias estrangeiras à vida do profeta, o que não 

era o caso antes da introdução desta tradição. A escrita da história passou a ser de tom mais 

cosmopolita à medida em que as conquistas muçulmanas traziam novas regiões ao império, e à 

medida também em que a escrita da história incorporou agora, como seu objeto de interesse, a 

comunidade islâmica, não sendo mais circunscrita à vida do profeta. 

Todo este desenvolvimento desde o século VII até o IX pode ser observado mediante a 

análise da historiografia produzida a partir de 750, com o início da dinastia Abássida, uma vez 

que não restaram muitos vestígios da dinastia Omíada (661-750), que a precedeu, 

possivelmente destruídos pelos califas da dinastia seguinte. Vê-se aqui uma diferença em 

relação ao que faziam os chineses, que, ao fim de uma dinastia, solicitavam a escrita da história 

da dinastia precedente. A falta de registros historiográficos anteriores ao governo dos abássidas 

talvez seja um argumento em favor da postura de Morgan (1997) em afirmar que a historiografia 

islâmica só tenha encontrando condições para sua emergência no século IX, com al-Tabari.  

A História dos profetas e reis (Ta’rikh al-rusul wa’l-muluk) de al-Tabari (839-923), 

escrita em 13 volumes, é uma história universal nos moldes de uma grande síntese, tal como 

Manning (2003) vai falar dos historiadores mundiais da primeira metade do século XX: 

Spengler, Wells, Toynbee. Trata-se de uma história que vai do princípio do mundo até o império 

islâmico, e é tomada como a principal fonte para os três primeiros séculos do Islã. Ademais, 

esta obra é importante pela quantidade de registros que preservou, de fontes que já se perderam 

nos dias atuais. 

Outro autor digno de nota é al-Mas’udi (896-956). Ele elaborou uma história universal, 

Pradarias de Ouro (Muruj al-Dhahab) a partir de suas viagens, desde o Egito, passando pelo 

mar cáspio, até a China e Índia. Também era um especialista em Heródoto. Em sua obra 

escreveu sobre gregos, persas, indianos e suas relações com os povos da Arábia, antes e depois 

do islamismo. Era um autor autenticamente cosmopolita e que tinha a história em alta conta, 

como se pode notar em sua afirmação que segue: 
A superioridade da história sobre todas as outras ciências é óbvia. A 
imponência de seu status é reconhecida por qualquer pessoa de inteligência. 
Ninguém pode dominá-la, nem ter certeza sobre o que ela implica, tampouco 
recebê-la e transmiti-la, exceto aquele que tem devotado sua vida ao 
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conhecimento, compreendido seu verdadeiro sentido, provados seus frutos, 
sentido sua dignidade e experimentado o prazer que ela concede (al-Mas’udi 
apud MORGAN, 1997, p. 12, tradução minha)195. 
 

O mundo cultural islâmico se amplia, entre os séculos IX e X, e a historiografia islâmica 

se consolida, tornando-se agora totalmente independente da tradição do hadith. Ou seja, os 

saberes se multiplicam, há mais coisa para saber e conhecer do que a vida do profeta; há um 

mundo islâmico, e outros muito além de suas fronteiras, a ser conhecido. Além disto, a união e 

amplitude cultural proporcionada pelo império unificado facilitou a escrita de histórias 

universais por autores que, como al-Tabari e al-Mas’udi, viajavam desde a Andaluzia, na 

Espanha dominada ainda pelo califado Abássida, até a Índia. Por mais que houvesse uma 

religião e uma língua oficial que conferia certo sentido e homogeneidade, havia inúmeras 

diferenças culturais entre os povos conquistados, bem como interesses comerciais com povos 

além da comunidade islâmica; tudo isto conferia um ambiente propício para uma visão histórica 

cosmopolita. 

Se a união do império estimulou a escrita de histórias universais, pelo menos até o século 

XIII, sua dissolução teve como um dos desdobramentos a criação de diversas histórias locais e 

regionais, à medida que o império ia se fragmentando em diversos califados e sultanatos. 
À medida em que o tempo passava, a história nas terras islâmicas diversificou-
se em muitos outros canais. Histórias locais, de uma cidade ou região, 
apareceram em grande quantidade, especialmente no Irã. Com a dissolução do 
poder efetivo do califado de Bagdá, e a ascensão de dinastias independentes 
em várias partes do mundo islâmico, histórias de dinastias individuais foram 
escritas, frequentemente em resposta à incumbência de um governante, ou na 
esperança de seu favor (MORGAN, 1997, p. 12, tradução minha)196.  
 

Um exemplo claro disto é o Compêndio de Crônicas (Jami’al-tawarikh), uma história 

dos Mongóis, escrita pelo persa Rashid al-Din (1247-1318), um judeu convertido ao islamismo. 

O Compêndio é considerado a mais importante fonte para a história mongol do período. Ele foi 

escrito a pedido do governante mongol do Irã, Mahmud Ghazan (1271–1304), também 

convertido ao islã. Mais tarde al-Din escreveu Coleção Completa de Histórias (Jami' al-Tasanif 

                                                        
195  “The superiority of history over all other sciences is obvious. The loftiness of its status is recognized by any 

person of intelligence. None can master it nor gain certainty as to what it includes nor receive and transmit it 
except one who has devoted his life to knowledge, grasped its true meaning, tasted its fruits, felt its dignity and 
experienced the pleasure it bestows.” 

196  “As time passed, history in the Islamic lands diversified into many other channels. Local histories, of a city or 
a region, appeared in great quantities, especially in Iran. With the dissolution of the effective power of the 
Caliphate in Baghdad and the rise of independent dynasties in various parts of the Islamic world, histories of 
individual dynasties were written, frequently in response to a commission from the current ruler or in hope of 
his favour.” 



132 
 

al-Rashidi), uma história de todos os povos com os quais os mongóis haviam tido contato – 

indianos, chineses, turcos, judeus e até mesmo francos (MORGAN, 1997). 

Antes de finalizar essa descrição sumária da historiografia islâmica, antes de sua 

modernização no século XIX, é preciso mencionar o mais importante historiador muçulmano, 

um dos poucos conhecidos no ocidente, Ibn Khaldun (1332-1406). Sua fama vem não tanto de 

sua história universal, intitulada Livro de lições (Kitab al-‘ibar), mas sim da introdução a esta, 

Prolegômenos (Muqaddimah). Trata-se de uma filosofia da história de fundo social, em que o 

autor lida com questões de política, vida urbana, economia e conhecimento. Suas ideias foram, 

e continuam sendo, muito influentes tanto no mundo islâmico, sobretudo para os pensadores 

otomanos do século XVII, quanto no mundo ocidental. Sua perspectiva histórica cosmopolita 

pode ser percebida já no início de sua obra, em que ele assevera: 
Deve-se saber que a história, na verdade, é informação sobre a organização 
social humana, que é, em si mesma, idêntica à civilização mundial. Ela lida 
com condições que afetam a natureza da civilização, tais como, por exemplo, 
selvageria e sociabilidade, sentimentos de grupo e as diferentes formas pelas 
quais um grupo de seres humanos alcança superioridade sobre outro (Ibn 
Khaldun apud WOOLF, 2005, p. xliv)197. 
 

Depois do período clássico (séculos VII-XIII) a historiografia islâmica, abalada pelas 

invasões mongóis, reuniu-se sob os auspícios do império otomano. De modo similar à forma 

como a historiografia fora instrumentalizada na China, o império otomano, desde o século XV, 

contratava historiadores para compilar as crônicas oficiais do império. A principal obra deste 

período é Essência das Histórias (Künhü’l-ahbar), de Mustafa Âli (1541-1600), uma história 

universal na tradição muçulmana estabelecida por Ibn Khaldun. De um modo geral, entre os 

séculos XIII-XVI, o mundo muçulmano tinha pouco ou nenhum interesse pela Europa, com a 

exceção daqueles pensadores de orientação mais cosmopolita mencionados acima. Esse 

desinteresse, que beirava ao desprezo, foi sendo alterado já no começo do século XVII, com 

alguns historiadores otomanos demonstrando curiosidade sobre o que ocorria no continente 

europeu. O mais famoso destes é Münedjdjim Bashi (1631-1702), que elaborou uma história 

universal cosmopolita, modelada na obra de Rashid al-Din, que incluía eventos contemporâneos 

que estavam ocorrendo na Europa de então, tais como a Revolução Inglesa (IGGERS, WANG, 

2008).  

                                                        
197  “It should be known that history, in matter of fact, is information about human social organization, which itself 

is identical with world civilization. It deals with such conditions affecting the nature of civilization as, for 
instance, savagery and sociability, group feelings, and the different ways by which one group of human beings 
achieves superiority over another.” 
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Desde o começo do século XVIII o império otomano perdeu a superioridade militar 

frente às potências europeias. A partir de então a historiografia ocidental vai interagir mais 

fortemente com a islâmica/otomana. Isso levou a uma adaptação do modelo europeu e à 

introdução da Europa na historiografia islâmica. À medida em que o império otomano foi se 

inserindo, de modo crescente, em assuntos europeus, o intercâmbio cultural foi sendo sentido 

na historiografia, de modo que se percebe já no século XVIII alguns princípios de modernização 

da historiografia islâmica (IGGERS, WANG, 2008). 

Lembrando-se do que foi apontado no capítulo 1, o desinteresse a respeito da Europa se 

deveu ao fato da posição periférica que essa região ocupava no mundo até o século XVIII, status 

que já estava mudando a partir do século XVII. A inclusão de fontes europeias e de seus 

modelos historiográficos na tradição islâmica desde o século XVIII evidencia a mudança de 

status e o começo do papel central que a Europa vai desempenhar a partir do século XIX no 

cenário global. Um fenômeno similar, de mudança de status dos europeus aos olhos de outros 

povos, ocorreu na China e Japão em meados do século XIX, com a chegada do Comodoro Perry 

na baia de Tóquio em 1854 e com a guerra do ópio na China alguns anos antes. Assim como o 

império otomano a Índia já tinha aprendido a ver os europeus com outros olhos desde meados 

do século XVIII. 

 

2.2.3 Historiografia ocidental 

 

O conceito de “tradição historiográfica” comporta dentro de si uma ampla gama de 

historiografias que, não obstante a presença de elementos gerais comuns, possuem suas 

especificidades que lhes dão um caráter próprio dentro da tradição. Assim, no âmbito da 

tradição islâmica é possível localizar uma historiografia árabe, uma persa, uma norte-africana, 

uma andaluza, uma mughal, uma otomana etc. O mesmo pode ser dito da historiografia 

ocidental. Dentro de uma linha de desenvolvimento relativamente coerente encontra-se uma 

tradição histórica grega, romana, cristã, renascentista, iluminista, científica. 

Os gregos desenvolveram muitas maneiras de lidar com o passado, e entre os seus 

gêneros estão: genealogia, mitografia, etnografia, história, horografia e cronografia. Foi na 

Atenas do século V a.C onde surgiu primeiramente a palavra história (ἱστορία) e os dois 

primeiros historiadores: Heródoto e Tucídides. 

Heródoto (c. 484-420 a.C) teve vários predecessores – entre eles Hesíodo, Helânico de 

Lesbos e Hecateu de Mileto. O que Heródoto fez, que lhe valeu o título de “pai da história 

ocidental”, foi integrar diferentes gêneros narrativos que lidavam com o passado e cunhar o 
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termo ἱστορία, que significava tanto “investigação” quanto “descoberta”, e principalmente 

“pesquisa”. O que chama a atenção em sua obra, relativamente à lógica dual da historiografia, 

é o interesse etnográfico para com o outro, bem como uma visão histórica mais ampla, 

cosmopolita e menos restrita, na qual as guerras Greco-pérsicas são narradas (WOOLF, 

2005)198. 

Tucídides (c.460-395 a.C), por sua vez, fundou um modelo histórico mais restrito, 

focado em eventos nacionais (a Guerra do Peloponeso), de caráter mais político. Ele definiu o 

tom dominante da recepção de Heródoto, sobretudo para os romanos (CARTLEDGE, 1997). É 

essa atenção política para com a história que vai fazer muito sucesso entre os romanos, que não 

vão se atentar tanto para uma versão mais cultural, tal qual o modelo de Heródoto. 

Foram os romanos que criaram o próximo estágio da historiografia ocidental. Além de 

Políbio (200-118 a.C), um grego romanizado, que escreveu sobre a guerra de Roma contra 

Cartago, tem-se também, como precursor, Quintus Fábio Pictor (c. 270-200 a.C). A história, no 

mundo romano, passou a ser associada à experiência de grandes políticos ou generais. Isto fez 

com que o termo “história” deixasse de significar “pesquisa” e se aproximasse do significado 

de uma estória: o fundamental passou a ser não a “investigação”, mas sim a “experiência” de 

quem narrava. A prioridade muda da pesquisa para a retórica e a experiência. Ademais, a 

história se tornou teleológica para os romanos, algo ausente na visão grega, que tinha um forte 

sentido de destino divino para sua cidade e império. Enquanto ciclos de ascensão e queda, 

guiados pela Fortuna, apareciam em muitos escritos gregos, o sentido da história em Roma era 

mais intencional e algo providencial. Talvez se possa dizer que a historiografia romana tenha 

tido um destino similar ao da historiografia islâmica delineado acima. A unidade de um império 

tão vasto criou condições ideais para uma escrita da história de cunho cosmopolita, com Roma 

como centro do mundo e da história universal199. Um exemplo é a obra de Diodoro Sículo (90-

30 a.C), cuja História Universal narrava a história da Grécia e de Roma desde as origens míticas 

até sua época. Com o fim do império, e sua fragmentação, a historiografia também foi 

fracionada, dividida em histórias de diversos povos bárbaros (WOOLF, 2005). 

                                                        
198  Sobre Heródoto e seu interesse etnográfico veja-se: François Hartog, O espelho de Heródoto, ensaio sobre a 

representação do Outro, 1999. 
199  O caso romano mostra como as categorias históricas de cosmopolitismo e paroquialismo não podem ser 

pensadas em termos puros quando postas em prática, onde elas se entremeiam, se confundem. Ao mesmo 
tempo em que a extensão imperial incentivava uma percepção cosmopolita da história, o foco quase que 
exclusivo no império apontava uma tendência paroquialista, em que a história de Roma tem causação 
endógena, sendo desnecessário a consideração de elementos externos. O resultado era uma história universal 
paroquialista. 



135 
 

No período medieval a historiografia que manteve uma relativa unidade foi a 

eclesiástica. Tratava-se de uma historiografia universal ecumênica, ou seja, em que as principais 

causas dos eventos estavam diretamente ligadas a Deus. Esta historiografia era inspirada pelo 

Velho Testamento, bem como pelo sentido histórico escatológico legado da tradição judaica. 

Suas principais questões giravam em torno da fundação e triunfo da religião cristã, bem como 

do eventual retorno do Cristo e do fim da história (WOOLF, 2005). Dentre os autores histórico-

universais do período dois se destacam: Agostinho de Hipona (354-430) e Joaquim de Fiore 

(1132-1202). 
Agostinho rejeitou o vestígio do elemento cíclico na metahistória [história 
universal] cristã sustentado por Origen (da acumulação do mal e de uma 
limpeza periódica de Deus) para postular uma história mundial em sete 
estágios, cujos períodos finalizavam com Noé, Abraão, Davi, o Cativeiro da 
Babilônia e a chegada de Cristo. A era presente, a sexta na história mundial, 
estava passando; e seria seguida por uma época final. [...] Joaquim 
desenvolveu uma doutrina trinitária a partir de seus estudos do Velho 
Testamento e dos Evangelhos; as três idades da história, Antes de Cristo, 
Depois de Cristo e o Milênio, correspondiam às três faces de Deus 
(COSTELLO, 1994, p. 10-11, tradução minha)200. 
 

A associação da perspectiva religiosa com a interpretação da história, resultando numa 

história ecumênica, vai persistir, de forma significativa, na historiografia ocidental pelo menos 

até o século XVIII; ainda que, de forma lenta e gradual, a partir do século XV ela vá perdendo 

sua importância com a influência crescente do secularismo no Renascimento, e posteriormente 

no Iluminismo. 

Fora dos mosteiros não se desenvolveu nenhuma historiografia significativa, o que não 

significa afirmar que não houve obras históricas. De fato, muitas histórias de fundação das 

identidades nacionais no século XIX foram escritas a partir de fontes originárias do período 

medieval. Dos Godos têm-se A origem e as façanhas dos godos (Origine Actibusque Getarum), 

de Jordanes (século VI); dos Francos, a História dos Francos (Historia Francorum), de 

Gregório de Tours (538-594); dos Lombardos, História dos povos Lombardos (Historia gentis 

Langobardorum), de Paulo, o diácono (720-799); e dos anglo-saxões, História Eclesiástica do 

Povo inglês (Historia ecclesiastica gentis Anglorum), de Beda (c. 673-735). Além de obras 

desta natureza, o que floresceu como algo característico no continente europeu foram os anais 

e as crônicas, geralmente em língua vernácula (WOOLF, 2005).  

                                                        
200  “Augustine rejected the vestigial cyclical element in Christian metahistory held by Origen (of the accumulation 

of evil and periodic cleansing by God) to posit a seven-stage world history with periods ending with Noah, 
Abraham, David, the Babylonian Captivity, and the coming of Christ. The present age, the sixth in world 
history, was passing; it would be followed by a final epoch. (…) Joachim developed a Trinitarian doctrine from 
his study of the Old Testament and the Gospels; the three ages of history, Before Christ, After Christ, and the 
Millennium, corresponded to the three persons of God.” 
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Escritos históricos começaram a surgir, para além do escopo restrito dos anais e 

crônicas, entre os séculos XII e XIII, em monastérios como o de Saint Albans, na Inglaterra, e 

Saint-Denis, na França, onde se “desenvolveram tradições de escritos históricos contínuos sobre 

muitas gerações, nas quais uma história universal sumária era frequentemente afixada antes de 

um relato contemporâneo, que, por sua vez, era estendido por escritores subsequentes” 

(WOOLF, 2005, p. xlii, tradução minha)201. 

Este desenvolvimento historiográfico latente na Baixa Idade Média, uma escrita 

histórica mais complexa do que as crônicas e anais, alcançou sua expressão mais acabada nas 

cidades italianas a partir do século XIV. Tal inovação historiográfica fazia parte de um 

movimento histórico mais amplo, o Renascimento. 

Foi Francesco Petrarca (1304-1374) quem elaborou uma visão histórica tripartite, na 

qual o período pós-clássico foi chamado de Idade Média e o século XIV figurava como o fim 

desta e o começo de um novo período. A partir de então, uma série de ocorrências levariam 

profundas transformações à Europa, cujo resultado seria a emergência de uma nova sociedade, 

uma sociedade moderna.  

O historiador inglês Gerald Aylmer, ao considerar desdobramentos historiográficos a 

partir de sua contextualização com eventos históricos maiores, apresenta uma interpretação das 

mudanças ocorridas na historiografia ocidental entre o Renascimento e o Iluminismo, uma 

interpretação bastante significativa para a história global da historiografia: 
No caso do ocidente cristão, entre os séculos XV a XVIII de nossa era, 
certamente não há falta de desenvolvimentos, externos ao ofício e à disciplina 
da história, que possam ser invocados a fim de explicar tais mudanças [na 
prática historiográfica]. [...] [Entre] Tais possíveis influências, obviamente, é 
preciso incluir o movimento cultural e educacional conhecido como 
Humanismo [...]; entre outros é preciso [incluir] o próprio Renascimento, o 
advento da imprensa, as descobertas no mundo não europeu e o 
estabelecimento de impérios coloniais europeus em partes deste, o crescente 
conhecimento e entendimento do mundo natural (queiramos ou não falar de 
uma ‘Revolução Científica’), a Reforma e as divisões e conflitos que a 
seguiram na cristandade ocidental, as mudanças nos métodos de guerra e na 
estrutura administrativa e fiscal do Estado, a mudança de riqueza e poder da 
Europa austral e central para o litoral do Atlântico norte, e os princípios 
eventuais de uma sociedade reconhecidamente ‘moderna’, urbana, comercial 
e parcialmente burguesa, baseada em um sistema econômico capitalista mais 
sofisticado, embora ainda dependendo do trabalho escravo nos impérios 
europeus de além-mar (AYLMER, 1997, p. 236-237, tradução minha)202. 

                                                        
201  “[...] developed traditions of multigenerational continuous historical writing [...] in which a summary universal 

history was often affixed before a contemporary account, which in turn was extended forward by subsequent 
writers.” 

202  “In the case of the Christian West from the fifteenth to the eighteenth centuries of our era, there is certainly no 
lack of developments, external to the craft and discipline of history itself, which might be invoked in order to 
explain such changes. […] Such possible influences must obviously include the cultural and educational 
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Todos estes são eventos históricos – Renascimento, Reforma, Revolução científica, 

Grandes Navegações – cujo desdobramento oferece um contexto que auxilia na compreensão 

das mudanças pelas quais a historiografia ocidental passou. Disto, Aylmer elabora uma 

explicação complexa misturando elementos endógenos e exógenos: as mudanças na 

historiografia ocidental têm como causa, além de processos internos à Europa, as relações deste 

continente com outros. Assim, a historiografia e história do ocidente são inseridas no contexto 

mais abrangente possível, numa historiografia e história do globo. Este processo de inserção 

num contexto com máxima amplitude atingiu seu ápice por volta do século XV, à medida em 

que as Américas são inseridas numa rede de relações com os outros continentes, que por sua 

vez já possuíam redes de intercâmbio cultural e comercial há milhares de anos203. Naturalmente, 

este contexto foi sendo ampliado nos séculos seguintes, com desenvolvimentos significativos 

nos séculos XIX e XX, mas a partir do contato com as Américas ele passou por uma mudança 

de natureza, e não apenas de grau. Todo este processo de globalização foi aprofundado no 

capítulo 1. Cumpre aqui apenas notar que ele gerou reações no âmbito historiográfico, inclusive 

entre os pensadores renascentistas. 

Talvez a diferença mais significativa de reações tenha sido aquela entre Nicolau 

Maquiavel (1469-1527) e seu conterrâneo Francesco Guicciardini (1483-1540). Enquanto 

Maquiavel, inspirado em autores como Lívio, Políbio e Tácito, buscou as raízes de sua cidade, 

Florença, nos primórdios dos tempos bárbaros; Guicciardini, embora também tenha feito sua 

história de Florença, se concentrou em explicar os desdobramentos que haviam causado tantos 

problemas, seja para sua cidade, seja para a Itália, advindos das invasões dos exércitos francês 

e espanhol, que culminou no colapso da independência republicana. Guicciardini elaborou sua 

história investigando em particular a complexidade das relações contemporâneas interestados 

(WOOLF, 2005). 

                                                        
movement known as Humanism; amongst others must be the Renaissance itself, the advent of printing, the 
discoveries in the non-European world and the establishment of European colonial empires in parts of it, the 
increased knowledge and understanding of the natural world (whether or not we wish to speak of the ‘Scientific 
Revolution’), the Reformation and the divisions and conflicts which followed within Western Christendom, 
the changes in the methods of warfare and in the fiscal and administrative structure of the state, the shift of 
wealth and power from southern and central Europe to the North Atlantic seaboard, and the eventual beginnings 
there of a recognizably ‘modern’, urban, commercial and partly bourgeois society, based on a more 
sophisticated capitalist economic system, although still relying on slave labour in the European empires 
overseas.” 

203  Trata-se do ecúmeno afroeurasiático de que fala William McNeill (1998): uma rede de contatos que se 
sustentava especialmente pela Rota da Seda, mas também pelas rotas marítimas no oceano Índico, o golfo 
pérsico, o mar Vermelho e o mar Mediterrâneo, ligando o sul da Europa, o norte e leste da África, a península 
arábica, o subcontinente indiano, a China e as ilhas da Oceania.  
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De um ponto de vista mais filosófico, Manning (2003) argumenta que Maquiavel e 

Guicciardini encararam a mesma questão, a universalidade da condição humana, mas com 

posturas diferentes: o primeiro, olhando para trás, para o período clássico; o segundo, olhando 

para os lados, para as relações contemporâneas. Para Guicciardini, a explicação para a situação 

de Florença não estava somente nos tempos dos fundadores da cidade, mas sim nas relações 

com os contemporâneos, muitos dos quais eram invasores naquele momento. Neste sentido, ele 

estaria mais próximo de Heródoto, enquanto Maquiavel estaria produzindo uma explicação 

histórica nos moldes paroquialistas de Tucídides. Guicciardini tem um interesse mais 

cosmopolita, ele procurou entender a situação de sua cidade, e da Itália como um todo, através 

da relação com outras nações; já Maquiavel trilhou um caminho paroquialista, buscando 

entender a história através de suas raízes, de seus elementos internos. 

McNeill afirma que todo o influxo de informações sobre as Américas e outras partes até 

então desconhecidas do mundo “assaltaram a consciência europeia” (1998, p. 23). A maré de 

informações sobre o Novo Mundo cobrou uma reestruturação da própria história cristã, uma 

vez que era preciso determinar, por exemplo, de qual filho de Noé aqueles povos descendiam. 

Esta reestruturação do conhecimento, diante de novas informações, levou a mudanças não 

apenas na historiografia ecumênica, mas também na historiografia secular de alguns autores 

renascentistas.  

Segundo Patrick Manning (2003), diante de grandes transformações no conhecimento 

as pessoas podem assumir duas posturas básicas: alguns preferem se apoiar no conhecimento 

tradicional e em sua estrutura de saber; outros acabam atraídos pela novidade e por suas 

potencialidades.  Assim, ainda em se tratando de Maquiavel e Guicciardini, Manning afirma: 
Vivendo na mesma cidade que Américo Vespúcio, Maquiavel não tomou 
conhecimento das Américas. Como humanista, ele estava ocupado com o 
caráter individual e com os antigos. Para Guicciardini, um tipo diferente de 
humanista, o contato com as Américas guardava possibilidades de grandes 
mudanças no futuro, mas também implicava uma reconceitualização do 
passado (2003, p. 18, tradução minha)204.  
 

Maquiavel e Guicciardini foram tipos diferentes de humanistas. Maquiavel pode ser 

compreendido como um humanista particularista/paroquialista, enquanto Guicciardini seria um 

humanista universalista/cosmopolita. Maquiavel foi um pensador paroquialista por buscar a 

universalidade da condição humana na sua civilização (ocidental); por sua vez Guicciardini foi 

                                                        
204  “Living in the same city as Amerigo Vespucci, Machiavelli took no notice of the Americas. As a humanist, he 

was concerned with individual character and with the ancients. For Guicciardini, a different sort of humanist, 
contact with the Americas held possibilities for great changes in the future but also prompted a 
reconceptualization of the past.” 
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um pensador cosmopolita por reconhecer que a universalidade da condição humana pode ser 

buscada também em outras culturas.  

Apesar desta vertente interpretativa, que vê todo o potencial da postura cosmopolita de 

Guicciardini, a historiografia renascentista de um modo geral esteve mais inclinada para a 

categoria paroquialista. As fontes de inspiração historiográfica destes autores são os romanos 

que, como foi esboçado mais acima, se fundamentaram no modelo de Tucídides. Leonardo 

Bruni (c.1370-1444), por exemplo, foi um influente historiador do período, ele modelou sua 

historiografia nos autores romanos, particularmente Lívio e Salústio, além de se inspirar 

também em Tucídides, que ele leu diretamente do grego. Ademais, contribuiu para o avanço da 

historiografia ao demarcar claramente as fronteiras entre os anais (advindos tradicionalmente 

do período medieval) e a história, esta última sendo mais preocupada com causas e explicações 

e não vinculada a uma sequência cronológica, distinção esta corporificada em sua História do 

povo florentino (AYLMER, 1997). 

Esta tendência historiográfica de inclinação paroquialista parece ficar mais evidente nos 

autores renascentistas e no desdobramento da historiografia até o século XVII. Depois do 

Renascimento, uma série de eventos – a Reforma, as Guerras Religiosas e as turbulências 

políticas em que os Estados europeus estavam sendo gestados – parece ter fortalecido, no 

contexto historiográfico, diversos partidarismos. É seguro afirmar que a historiografia ocidental 

dos séculos XVI e XVII foi amplamente influenciada pelos acontecimentos político-religiosos 

do período. De modo que será possível distinguir uma historiografia luterana, uma católica, 

outra calvinista etc. (AYLMER, 1997). 

 Diante de tantas agitações, de que a Europa fora tomada, parece ter havido pouco 

espaço para uma historiografia autenticamente cosmopolita. Evidentemente, obras histórico-

universais tiveram lugar no período, através de autores como Jean Bodin205 (1530-1596) e seu 

Método para a fácil compreensão da História, e Sir Walter Raleigh (c. 1552-1618), que 

escreveu sua História do Mundo (COSTELLO, 1994). Não obstante isso, e apesar da 

curiosidade crescente em relação às maravilhas de além-mar, uma historiografia universal, uma 

tradição de pensamento histórico guiado pelo cosmopolitismo, só pôde encontrar condições 

ideais de existência no século XVIII. 

                                                        
205  Jean Bodin, em pleno século XVI, já conhecia e fazia referência à tradição historiográfica islâmica. Iggers e 

Wang (2008), que mencionam esse dado, pretendem com isso explicitar que o intercâmbio cultural nunca foi 
unidirecional. Apesar da influência marcante do ocidente sobre outras tradições históricas a partir do século 
XIX, a relação entre elas era preexistente e multidirecional. Nada que fosse determinante e que alterasse o 
curso autônomo de seus desenvolvimentos, mas o contato já existia, estava lá. O mesmo é válido para o 
desenvolvimento da historiografia moderna durante e depois do século XIX, cuja história não pode ser reduzida 
a uma simples imposição ocidental às tradições historiográficas islâmica, chinesa, entre outras. 
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Certamente, esta historiografia universal setecentista foi resultado de um processo que 

teve início nos séculos anteriores, à medida em que a visão de mundo europeia foi se 

expandindo a cada novo porto alcançado, a cada novo entreposto comercial fundado. Mas seu 

reflexo na historiografia foi tardio, relativamente a outros âmbitos, tais como o pensamento 

político. 
As relações da Europa cristã com o mundo não europeu forneceram um 
estímulo, mais ou menos concorrente mas distinto, ao pensamento e escrita 
históricos. [...] As viagens de descoberta e as aventuras e conquistas dos 
espanhóis nas Américas Central e do Sul produziram alguns vívidos escritos 
históricos. [...] Todavia, pode-se argumentar que o contato com não europeus 
teve uma influência maior no pensamento político e moral do que em uma 
escrita histórica franca (AYLMER, 1997, p. 245, tradução minha)206. 
 

Uma outra mudança significativa, do ponto de vista de uma história global da 

historiografia, foi que, pela primeira vez, o modelo ocidental de escrita da história começou a 

se expandir para regiões fora do continente europeu, exercendo influência sobre a forma como 

missionários e nativos escreviam, no caso americano, sobre as eras pré e pós-conquista. É o 

caso, no século XVII, de Felipe Guamán Poma de Ayala (c. 1534-1615), um ameríndio, e Inca 

Garcilaso de la Vega (1539-1616), um mestiço, ambos influenciados pelo dominicano 

Bartolomé de Las Casas (1474-1566), bem como de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl (1578–

1650). Para o caso asiático, as coisas foram diferentes; no período que vai do século XV até 

meados do século XIX, devido às políticas de fechamento de fronteiras – tanto na China quanto 

no Japão – todo registro histórico a respeito destes países advinha dos relatos de alguns 

missionários que conseguiram se instalar na China e de navegantes holandeses, os únicos que 

tinham autorização para comerciar nos portos japoneses (WOOLF, 2005). Deste modo, a 

influência da historiografia ocidental foi primeiro sentida nas Américas, no século XVII, 

demorando mais alguns séculos para se fazer presente na Ásia207. 

Para encerrar este tópico, resta agora delinear os desenvolvimentos na historiografia 

ocidental em sua versão iluminista, versão em que a tendência cosmopolita foi mais 

amplamente difundida. Como afirmado mais acima, o processo de emergência de uma 

historiografia universal setecentista começou alguns séculos antes. Ela é resultado de um longo 

esforço de reestruturação do pensamento ocidental, iniciado com o Renascimento e continuado 

                                                        
206  “The relations of Christian Europe with the non-European world provided a more or less concurrent but distinct 

stimulus to historical thought and writing. (…) The voyages of discovery and then the adventures and conquests 
of the Spaniards in Central and South America produced some vivid historical writing (…) It might, none the 
less, be argued that contact with non-Europeans had a greater influence on political and moral thinking than 
on straightforward historical writing.” 

207  Sobre as diferenças da relação entre a Europa, as Américas e a China, cf. Serge Gruzinski, A águia e o dragão, 
ambições europeias e mundialização no século XVI, 2012. 
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com a Revolução Científica do século XVII, que começou em áreas como a física, a botânica, 

e desdobrou na filosofia e na historiografia. Nas palavras de McNeill:  
[...] um fluxo de informação sobre as Américas e outras regiões da terra até 
então desconhecidas assaltou a consciência europeia. [...] [Pensadores 
europeus] exploraram novos campos de conhecimento, acumularam mais e 
mais informação sobre o passado e sobre partes distantes da Terra, evitando a 
questão de como articular todos os novos dados. Isto permaneceu o caso até o 
século XVIII, quando esforços radicais para organizar sistematicamente o 
conhecimento empírico (estimulados parcialmente pelo sucesso espetacular 
de Newton na física e astronomia) começaram a ter sucesso aparente, como 
no caso da botânica (1998, p. 23, tradução minha)208. 
 

Enquanto a botânica teve Lineu (1707-1778), e a filosofia Kant (1724-1804), no campo 

da história surgiram vários autores que sentiram a necessidade de sistematizar o conhecimento 

histórico adquirido até então; se não no sentido de uma compilação de todo saber histórico, nos 

moldes da Enciclopédia francesa, pelo menos no sentido de explicar suas linhas fundamentais, 

suas determinações universais, em suma, seu sentido. De todo este movimento surgiram 

importantes obras de escopo histórico-cosmopolita, que à época receberam a designação de 

filosofia da história, criada por Voltaire, ou então de história universal, comum na Inglaterra e 

Alemanha. 

Pode-se argumentar que a principal meta da historiografia iluminista tenha sido a busca 

pelo equilíbrio entre conhecimento erudito e a filosofia, uma filosofia da história, algo 

relativamente distinto do que havia sido feito até então. Dois séculos de viagens e expansão 

marítima levaram a maioria dos historiadores a colocar sob suspeita aquilo que se tinha 

estabelecido e a adotarem uma abordagem comparativa no estudo do passado. Afinal de contas, 

nem toda filosofia e visão de mundo havia se desenvolvido a partir das origens greco-romanas.  

Este foi o caso de Voltaire (1694-1778), cujo Ensaio sobre os costumes e o espírito das 

nações elaborava uma análise de várias instituições e costumes, inclusive de civilizações não 

ocidentais, como a chinesa. Segundo Costello (1994), Voltaire contribuiu para uma perspectiva 

relativista a respeito das civilizações, traçando, ainda no Ensaio, uma história do progresso do 

espírito humano em que o “Progresso” era a antítese da “Providência”. Com isto, Voltaire 

autonomiza a ideia de progresso – que até então estava enraizada na interpretação da tradição 

historiográfica ecumênica, fundada na visão escatológica judaico-cristã – e oferece como seu 

                                                        
208  “[…] a flood of information about the Americas and other formerly unknown parts of the earth assaulted 

European consciousness. […] explored new fields of knowledge, accumulated more and more information 
about the past, and about far parts of the earth, and dodged the question of how to fit all the new data together. 
This remained the case until the eighteenth century when radical efforts to organize empirical knowledge 
systematically (stimulated partly by Newton’s spectacular success in physics and astronomy) began to meet 
with apparent success in such fields as botany.” 
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substituto uma visão radicada no espírito humano, uma historiografia racional, inspirada nos 

avanços conquistados pela humanidade a partir de seu esforço próprio, de seu protagonismo 

histórico. 
A noção de que existe um progresso cumulativo nos eventos humanos tem 
sido um tema recorrente na história por séculos, embora tipicamente atribuído 
a um plano divino, como no caso da visão do tempo escatológico judaico-
cristão. No século XVIII, o progresso como um princípio organizador passou 
a existir como algo próprio (WOOLF, 2005, p. liii, tradução minha)209.  
 

Além do Ensaio, Voltaire produziu outras obras históricas, como a História de Carlos 

XII, de caráter mais político e militar, além de A era de Luís XIV, em que buscou retratar a 

sociedade na qual Luís XIV estava inserido, através de um escopo mais amplo, considerando 

também aspectos econômicos, artísticos e científicos; como um material relevante para uma 

visão cosmopolita pode-se citar seu artigo sobre “História” para a Enciclopédia, organizada por 

Denis Diderot (1713-1784) (AYLMER, 1997). De acordo com Patrick Manning (2003), as 

obras de Voltaire formam uma história cosmopolita de múltiplos volumes, os quais começa 

com apontamentos concisos sobre a China e o mundo muçulmano e continua até uma narrativa 

sobre a Europa, desde Carlos Magno até Luís XIV; de tudo isto, percebe-se sua filosofia da 

história e o modo segundo o qual “Voltaire assim permanece dentro da tradição humanista, 

embora ele o faça com um ávido interesse em um ampla variedade de sociedades humanas.” 

(MANNING, 2003, p. 22, tradução minha)210. Neste sentido, Voltaire talvez possa ser tomado 

como um humanista universalista ao modo de Guicciardini, tal como este fora delineado mais 

acima, pois sua filosofia da história assume um caráter cosmopolita ao buscar o progresso do 

espírito humano em diversas culturas, e não exclusivamente na ocidental. 

Saindo da França, vejamos como a historiografia setecentista se desenvolveu sob o título 

de história universal na Inglaterra e na Alemanha. 

A história universal era basicamente uma compilação dos relatos de viagens, de 

portugueses e holandeses principalmente, nos séculos XVI e XVII. Ela foi particularmente 

comum na Inglaterra, onde a história universal se referia ao conjunto de histórias e narrativas 

acumuladas de todos os lugares possíveis, denotando aí uma inclinação de tendência 

cosmopolita. Tais histórias não passavam de uma narrativa colonial impressionista, sem muita 

reflexão sobre a natureza e o sentido da condição humana, algo que será feito pelos filósofos 

                                                        
209  “The notion that there is a cumulative progress in human events had been a recurring theme in history for 

centuries, though typically ascribed to a divine plan as in the Judeo-Christian eschatological view of time. In 
the eighteenth century, progress as an organizing principle really came into its own.” 

210  “Voltaire thus remained within the humanistic tradition, yet he did so with an avid interest in a wide range of 
human societies.” 
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da história. A mais importante obra deste estilo é a História Universal (Universal History), 

publicada em 65 volumes entre os anos de 1736-1747, por George Sale, George Psalmanzar e 

Archibald Bower, entre outros. Outra obra exemplar é Uma nova coleção geral de viagens e 

descobertas (A New General Collection of Voyages and Travels), publicada em 4 volumes por 

Thomas Astley, entre 1745-1747 (MANNING, 2003).  

Na Alemanha um tipo diferente de história universal foi produzido, gerando uma 

historiografia que se baseava, entre outras coisas, nos documentos reunidos na história universal 

inglesa, mas que buscava ir adiante mediante uma reflexão sobre o sentido filosófico da 

diversidade de culturas na Terra, tratava-se da Universalhistorie (história universal) (O’BRIEN, 

2006). A Escola de Göttingen reuniu os principais autores: Johann Christoph Gatterer (1727–

1799) e August Ludwig Schlözer (1735–1809), cujas obras de destaque foram Esboço da 

História Universal em toda a sua extensão (Abriß der Universalhistorie in ihrem ganzen 

Umfange) e Apresentação de sua História Universal (Vorstellung Seiner Universalhistorie), 

respectivamente. Sobre este último, e sua relação com a versão inglesa da história universal, 

Iggers e Wang alegam: “Schlözer contrasta uma história mundial que é um ‘agregado’ de todas 

as histórias especiais – implicitamente uma crítica à História Universal inglesa – com uma que 

procura construir ‘um sistema no qual o mundo e a humanidade são uma unidade’” (2008, p. 

61, tradução minha)211.  

Uma das maiores contribuições da escola de Göttingen foi questionar a cronologia cristã 

– cuja influência na historiografia, apesar de reduzida, ainda era visível – e inserir a história 

europeia no contexto da humanidade, da qual faziam parte as histórias de outras culturas, tais 

como o mundo muçulmano, o americano, o asiático, o africano etc. A consequência imediata 

disto foi a elaboração de uma historiografia autenticamente cosmopolita, não eurocêntrica 

(FUCHS, STUCHTEY, 2002). 

Johann Gottfried Herder (1744–1803) trilhou um caminho análogo ao da Escola de 

Göttingen. Suas obras visavam criticar uma perspectiva histórica que situava a cultura europeia 

como a mais avançada, como a única civilização em meio a um mar de povos selvagens e 

bárbaros. Essa leitura mais eurocêntrica da história advinha das filosofias da história que 

interpretavam a diversidade de culturas humanas sobre um único e mesmo sentido; neste, a 

Europa estava na posição mais avançada e as outras culturas vinham logo atrás, estando no 

estágio da barbárie ou, pior ainda, da selvageria. Em parte, este tipo de leitura incidia de uma 

                                                        
211  “Schlözer contrasts a world history which is an ‘aggregate’ of all special histories – implicitly a critique of the 

English Universal History – and one which seeks to construct a ‘system in which the world and mankind are a 
unity’.” 
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interpretação rígida, isto é, pouco crítica, das fontes sobre as quais as filosofias da história 

setecentistas se fundamentavam, a saber, a impressão causada por culturas distintas nos 

viajantes europeus ao redor do mundo que, inspirados por um etnocentrismo básico, tomavam 

frequentemente o outro como inferior, atrasado, incivilizado. A posição defendida por Herder, 

portanto, implicava numa visão mais ou menos igualitária das culturas, ou seja, sua filosofia da 

história pautava-se sobre um conceito de humanidade compartilhado por todas as nações, de 

modo que não havia espaço para situar uma enquanto superior a outra. Na história humana, 

portanto, todas as culturas estavam no mesmo patamar (FUCHS, STUCHTEHY, 2002). 

A historiografia setecentista é constituída por elementos, ao menos aparentemente, 

controversos: cosmopolitismo e eurocentrismo. Esta é uma questão que será decisiva para o 

desenvolvimento da historiografia nos séculos seguintes, sobretudo para a distinção entre 

história mundial e história acadêmica, como veremos no tópico 2.4. Por ora, é preciso manter a 

questão do eurocentrismo em suspenso, deixando-a tal como ela foi meramente aludida acima. 

Sobre o cosmopolitismo, Bruce Mazlish pontua: 
Não é demais afirmar que os impérios mercantes, junto com os 
desenvolvimentos na ciência e filosofia, ajudaram a criar as condições, no 
século XVII, que levaram ao Iluminismo inicial e a tudo que daí se seguiu, 
inclusive um senso de cosmopolitismo (2006, p. 10, tradução minha)212. 
 

Mazlish sintetiza assim todo o contexto em que a historiografia setecentista se constituiu 

como um foro privilegiado para a emergência de uma historiografia cosmopolita. Houve, 

evidentemente, toda uma gama de desenvolvimentos internos, como o Renascimento, a 

Revolução Científica, entre outros, mas houve também, como Aylmer (1997) destacou, 

elementos externos ao continente europeu, como as relações com os povos de além-mar, que 

contribuíram para a formatação de uma historiografia ocidental, no século XVIII, que pôde 

desenvolver todo o potencial cosmopolita iniciado lá atrás com Heródoto. 

Em síntese: a antiguidade greco-romana possuiu dois modelos historiográficos básicos, 

representados pela abrangência de Heródoto e profundidade de Tucídides. O primeiro primava 

pela inclusão de elementos estrangeiros, o segundo pela precisão endógena. A história de Roma 

de Lívio aproxima-se da abrangência de Heródoto, já Políbio aspirou a combinar o rigor de 

Tucídides com o escopo de Heródoto. Embora impossível de igualar, a precisão de Tucídides 

foi mais fácil de imitar do que a abrangência de Heródoto, em especial o foco político-militar 

exemplificado por Tucídides. Esses dois modelos históricos atravessaram os séculos, com uma 

                                                        
212  “It is not too much to claim that the merchant empires, along with developments in science and philosophy, 

helped create the conditions in the seventeenth century that led to the early Enlightenment and all that follows 
from that, including the sense of cosmopolitanism.” 
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tendência paroquialista secular no medievo, ao lado de uma história ecumênica levemente 

cosmopolita. Nos séculos XV e XVI, o retorno aos clássicos levou a uma releitura 

historiográfica inspirada nos autores romanos, mais inclinados ao estilo paroquialista, embora 

Guicciardini despontasse como uma figura de contracorrente produzindo uma historiografia 

cosmopolita segundo seu humanismo universalista. A visão enciclopédica do século XVIII, 

querendo abraçar o conhecimento do mundo inteiro, primou pela abrangência de Heródoto, 

configurando-se assim a filosofia da história e a história universal, o que não impediu a criação 

de historiografias paroquialistas, mantendo viva a tensão entre as duas categorias. Já a 

historiografia cientificista do século XIX, tão afinada com os ideais nacionalistas dos Estados-

nação, em seu momento de consolidação no oitocentos, primou pelo modelo de Tucídides. 

Do ponto de vista de uma história comparada Iggers e Wang (2008) sugerem três 

elementos transversais que podem ser encontrados nas três maiores tradições historiográficas: 

1) modelos clássicos; 2) religião e 3) estrutura institucional. Estes elementos possibilitam uma 

abordagem comparativa das historiografias apontando suas semelhanças a partir das quais as 

diferenças podem ser destacadas. Os modelos clássicos seriam Heródoto e Tucídides, para o 

ocidente, al-Tabari e Ibn Khaldun, para a tradição islâmica, e Sima Qian para a China. A religião 

cristã e o islamismo também foram (e, por vezes, ainda são) fortes influências na escrita da 

história de suas respectivas tradições, sobretudo para a historiografia ocidental medieval e para 

a islâmica até bem avançado no século XIX. Na China, o Budismo, embora tenha guiado alguns 

historiadores, não foi tão influente quanto o Confucionismo, como ideologia oficial de Estado. 

Por fim, a estrutura institucional, que serve de suporte para a escrita da história, foi surgir no 

ocidente no âmbito do século XIX nas universidades financiadas pelos Estados-nação, no 

império otomano a tradição histórica foi financiada pelos imperadores desde o século XV, e a 

tradição chinesa já possuía um Escritório de História no século VII. Todavia, é o modelo 

ocidental de disciplina histórica que se globaliza e transforma as instituições prévias, no leste 

asiático como no mundo islâmico, segundo os parâmetros de uma historiografia acadêmica 

moderna. Essa globalização da historiografia moderna está inextricavelmente vinculada com a 

conquista da hegemonia global pelo ocidente durante o século XIX (SACHSENMAIER, 2011). 

Diante disto, parece ser válido sugerir que a tensão entre as categorias do cosmopolitismo e do 

paroquialismo é um quarto elemento transversal. Ela se desdobrou autonomamente nas três 

tradições até o século XVIII e, diante de um processo global de emergência de uma 

historiografia moderna, a tendência paroquialista convergiu nas três tradições levando a uma 

marginalização de histórias cosmopolitas. 
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2.3 Cientificismo e nacionalismo: a historiografia acadêmica do século XIX 

 

O historiador inglês Michael Bentley – no livro por ele organizado, de 1997, Guia da 

Historiografia (Companion to Historiography) – afirma que a historiografia passou por 

profundas mudanças nos últimos séculos. Segundo ele, uma das principais mudanças pode ser 

traduzida no fato de que ela perdeu seu caráter de “descrição sofisticada” para assumir o de 

uma “discussão explanatória”. Esta mudança levantou difíceis questões sobre a natureza da 

historiografia, sobre o que os historiadores escreviam e porque os historiadores do passado o 

faziam diferente.  

Tal mudança sofrida pela historiografia traduz com precisão a ordem de eventos que 

ocorreram no ocidente entre o final do século XVIII e começo do século XIX. Tratou-se de uma 

mudança radical na historiografia ocidental, uma mudança que podia ser sentida como um abalo 

secundário de um tremor maior, mais forte, a Revolução Francesa – seguida de perto pelas 

guerras napoleônicas e pela Restauração – que afetou a economia, a política, a sociedade, e os 

ideais que os fundamentavam. “Não há dúvida de que a Revolução Francesa e o regime 

napoleônico que se seguiu mudaram fundamentalmente as condições sobre as quais a história 

era estudada, escrita e lida no ocidente.” (IGGERS, WANG, 2008, p. 69, tradução minha)213. 

A natureza da mudança ocorrida neste período também fora objeto de estudo do 

historiador alemão Reinhart Koselleck. Em Futuro Passado (2006) percebe-se que esta 

mudança implica na emergência da modernidade europeia. Uma sociedade moderna surge deste 

conjunto de transformações, é verdade, mas não só isso: uma forma de pensar, de compreender 

e empregar a história também emerge destes eventos, uma nova historiografia. No espaço de 

língua alemã Koselleck registra a substituição do termo Historie por Geschichte. Essa 

substituição, operada por uma série de fatores, resultou na mudança do objetivo pedagógico da 

história. O termo Historie se associava ao famoso topos de Cícero “historia magistra vitae”: 

“Assim, ao longo de cerca de 2 mil anos, a história teve o papel de uma escola, na qual se podia 

aprender a ser sábio e prudente sem incorrer em grandes erros.” (KOSELLECK, 2006, p. 42). 

Vê-se então que a historiografia ocidental, até o século XVIII, enxergou na história uma 

função moral, normativa. Talvez se possa dizer que o topos ciceroniano se assemelhe ao caráter 

moral na historiografia chinesa, na orientação confucionista do papel da historiografia 

sintetizado em “elogio e censura”, e também encontre paralelo na historiografia islâmica 

baseada na tradição do hadith. Esse topos só vai ser substituído à medida em que o ocidente se 

                                                        
213  “There is no question that the French Revolution and the Napoleonic regime which followed it fundamentally 

changed the conditions under history was studied, written and read in the West.” 
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moderniza, um processo de modernização de natureza tal que elimina a função moral como 

elemento principal da historiografia no ocidente. De modo semelhante, mas jamais idêntico, a 

modernização vai atuar na historiografia chinesa e islâmica, e também nas tradições menores, 

ao transformar características tradicionais em modernas, recebendo configurações distintas de 

acordo com as tradições em jogo. No caso do ocidente, a história deixa de ter uma função moral 

para adquirir uma função epistemológica, para se tornar uma “discussão explanatória”. 

Em contraposição a esta postura moderna os historiadores renascentistas, seguindo a 

herança clássica, partilhavam da:  
[...] crença na história como uma forma de moralidade aplicada, como 
filosofia ensinando pelo exemplo. Assumia-se que o comportamento humano 
era constante em todos os tempos e lugares, e que as personagens e situações 
retornavam de tempos em tempos com poucas variações, salvo os nomes, 
datas e localizações (AYLMER, 1997, p. 238, tradução minha)214. 
 

Só um pensamento moderno, que vê o presente como essencialmente distinto do 

passado, que se pauta na categoria do Progresso, pôde produzir outra perspectiva, abolindo 

assim a aplicabilidade moral do passado215. O sentido moderno da história difere tanto do 

sentido cíclico clássico e renascentista quanto do sentido linear-escatológico da historiografia 

cristã ecumênica. O futuro está em aberto, de modo que a historiografia não pode mais se 

                                                        
214  “(…) the belief in history as a form of applied morality, as philosophy teaching by example. This was to assume 

that human behavior was constant in all times and places, and that characters and situations recurred from age 
to age with little variation save names, dates and locations.” 

215  Ainda sobre a noção de Progresso e a forma como ela moldou a historiografia no século XIX, O’Brien afirma: 
“As presunções hegelianas, da Europa amadurecendo como Ocidente que representava o modelo de 
modernidade e progresso, tornaram-se presentes nos escritos da maioria dos historiadores que, implícita e por 
vezes explicitamente, derivavam essa suposição de uma sucessão de cientistas sociais canônicos; incluindo 
Malthus, Hegel, Tocqueville, Saint Simon, Comte, Mill, Spencer, Marx e Weber. As teorias formuladas por 
essa famosa linha de intelectuais exemplificam uma tradição na história do pensamento europeu que postula 
que a evolução social é natural e imanente em uma civilização, país, região, sociedade, ou outra unidade em 
consideração, mesmo quando pode ser pontuada por reconhecidos interlúdios de estase ou regressão. A História 
exibe tendências que são direcionais e necessárias para a realização de algumas metas abrangentes pré-
selecionadas: o equilíbrio nas taxas de crescimento populacional nas inquietações de Malthus; o espírito da 
liberdade universal abraçada por Hegel; as instituições democráticas vistas (embora de forma ambivalente) 
como a onda do futuro por Tocqueville; a tecnocracia de Saint Simon; o conhecimento científico universal na 
visão de Comte; a liberdade individual como exaltada por Mill; a sociedade sem classes predita por Marx; e as 
racionalidades detectadas por Weber em suas comparações entre civilizações” (2006, p.12, tradução minha). 

“Hegelian presumptions that Europe maturing into the West represented the model for modernity and progress 
became present in the writings of most historians, who implicitly, and often explicitly, derived that assumption 
from a succession of canonical social scientists, including Malthus, Hegel, Tocqueville, Saint Simon, Comte, 
Mill, Spencer, Marx and Weber. Theories formulated by this famous line of intellectuals exemplify a tradition 
in the history of European thought that posits that social evolution is natural and immanent in a civilization, 
country, region, society or other unit under consideration, even when it may be punctuated by recognized 
interludes of stasis or regression. History exhibits trends that are directional and necessary for the realization 
of some pre-selected overarching goal: equilibrium rates of population growth in the anxieties of Malthus; the 
spirit of universal freedom embraced by Hegel; democratic institutions seen (however ambivalently) as the 
wave of the future by Tocqueville; Saint Simon’s technocracy; universal scientific knowledge in the vision of 
Comte; individual liberty as extolled by Mill; the classless society predicted by Marx; and the rationalities 
detected by Weber in his comparisons across civilizations”. 
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sustentar em um objetivo pedagógico; o que vai entrar como seu substituto é um objetivo 

epistemológico, de onde, no século XIX, irá emergir uma historiografia científica moderna. 

Apesar de apresentar uma distinção em relação à historiografia tradicional, com seu 

topos ciceroniano, a historiografia do oitocentos retoma ao menos um elemento clássico, a 

saber, o conceito grego de história enquanto pesquisa, deixando de lado seu caráter de 

“descrição sofisticada” baseado na experiência e erudição, tão comum entre os autores romanos. 

Ao longo do século XIX a história passará por um processo de metodização, sistematização e 

profissionalização, que a transformará numa disciplina acadêmica e científica216. Sobre este 

processo, e a recuperação do sentido grego da história, Aróstegui afirma: 
Se, em todo o caso, o século XIX tem uma importância transcendental para as 
origens da disciplina da historiografia em seu estado atual, isso se deve ao fato 
de que nele ocorreu sobretudo um fenômeno único, na realidade, mas de 
manifestações complexas. Referimo-nos ao abandono das concepções sobre a 
História e sua escrita, ligadas tanto à teologia como às belas artes, que haviam 
conformado a tradição europeia praticamente desde o Renascimento e, talvez, 
cabe dizer, desde a própria Grécia clássica. As diversas escolas e correntes 
historiográficas do século XIX coincidem, pelo menos, em uma coisa [...]: em 
deixar de considerar que a História é uma crônica baseada nos testemunhos 
que nos têm sido transmitidos pelas gerações anteriores para passar a ser uma 
pesquisa, com o que, justamente, a própria palavra História recupera seu 
sentido original na língua grega: pesquisa (2006, p. 106). 
 

Contudo, isso não significa afirmar que o processo de conformação do saber histórico 

em uma disciplina tenha sido algo particular e específico do século XIX, como se a 

historiografia deste século fosse uma ruptura absoluta com a historiografia ocidental anterior. 

Toda uma tradição de crítica documental – tradição esta que também esteve presente e foi 

marcante nas historiografias islâmica e chinesa, esta última através da Escola Evidencial – 

iniciada, no ocidente, com os autores renascentistas (como Lorenzo Valla), e levada adiante nos 

séculos seguintes (com Jean Mabbilon, por exemplo), acabou culminando na Escola Metódica 

do século XIX e em várias outras conformações historiográficas do período. Apesar de se 

abandonar a ideia de que a história é uma arte erudita, ligada às belas artes, que serve para a 

instrução, não houve um abandono semelhante no que tange à abordagem metódica das fontes 

                                                        
216  E isso não só no ocidente. Nos mundos islâmico e chinês esse processo também vai ocorrer. Um exemplo disso 

são as universidades modernas que vão surgir nos dois mundos em fins do século XIX e começo do século 
XX: Tóquio (1877), Pequim (1898), Istambul (1900), Cairo (1908). Isso explicita que a historiografia moderna 
não é uma exclusividade ocidental, ela experimentou formas não ocidentais de modernização, com influência 
do ocidente, é verdade, mas sempre mediante uma adaptação criativa geradora de sincretismos. Para Iggers e 
Wang: “Sincretismo, ou os diálogos entre o tradicional e o moderno, o nativo e o estrangeiro, antes constituiu 
um tema recorrente no processo de transformação moderna da escrita histórica em todas as regiões não-
ocidentais” (2008, p.139, tradução minha). 

“Syncretism, or the dialogues between the traditional and modern, native and foreign, rather constituted a recurrent 
leitmotif in the process of the modern transformation of historical writing across non-Western regions.” 
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do passado. Talvez essa abordagem metódica, ligada à crítica documental, não servisse mais 

para se levar à instrução, mas ela seguramente servia para a produção do conhecimento histórico 

científico (IGGERS, WANG, 2008). 

Se, do ponto de vista filológico, houve uma certa continuidade na tradição histórica o 

mesmo não se pode dizer da relação entre história e filosofia. Uma das características mais 

marcantes da historiografia oitocentista é sua crítica contundente à filosofia da história do 

século anterior. Isso se deve, basicamente, a dois elementos: ao avanço das conquistas 

científicas e à historiografia da Restauração. 

Como já fora apontado mais acima com McNeill (1998) e Aylmer (1997), a Revolução 

Científica do século XVII inaugurou um movimento de investigação e explicação do mundo 

que, além disso, visava à organização sistemática do conhecimento científico. Em A filosofia 

do iluminismo, Cassirer (1992) fala de uma transição, em curso no século XVIII, em que a 

filosofia passou de um esprit de système, em que através da razão abstrata se devia reduzir a 

realidade a um sistema, a um esprit systématique, um espírito que enfatizava a aplicação 

sistemática de métodos indutivos na investigação científica. E não foi apenas a filosofia que 

passou a incorporar uma atitude científica, o mesmo ocorreu com diversas áreas do saber, como 

a filologia, a botânica, e, no começo do século XIX, a história. 
Olhando a partir de 1800 torna-se possível discernir aglomerados de 
historiografia separados por aqueles polos e linhas de força que os 
circundavam [iluminismo e romantismo]. Sob a influência iluminista, 
facilmente podemos traçar as origens de uma escola, predominantemente, mas 
não exclusivamente, francesa, que buscou ver a história como uma ciência 
social. Este é o mundo de Comte e Taine, de Fustel de Coulanges e Gabriel 
Monod, de Thomas Buckle na Inglaterra e de um círculo de americanos 
(BENTLEY, 1997, p. 395, tradução minha)217. 
 

Michael Bentley (1997) fala ainda de um “ímpeto científico” que, tendo emergido no 

século XVII, dominou o ambiente europeu no século XVIII, mas no âmbito da historiografia 

ele só foi sentido em toda sua força a partir da segunda metade do século XIX. A primeira 

metade é dominada por historiadores fundadores de suas respectivas tradições nacionais, 

herdeiros da historiografia romântica da Restauração. A historiografia oitocentista estava 

atravessada pela tensão entre o pensamento iluminista e o romântico: o primeiro ressaltava o 

caráter científico da prática historiográfica, o segundo surgira como uma reação a este.  

                                                        
217  “Looking forward from 1800 it becomes possible now to discern clusters of historiography separated by those 

poles and the lines of force surrounding them. To the Enlightenment’s influence we can readily trace the origins 
of a school, predominantly but not exhaustively French, that wished to see history as a social science. This is 
the world of Comte and Taine, of Fustel de Coulanges and Gabriel Monod, of Henry Thomas Buckle in England 
and a coterie of Americans.” 



150 
 

No contexto da resistência ao regime napoleônico, e dos anos posteriores a ele, o 

pensamento romântico ganhou força aliado a uma ideologia que será característica constitutiva 

da disciplina histórica em gestação, bem como fora do próprio romantismo, o nacionalismo. As 

ideias iluministas foram associadas às conquistas dos exércitos franceses, e da mesma forma 

como as Guerras de Libertação (1813-1814) serviram para repelir estes últimos a historiografia 

romântica repeliu os primeiros (IGGERS, WANG; 2008; BENTLEY, 1997)218. 

Com efeito, percebe-se uma mudança na lógica dual da historiografia neste período. A 

historiografia romântica rompe com o ideal da filosofia da história e também da história 

universal – seja em sua versão inglesa ou alemã – tal como praticado no século XVIII. Tratava-

se então de produzir uma historiografia científica e não mais filosófica; o que implicava em 

substituir uma abordagem pautada na “igualdade dos homens como princípio universal válido 

em todos os tempos” pelo enfoque na nação como “uma comunidade inclusiva enraizada no 

passado” e “agora percebida como central ao curso da história”, era a “descoberta da nação 

como a força-chave na história moderna” (IGGERS, WANG; 2008, p. 71, tradução minha)219. 

Enquanto a historiografia iluminista buscava uma compreensão da História, numa abordagem 

cosmopolita, sua contraparte oitocentista rejeitou esta tarefa e passou a se ocupar da história 

dos Estados-nação, assumindo um estilo marcadamente paroquialista. 

O desafio representado pelas invasões napoleônicas não foi sentido apenas em solo 

europeu. Além de tropas francesas terem desembarcado no Egito em 1798, houve diversos 

outros territórios em África e Ásia que foram ostensivamente ocupados por exércitos europeus 

ao longo do século XIX. Sobre o impacto global da ofensiva imperialista europeia nas tradições 

historiográficas, Patrick O’Brien afirma: 
Somente após aquela profunda conjuntura na história mundial, de 1783-1825, 
que historiografias de todas as partes do mundo, de formas e graus 
curiosamente diferentes, se tornaram preocupadas com a ascensão geopolítica, 
tecnológica e política do Ocidente, e ocasionalmente usaram estudos 
comparativos para ver como escapar de seu abraço todo-poderoso. Este 
distúrbio verdadeiramente maciço ao que, por milênios, havia sido um 
equilíbrio multipolar de riqueza, poder político e reivindicações de 
superioridade cultural, chegou à maturidade abruptamente. Ele se intensificou 
década após década, e influenciou não apenas os temas e problemas 
selecionados para investigação por parte de estudiosos engajados em escrever 

                                                        
218  Assim, a disciplina histórica hoje, por continuar fortemente ligada ao paradigma do Estado-nação, ainda faz 

com que os historiadores torçam o nariz para qualquer tentativa de produção de uma metanarrativa. Junto a 
isso, a descrença romântica nos ideais universais iluministas vai reverberar lá na frente, na segunda metade do 
século XX, na crítica do pensamento pós-moderno à metanarrativa, como se verá no capítulo 3. Sobre a relação 
entre romantismo e pensamento pós-moderno ver Michael Löwy e Robert Sayre, Revolta e melancolia, o 
romantismo na contracorrente da modernidade. 2015. 

219  “[...] equality of men as a universal principle valid at all times. [...] “the nation as an inclusive community 
rooted in the past [...] now perceived as central to the course of history.” “the discovery of the nation as the key 
force in modern history.” 
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histórias de todas as partes de um mundo que estava se globalizando, mas 
condicionou também seus métodos e assunções epistemológicas (2006, p.23, 
tradução minha)220. 
 

Nesse período, de virada do século, a globalização multipolar foi substituída por uma 

monopolar, com a hegemonia ocidental. A partir disto, todas as tradições historiográficas se 

viram desafiadas e influenciadas pela tradição ocidental. Elas tiveram que lidar com este desafio 

para produzirem respostas a ele, geralmente incorporando elementos e adaptando criativamente 

a modernização europeia. Ou seja, a historiografia ocidental se transforma em historiografia 

moderna acadêmica e se expande pelo mundo graças à posição hegemônica assumida pela 

Europa no século XIX. Contudo, este não foi um processo unilateral, as partes afetadas foram 

ativas na incorporação de elementos modernos ocidentais: otomanos, egípcios, sírios, 

japoneses, vietnamitas e chineses, todos envidaram esforços no sentido de reformular suas 

historiografias diante deste novo ator histórico que despontava em seus domínios. Um exemplo 

da postura proativa dos países africanos e asiáticos foi a iniciativa de enviar delegações e 

missões (científicas, diplomáticas, militares, etc.) aos países europeus e traduzir obras europeias 

para seus idiomas nacionais (IGGERS, WANG, 2008). 

Além disso, “a globalização da historiografia baseada na universidade não levou a uma 

padronização do conhecimento em todo o mundo.” (SACHSENMAIER, 2011, p.11, tradução 

minha)221. É preciso levar em consideração as mudanças sociais (e o contexto cultural) que 

acompanharam a expansão desse modelo historiográfico nas diferentes partes do planeta.  

No mundo islâmico, como já foi mencionado, a interação com o ocidente datava de 

meados do século XVIII, com alguns predecessores ainda no século XVII. Durante o governo 

de Selim III (c. 1789-1807), o novo sultão otomano, uma série de reformas foram operadas no 

império, como por exemplo a introdução de instrutores franceses nas escolas militares. Assim, 

“Não obstante seu foco militar, as reformas tiveram amplas implicações. Elas foram 

consideradas como a Nova Ordem (Nizam-i Cedid) ou uma nova fase na história otomana. Elas 

instituíram canais para as ideias ocidentais fluírem para o Oriente Médio.” (IGGERS, WANG, 

                                                        
220  "It was only after that profound conjuncture in world history from 1783–1825 that historiographies from all 

parts of the world, in interestingly different ways and degrees, became preoccupied with the geopolitical, 
technological and political rise of the West, and with occasionally using comparative studies to see how to 
escape from its all-powerful embrace. This truly massive disturbance to what had been for millennia multi-
polar balances of wealth, political power and claims to cultural superiority, came to maturity rather abruptly. 
It intensified decade after decade, and influenced not only the themes and problems selected for investigation 
by scholars engaged in writing histories from all parts of a globalizing world, but conditioned their methods 
and epistemological assumptions as well.” 

221  “the globalization of university-based historiography did not lead to a standardization of scholarship all over 
the world.” 
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2008, p.82, tradução minha)222. O intercâmbio do mundo islâmico com a França da Revolução 

levou ideias de liberdade, igualdade e nacionalidade a se propagarem no território multinacional 

do império Otomano; ideias que levariam, nos próximos anos, a uma mudança na identidade 

cultural de pessoas que passavam a se ver menos como súditos do império e mais como cidadãos 

egípcios, sírios, libaneses, marroquinos etc. Neste quadro, começaram a surgir historiografias 

nacionalistas amplamente inspiradas nos modelos europeus. 

No caso do Egito, a modernização começou no contexto da invasão francesa e, mais 

tarde, se intensificou com o governo de Muhammad Ali (1769-1848), um antigo oficial do 

exército otomano que conquistou poder e libertou o Egito do domínio imperial. No seu governo 

surgiram escolas de tradução de materiais europeus e diversos estudantes foram enviados para 

outros países, como foi o caso de Abd al-Rahmãn al-Jabarti (1754-1822) um homem religioso 

e membro da elite egípcia que teceu comentários sobre a Revolução Francesa, e sobre o impacto 

do domínio francês sob o Egito. Sua principal obra Ajã’ib al-Ãthãr fi’l-Tarãjim wa’l-Akhbãr 

(Vestígios maravilhosos em biografias e relatos) cobria os anos de 1688 a 1821 e era “uma 

história contemporânea e local (na medida em que lidava mais com o Egito)” (IGGERS, 

WANG, 2008, p.85, tradução minha)223, sendo um forte exemplo de historiografia islâmica 

paroquialista. Reputado como um grande historiador muçulmano no começo do século XIX, 

al-Jabarti prenunciou a modernização da historiografia muçulmana, mesclando elementos 

tradicionais islâmicos, como o forte peso da religião, com as novidades mobilizadas pela reação 

egípcia à invasão francesa. 

Rifã’ah al-Tahtãwi (1801-1873) foi outro historiador egípcio que impulsionou a 

modernização da historiografia islâmica. Depois de passar alguns anos morando na França 

escreveu Takhlis al-Ibriz fi Talkhis Bariz (A quintessência dourada de Paris), que era uma 

autobiografia de sua estadia na cidade. Apesar de seu interesse nas artes e ciências europeias, 

sua principal obra foi Anwãr Tawfiq al-Jalil fi Akhbar Misr wa-Tawthiq Bani Isma’il (O brilho 

da sublime boa fortuna na história do Egito e dos descendentes de Ismael) em que Tahtãwi 

defende uma identidade cultural egípcia que não se limita ao domínio otomano, promovendo 

um nacionalismo aquém do império, mas que se mantém fiel ao islamismo. Para a realização 

de tal projeto ele buscou fundar a cultura nacional egípcia em suas raízes clássicas, anterior à 

conquista muçulmana das terras do Nilo, reafirmando que o Egito manteve sua glória mesmo 

                                                        
222  “Its military focus notwithstanding, the reforms had broad implications. They were regarded as the New Order 

(Nizam-I Cedid), or a new phase in Ottoman history. They instituted channels for Western ideas to flow to the 
Middle East”. 

223  “a contemporary and local history (insofar as it dealt mostly with Egypt)” 
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após ser dominado por macedônicos, romanos, muçulmanos e franceses. Além disso, Tahtãwi 

empregou tanto fontes árabes quanto não-árabes, em especial a egiptologia europeia que tanto 

havia avançado após a tradução da Pedra de Roseta (IGGERS, WANG, 2008)224. 

O nacionalismo presente na historiografia de al-Tahtãwi, al-Jabarti e outros, foi 

empregado pelo governo de Muhammad Ali para forjar a identidade nacional egípcia destacada 

e liberada do domínio imperial otomano. Mais para o final do século, a historiografia 

nacionalista servirá para fortalecer movimentos de libertação por todo o mundo islâmico, como 

na Revolução Urabi (1881-1882) que voltou sua atenção contra a ocupação britânica do Egito 

(1882-1952). 

Voltando para o cenário europeu da primeira metade do século XIX, no refluxo das 

invasões napoleônicas e no momento formativo das identidades nacionais, a relação entre 

disciplina histórica e Estado-nação é outro fator importante deste contexto, uma vez que a 

primeira surgiu a serviço deste e se consolidou através de sua promoção. Um dos principais 

resultados na reação ao regime napoleônico foi o fortalecimento do nacionalismo e a 

consolidação política dos Estados-nação, um processo que havia se iniciado séculos antes225. 

Desde muito cedo os Estados perceberam o quanto a disciplina da história tinha a contribuir 

para a criação e constituição das identidades nacionais, sobretudo através do resgate das raízes 

culturais nas fontes medievais, para o caso europeu226. Em 1819 foi estabelecido a Monumenta 

Germaniae historica na Alemanha; na França foi criada a Ecole des Chartes, em 1821, seguida 

por uma compilação e edição crítica de documentos medievais elaborada por François Guizot; 

na Inglaterra foi inaugurada os Rolls Series, em 1844, processo que se expandiu para diversas 

regiões, tais como a Espanha, Escandinávia, além de alguns países americanos, inclusive o 

Brasil, com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro fundado, em 1838.  Como argumentam 

Iggers e Wang: “Esta preocupação com a edição de fontes medievais da história nacional foi 

acompanhada, particularmente na Prússia, por um concentrado esforço, por parte do governo, 

                                                        
224  Toda a obra de Tahtãwi evidencia a via de mão dupla no seio da historiografia acadêmica. Tanto ele e outros 

egípcios especialistas em egiptologia liam, traduziam e faziam uso de obras europeias sobre o assunto quanto 
publicavam suas próprias pesquisas em jornais europeus especializados. 

225  Como citado no capítulo 1, Marks (2007) e Nester (2010) apontam a importância da formação do sistema 
europeu interestados, forjado no Tratado de Westfália (1648), para o desenvolvimento do poderio econômico, 
militar e tecnológico que conferiu grande vantagem às potências europeias nos séculos seguintes. Todavia, este 
sistema era composto de Estados territoriais, soberanos, mas a identidade cultural nacional não estava 
completamente estabelecida – tanto que Hopkins (2002) destaca as variações da identidade cultural entre o 
nível nacional e o imperial na Grã-Bretanha – o que só foi ocorrer no século XIX, com o auxílio da 
historiografia acadêmica. 

226  No caso do mundo islâmico, as buscas foram para um passado anterior à conquista muçulmana em regiões 
como Egito, Síria e Irã, para se forjar uma identidade nacional aquém do império otomano (IGGERS, WANG, 
2008). 
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em transformar a história numa disciplina acadêmica rigorosa a serviço da causa nacional.” 

(2008, p. 73, tradução minha)227. 

A história compreendida enquanto disciplina acadêmica tem uma longa tradição na 

Alemanha – tradição esta que remonta à Phillipp Melanchton (1497-1560), no contexto da 

Reforma, e passa por Wilhelm von Humboldt (1767-1835), fundador da Universidade de 

Berlim. No século XIX seus membros se destacam, do ponto de vista da formação de uma 

tradição histórica, de modo que se pode perceber, ao longo desse período, a importância e 

influência desta tradição como um paradigma historiográfico: a Escola Histórica Alemã ou 

Historicismo. Além deste é possível distinguir ainda outros dois paradigmas historiográficos 

que se constituíram na Europa do século XIX: o positivista e o marxista. Cumpre apresentar o 

paradigma da Escola Histórica Alemã por último, pois assim ele servirá melhor para a 

compreensão do modo segundo o qual historiografias fora do continente europeu iniciaram seus 

processos de modernização, como foi o caso estadunidense e japonês, uma vez que tais 

tradições foram influenciadas pelo modelo alemão. 

O paradigma positivista surge com o filósofo francês Auguste Comte (1798-1857). 

Entre 1830 e 1842 ele publicara o Curso de filosofia positiva, em seis volumes, no qual buscou 

passar em revista todas as áreas científicas a partir de uma forma padronizada. Com isso ele 

concluiu que todas as áreas do saber, da matemática à história, passavam por três estágios 

(teológico, metafísico e positivo), progredindo necessariamente do mais primitivo até o mais 

evoluído. Os volumes quatro a seis enfocavam o que o autor veio a chamar de “física social”; 

o quarto volume tratava da sociologia, os dois últimos empregavam a teoria dos três estágios 

na história. Segundo sua análise, o estágio metafísico refletia a era na qual as interpretações 

católicas foram desafiadas pela Reforma protestante. Como o progresso era necessário, esse 

período seria seguido pelo estágio positivo, traduzido na ascensão da sociedade industrial e na 

ciência moderna positiva, um estágio livre dos pontos cegos dos estágios anteriores 

(MANNING, 2003). 

O positivismo foi bastante influente ao expressar a crença, comum na época, de um 

progresso contínuo e necessário. Na historiografia ele encontrou lugar na obra do inglês Henry 

Thomas Buckle (1821-1862) cuja História da civilização na Inglaterra (History of civilization 

in England) fora escrita de acordo com os pressupostos positivistas. Para Buckle a história 

deveria empregar os mesmos métodos das ciências naturais, começando com a evidência 

                                                        
227  “This preoccupation with the edition of medieval sources of national history was accompanied, particularly in 

Prussia, by a concerted effort by the government to transform history into a rigorous academic discipline which 
would serve the national cause.” 
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empírica e procedendo, mediante análise da evidência, à formulação de leis gerais, aplicáveis a 

todo caso isolado. Neste sentido, só poderia haver uma forma de civilização, e esta forma 

deveria ser aplicada a todas as culturas que pretendessem ser civilizadas; de igual maneira, uma 

cultura que não se assemelhasse, ou não incorporasse, o modelo civilizacional, só poderia ser 

bárbara, incivilizada. Como fica evidente no título de sua obra, o modelo de civilização fora 

corporificado na Inglaterra (ARÓSTEGUI, 2006).  

Apesar disso, o livro de Buckle foi bem recebido no Japão, onde autores tentaram aplicar 

seu modelo para justificar a evolução da civilização japonesa bem como para legitimar o 

imperialismo japonês sobre a Ásia. O caso mais emblemático foi o de Fukuzawa Yukichi (1835-

1901) que escreveu Bunmeiron no gairyaku (Esboços de uma teoria da civilização) em 1875. 

Nessa obra o autor japonês defendia o descarte da historiografia confucionista, de inspiração 

chinesa, em favor do modelo ocidental de história civilizacional (bunmeishi) (IGGERS, 

WANG, 2008). 

De fato, é possível localizar a emergência de um paradigma marxista no século XIX, 

mas é mais difícil sustentar que houve uma historiografia marxista no período. À exceção de 

Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), o grosso dessa historiografia surgirá, 

efetivamente, no século XX, sobretudo em suas versões soviética, francesa e inglesa, 

exemplificada nas obras de Prochnev e Maidanik, Maurice Dobb e Pierre Vilar, Eric Hobsbawm 

e Edward Thompson, respectivamente (ARÓSTEGUI, 2006). 

Embora partilhasse, assim como o positivismo, da crença moderna no “Progresso” – 

sustentado por leis universais e necessárias do desenvolvimento histórico da humanidade –, sua 

interpretação diferia da positivista por se basear no materialismo histórico dialético, em que a 

economia (as condições materiais de existência) compreendia a força diretiva da história, e não 

os atributos intelectuais (a ideologia). O marxismo buscava constituir-se enquanto uma ciência, 

sendo ele também, junto ao positivismo, movimentado pelo “ímpeto científico” de que fala 

Michael Bentley (1997). Na conceituação de ciência pode-se perceber outra característica 

distintiva do marxismo: enquanto para Buckle a história deveria incorporar elementos das 

ciências naturais, Marx e Engels afirmam, na Ideologia alemã (1845), que “Conhecemos apenas 

uma ciência, a ciência da história.” (2001, p. 107). 

Em obras como o Manifesto do Partido Comunista (1848) e o Dezoito brumário de Luis 

Bonaparte (1852), Marx e Engels lançaram as bases do paradigma marxista, como por exemplo 

a compreensão do desenvolvimento histórico a partir da análise das relações sociais com a vida 

econômica, uma análise que envolvia a investigação de mudanças de longa duração e o 

prognóstico de seus desenvolvimentos futuros. Prognóstico esse que, por vezes, assumia tons 
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doutrinários e proféticos, embora a análise macrohistórica estivesse presente. Sobre isso, 

Manning afirma que o: 
[...] positivismo surgiu como um estudo científico do todo da sociedade e de 
sua ordenação lógica, enquanto o materialismo se desenvolveu como crítica 
das ordens sociais. O positivismo se prestava melhor a uma microanálise, 
enquanto o materialismo a uma macroanálise (2003, p. 24, tradução minha)228. 
 

Ora, essa distinção pontua um traço fundamental na visualização destes dois paradigmas 

enquanto materiais relevantes para a história global da historiografia. O positivismo pauta-se 

por um particularismo universalista, isto é, a análise de um fenômeno para a elaboração de uma 

lei universal. Neste sentido, Comte avalia a sociedade industrial – que naquele momento 

significava exclusivamente a sociedade europeia – e visa criar leis válidas universalmente. A 

sociedade positiva era aquela que se inscrevia nos parâmetros e instituições da sociedade 

industrial, derivando as outras sociedades, que não se encaixavam neste padrão, a níveis 

inferiores, seja o teológico ou o metafísico. O universalismo estava presente no ideal de 

cientificidade (a lei da gravidade vale tanto na Europa quanto fora dela), mas compreender a 

situação europeia – seja como sociedade industrial ou como civilização, segundo Buckle – 

como modelo de desenvolvimento histórico denota o particularismo deste paradigma. Não é 

necessário investigar historicamente outros povos, para a compreensão do desenvolvimento da 

história humana basta olhar para a situação europeia, seu presente reflete o estágio mais 

avançado do Progresso, seu passado ilustra os estágios anteriores.  

A partir desta leitura da historiografia positivista percebe-se que ela assume o modelo 

paroquialista; é possível inclusive levantar um paralelo com a postura assumida por Maquiavel, 

relativamente a Guicciardini. A universalidade da condição humana é captada através do estudo 

da história europeia, e a investigação de outros povos só pode mostrar como a Europa foi no 

passado, antes de ter atingido seu desenvolvimento atual, não revelando nada de novo. 

Um desdobramento distinto se dá com o paradigma marxista. Este pode ser melhor 

caracterizado enquanto um universalismo particularista. Nele, não se trata de investigar um 

fenômeno para captar a lei universal que o rege, mas sim de, a partir da investigação de vários 

desenvolvimentos históricos distintos, perceber as leis fundamentais que regem a história e 

proceder à análise de cada caso229. A situação histórica europeia não é a mesma das Américas, 

                                                        
228  “(…) positivism arose as the scientific study of all and the logical ordering of society, and materialism 

developed as the critique of social orders. Positivism lent itself better to microlevel analysis; materialism lent 
itself better to macrolevel analysis.” 

229  O caráter doutrinário do marxismo surge a partir das conclusões a que se chegam neste estágio. Uma vez 
compreendida a situação histórica de cada região, para o marxismo, cumpre fazê-la se desenvolver até o estágio 
final, a saber, a sociedade comunista, sem classes. Do lado da ciência marxista (que nos interessa aqui), que 
diagnostica a situação real, está a ética marxista, que implica na transformação desta situação. A décima 
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da África, da Ásia, embora todas estejam interagindo desde a criação de um mercado mundial 

pela classe burguesa. De modo que não se pode compreender a história humana, e seu 

desenvolvimento, mediante uma análise paroquialista do continente europeu; ao revés, cumpre 

investigar a história do mundo como um todo para a realização deste objetivo, o que é feito 

através de uma historiografia necessariamente cosmopolita, no contexto mais abrangente 

possível. 
Para que ela [a alienação] se torne um poder “insuportável”, isto é, um poder 
contra o qual se faça a revolução, é necessário que ela tenha feito da massa da 
humanidade uma massa totalmente “privada de propriedade”, que se ache ao 
mesmo tempo em contradição com um mundo de riqueza e de cultura 
realmente existente, ambos pressupondo um grande aumento da força 
produtiva, isto é, um estágio elevado de seu desenvolvimento. Por outro lado, 
esse desenvolvimento das forças produtivas (que já implica que a existência 
real dos homens se desenrole no plano da história mundial e não no plano da 
vida local) é uma condição prática prévia absolutamente indispensável, pois, 
sem ele, a penúria se generalizaria, e, com a necessidade, também a luta pelo 
necessário recomeçaria, e se cairia fatalmente na mesma imundície anterior. 
Ele é também uma condição prática sine qua non, porque unicamente através 
desse desenvolvimento universal das forças produtivas é possível estabelecer 
um intercâmbio universal entre os homens, e assim ele gera o fenômeno da 
massa “privada de propriedade” simultaneamente em todos os povos 
(concorrência universal) e torna cada um deles dependente das revoluções dos 
demais; e porque, finalmente, coloca homens que vivem empiricamente a 
história universal em lugar de indivíduos que vivem num plano local (MARX, 
ENGELS, 2001, p. 31, grifos dos autores). 
 

Com isso, a historiografia marxista que vai se desenvolver no século XX herda de seu 

paradigma uma perspectiva cosmopolita. Jürgen Österhammel (2011) aponta um suporte oficial 

que foi dado à história mundial nos países socialistas, sobretudo na União Soviética e na 

República Democrática Alemã, onde as academias de ciência tinham departamentos de história 

mundial. Contudo, esta herança não garante automaticamente que a historiografia marxista seja 

sempre cosmopolita. A lógica dual da historiografia ocidental está presente também em sua 

versão marxista, muitos autores desta corrente irão produzir obras histórico-nacionais ou 

mesmo regionais, deixando de elaborar macroanálises (ARÓSTEGUI, 2006).   

A Escola Histórica Alemã é o terceiro paradigma historiográfico oitocentista. Assim 

como os outros dois, ele também foi movido pelo “ímpeto científico”. Contudo, diferente do 

positivista, que sustentava o status de ciência mediante assunção de leis universais, o conceito 

de ciência alemão (Wissenschaft) estava ligado ao método: todo e qualquer campo de estudo 

podia ser científico se seguisse um procedimento sistemático de investigação. Daí a ciência 

                                                        
primeira Tese sobre Feuerbach expressa bem essa ética: “Os filósofos só interpretaram o mundo de diferentes 
maneiras; do que se trata é de transformá-lo.” (MARX; ENGELS, 2001, p. 103). 
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histórica (Geschichtswissenschaft) se constituir a partir de uma metodologia bem definida. 

Entre os metodólogos alemães encontram-se Johann Gustav Droysen (1808-1884), que criticou 

enfaticamente a visão de ciência de Buckle, além de formular uma teoria sistemática da história 

em seu Manual de Teoria da História (Grundriss der Historik), que se pautava nas práticas da 

Heurística, Crítica e Interpretação. 

Leopold von Ranke (1795-1880) é, seguramente, o principal autor desta escola, fora ele 

quem a inaugurou e foram seus alunos que a continuaram, como Heinrich von Sybel (1817-

1896). Para Ranke a tarefa do historiador não era julgar o passado, mas “meramente mostrar o 

que essencialmente aconteceu” (wie es eigentlich gewesen) (IGGERS, WANG, 2008)230. 

Segundo Ranke a ciência histórica devia se fundamentar num profundo criticismo das 

fontes a partir das quais seria possível recriar a realidade histórica passada. Além disso, cada 

povo estava vinculado diretamente a Deus, o que implicava na impossibilidade de um único 

modelo de explicação histórica ser válido para todas as culturas. Neste sentido, a nação era uma 

entidade viva, única e inigualável; a historiografia historicista estava imbuída da ideologia 

nacionalista, herdada do romantismo de Herder, por exemplo. O historicismo surgiu, enquanto 

tradição historiográfica, como uma alternativa à abordagem positivista; enquanto esta se 

pautava na generalização, e em métodos quantitativos, o historicismo ressaltava a diversidade 

e uma abordagem qualitativa, valorizando a singularidade dos aspectos culturais nacionais. 

Foi a atenção à diversificação e aos valores culturais nacionais que permitiu ao 

paradigma da Escola Histórica Alemã cruzar os mares e fixar raízes em outros continentes: 

tratava-se da globalização da história enquanto uma disciplina acadêmica. O clima nacionalista 

de formação dos Estados-nação não era exclusividade da Europa, ele se encontrava presente no 

mundo islâmico, nos EUA, na China e no Japão – nestes dois últimos pelo menos desde meados 

do século XIX, quando a influência ocidental se tornou irresistível – e na África no século XX. 

A disciplina histórica foi sendo vista cada vez mais como um instrumento de consolidação e 

defesa da identidade nacional (O’BRIEN, 2006). 

                                                        
230  Conforme argumentam Iggers e Wang (2008) houve uma incompreensão deste famosa máxima rankeana que 

levou, sobretudo nos EUA e na França, a interpretá-la em um sentido positivista, substituindo o 
‘essencialmente’ por ‘realmente’ (em alemão, ambos são traduzidos por eigentlich); é neste sentido que tanto 
Manning (2003) quanto Aróstegui (2006) interpretaram o historiador alemão. Para contrapor essa leitura, 
Iggers e Wang evidenciam uma perspectiva interessante de Ranke, em que este afirma: “História é uma ciência 
ao coletar, encontrar, penetrar; e é uma arte porque recria e retrata o que foi encontrado e reconhecido. Outras 
ciências estão satisfeitas simplesmente em registrar o que foi encontrado; a história requer a habilidade de 
recriar” (apud IGGERS, WANG, 2008, p. 123, tradução minha).  

“History is a science in collecting, finding, penetrating; it is an art because it recreates and portrays what is has 
found and recognized. Others sciences are satisfied simply with recording what has been found; history requires 
the ability to recreate.” 
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No leste asiático, dois intelectuais chineses começaram a perceber o crescimento do 

papel que as potências europeias desempenhavam nos assuntos da região. Gong Zizhen (1792-

1841) e Wei Yuan (1794-1857) – diferente da Escola Evidencial, que buscava estabelecer a 

verdade histórica – envidaram esforços no sentido de determinar as leis gerais, presentes na 

China pré-Han de Confúcio, que pudessem guiar a China à luz do desafio imposto pelo 

ocidente. Apesar de reconhecer a ameaça de mudança que despontava no horizonte, eles 

buscavam lições do passado que pudessem orientar e guiar a China num futuro cujo palco da 

história era ocupado por novos atores (britânicos, estadunidenses, franceses etc.) além daqueles 

tradicionais (japoneses, coreanos, indianos, vietnamitas, mongóis etc.). O grande divisor de 

águas foi a Guerra do Ópio (1839-1842) cuja “derrota irreversivelmente abriu a porta da China 

para o Ocidente. Tendo visto a superioridade militar ocidental, Wei encorajou os chineses a 

aprenderem com o Ocidente.” Além disso, Wei Yuan escreveu Haiguo tuzhi (Um tratado 

ilustrado sobre os impérios marítimos) “que foi a primeira, embora não a única, tentativa de 

um historiador chinês de escrever uma história mundial do período.” (IGGERS, WANG, 2008, 

p.136, tradução minha)231. 

O Tratado ilustrado de Yuan chegou ao Japão, bem como as notícias da derrota chinesa 

para os ocidentais, o que pode ter influenciado a decisão japonesa de se abrir comercial e 

diplomaticamente para o ocidente. Não fosse a Guerra do Ópio na China, talvez o Comodoro 

Perry tivesse sido recebido de outra forma na baia de Tóquio em 1854. O fato é que depois 

desse episódio o Japão operou uma reorientação de sua visão de mundo apresentando forte 

interesse em se modernizar, cujo primeiro passo foi o fim do Xogunato Tokugawa (1600-1868) 

e o começo da Era Meiji (1868-1912). 
Também no Japão Meiji a historiografia acadêmica foi grandemente 
transformada quando escritórios de Estado especializados conduziram 
reformas institucionais e profissionais dramáticas que eram modeladas 
segundo protótipos ocidentais. Os escritórios de Estado tinham apenas uma 
limitada influência sobre os conteúdos da literatura histórica nacional no 
Japão, embora eles ainda fossem essenciais para a profissionalização e 
sistematização do conhecimento histórico sob um ethos nacional 
(SACHSENMAIER, 2011, p.27, tradução minha)232.  
 

                                                        
231  “[...] defeat irreversibly opened China’s door to the West. Having seen Western military superiority, Wei 

encouraged the Chinese to learn from the West. […] was the first, yet not the only, attempt by a Chinese 
historian to write a world history during the period.” 

232  “Also in Meiji Japan, academic historiography was greatly transformed when specialized state offices 
conducted dramatic institutional and professional reforms that were modeled after Western prototypes. These 
state bureaus had only a limited influence on the contents of national historical literature in Japan, though they 
were still essential for the professionalization and scientification of historical scholarship under a national 
ethos.” 
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O protótipo ocidental mais bem-sucedido no Japão foi o de Ranke, e isso por dois 

motivos. Em primeiro lugar pela influência da Escola Evidencial japonesa, oriunda da matriz 

chinesa do século XVIII que, por conter elementos modernos (busca da verdade histórica sem 

moralismo; crítica metódica das fontes) próprios, possibilitou a criação de pontes entre a 

historiografia asiática e a ocidental moderna, em especial a historiografia rankeana e sua busca 

pelo “que essencialmente aconteceu” (wie es eigentlich gewesen). Em segundo lugar, um 

número considerável de historiadores alemães foi para o Japão. Um caso especial foi o de 

Ludwig Riess (1861-1928) um discípulo de Ranke que, impossibilitado de lecionar na 

Alemanha por ser judeu, foi convidado para ir ao Japão na década de 1880 auxiliar no 

estabelecimento do departamento de história da Universidade de Tóquio. Lá ele trabalhou com 

Shigeno Yasutsugu (1827-1910), Kume Kunitake (1839-1931) e Hoshino Hisashi (1839-1917), 

todos membros da Escola Evidencial japonesa. Em 1889 eles fundaram a Associação Histórica 

Japonesa que publicava o Shigaku zasshi (Jornal Histórico). A historiografia acadêmica, 

moderna, e focada no Estado-nação, se institucionalizou e promoveu a identidade cultural 

nacional, inclusive passando a escrever obras em japonês, e não mais em chinês, como era 

tradicional até meados do século (IGGERS, WANG, 2008). 

Assim, de um modo geral, a partir do século XIX, a historiografia volta a apresentar um 

teor paroquialista destacado, como havia sido o caso até o século XVII, e se torna então 

predominante. Embora não tenham faltado obras histórico-mundiais – o próprio Ranke 

produziu a sua, e antes dele Hegel com suas Lições sobre a filosofia da história universal 

(Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte) – o contexto do século XIX, bem como 

da primeira metade do século XX, favoreceu a expansão e consolidação desta historiografia 

paroquialista. O que restou àqueles que se ocupavam da história mundial foi um espaço não 

acadêmico, amador e pouco valorizado. Essa historiografia nacional, paroquialista, vai criticar 

a filosofia da história do século XVIII, cosmopolita. Muitas são as razões para isto: sua 

especulação não empírica, carente de um método ou de leis científicas, mas também seu 

cosmopolitismo, que não se encaixa muito bem numa visão de mundo nacionalista, radicada no 

Estado e na nação unificada sob um só povo, uma visão de mundo que se tornava predominante 

a partir de então. 
A ascensão e resiliência da nação como forma primária da organização 
política e social durante os dois últimos séculos mudou a natureza da história. 
Isto marcou, acima de tudo, uma nova definição de comunidade. Os líderes de 
comunidades e políticas nacionais emergentes redefiniram e reafirmaram a 
prioridade da história política, direcionando os historiadores a contarem a 
história da emergência de cada nação e a afirmarem seu destino. Historiadores 
se especializaram no estudo dos arquivos de Estado, excluindo a maioria das 
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outras fontes. Eles desenvolveram especializações nacionais e programas 
doutorais. Eles também formaram associações profissionais como a 
Associação Histórica Americana (fundada em 1884). Estes historiadores 
nacionais estigmatizaram historiadores de fora da universidade e da disciplina 
como amadores. Eles trataram historiadores locais como chauvinistas 
regionais e historiadores mundiais como moscas filosóficas (MANNING, 
2003, p. 9-10, tradução minha)233.  
 

Basicamente, este era o contexto em que a historiografia se encontrava na aurora do 

século XX. Mas mudanças despontavam no horizonte, mudanças que abalariam a historiografia 

e que seriam tão ou mais significativas do que os tremores gerados pela Revolução Francesa e 

seus desdobramentos. 

 

2.4 A história mundial no século XX: de prática diletante a subcampo acadêmico 

 

Os extraordinários avanços científicos e tecnológicos do século XIX abriram novas 

possibilidades e novas necessidades para a historiografia. O crescimento do número de 

universidades (e junto a isso dos estudos históricos), a expansão da imprensa e dos meios de 

comunicação, as ondas migratórias, as conquistas imperiais, as transformações comerciais e 

industriais, e especialmente os desastres da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), levaram 

alguns autores a fazer um balanço da condição humana (MANNING, 2003). Neste contexto 

muitas obras histórico-mundiais surgiram, apresentando grandes sínteses que visavam conferir 

sentido ao passado humano em seu conjunto, isto é, não restrito a um continente ou a uma nação 

específica. Os avanços da globalização, em fins do século XIX, ampliaram a perspectiva 

histórica num sentido cosmopolita, tudo isto radicalizado pelo alcance global das duas Guerras 

Mundiais, cujos efeitos, primários ou secundários, foram sentidos em todo o planeta234. 

Enquanto outras disciplinas (tais como a biologia e a geologia) avançavam na 

macroanálise – a primeira com Charles Darwin e sua teoria da evolução, a segunda com Alfred 

Wegener e a teoria da deriva continental – a disciplina histórica persistia em seu modelo 

                                                        
233  “The ascendancy and resilience of the nation as the primary form of political and social organization during 

the past two centuries changed the nature of history. This marked above all a new definition of community. 
The leaders of emerging national communities and polities redefined and reaffirmed the priority of political 
history, directing historians to tell the tale of each nation’s emergence and claim to destiny. Historians 
specialized in the study of state archives to the exclusion of most other sources. They developed national 
specializations and doctoral programs. They also formed professional associations such as the American 
Historical Association (founded in 1884). These national historians stigmatized historians outside the 
university and the discipline as amateurs. They treated local historians as regional chauvinists and world 
historians as philosophical gadflies.” 

234  Sobre os efeitos globais das duas guerras mundiais conferir: William Kelleher Storey, The First World War: a 
concise global history (2010); LIEBAU, Heike (edª.). The world in world wars: experiences, perceptions and 
perspectives from Africa and Asia (2010). 
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paroquialista. Isso não quer dizer que o princípio macroanalítico tenha sido bem-sucedido 

apenas no campo das ciências naturais, nas ciências humanas eles encontraram seu lugar nas 

obras de Lewis Henry Morgan, com seus estudos sobre o progresso humano, e de Marx e Engels 

(MANNING, 2003)235.  

Não obstante isso, a história acadêmica, enquanto disciplina feita por profissionais no 

contexto da academia, não se mostrou inclinada a investigar os potenciais macroanalíticos para 

a compreensão da história. Devido à forte associação entre ciência histórica e Estado-nação, o 

único tipo de objeto que cabia aos historiadores investigar era aquele de caráter nacional, e para 

isto havia toda uma tradição disciplinar, oriunda dos clássicos do século XIX, a lhes oferecer 

os instrumentos teóricos e metodológicos necessários. Sem contar que toda historiografia de 

tendência macroanalítica seria interpretada como filosofia da história, de caráter especulativo e 

sem nenhuma ligação com os padrões científicos estabelecidos na academia.  

Diante deste ambiente acadêmico inóspito, a historiografia mundial se manteve ativa 

como uma busca amadora, feita por aqueles que se interessavam pela história desde uma 

perspectiva cosmopolita e, por isso mesmo, não se encaixavam nos rígidos padrões de uma 

disciplina histórica, de tendência paroquialista.  

A historiografia mundial, embora carente do status de disciplina acadêmica – 

amplamente valorizado no âmbito dos Estados-nação – começou a conquistar um número 

considerável de leitores em virtude dos eventos da primeira metade do século XX (MANNING, 

2003). E isto por dois motivos: por uma incipiente perspectiva global, derivada da consciência 

dos efeitos das guerras, mencionado anteriormente, e pela crise da historiografia nacionalista.  

Sobre a crise da historiografia nacionalista, Aróstegui afirma: “A profunda ruptura 

intelectual e cultural imposta pela catástrofe da Grande Guerra teve um efeito notável sobre o 

pensamento histórico e sobre a historiografia” de onde “desde começos do século 20 já se 

apresentam algumas grandes alternativas ao modelo historiográfico do século 19.” (2006, p. 

101). Em A pesquisa histórica, teoria e método, o historiador espanhol vai apresentar três 

alternativas que surgiram frente à historiografia nacionalista do século XIX, a saber: marxismo, 

Escola dos Annales e o quantitativismo. Segundo ele, elas vão se constituir, devido a sua 

                                                        
235  O antropólogo estadunidense Lewis H. Morgan (1818-1881) publicara, em 1877, sua obra Ancient Society, or, 

Researches in the lines of human progress from savagery, through barbarism to civilization, onde ele traça 
uma linha histórica de evolução das sociedades humanas que passa, necessariamente, pelos estágios da 
selvageria, barbárie e civilização. Sua obra, claro está, foi inspirada pelo ímpeto científico corrente no século 
XIX, bem como pela ideologia do Progresso e pela divisão histórica em três estágios, de tom positivista. Em 
1884 Friedrich Engels lançou A origem da família, da propriedade privada e do Estado, escrito sob a 
influência, entre outras coisas, do pensamento evolucionista de Morgan, de onde se pode perceber as 
proximidades entre o paradigma positivista e marxista. 
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influência e alcance, enquanto paradigmas historiográficos entre os anos 1930-1970, depois do 

qual vai se seguir uma crise paradigmática com profundas significações para a ciência 

histórica236. Cumpre agora apresentar uma quarta alternativa, que figura ao lado das três 

apresentadas por Aróstegui (2006). 

As duas guerras mundiais acentuaram a crise do modelo historiográfico do século XIX, 

de natureza nacionalista, e possibilitaram o surgimento de alternativas a ele. É neste espaço que 

se situa a história mundial.  
Era difícil acomodar a Primeira Guerra Mundial dentro de [...] uma visão 
liberal da história. Liberdade de viver e morrer nas trincheiras não era o que 
os historiadores do século XIX esperavam como resultado das instituições 
políticas liberais. Além do mais, os agonizantes anos de um beco sem saída 
pareciam, a muitos participantes, resultado de circunstâncias inteiramente 
independentes da intenção ou vontade humana. Spengler e Toynbee foram 
dois dos mais significativos historiadores que responderam a esta aparente 
perda de controle [...]. Seus livros admiravelmente eruditos ganharam ampla 
atenção entre 1918 – quando o primeiro volume do Der Untergang des 
Abendlandes de Spengler foi publicado – e 1936-54 – quando o livro de 
Toynbee A Study of History, de dez volumes, surgiu em três fascículos 
separados. Seus livros deram, a muitas pessoas atentas, um novo e sombrio 
sentido a eventos tão inesperados e dolorosos, como a Primeira Guerra 
Mundial, o colapso da Alemanha em 1918, a chegada da Segunda Guerra 
Mundial e o rompimento das Grandes Alianças vitoriosas depois de ambas as 
guerras (McNEILL, 1998, p. 25, tradução minha)237.  
 

Os eventos da primeira metade do século XX serviram para colocar sob suspeita a 

historiografia nacionalista e a visão liberal da história, ambos frutos do otimismo europeu do 

século XIX. Essa visão crítica do otimismo oitocentista - que foi colocada em xeque por 

Spengler e Toynbee, entre outros, na primeira metade do século XX - se fortalecerá e 

fundamentará o próprio criticismo do projeto ocidental e seu eurocentrismo como lentes de 

                                                        
236  Iggers e Wang (2008) também tratam deste período, mas o definem como o período da história ciência social 

– que assume aspectos nacionais particulares, além de pautar a pesquisa histórica acadêmica em termos e 
métodos científicos – que foi substituído pela história cultural nos anos 1970-1980, oriunda da convergência 
de uma miscelânea de movimentos intelectuais como a virada linguística, a virada cultural, o pensamento pós-
moderno, o pensamento pós-colonial e a teoria da dependência. Como o objetivo deste capítulo é situar a 
historiografia na tensão entre as categorias de cosmopolitismo e paroquialismo, um debate pormenorizado de 
cada um destes movimentos intelectuais não encontra espaço aqui. Embora se reconheça a importância deles 
para a disciplina histórica, um recorte sempre é necessário, de modo que escolheu-se abordar as questões 
concernentes ao pensamento pós-moderno, que serão desenvolvidas no capítulo 3. 

237  “World War I was hard to accommodate within [...] the liberal view of history. Freedom to live and die in the 
trenches was not what nineteenth-century historians expected liberal political institutions to result in. 
Moreover, the agonizing year of stalemate seemed to many participants to arise from circumstances entirely 
independent of human will or attention. Spengler and Toynbee were the two most significant historians who 
responded to this apparent loss of control [...]. Their impressively learned books won wide attention between 
1918, when the first volume of Spengler’s Der Untergang des Abendlandes was published, and 1936-54, when 
Toynbee’s ten-volume A Study of History came out in three separate installments. To many thoughtful persons, 
their books gave a new and somber meaning to such unexpected and distressing events as World War I, 
Germany’s collapse in 1918, the onset of World War II, and the breakup of the victorious Grand Alliances 
after both wars.” 
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investigação da história. Na segunda metade do século XX tal criticismo será triplamente 

corporificado no pós-estruturalismo, no pós-colonialismo e no pensamento pós-moderno, todas 

elas correntes que serviram de fonte de inspiração tanto para a história mundial quanto para a 

história global, como será visto mais à frente. 

Vários autores contribuíram para o crescimento da historiografia mundial, como o 

indiano, e posteriormente primeiro-ministro da Índia, Jawaharlal Nehru (1889-1964), que 

escrevera seu Vislumbres da História Mundial (Glimpses of World History, 1934) quando 

estava preso por seu ativismo político pró-independência diante do governo colonial britânico. 

No Vislumbres Nehru oferece uma perspectiva histórica radicada em uma atitude comparativa 

ao apresentar o ângulo indiano ao lado de uma interpretação ocidental, influenciada por H. G. 

Wells, em cada evento histórico-mundial significativo; além disto, ele tece críticas ao 

nacionalismo desde uma perspectiva cosmopolita. Hendrik van Loon (1882-1944), historiador 

neerlandês radicado nos EUA, publicou seu História da humanidade (Story of Mankind) em 

1921, em que tratou de abordar a amplitude da história humana a partir de histórias episódicas, 

com numerosos quadros, esquemas e mapas, que auxiliavam na visualização das conexões e 

interações entre diversos povos. Obras histórico-mundiais deste gênero, de leitura fácil, 

ricamente ilustradas e sem pretensões de rigorismo acadêmico, foram amplamente lidas por 

públicos diversos, em numerosos países, ampliando o interesse por uma perspectiva 

cosmopolita da história (MANNING, 2003).  

Seguramente, os três autores que mais se destacaram na historiografia mundial, na 

primeira metade do século XX, foram Oswald Spengler, H. G. Wells e Arnold Toynbee. 

Spengler (1880-1936) escrevera O declínio do Ocidente (Der Untegang des 

Abendlandes) no ímpeto da Primeira Guerra Mundial. Apesar de não ter nenhuma afiliação 

institucional, possuía profundo conhecimento das civilizações greco-romanas e de filosofia. 

Seu livro é uma obra erudita, abrangente e original de muitos temas em história mundial. Ele 

não produziu sua interpretação a partir de fontes primárias, mas sim através de compêndios 

enciclopédicos de autores alemães do final do século XIX, que por sua vez, os fizeram 

retomando o ideal de Universal History dos ingleses do século XVIII, o que sugere toda uma 

cadeia de historiografia cosmopolita. Sua tese da existência de uma civilização árabe, distinta 

da cristã, nos primeiros quinze séculos depois de Cristo evidencia como ele foi capaz de 

elaborar novas estruturas interpretativas através de materiais compilados por terceiros. Spengler 

criticava a divisão da história em Antiga, Medieval e Moderna, por impor uma progressão 

retilínea e simplificada do passado. A noção tácita de progresso implicava um “sistema 

ptolomaico” da história, no qual todo o passado orbitava a Europa moderna. Com isso, Spengler 
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sublinhou seu desdém pelos historiadores profissionais que tratavam o passado como um 

verme, com seus sucessivos segmentos, enquanto que ele via o passado como um conjunto 

infindável de transformações. Contra o sistema ptolomaico ele propôs um “sistema 

copernicano”, que não admitia posição privilegiada a nenhuma civilização. Além disso, essa 

postura antecipa a crítica do eurocentrismo levada a cabo na segunda metade do século XX. 

Outra das originalidades da história mundial de Spengler é a defesa de que o declínio do 

Ocidente não se devia às políticas dos governantes, mas sim ao amadurecimento e morte natural 

da cultura (POMPER, 1998; MANNING, 2003, MAZLISH, 1998). 

Em contraste com Spengler, e seu sentido fatalista da história, Herbert G. Wells (1866-

1946) surgiu com uma visão voluntarista, que oferecia uma esperança de um mundo melhor. 

Wells começou a estudar história em 1911, mas redobrou e redirecionou seus estudos por causa 

da Guerra. Ele procurou integrar os desenvolvimentos das ciências físicas e biológicas com os 

da arqueologia, da linguística e da história antiga e moderna. Seu livro O Contorno da História 

(The Outline of History) começa assim: “O mundo no qual vivemos é um globo rodopiante. 

Embora possa nos parecer vasto, é uma mera partícula de matéria na vastidão maior do espaço.” 

(WELLS, 1921, p. 1, tradução minha)238. Esta declaração é emblemática para o posterior 

desenvolvimento da história global, sobretudo na linha de Bruce Mazlish, na medida em que 

com ela H. G. Wells já ensaia uma espécie de consciência global, em que percebe que 

determinados processos históricos afetam, e são afetados, por cada região do planeta e por suas 

interconexões. 

Wells focaliza os acontecimentos políticos e militares seguindo a abordagem de seus 

professores. Ele analisou a ascensão e queda dos estados mais do que de civilizações inteiras. 

A riqueza de seu trabalho está em sua originalidade e acessibilidade através de mapas, 

diagramas e ilustrações. Os diagramas explicam desenvolvimentos contemporâneos em 

diversas regiões mundiais, e setas indicam suas conexões no tempo e espaço.  

Apesar da riqueza da obra, a mesma possui um grave problema: está carregada de 

preconceitos de sua época, por exemplo, ele não inclui qualquer referência específica aos povos 

da África subsaariana: seja quando discute as migrações, as viagens de descoberta, o comércio 

de escravos ou a colonização europeia. O que agrava a situação é que esta exclusão se deveu a 

uma escolha deliberada e não a um descuido. Wells teve como maior consultor Harry H. 

Johnston, que passou anos na África como oficial do Império Inglês e escreveu uma série de 

livros sobre a África e os africanos – por exemplo: A descoberta e colonização da África pelas 

                                                        
238  “The earth on which we live is a spinning globe. Vast though it seems to us, it is a mere speck of matter in the 

greater vastness of space.” 
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raças alienígenas (A history of colonization of Africa by allien races, 1905) e O negro no Novo 

Mundo (The Negro in the new World, 1910).  

Este embasamento em fontes secundárias coloca Wells, junto com Spengler, no grupo 

dos historiadores de gabinete, isto é, sem qualquer vinculação institucional ou ligação com a 

história acadêmica. A despeito destes problemas, Wells produziu uma abordagem visionária do 

futuro: ele acreditava que a solução para os problemas que ocasionaram a Primeira Guerra 

Mundial estava no estabelecimento formal de uma ordem global. Seguindo esta lógica, é 

significativa, no capítulo final de sua obra, a presença de um mapa do mundo com o título, 

bastante sugestivo, de “Estados Unidos do Mundo”. Estes dados sugerem que Wells sustenta 

posturas que estão sendo criticadas por Spengler na mesma época, tais como o otimismo do 

progresso e o eurocentrismo, embora seja um eurocentrismo reposicionado nos EUA, sendo 

mais uma espécie de ocidentalismo (MANNING, 2003). 

Os primeiros 3 volumes de Toynbee (1889-1975) saíram em 1933, outros 3 em 1939, mais 

4 em 1948, além de suplementos em 1961239. O título da obra era igualmente simples e abrangente: 

Um Estudo da História (A Study of History). Toynbee apresentou as sociedades como o campo 

último dos estudos históricos. Como Spengler, ele rejeitou os limites nacionais por serem rígidos, 

limites que orientaram a historiografia acadêmica no século XIX. Sua análise centra-se na 

explicação do nascimento, ascensão e queda das civilizações, que são tratadas como organismos. 

Ele concluiu que os padrões de colapso são similares entre todas as civilizações, mas a ascensão é 

única em cada uma, ao significar uma resposta bem-sucedida aos desafios que ela enfrenta. Toynbee 

se inspirou em Spengler de muitas formas, mas sua história era bem diferente: enquanto Spengler 

rejeitou uma análise positivista, Toynbee se esforçou por fazer uma sociologia da história mundial. 

Ele focou na forma política das sociedades, enquanto seu predecessor nas realizações culturais. Sua 

sociologia da história mundial seria nos moldes da física social de Comte: o objetivo era 

compreender as relações entre os átomos sociais, isto é, as civilizações. Ele considerou as interações 

entre civilizações, nos volumes 8 e 9, mas o fez de um modo muito elementar, pois buscou perceber 

apenas o impacto de uma civilização mais forte numa mais fraca: sobretudo o impacto do Ocidente 

nas outras civilizações, deixando assim de teorizar sobre padrões mais complexos de interação. 

                                                        
239  A história mundial de Toynbee foi construída de forma temática e não cronológica, como se vê nos títulos dos 

volumes, no original em inglês: Vol. 1 – Genesis of Civilizations; Vol. 2 – The Range of challenge-and-
response; Vol. 3 – The Growth of Civilizations; Vol. 4 – The Breakdowns of Civilizations; Vol. 5 – The 
Disintegrations of Civilizations; Vol. 6 – Cont. of the Disintegrations of Civilizations; Vol. 7 – Universal States 
and Universal Churches; Vol. 8 – Heroic Ages. Contacts between Civilizations in Space (Encounters between 
Contemporaries); Vol. 9 – Contacts between Civilizations in Time (Renaissances). The Prospects of Western 
Civilization; Vol. 10 – The Inspirations of Historians; Vol. 11 – Historical Atlas and Gazetteer; Vol. 12 – 
Reconsiderations. 
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Entretanto, ele introduziu o conceito de oikumene – ecúmeno – significando uma extensa região de 

contato ligando várias civilizações (MANNING, 2003; MAZLISH, 1998).  

Um último aspecto digno de nota foi o que Toynbee caracterizou por 

“contemporaneidade filosófica das civilizações”, um passo importante no avanço da crítica do 

eurocentrismo. Esta "contemporaneidade", que parece se assemelhar à afirmação de Ranke de 

que todos os povos são iguais perante Deus, implica em situar as civilizações em um raio 

equidistante do ideal de Civilização, de modo que a civilização ocidental não se encontrava 

mais próxima do modelo que outras civilizações não europeias. Uma ideia relativista, portanto. 

Algo sobre o qual ele passa a refletir, sobretudo, após a Segunda Guerra Mundial. 

Todos estes três autores podem ser considerados historiadores “de gabinete”, que produziam 

uma historiografia diletante, fortemente focada em fontes secundárias e sem todo o rigor da crítica 

documental fornecida pela disciplina histórica, garantida também pela comunidade acadêmica 

(COSTELLO, 1994). 

[A] história mundial, como tal, foi considerada um pouco suspeita e 
certamente não profissional. Arnold Toynbee, em particular, no início foi 
altamente importante para o aumento do interesse sobre o tópico por uma 
grande audiência. [...] Embora sua fama acadêmica tenha rapidamente 
desaparecido quando muitas inconsistências, erros factuais e sua visão mística 
sobre a história mundial foram atacadas por uma hoste de historiadores, 
sociólogos e cientistas políticos de renome. Este criticismo severo lançou uma 
longa sombra sobre a história mundial como campo inapto para acadêmicos: 
amador, tolo mesmo (DE JONG, 2011, p. 3, tradução minha)240. 
 

Embora não se deva desconsiderar suas obras pelos erros factuais, é preciso pontuar esta 

característica da história mundial na primeira metade do século XX: tratava-se de uma 

historiografia não acadêmica, com alto grau de especulação e baixo percentual de pesquisa 

empírica, permanecendo como fruto de historiadores de gabinete, diletantes, embora com um 

público leitor crescente. 

Esta situação só foi modificada na década de 1960, com a entrada em cena de William 

McNeill. Mas antes disso, ocorreu um evento significativo para o posterior desenvolvimento da 

história mundial, que foi a publicação de O mediterrâneo e o mundo mediterrânico na época 

de Filipe II (La Méditerranée et le Monde Méditerranéen a l'époque de Philippe II, 1949), do 

historiador francês Fernand Braudel (1902-1985). O sucesso de sua obra chamou a atenção do 

mundo acadêmico para aquilo que fora praticado por gerações de historiadores mundiais. 

                                                        
240  “world history as such was considered somewhat suspect and certainly unprofessional. Arnold Toynbee in 

particular, at first was highly instrumental in raising interest in the topic in a large audience. [...] Yet, his fame 
in academe quickly vanished when the many inconsistencies, factual errors and his rather mystic views on 
world history were attacked by a host of historians, sociologists and political scientists of repute. This severe 
criticism cast a long shadow over world history as a field not fit for scholars: unprofessional, even foolish.” 
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Braudel a escreveu enquanto estava preso durante a II Guerra Mundial. Essa obra monumental 

ajudou a popularizar a ideia de que o contato e a interação são fatores decisivos na mudança 

histórica, o que favorece uma explicação exógena aliada à tradicional perspectiva endógena, 

paroquialista, da disciplina. Além disso, ao tomar o mar com objeto de análise, Braudel 

escolheu deixar de lado as diferenças de nações e culturas, que restringia a historiografia 

acadêmica a um parâmetro nacional, produzindo uma história cosmopolita do mundo 

mediterrânico. Ele era um historiador profissional e isso ajudou a motivar outros historiadores 

acadêmicos a investigar numa escala supranacional e, por vezes, global (POMPER, 1998)241. 

Em uma aula inaugural no Collège de France, intitulada Posições da história em 1950, 

Braudel aponta os desafios de uma historiografia filha de seu tempo, a saber, o mundo pós-

Segunda Guerra, prática esta que seria efetivada nas décadas seguintes pela corrente da história 

mundial. Os desafios seriam muitos. O primeiro, do ponto de vista do esforço que ela cobra: 

“Duvido mesmo que o habitual trabalho artesanal do historiador esteja na medida de nossas 

atuais ambições. Com o perigo que isso pode representar e as dificuldades que a solução 

implica, não há salvação fora dos métodos do trabalho por equipes.” (BRAUDEL, 1978, p.26). 

A resposta seria uma história global, que para o autor significava uma abordagem 

multidisciplinar, e que resultou no princípio holista da pesquisa no seio da história mundial 

(POMPER, 1998). Neste aspecto, o princípio metodológico diretor é o de que nem os fatores 

psicológicos, econômicos, sociais, políticos, geográficos, biológicos, tecnológicos etc., podem 

ser ignorados numa investigação histórica, ainda que a área de atuação e o peso de cada um 

destes fatores deva ser rigorosamente avaliada. Para dar conta de uma tal magnitude de trabalho 

a única saída, segundo Braudel, seriam os grupos de pesquisa, “o trabalho por equipes”242.  

O segundo desafio seria perceber as linhas de desenvolvimento histórico que atravessam 

o objeto sob análise. Linhas que estavam dispostas em diversos níveis de gradação, do local ao 

global. 
Portanto, há todo um passado por reconstruir. Tarefas intermináveis se 
propõem e se nos impõem, mesmo para as realidades mais simples dessas 
vidas coletivas: quero dizer, os ritmos econômicos, de breve duração, da 
conjuntura. Eis bem identificada em Florença, uma crise de recuo bastante 

                                                        
241  Além disso, Braudel foi mestre de Wallerstein, cuja afinidade de ideias levou a um processo de influência de 

mão dupla. Wallerstein escreveu O sistema mundial moderno, nas décadas de 1970-80, e após a leitura do 
primeiro volume desta obra, de 1974, Braudel publicou, em 1979, a última parte de seu Civilização Material, 
Economia e Capitalismo: séculos XV-XVIII. A teoria do sistema-mundo de Wallerstein se configurou quase 
como um paradigma nas ciências sociais, tanto que diversas obras no campo da história mundial irão se orientar 
a partir dela. 

242  O trabalho coletivo, de grupos de pesquisa, tem sido uma tendência para a realização de obras no campo da 
história mundial e da história global. No caso da história global da historiografia Woolf (2011) e Bentley (1997) 
editaram obras coletivas. Sachsenmaier (2011), Manning (2003), Iggers e Wang (2008) e O’Brien (2006), 
estavam todos inseridos em diversos grupos de pesquisa, de onde resultaram seus livros. 
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viva, entre 1580 e 1585, que iria aprofundar-se depressa e depois aplainar-se 
de um golpe. [...] Essa crise, tão clara à primeira auscultação, seria preciso 
diagnosticá-la melhor, estabelecê-la cientificamente por séries coerentes de 
preços, trabalho local ainda – mas a questão que se coloca imediatamente é 
saber se a crise é toscana ou geral. [...] Para o cúmulo dos embaraços, esse 
historiador que se preocupa com a Índia e com a China e pensa que o Extremo 
Oriente comandou a circulação dos metais preciosos no século XVI e, por 
conseguinte, o ritmo da vida econômica do mundo inteiro – esse historiador 
nota que a esses anos de mal-estar florentino correspondem, apenas 
deslocados no tempo, anos de perturbação no Extremo Oriente para o 
comércio das especiarias e da pimenta. Este é então retomado das frágeis mãos 
portuguesas por hábeis mercadores mouros e, além desses velhos 
frequentadores do Oceano Indico e da Sunda, pelos caravaneiros da Índia, 
sendo finalmente tudo engolido pela Alta Ásia e a China . . . Por si mesma, 
nesses domínios tão simples, a pesquisa acaba de fazer a volta ao mundo. [...] 
É necessário dizer-vos, a esse respeito, que ainda é o mundo inteiro que se 
impõe à nossa atenção? (BRAUDEL, 1978, pp.26-27). 
 

Compreender uma crise econômica na cidade de Florença implica contextualizá-la no 

sistema econômico mais amplo. Pelo menos desde a criação de uma conjuntura histórica global, 

originada com a inserção das Américas na rede de comércio afroeurasiática. Junto com Braudel, 

diversos autores em meados do século XX se ocuparam da tarefa de explicar a ascensão do 

capitalismo e de compreender os fluxos de uma dinâmica em que a Europa era parte 

constituinte, mas não exclusiva, deste processo243. 

Embora a obra de Braudel deva ser considerada um material importante para a história 

mundial, ela não pode passar disto, uma vez que o autor estava inscrito no âmbito da Escola 

dos Annales e ocupado com as questões e orientações que advinham desta corrente. Dito de 

outra forma, não fazia parte de sua intenção inscrever sua obra na linha da história mundial. 

Esta foi uma tarefa que ficou a cargo do historiador estadunidense William McNeill (1917-

2016). 

A obra-prima de McNeill foi publicada em 1963. Seu título, A Ascensão do Ocidente: 

uma história da comunidade humana (The Rise of the West: a history of the human community), 

é uma clara referência à Decadência do Ocidente de Spengler. Ao empregar este título McNeill 

pretendeu fazer um contraponto à postura comum na história mundial que, apesar de tender ao 

cosmopolitismo, inscrevia o Ocidente como centro da história, inserindo as outras regiões do 

                                                        
243  Sobre a análise da ascensão do capitalismo global mediante uma interpretação não eurocêntrica deste fenômeno 

Patrick Manning aponta a obra do historiador caribenho Eric Williams, Capitalismo e Escravidão, 1944. 
Manning afirma: “A interpretação de Williams fez inovações importantes na história mundial ao argumentar 
em favor de interpretações inter-regionais transformadoras: desenvolvimentos econômicos e sociais nas Índias 
ocidentais britânicas e na Inglaterra eram vistos como cada um tendo transformado o outro”  (2003, p.49, 
tradução minha). 

“Williams interpretation broke important ground in world history by arguing for transformative interpretations 
across regions: social and economic developments in the British West Indies and in England are each seen as 
having transformed the other.” 
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planeta à medida em que elas iam sendo contatadas pela iniciativa ocidental. Este tipo de 

postura é perceptível em muitas obras cosmopolitas do século XIX, que buscavam tão somente 

a compilação de conteúdos históricos ao modo da Universal History inglesa, e que encontrou 

espaço também na primeira metade do século XX244. 

Em A Ascensão do Ocidente McNeill sintetizou os avanços trazidos por Spengler e 

Toynbee, empregando em especial o conceito de ecúmeno de Toynbee para caracterizar uma 

ampla região cujas civilizações se desenvolveram através das interações e conexões entre si. 

Assim, as grandes civilizações – chinesa, indiana, mesopotâmicas e egípcia – surgiram no 

interior do ecúmeno euroasiático. McNeill trabalhou a mudança histórica como resultado das 

comunicações interculturais, ou seja, a história se sustenta também por explicações exógenas, 

sendo necessariamente cosmopolita (POMPER, 1998). 

McNeill foi amplamente influenciado pelas ideias da antropologia social americana da 

década de 1930, sobretudo por Ralph Linton e Robert Redfield245. Quando começou a escrever 

A ascensão do Ocidente, lhe pareceu óbvio, assim ele diz, que a mudança histórica era 

largamente provocada pelos encontros com estranhos, seguidos por esforços para emprestar 

(ou, algumas vezes, rejeitar ou mesmo manter à distância) novidades especialmente atrativas. 

Assim, segundo ele, um aspirante a historiador mundial deveria ficar alerta às evidências de 

contatos entre civilizações separadas, buscando evidências de encontros em que as práticas de 

estrangeiros, emprestadas ou rejeitadas, provocaram mudanças sociais historicamente 

significantes (McNEILL, 1998). 

A partir de McNeill, a história mundial se constituiria como uma escola histórica, cuja 

característica principal seria a busca pelo contato e interação cultural, levado a cabo entre 

culturas e/ou civilizações distintas; disto resultaria uma explicação histórica mais cosmopolita, 

favorecendo causações históricas exógenas. Reconhecendo William McNeill como o pai da 

história mundial Mazlish afirma que: 
[...] sob sua égide, e a de inúmeros colegas, a história mundial partiu de seus 
praticantes originais [Spengler e Toynbee] e assumiu características mais 

                                                        
246  Alguns exemplos são: Heinrich Leo, Lehrbuch der Universalgeschichte (6 volumes publicados entre 1835-

1844). Wilhelm Oncken (ed.), Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen (32 volumes publicados entre 
1879-1890). No século XX têm-se: Hans Delbrück, Weltgeschichte (5 volumes publicados em 1931) e William 
Langer (ed.), Encyclopedia of World History, (publicado em 1940). 

245  A principal obra de Linton foi A árvore da cultura (The tree of Culture) que apontava “mudanças sociais de 
longo alcance em África e outros lugares como resultado de uma adaptação cultural a alguma habilidade 
emprestada.” Já Robert Redfield “construiu uma tipologia de sociedades humanas, apontando dois tipos ideais: 
sociedade popular, em um extremo, e sociedade civilizada, no outro.” (McNEILL, 1998, p. 28, tradução 
minha). 

“[...] far-reaching social change in Africa and elsewhere as a result of cultural adaptation to some borrowed skill. 
[…] constructed a typology of human societies, setting up two ideal types: folk society at one extreme, civilized 
society at the other.” 
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concretas, prestando mais atenção em fenômenos transfronteiriços, como 
pragas, movimentos populacionais, pressões ambientais e assuntos correlatos. 
(2006, p.106, tradução minha)246. 
 

A Ascensão do Ocidente marcou, ao mesmo tempo, a culminação e o encerramento das 

obras histórico-mundiais caracterizadas por grandes sínteses, isto é, que visavam dar um sentido 

histórico para todo o passado humano – resultando numa metanarrativa, como foi o caso com 

Wells, Spengler e Toynbee – e não para uma civilização, um continente ou uma nação, em 

particular247. Ela também serviu para inaugurar uma nova era nos estudos de história mundial 

pois, a partir de McNeill, este campo passou a ser formalmente reconhecido dentro dos estudos 

acadêmicos. Contribuíram para isso o fato de McNeill: 1) estar inserido na comunidade 

acadêmica; 2) escrever numa linguagem científica; 3) empregar o método histórico de crítica 

documental e de validação pelos pares; 4) se valer de obras de historiadores profissionais, bem 

como de outros acadêmicos; 5) se fundamentar nas evidências empíricas e de recusar a 

especulação filosófica, esta última característica encontrada tanto na historiografia universal do 

século XVIII quanto na de Spengler e Toynbee (MANNING, 2003). 

O enorme sucesso de seu livro, que fora lido tanto por historiadores profissionais quanto 

pelo público geral, contribuiu para lançar as bases da institucionalização da história mundial 

como um campo da disciplina histórica acadêmica. Seguiram-se a ele vários autores oriundos 

da academia, e de diversas disciplinas, como economia, sociologia, relações internacionais, 

antropologia etc. Embora nem todos tenham tido contato direto com a obra de McNeill, eles 

também foram impulsionados por aquilo que se poderia chamar, de forma análoga ao ímpeto 

científico de Michael Bentley (1997), de ímpeto globalizante.  
O pensamento global e o pensamento interativo foram capazes de se 
desenvolver entre os historiadores, em parte, devido às mudanças das 
circunstâncias sociais. A era pós-Segunda Guerra foi um tempo de 
transformação política, econômica e acadêmica. A política e a economia 
mundiais eram dominadas por dois grandes confrontos: o conflito da Guerra 
Fria entre dois grandes blocos liderados pelos Estados Unidos e pela União 
Soviética, e as séries de movimentos decoloniais que levaram ao 
reconhecimento de novas nações na Ásia, África e nas ilhas. A expansão da 
educação universitária na era de crescimento econômico do pós-guerra, 
incluindo o desenvolvimento de programas de estudos de área que abordavam 

                                                        
246  “Under his aegis, and that of numerous colleagues, world history departed from its original practitioners and 

took on more concrete features, paying much attention to cross-border phenomena, such as plagues, population 
movements, environmental pressures, and related subjects.” 

247  Com o abandono de uma metanarrativa, estaria a história mundial, ao adentrar a academia, se distanciando da 
categoria cosmopolita? Talvez, mas é mais provável que isto significasse apenas que a história mundial estava 
se especializando. Pensado com o capítulo 3, isto também pode sugerir que ela estivesse sentindo as primeiras 
ondas do pensamento pós-moderno e de sua suspeita relativamente às metanarrativas. 
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todas as regiões do planeta, proveram espaço intelectual para um pensamento 
histórico mais amplo (MANNING, 2003, p. 56, tradução minha)248. 
 

A experiência do pós- Segunda Guerra, dos tumultos sociais da década de 1960, da crise 

mundial do petróleo em 1973, entre diversos outros eventos, resultaram, de forma constante e 

progressiva, numa crescente conscientização do fenômeno da globalização, algo já ensaiado lá 

atrás com H. G. Wells, por exemplo. Este ímpeto globalizante iria produzir dois resultados para 

a história mundial: de um lado está a constituição de uma historiografia mundial acadêmica, de 

outro, a emergência de uma historiografia global. 

A institucionalização da história mundial foi seguida de perto por uma mudança em sua 

historiografia. A partir da década de 1960 surgiram obras que, embora claramente cosmopolitas 

em escopo, estavam mais focadas em profundidade e menos interessadas em abrangência. Se 

até então a história mundial era caracterizada por produzir grandes sínteses, de que A Ascensão 

do Ocidente é o último grande exemplo, a partir de agora ela se concentraria em pesquisas 

temáticas. As obras seguintes do próprio McNeill são uma evidência nesse sentido. Em 1976 

surgiu Pragas e Povos (Plagues and Peoples), livro em que o autor buscou explorar a interação 

entre doenças e civilizações, isto é, a concentração de doenças em regiões densamente povoadas e 

a vantagem que eles tinham ao encontrar populações menos densas e consequentemente menos 

resistentes a infestações de doenças. Em 1982 foi publicado A busca pelo poder (The Pursuit of 

Power), que explora a dominação no segundo milênio d.C, traçando as mudanças na tecnologia 

militar, primeiro na China e, depois, na Europa (MANNING, 2003). 

A consolidação da história mundial e o avanço nos estudos de área levaram 

pesquisadores de outras disciplinas a investirem numa investigação cosmopolita dentro da 

academia. Em 1982 o antropólogo austríaco, radicado nos EUA, Eric Wolf (1923-1999) 

publicou o famoso Europa e os povos sem história (Europe and the People without history). 

Nele, Wolf emprega a perspectiva antropológica para investigar o mundo moderno. O título de 

sua obra faz, assim como a de McNeill, uma clara alusão à interpretação eurocêntrica tradicional 

da história humana como sendo levada adiante pela Europa, o centro do mundo, aos povos sem 

história, nas regiões ditas periféricas. A partir desta estrutura crítica da narrativa do progresso: 

“Ele rejeitou a visão da periferia como um agente passivo, e demonstrou efetivamente que a 

                                                        
248  “Global thinking and interactive thinking were able to develop among historians in part because of changing 

social circumstances. The post-World War II era was a time of political, economic, and academic 
transformation. World politics and economics were dominated by two great confrontations: the Cold War 
conflict between two great blocs led by the United States and the Soviet Union, and the series of decolonization 
movements that led to recognition of new nations in Asia, Africa, and the islands. The expansion of university 
education in the postwar era of economic growth, including the development of area-studies programs 
addressing all regions of the earth, provided intellectual space for broader historical thinking.” 
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exploração do centro era, por sua vez, dependente da habilidade em conquistar alianças dentro 

das estruturas de classe nativas e de fazer interface com o sistema cultural” de modo que “a 

dependência é uma interação de dois lados” (COSTELLO, 1994, p. 224, tradução minha)249. 

Wolf procurou evidenciar que a história do mundo moderno não pode ser reduzida à 

expansão europeia pelo globo, o que seria uma explicação puramente endógena. Uma parte 

fundamental desta história é a forma como as várias culturas nativas, em todos os continentes, 

interagiram com o ocidente, e entre si, para a formação do mundo moderno. Os povos, ditos 

sem história, não eram apenas coadjuvantes da história da modernidade, eles foram 

protagonistas históricos, tanto nos desenvolvimentos de suas respectivas regiões quanto nos 

desenvolvimentos da própria história europeia; uma explicação histórica com causações tanto 

endógenas quanto exógenas, portanto. 

Embora Wolf estivesse tratando do desenvolvimento da história do mundo moderno, 

suas reflexões sobre o processo histórico e sua causação resultante da interação entre “centro” 

e “periferia” podem ser usadas para se pensar a história da historiografia. Um exemplo de como 

a história global da historiografia não se reduz ao exclusivo protagonismo europeu diante da 

passividade do restante do mundo é o desenvolvimento da historiografia moderna na África 

subsaariana. Assim como as historiografias islâmica e chinesa foram proativas no processo de 

modernização de seu pensamento histórico e de suas instituições acadêmicas, sempre 

dialogando com suas respectivas matrizes tradicionais, o mesmo ocorreu com a historiografia 

africana. 

Com o avanço dos movimentos decoloniais, fortalecidos pelo fim do período de 

hegemonia europeia – que, segundo Hopkins (2002) seria por volta de 1800-1950 – a primeira 

tarefa que os intelectuais africanos tiveram, nos anos 1950-1960, foi provar a historicidade da 

África pré-colonial. “Já em fins do século XIX e começo do XX africanos e afroamericanos 

tinham começado a refutar o estereótipo eurocêntrico de um passado africano a-histórico.” 

(IGGERS, WANG, 2008, p.296, tradução minha)250. Contrariamente ao que a história, e 

filosofia da história, eurocêntrica do século XIX pensava, os povos ao sul do Saara não estavam 

em estase, como se estivessem numa suspensão criogênica aguardando a chegada dos povos 

civilizados ao norte do Mediterrâneo para lhes abençoar com o dom da história. Tanto o pan-

africanismo, de personagens como Edward Wilmot Blynden (1832-1912), como o movimento 

                                                        
249  “He rejected the view of the periphery as a passive agent, and he demonstrates effectively that core exploitation 

is in turn dependent upon its ability to gain alliances within the indigenous class structure and to interface with 
the cultural system; dependency is a two-sided interaction.” 

250  “Already in the late nineteenth and early twentieth century, Africans and Afro-Americans had begun to refute 
the Eurocentric stereotype of an unhistorical African past.” 



174 
 

de négritude, de Léopold Senghor (1906-2001), foram fundamentais para a construção de uma 

identidade cultural africana, de onde posteriormente emergiu a historiografia africana 

(IGGERS, WANG, 2008). 

A profissionalização dos estudos históricos veio no contexto do pós-Segunda Guerra. 

Primeiramente com o crescimento dos estudos de área tanto nos EUA quanto na Grã-Bretanha 

e sua mudança de perspectiva, que deixou de ser focada apenas no domínio colonial e passou a 

investigar a história africana anterior ao período colonial. Em segundo lugar, em 1948 a 

Universidade de Londres criou três faculdades na Nigéria, Gana e Uganda. O vínculo entre a 

Universidade e as faculdades durou até 1962, período em que a maior parte dos professores 

eram ingleses, e que foram substituídos por africanos com o afrouxamento do vínculo até sua 

ruptura. A partir da década de 1960 os estudos históricos africanos avançaram rapidamente, em 

especial na Universidade de Ibadan, na Nigéria, de onde saíram Kenneth Onwuka Dike (1917-

1983) e Jacob Ajayi (1929-2014), que foram alunos na Universidade de Londres e auxiliaram 

na profissionalização da disciplina histórica segundo padrões acadêmicos internacionais251 

(IGGERS, WANG, 2008).  

Uma contribuição importante destes autores foi a introdução da história oral como fonte 

legítima de investigação histórica, rompendo com o paradigma da historiografia ocidental que 

dependia de fontes escritas, em especial os documentos oficiais de Estado. A própria pesquisa 

em história oral implica uma inovação do ponto de vista da concepção da história. A pesquisa 

histórica da Escola de Ibadan não se restringia aos feitos do Estado-nação, ela investigava as 

tradições orais guardadas nas memórias dos indivíduos, ou seja, um conteúdo não formatado e 

fechado em uma instituição nacional. Além disso, a Escola de Ibadan defendeu que o período 

colonial é um capítulo da história africana, e não o único momento em que há história no 

continente252. 

A Escola de Ibadan passou por um processo similar ao desenvolvimento da 

historiografia acadêmica no século XIX. Se, no ocidente, a inserção da história como disciplina 

acadêmica e moderna levou a uma associação com o Estado-nação e a um enfoque nacional nos 

estudos históricos, na década de 1960, a historiografia africana recém independente do jugo 

                                                        
251  No século XIX, além de uma globalização da historiografia acadêmica a nível dos conceitos e teorias, houve 

também a globalização dos níveis institucionais e de práticas científicas, como o doutorado, a análise crítica 
das fontes, o emprego de notas de rodapé e de referências bibliográficas, a validação pelos pares etc. Todos 
estes são padrões internacionalmente reconhecidos que qualificam a disciplina histórica acadêmica 
(SACHSENMAIER, 2011). 

252  Uma forte evidência do grau avançado em que se encontra a historiografia acadêmica africana é a publicação 
da coletânea em 8 volumes da História Geral da África, organizado pela UNESCO e publicado entre 1978-
2000. A obra possui diversos pesquisadores, de dentro e fora da África, mas é decisivo que a maioria dos 
editores sejam historiadores africanos. 
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colonial se voltou para uma história nacional. O caráter paroquialista, voltado para o Estado-

nação, da historiografia moderna também se fez presente no contexto africano. Nos anos 1970-

1980 a Teoria da Dependência – um movimento intelectual surgido na América Latina – foi 

introduzida em África, e contribuiu para a desconstrução da historiografia nacionalista. Se, nos 

anos 1950-1960, a historiografia acadêmica empregou o nacionalismo para desconstruir o 

eurocentrismo ao evidenciar a historicidade da África pré-colonial, nas décadas de 1970-1980 

ela usou a teoria da dependência para desconstruir o nacionalismo. Pelo menos o nacionalismo 

da elite, dando lugar aos subalternos e à história vista de baixo (IGGERS, WANG, 2008). Como 

foi apontado com Jerry Bentley (2006) no capítulo 1, a historiografia acadêmica africana 

criticou o nacionalismo da elite agindo a nível local (going local). 

Esta parece ter sido uma tendência global na historiografia acadêmica no contexto do 

pós-Segunda Guerra: crítica do nacionalismo (de elite) e do pensamento moderno e promoção 

de uma história localista, vista de baixo253, mas ainda restrita ao paradigma do Estado-nação e 

a uma postura anti-cosmopolita. Na contracorrente desta tendência, e agindo a nível global 

(going global) estava a história mundial. 

Outro autor de fundamental importância neste período é, evidentemente, o sociólogo 

estadunidense Immanuel Wallerstein. Seu livro O moderno sistema-mundo (The Modern 

World-System) foi lançado em três volumes254. Wallerstein criou um paradigma para o estudo 

da história mundial, a teoria do sistema-mundo. Sua tese era de que a economia europeia levou 

à criação de um sistema-mundo capitalista durante o século XVI e que ele passou por fases de 

expansão e estagnação. Assim, ele descrevia a formação do mundo moderno como tendo 

surgido da expansão de um único sistema econômico pelo globo, à medida em que os mercados 

de outras regiões eram inseridos na economia europeia que, com o tempo, se tornou economia 

mundial. 

A teoria do sistema-mundo é uma das principais abordagens empregadas pela história 

mundial. Assim, do ponto de vista metodológico a história mundial parece se dividir em três: 

1) o método comparativo; 2) o método das conexões e interações e 3) o método do sistema-

                                                        
253  Iggers e Wang (2008) esclarecem o contexto de emergência da teoria da dependência na América Latina e do 

pós-colonialismo e dos estudos subalternos na Índia, além de apontar como estes dois movimentos intelectuais 
se globalizaram uma vez que chegaram nos EUA e nos espaços acadêmicos de língua inglesa. Significativo, 
para a argumentação que está se fazendo aqui, é a estratégia paroquialista de ambos para a desconstrução do 
nacionalismo, que contrasta com – mas não impossibilita – a estratégia cosmopolita da história mundial e 
global. 

254  The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the 
Sixteenth Century (1974); The Modern World-System, vol. II: Mercantilism and the Consolidation of European 
World-Economy, 1600-1750 (1980); The Modern World-System, vol. III: The Second Era of Great Expansion 
of the Capitalist World-Economy, 1730—1840s (1989). 
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mundo (DE JONG, 2011). Enquanto que o primeiro foi amplamente usado pelos autores da 

primeira metade do século XX, numa história comparada das civilizações255, o segundo foi 

empregado por William McNeill e seus seguidores, e o terceiro por Wallerstein e Janet Abu-

Lughod; inclusive, Osterhammel e Petersson, em seu livro Globalização, uma breve história, 

analisado no tópico 1.3.4, começam sua discussão sobre a história global através de 

considerações da teoria do sistema-mundo. 

Se a década de 1960 foi decisiva para lançar as bases da institucionalização, a década 

de 1990 serviu para consolidar a história mundial enquanto campo de pesquisa da disciplina 

histórica, o que se deu com a criação do Journal of World History, em 1990, sob a organização 

do historiador Jerry Bentley (1949-2012). Nos anos seguintes ao lançamento da revista ele 

publicou Encontros do velho mundo: contatos e intercâmbios culturais nos tempos pré-

modernos (Old World Encounters: Cross-cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern 

Times, 1993), sua principal obra, e Tradições e Encontros: uma perspectiva global sobre o 

passado (Traditions and Encounters: A Global Perspective on the Past, 2003), este último um 

livro didático publicado em conjunto com Hebert Ziegler. Pelos títulos de suas obras vê-se que 

Jerry Bentley seguia no caminho já trilhado por McNeill, o de uma investigação voltada para 

os contatos e interações entre as culturas, mas trabalhado a partir do conceito de encontros 

(BENTLEY, JOLLY, 2014). 

O Journal of World History se constituiu enquanto um espaço privilegiado de discussão 

das questões referentes à história mundial, recebendo contribuições de diversas regiões do 

planeta e permitindo uma interconexão maior entre pesquisadores de disciplinas variadas. Ele 

contribuiu também para aumentar o espaço de atuação da World History Association, fundada 

em 1982 e que, até então, era restrita aos profissionais dos EUA, mas junto com o sucesso da 

revista acabou se expandindo a horizontes supranacionais (MANNING, 2003). “É um gesto 

notável em direção à superação dos paradigmas eurocêntricos que a Associação realize metade 

de seus encontros em outras partes do mundo” (SACHSENMAIER, 2011, p.75, tradução 

minha)256. 

 

2.5 A emergência da história global e sua separação da matriz histórico-mundial: de 1990 

ao século XXI 

                                                        
255  Em 1979 foi fundada a Comparative Civilizations Review, publicada pela International Society for the 

Comparative Study of Civilizations em cuja fundação – em 1961 em Salzburg, Alemanha – esteve presente 
Arnold Toynbee. A revista continua ativa até hoje. 

256  “It is a notable gesture towards the goal of overcoming Eurocentric paradigms that the association holds half 
of its meetings in other parts of the world.” 
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Além da institucionalização da história mundial na academia, o outro resultado do 

ímpeto globalizante foi o surgimento de uma história global, que só pôde encontrar condições 

plenas para sua emergência no pós-Segunda Guerra, à medida em que o contexto mundial 

levava à percepção do fenômeno da globalização. Disciplinas como a sociologia e as relações 

internacionais estavam, em fins da década de 1960, desvendando as primeiras manifestações de 

um fenômeno global. 

O sociólogo inglês Roland Robertson foi um dos primeiros a empregar o termo 

“globalização” como um conceito em um artigo científico, o que ocorreu nas suas primeiras 

investigações sobre o assunto. Em seu livro Globalização: teoria social e cultura global 

(Globalization: Social Theory and Global Culture), de 1992, ele a conceitua da seguinte 

maneira: “Globalização como conceito se refere tanto à compressão do mundo quanto à 

intensificação da consciência do mundo como um todo”. E prossegue: “Os processos e ações, 

a que o conceito globalização agora se refere, vêm ocorrendo, com algumas interrupções, por 

muitos séculos, mas o foco principal da discussão da globalização está nos tempos 

relativamente recentes.” (1996, p. 8, tradução minha)257. 

Até então, era possível perceber, com alguma clareza, o avanço da internacionalização, 

ou seja, do crescimento de relações entre Estados-nação. Todavia, agora surgia um fenômeno 

novo, que implicava no aumento das interações – comerciais, culturais, informacionais, 

financeiras etc. – e se tratava de interações que não se restringiam ao âmbito nacional, mas eram 

levadas a cabo por indivíduos, por ONGs, por empresas multinacionais e por diversas outras 

configurações (ROBERTSON, 1996).  

Nas últimas décadas do século XX, o fenômeno da globalização já pode ser visto em 

suas especificidades, com seus contornos próprios e suas linhas de desenvolvimento. Diversas 

áreas do conhecimento se uniram para estudá-lo numa perspectiva transdisciplinar, de onde 

emergiu os estudos globais (global studies) como um movimento intelectual 

(FEATHERSTONE, 1998). 

No campo da disciplina histórica, as experiências do ímpeto globalizante resultaram, 

além da fundação do Journal of World History, em duas conferências seminais para o 

desenvolvimento da história global.  

                                                        
257  “Globalization as a concept refers both to the compression of the world and the intensification of consciousness 

of the world as a whole. The processes and actions to which the concept of globalization now refers have been 
proceeding, with some interruptions, for many centuries, but the main focus of the discussion of globalization 
is on relatively recent times.” 
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A primeira ocorreu em 1991 – em Bellagio, Itália – e foi organizada por Bruce Mazlish, 

Ralph Buultjens e outros. Os trabalhos foram reunidos no livro fundacional Conceitualizando 

a história global (Conceptualizing Global History) publicado em 1993, e iniciou um 

movimento que resultou em diversas outras conferências e livros258. Na introdução deste 

primeiro livro Mazlish aponta a relação entre os estudos globais (global studies) e a emergente 

história global. Três anos antes da Conferência ele havia participado de um seminário sobre 

“Temas globais” (Global Issues), organizado por sua esposa, a economista Neva Goodwin – 

que também contribuiu para o livro de 1993. Neste seminário de 1988 Mazlish era o único 

historiador em meio a economistas, antropólogos, sociólogos e outros especialistas, de onde ele 

viu a necessidade de perguntar pela dimensão histórica da globalização, que resultaria na 

conferência três anos depois e em todos os seus desdobramentos. A respeito do ímpeto 

globalizante e da necessidade de a disciplina história lidar com ele, Mazlish e Buultjens, 

afirmam: 

À medida em que entramos numa época verdadeiramente global precisamos 
de uma consciência histórica que lhe corresponda. Este livro oferece uma 
perspectiva acadêmica, uma nova consciência histórica, e um novo subcampo 
da história – a história global – que terá um grande impacto na forma com que 
escrevemos história e fazemos política no futuro. A necessidade de uma nova 
abordagem pode ser vista em todo lugar: em problemas ambientais que 
ignoram fronteiras nacionais; em ameaças nucleares que não têm limitações 
territoriais; no aumento rápido da atividade econômica multinacional e nos 
avanços da exploração espacial e de satélites de comunicação que ligam as 
pessoas em um grau até então inimaginável (1993, p. 251, tradução minha)259. 
 

Este novo campo deveria então produzir narrativas históricas que dessem sentido a 

inquietações oriundas do ímpeto globalizante. Para isso, era preciso uma nova consciência 

histórica ou, ao menos, uma nova dimensão (global) dela e uma abordagem que lhe 

correspondesse. As conferências e livros deste grupo de autores tentaram produzir narrativas 

históricas com base neste conjunto de inquietações. Mas eles fizeram isto levantando a bandeira 

                                                        
258 Financiado pela Toynbee Foundation, e outros órgãos, as conferências seguintes foram: 1993 – Global 

Civilization and Local Cultures, em Darmstadt, Alemanha; 1995 – Global History and Migrations, em Hong 
Kong, China; 1997 – Food in Global History, em Ann Arbor, EUA; 2003 – Mapping the Multinationals, em 
Pocantico Hills, EUA; 2003 – Leviathans: Multinational Corporations and the New Global History, em 
Michigan, EUA; 2003 – The Paradox of a Global USA, em New Haven, EUA; 2003 – New Global History 
and the City, em São Petersburgo, Rússia; 2004 – Globalization, Philanthropy and Civil Society, em Pocantico 
Hills, EUA; 2005 – Childhood in Global History, em Fairfax, EUA; 2012 – Law and Human Rights in Global 
History, em Ann Arbor, EUA. (Disponível em: <<http://toynbeeprize.org/global-history-
network/conferences/>>). 

259  “As we enter a truly global epoch we need a historical awareness to match the times. This book offers a new 
scholarly perspective, a new historical consciousness, and a new subfield of history – global history – that will 
have a major impact on the way we write history an make policy in the future. The need for a new approach 
can be seen everywhere: in environmental problems that ignore national boundaries; in nuclear threats that 
have no territorial limitations; in the rapid increase in multinational economic activity; and in advances in space 
exploration and communication satellites that link peoples to a degree hitherto unimagined.” 
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de uma nova nomenclatura e demarcando assim seu distanciamento da história mundial 

produzida até então.  

Também motivada pelo ímpeto globalizante, mas sem defender uma distinção entre 

história mundial e global, a segunda conferência ocorreu em 1994. A World History 

Conference, organizada pela revista History and Theory, teve lugar em Connecticut, EUA. Ela 

reuniu nomes importantes como William McNeill, Bruce Mazlish, Janet Abu-Lughod, Shmuel 

Eisenstadt, e Francis Fukuyama. Os trabalhos apresentados foram reunidos num livro lançado 

em 1998 e intitulado World History: Ideologies, Structures and Identities, com edição de Philip 

Pomper. Segundo ele: 
Os contribuintes deste volume testemunharam e participaram, de alguma 
maneira, de uma transformação global cada vez mais rápida. As 
transformações políticas, por si próprias, foram vastas: impérios 
desapareceram, e antigos súditos coloniais se tornaram cidadãos de Estados-
nação; centenas de milhões de mulheres, bem como homens, agora votam em 
eleições de instituições representativas; as nações mais democraticamente 
inclinadas legislam novos direitos civis (alguns ainda contestados) para 
garantir uma maior inclusão de grupos antes degradados e desfavorecidos. 
Junto à expansão dos direitos civis dentro das fronteiras de um número 
crescente de Estados-nação, os historiadores mundiais detectam outras 
tendências globais, algumas agrupadas sobre o termo “políticas da 
identidade”, minando políticas nacionais ou transnacionais (POMPER, 1998, 
p.3, tradução minha)260. 
 

Pomper situa os trabalhos da coletânea no contexto das tendências globais que causaram 

mudanças fundamentais ao longo do século XX, redesenhando mapas geopolíticos e 

reposicionando as identidades culturais acima e abaixo da estrutura do Estado-nação; o que não 

significa dizer que o nacionalismo deixou de exercer sua influência na historiografia acadêmica, 

ainda que ele estivesse sendo progressivamente desafiado a partir dos anos 1960. Como a 

questão das políticas da identidade será abordada no capítulo 3, cumpre aqui explicitar a 

preocupação destes historiadores em pesquisas que tenham como resultado sentido histórico 

não engessado no paradigma do Estado-nação; assim, participaram da conferência de 1994 

autores que, como Bentley (2006) conceituou, agiram a nível local (going local) e outros a nível 

global (going global), como Ashis Nandy e Theodore Von Laue, respectivamente (POMPER, 

1998). 

                                                        
260  “The contributors to this volume have witnessed and participated in some fashion in a rapidly accelerating 

global transformation. Political transformations alone have been vast: empires have disappeared and former 
colonial subjects have become citizens of nation-states; hundreds of millions of women, as well as men, now 
cast ballots in elections of representative institutions; the most democratically inclined nations legislate new 
civil rights (some of them still contested) to assure greater inclusion of formerly degraded and disadvantaged 
groups. Alongside the expansion of civil rights within the boundaries of ever-proliferating nation-states, world 
historians detect other global trends, sometimes grouped under the term “identity politics,” undermining 
national or transnational politics.” 
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No texto que abre a primeira parte do livro, William McNeill sugere que, talvez em 

função das tendências globais observadas no século XX, uma ruptura fundamental estivesse em 

curso: “Suspeito que os assuntos humanos estão vacilando à beira de transformações de longo 

alcance, análogas ao que aconteceu quando a agricultura emergiu do amplo espectro da coleta, 

e as vilas se tornaram a principal estrutura na qual as vidas humanas foram conduzidas”. (1998, 

p.40, tradução minha)261. O posicionamento de McNeill irá ressoar, mais tarde, na ideia do 

Grande Salto (Great Departure) de Robert Marks (2007), apresentada ao final do tópico 1.3.2. 

Este tipo de mudança insinuado por McNeill é singular, não se trata apenas de uma alteração 

de período histórico, mas de um novo estágio evolutivo da humanidade e do próprio planeta na 

medida em que o ser humano é visto como um fator de mudança que interage com o 

ecossistema, na perspectiva histórica ambiental de Marks (2007). 

Na mesma direção da sugestão de McNeill (1998) e Marks (2007), embora como uma 

postura menos radical, estão Iggers e Wang. Segundo eles: “Estamos vivendo hoje em uma 

época de rápida globalização. Seu ritmo tem se acelerado nas últimas décadas, particularmente 

desde o fim da Guerra Fria” (2008, p.1, tradução minha)262. Embora sem defender uma 

interpretação que sugira uma completa ruptura com o passado, a postura dos autores sugere que 

a década de 1990 inaugura um novo período histórico. Da mesma forma que os acontecimentos 

dos anos 1960 reverberaram na historiografia – se desdobrando no pós-modernismo e na virada 

cultural da década seguinte – os anos 1990 “apresentam aos historiadores novos desafios”, “o 

que cobra uma historiografia que possa lidar com as condições nas quais vivemos hoje, que de 

muitas formas são diferentes daquelas do período pré-1989” (2008, pp. 364-365, tradução 

minha)263. 

A hipótese de um novo período histórico, pós-Guerra Fria, é reforçada pelas 

interpretações de três das quatro obras analisadas no tópico 1.3. Marks (2007) defende ser a 

queda da União Soviética um marco da quarta onda de globalização264. Stearns (2010) encara 

o quadro pós-1990 como o princípio de um novo sistema global, mediado pela tecnologia da 

informação e que se configura de um modo mais inclusivo para regiões como a América Latina, 

                                                        
261  “I suspect that human affairs are trembling on the verge of far-reaching transformation, analogous to what 

happened when agriculture emerged out of broad-spectrum gathering, and village communities became the 
principal framework within which human lives were led.” 

262  “We are living today in an age of rapid globalization. Its pace has accelerated in the past several decades, 
particularly since the end of the Cold War.”  

263  “[…] presented historians with new challenges. […] this calls for a historiography which can deal with the 
conditions in which we live today, which in many years are different from those in the pre-1989 period.” 

264  As ondas precedentes teriam sido: 1º) o estabelecimento da colônia espanhola de Manila, em 1571; 2º) a 
industrialização europeia e colonização da África e Ásia no século XIX; e 3º) a Guerra Fria e o embate entre 
dois projetos de globalização distintos. Conferir Marks (2008, pp.203-204). 
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África e Ásia, gerando “formas de intercâmbio que se expandiram além de qualquer coisa 

previamente imaginada na experiência da espécie humana” (2010, p.131, tradução minha)265. 

Osterhammel e Petersson (2005), embora situem um conjunto mais significativo de mudanças 

na década de 1970, reconhecem que houve uma nova aceleração da globalização nas décadas 

de 1980-1990. Essas mudanças, apontadas nas obras destes quatro autores, serviram para 

avançar no processo de desenvolvimento e autonomização da história global como um campo 

da disciplina histórica acadêmica. 

É neste contexto que surge a história global. Ela emerge na interface entre a história 

mundial, os estudos globais (global studies) e o ímpeto globalizante do pós-Guerra Fria. Da 

história mundial ela retira a perspectiva cosmopolita da investigação e a explicação histórica 

através de causações endógenas e exógenas. Enquanto a história mundial irá produzir uma 

historiografia temática, a partir de 1960, buscando analisar em profundidade seus objetos de 

pesquisa, aqueles autores que ainda se ocupam com uma perspectiva cosmopolita, 

macroanalítica, irão se aproximar dos estudos globais para investigar historicamente o 

fenômeno da globalização. 

Destarte, um fator decisivo para a emergência da história global foi o fim da União 

Soviética, que trouxe consigo este novo ímpeto globalizante. Um ímpeto novo porque o 

contexto daquele primeiro já não se mostrava mais em vigor, ou seja, a Guerra Fria. Na primeira 

onda do ímpeto globalizante, as histórias mundiais que se ocupavam da globalização – porque 

a história global ainda não havia surgido – o faziam dentro da estrutura de pensamento 

condicionada pelo contexto da Guerra Fria, ou seja, produziam historiografias que poderiam 

ser consideradas bipolares. Neste sentido é que se encaixa A Ascensão do Ocidente, de McNeill, 

em que ele reconhece, 25 anos depois, que sua obra estava orientada pela conjuntura política 

de então266. 

                                                        
265  “[…] forms of exchange expanded beyond anything previously imagined in the experience of the human 

species.” 
266  No primeiro artigo do volume nº 1 do Journal of World History William McNeill escreveu The Rise of the 

West after twenty-five years em que ele reflete sobre as limitações e possibilidades contidas em sua principal 
obra. Embora em nenhum momento é citado a Guerra Fria, ou a União Soviética, o modo de vida americano 
foi uma das lentes pelas quais ele interpretou a história da humanidade, evidenciando a conjuntura histórica na 
qual a obra fundante da institucionalização da história mundial surgiu. “Nos anos 1954-1963, quando o livro 
estava sendo escrito, os Estados Unidos estavam, claro está, passando pelo ápice de sua capacidade no pós-
guerra de influenciar outros graças às suas habilidades e riqueza superiores. Segue-se que minha visão do 
passado do mundo pode ser repudiada como sendo não mais do que a racionalização da hegemonia americana, 
retrojetando a situação das décadas do pós-Segunda Guerra sobre todo o passado do mundo ao afirmar que 
padrões de dominação e difusão cultural análogos sempre existiram. (Claro que a refutação óbvia é salientar 
que a era do pós-Segunda Guerra foi parte e parcela da história mundial, e conformada com a precedente de 
uma forma que os americanos não estavam conscientes na época.)” (1992, p.2, tradução minha). Para McNeill, 
os EUA estavam representando um papel, de difusão cultural nos anos 1950-1960, que simulava padrões 
anteriores de contato existentes na história humana. Talvez tenha sido esse contexto de influência cultural 
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O mesmo acontecia com os historiadores mundiais na União Soviética. Osterhammel 

(2011) aponta que, enquanto no ocidente a história mundial se desenvolvia “em uma série de 

ilustres performances individuais”, com as obras de Toynbee e McNeill, nos países socialistas 

a história mundial sempre foi tratada como assunto de “extraordinária utilidade política” 

recebendo, por isso mesmo, suporte oficial e sendo desenvolvida coletivamente em 

Departamentos de História Mundial na União Soviética e na República Democrática Alemã – 

e na República Popular da China, atualmente267. 

Com o fim da Guerra Fria o modo de pensar a história sofreu algumas reorientações, 

uma das quais foi a separação da história global de sua matriz histórico-mundial. Enquanto que 

a historiografia mundial possui um antecedente histórico milenar – a categoria cosmopolita 

presente em diversas tradições históricas: chinesa, islâmica, ocidental268 –, institucionaliza-se 

na década de 1960 e se consolida em 1990, a historiografia global possui uma história muito 

                                                        
estadunidense no (1º) mundo, ele continua, que ajude a explicar o enorme sucesso de seu livro dentro e fora da 
academia. Mas ele não acredita que, mesmo os EUA tendo perdido este papel hegemônico, o exemplo dos 
EUA (e o próprio livro) precisem ser rejeitados. A reflexão do autor vai mais no sentido de contextualizar a 
conjuntura em que a historiografia (A ascensão do ocidente) emerge na história (a década de 1960). 

“In the years 1954 to 1963, when the book was being written, the United States was, of course, passing through 
the apex of its postwar capacity to influence others thanks to its superior skills and wealth. It follows that my 
vision of the world’s past can be dismissed as being no more than a rationalization of American hegemony, 
retrojecting the situation of post-World War II decades upon the whole of the world’s past by claiming that 
analogous patterns of cultural dominance and diffusion had existed always. (Of course the obvious rebuttal is 
to point out that the post–World War II era was part and parcel of world history, and conformed to precedent 
in a way Americans were not aware of at the time.)” 

267  O paradigma marxista foi seguido como orientação obrigatória e servia como contraponto político à teoria da 
modernização empregada pela história mundial ocidental como chave para seu projeto de globalização 
capitalista – sendo a obra de Nester (2010) analisada no tópico 1.3.1, um exemplo da vivacidade dessa teoria 
em pleno século XXI. Diferentemente de McNeill que, mesmo criticando a teoria da modernização, empregou 
os EUA como modelo interpretativo da história mundial, do outro lado da cortina de ferro: “O sucesso militar 
da União Soviética e a revolução comunista na China promoveram uma leitura diferente das tendências 
‘histórico mundiais’. Assim, não foi nenhuma surpresa que narrativas teleológicas de progresso floresceram 
entre os dois antagonistas da Guerra Fria. Os dez volumes do Vsemirnaia Istoriia (História mundial, 1955-
1965) escritos por uma elite de historiadores soviéticos sobre edição geral do Japonologista Evgenii M. 
Zhukov, estavam alinhados segundo o dogma de que todas as nações – a nação ou o Estado-nação 
permanecendo a unidade básica de análise neste trabalho – iriam, cedo ou tarde, passar por uma sequência fixa 
de estágios que culminaria no socialismo e comunismo” (OSTERHAMMEL, 2011, p.100, tradução minha).  

“The Soviet Union’s military successes and the communist revolution in China supported a different reading of 
‘world historical’ tendencies. It was thus no surprise that teleological narratives of progress flourished among 
both Cold War antagonists. The ten volumes of the Vsemirnaia Istoriia [World History] (1955–65), authored 
by an elite of Soviet historians under the general editorship of the Japonologist Evgenii M. Zhukov, were held 
together by the dogma that all nations—and the nation or nation-state remained the basic unit in this work—
would sooner or later run through a fixed sequence of stages ending in socialism and communism.” 

268  Essa novidade antiga que é a história mundial, uma corrente histórica que emergiu no século XX mas que tem 
fortes ligações com tradições históricas muito antigas, é reconhecida por Osterhammel como um dos paradoxos 
que circundam o campo: “Primeiro, ela é um antigo modo de escrita histórica praticado em várias das grandes 
tradições e, ainda assim, de um ponto de vista do começo do século XXI, um dos mais novos e inovadores 
campos da historiografia.” (2011, p.93, tradução minha). 

“First, it is an ancient mode of historical writing practised in several of the great traditions, and yet, from the 
vantage point of the early twenty-first century, one of the youngest and most innovative fields of 
historiography.” 
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mais recente, emergindo no contexto do pós-Segunda Guerra, institucionalizando-se nas 

décadas de 1990 e 2000, e ainda não inteiramente consolidada. 
A institucionalização da História Global, como um campo distinto de estudo, 
começou nos anos 1990. As iniciativas conectadas com a organização formal 
da História Global foram estipuladas tanto por fatores internos, de 
desenvolvimento do pensamento científico [...], quanto por fatores externos, 
sendo os primeiros de todos as mudanças globais no sistema da ordem 
internacional, no fim dos anos 1980 e começo dos anos 1990, e uma 
aceleração dos processos de globalização na segunda metade da década de 
1990 (SHESTOVA, 2013, p. 102, tradução minha)269. 
 

Os fatores internos a que Shestova se refere são o aumento das pesquisas científicas de 

caráter transdisciplinar, envolvendo pesquisadores de diversas áreas com um objetivo comum. 

Algo que tem produzido resultados inovadores por compreender os fenômenos em sua 

multiplicidade, o que não pode ser captado pela divisão disciplinar tradicional. Essa 

transformação, que teve lugar em fins do século XX, é de tal magnitude que Patrick Manning 

(2003) fala inclusive de uma revolução científica nos estudos históricos, que tem beneficiado a 

historiografia mundial e global com incursões de biólogos, geógrafos, astrônomos, e 

representantes de uma infinidade de outras disciplinas que também têm se ocupado com “a 

mudança no tempo” e que, juntos, podem produzir explicações históricas mais complexas. Para 

citar apenas três exemplos: Alfred Crosby, Jared Diamond e David Christian.  

No contexto da história ambiental Alfred Crosby (1931-) publicou A troca de Colombo 

(The Columbian Exchange), em 1972, e Imperialismo Ecológico (Ecological Imperialism) em 

1986. Em ambos, o autor emprega uma abordagem histórico-global para analisar os fenômenos 

ecológicos e biológicos causados pelas civilizações, além de abordar questões ambientais em 

termos históricos, mensurando o impacto da ação humana e seus efeitos no mundo natural, 

principalmente a partir do século XV e do começo efetivo da globalização. Seguindo de perto 

esta linha de desenvolvimento está o fisiólogo Jared Diamond (1937-), que publicou Armas, 

germes e aço: o destino das sociedades humanas (Guns, Germs and Steel: the Fate of Human 

Societies), em 1997, e Colapso: como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso 

(Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed), em 2005. Em ambos, o autor combina 

seus estudos de caso, em viagens por regiões distantes do planeta, com sua experiência 

biológica e etnográfica para produzir interpretações de longa duração sobre a interação humana 

com o ambiente, levantando hipóteses polêmicas sobre o destino das sociedades humanas a 

                                                        
269  “The institutionalization of Global History as a distinct field of study began in the 1990s. The initiatives 

connected with organization formation of Global History were stipulated both by internal factors [...] and by 
external ones including, first of all, global changes in the system of international order in the late 1980s and 
early 1990s and acceleration of globalization processes in the second half of the 1990s.” 
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partir de seus locais de origem e do momento em que as interações ocorrem. David Christian 

(1946-) escreveu Mapas do tempo: uma introdução à Big History (Maps of Time: an 

Introduction of Big History), em 2004. Nesta obra ele busca inscrever a interpretação da história 

num contexto cósmico, levando a interpretação de H. G. Wells, da terra como um globo 

rodopiante, às suas últimas consequências. Segundo ele, não é possível entender, com 

propriedade, a história humana na Terra, sem compreender os períodos de tempo que 

antecederam a presença humana no planeta e mesmo a formação deste no contexto do 

universo270.  

A abordagem transdisciplinar da história global é resultado tanto de pesquisas 

transversais, como a de Fernand Braudel, quanto da fragmentação e pulverização da 

historiografia – oriunda da crise dos paradigmas e da crise da modernidade. Basicamente, 

segundo Aróstegui (2006), a crise da modernidade se traduz na descrença em relação às 

metanarrativas e a crise dos paradigmas compreende a perda de segurança em relação aos 

paradigmas das ciências sociais; ambos tiveram lugar na década de 1970. Disto se segue que: 

“A historiografia foi se tornando uma disciplina cada vez mais plural, inclusive com sintomas 

claros de fragmentação.” (ARÓSTEGUI, 2006, p.177). A transdisciplinaridade e o diálogo com 

pesquisadores de outras áreas, como fazem Jared Diamond e David Christian, tem contribuído 

nos últimos anos para a conquista de maior espaço da história global no ambiente acadêmico, 

fazendo com que temas e conteúdos globais sejam trabalhados em muitos departamentos e não 

exclusivamente nos de história, ampliando o raio de alcance: 1) de narrativas histórico-globais, 

2) de captação de recursos para a realização de novas pesquisas e posterior divulgação de seus 

resultados na forma de livros publicados ou manutenção de sites; 3) do estabelecimento de 

cursos em história global em departamentos de pesquisa em diversas universidades 

(MANNING, 2003)271.  

                                                        
270  A Big History de Christian tem chamado a atenção de muitos cientistas que também sentem a necessidade de 

investigar a realidade em suas múltiplas dimensões. De modo que sua proposta tem feito escola. Fred Spier, 
um bioquímico especializado em engenharia genética e antropologia cultural publicou – como eco do artigo de 
Christian, The case for Big History, publicado em 1991 no Journal of World History –, em 1996, The Structure 
of Big History: from the Big Bang until Today. 

271  Um exemplo disto é o conjunto de conferências e livros que resultaram da mobilização de autores como Bruce 
Mazlish e Ralph Buultjens desde a conferência de 1991 na Itália. Além da Toynbee Foundation, também 
financiaram as conferências a Culpeper Foundation, a Technische Hochschule and the Thyssen Foundation, a 
Ford Foundation e o Rockefeller Brothers Fund. Alguns dos principais sites que mantém fóruns de discussão, 
sugestões de cursos e universidades, e reúnem obras de interesse, são:  
 Global History LSE (London School of Economics);<< https://globalhistoryatlse.wordpress.com/>>  
 Red Latinoamericana de Historia Global; <<https://redhistoriaglobal.wordpress.com/>> 
 New Global History; <<http://web.mit.edu/newglobalhistory/articles.html>> 
 World History Archives. <<http://www.hartford-hwp.com/archives/10/index.html>>  
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No entanto, tornar-se plural e fragmentar-se são coisas distintas. Trata-se de dois 

processos históricos, que se desdobraram desde a década de 1970, com desenvolvimentos 

paralelos, mas não idênticos. A pluralização da história é traduzida pela transdisciplinaridade e 

a abordagem holista, que resultou nos avanços institucionais acima esboçados, além de permitir, 

segundo o que foi argumentado no capítulo 1, uma globalização da história, por dar voz a grupos 

e indivíduos até então ignorados272. 

Por sua vez, a fragmentação tem levado a limitações que estorvam o desenvolvimento 

da historiografia. Uma boa olhada nos congressos de história permite ver a fragmentação das 

pesquisas em simpósios temáticos que, muitas vezes, sequer conseguem dialogar entre si. 

Evidentemente, a especialização se faz necessária. Mas ela tem se radicalizado tanto, que um 

especialista em história antiga tem pouco ou nada em comum com alguém que estuda história 

contemporânea, por exemplo. A distância criada pela especialização acaba se alargando tanto 

que se transforma em um abismo273. 

O Journal of Global History, fundado em 2006 – mais um marco na institucionalização 

da história global – foi criado tendo como um de seus objetivos principais justamente 

estabelecer pontes que possam ligar a multiplicidade de pesquisas históricas, de modo a que 

elas não se percam num oceano de fragmentos. Ele sustenta que a história global pode conferir 

inteligibilidade a um vasto conjunto de pesquisas históricas, que têm se multiplicado 

exponencialmente – em função da globalização da historiografia e das demais disciplinas 

acadêmicas em universidades de norte a sul, de leste a oeste. No editorial do volume de 

lançamento, os autores responsáveis pelo projeto da revista afirmam: 
Os historiadores têm expressado uma preocupação crescente com a 
segmentação de especialidades acadêmicas de sua disciplina em 
compartimentos estanques, seja definido por lugar, período, tema ou 

                                                        
272  O que foi feito pela microhistória, pela história cultural, a historiografia pós-moderna, os estudos subalternos 

(subaltern studies), o movimento pós-colonial, a história do cotidiano (Alltagsgeschichte) e uma infinidade de 
outras propostas inovadoras, que caminhavam todas no sentido de “agir a nível local” (going local) (IGGERS, 
WANG, 2008; ARÓSTEGUI, 2006; BENTLEY, 2006). 

273  Uma breve anedota pode ilustrar melhor essa argumentação. No VII Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CONPEEX) da UFG, de 2010, vários alunos da Faculdade de História apresentaram suas pesquisas de PIBIC. 
Como se trata de um evento que abrange toda a universidade, o hábito de separar tema por tema – via Simpósios 
Temáticos – não pôde ser cumprido, de modo que todos tivemos que apresentar numa mesma sala, à frente dos 
professores/orientadores e dos demais colegas. Com isso, pesquisas tão díspares como “A atuação da bancada 
gaúcha na constituinte de 1934, e a nova ordenação das milícias estaduais” de Fernanda de Moura Leal; 
“Teoria e Filosofia da História no jovem Nietzsche”, de minha própria autoria e “Festas públicas e política 
imperial no governo de Septímio Severo, de Wendryl Tavares, nos deixou a todos (professores inclusive) com 
uma sensação de completa desorientação. Fora do nicho a que estávamos habituados, e que os ST’s asseguram 
nos Congressos mundo afora, não foi possível estabelecer nenhum nível significativo de diálogo histórico. A 
experiência humana no tempo estava ali analisada de modo tão profunda, que não foi possível estabelecer 
nenhuma ponte entre as pesquisas, nenhuma universalidade a partir da qual se poderia dialogar, quase como se 
não estivéssemos todos nos formando enquanto historiadores, e sim em alguma coisa mais fragmentada. O 
silêncio constrangedor, da distância gigantesca das pesquisas especializadas, ainda ecoa. 
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subdisciplina. Um dilúvio de monografias está obscurecendo as paisagens do 
conhecimento histórico, mesmo em partes relativamente negligenciadas do 
globo. O Journal of Global History tem a ambição de auxiliar na superação 
desta fragmentação na historiografia, enquanto ao mesmo tempo evita as 
armadilhas que emergiram de tentativas anteriores de alcançar esta meta 
(CLARENCE-SMITH; POMERANZ; VRIES, 2006, p.1, tradução minha)274. 
 

Como apresentado no capítulo 1, com a metodologia de trabalho daqueles que 

pretendem historicizar a globalização, a tarefa que se impõe a esta corrente é a de sincronizar e 

conferir sentido a uma multiplicidade de pesquisas particulares. Além disso, a revista também 

publica pesquisas pontuais que visam redimensionar a interpretação histórica ampliando a 

escala de análise a fim de perceber desdobramentos globais de processos históricos até então 

analisados à luz do Estado-nação e/ou das relações internacionais275. Ao mesmo tempo, o 

enfrentamento da fragmentação disciplinar pode levar a uma generalização que ignora ou 

elimina particularidades, lançando mão de modelos, instrumentos e teorias, específicos de um 

caso e que são forçados na interpretação de outros. Esse risco está presente e os editores da 

revista reconhecem sua ameaça. As tentativas anteriores, de acabar com a fragmentação, foram 

as filosofias da história dos séculos XVIII e XIX e muito da história mundial no século XX: o 

modelo ocidental não raras vezes foi extrapolado para a compreensão histórica de processos 

americanos, africanos, asiáticos etc. Todavia, a consciência deste risco possibilita um controle 

maior de sua interferência no ato da pesquisa, o que é o mesmo caso do eurocentrismo e do 

paradigma do Estado-nação: ao se perceber, e explicitar, o modo como eles afetaram a 

historiografia moderna – no ocidente e fora dele, em especial o Estado-nação – foi possível 

elaborar narrativas históricas cosmopolitas cada vez menos eurocêntricas e menos 

condicionadas pela estrutura nacional. “O Journal of Global History é uma das principais 

plataformas onde o tema da história global está se moldando. A revista aborda os principais 

problemas da mudança global ao longo do tempo, junto com diversas histórias da globalização.” 

(SHESTOVA, 2013, p.104, tradução minha)276. 

                                                        
274  “Historians have expressed increasing concern about the segmentation of their discipline’s scholarly expertise 

into discrete compartments, whether defined by place, period, theme, or sub-discipline. A deluge of 
monographs is obscuring the landscapes of historical knowledge, even in relatively neglected parts of the globe. 
The Journal of Global History has the ambition of helping to overcome this fragmentation in historiography, 
while avoiding pitfalls that have emerged in earlier attempts to achieve this goal.” 

275  Entre os artigos publicados no primeiro volume do Journal of Global History destacam-se: Clossey, L. 
Merchants, migrants, missionaries, and globalization in the early-modern Pacific, pp. 41–58; e O’Rourke, 
K.H. The worldwide economic impact of the French Revolutionary and Napoleonic Wars, 1793–1815. pp. 
123–149. 

276  “The Journal of Global History is one of the main platforms where the subject of global history is shaping. 
The Journal addresses the main problems of global change over time, together with the diverse histories of 
globalization.” 
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Uma última questão que deve ser levada em consideração, antes de finalizar este tópico, 

diz respeito ao emprego dos termos. Uma rápida olhada no conjunto de obras, apresentadas 

mais acima,  ilustra quão próximas estão a história mundial e a história global. Partindo de obras 

desde a década de 1970, de Alfred Crosby, até 2000, de David Christian, as duas práticas 

históricas continuam vinculadas numa indefinição nebulosa. Isto se deve, em parte, ao fato de 

que, por muito tempo, as questões que competem à história global terem sido investigadas pela 

história mundial, que sempre buscou “o contexto mais abrangente possível”. Seguindo esta 

argumentação, não faz sentido buscar uma nomenclatura nova para algo que já é feito há 

bastante tempo e com um grau relativamente alto de sucesso, basta continuar fazendo história 

mundial num nível global. É o que defendem Charles Bright e Michael Geyer (1995) num artigo 

que leva o título História mundial na era global (World History in a Global Age). Neste sentido, 

a história global seria um subcampo da história mundial, a parte desta que se ocupa da 

globalização, e ficaria ao lado da história ambiental, da história temática e de outras formas de 

história mundial. 

Todavia, há aqueles autores que discordam deste posicionamento e que defendem uma 

distinção entre história mundial e história global, procurando garantir a autonomia desta em 

relação àquela. O argumento principal destes autores se sustenta numa visão divergente dos 

primeiros em relação à natureza da globalização. Segundo os partidários da autonomia da 

história global, a globalização, embora seja um fenômeno com pelo menos cinco séculos de 

existência, passou por profundas transformações a partir de meados do século XX; e foram 

transformações de natureza, e não apenas de grau. Essas transformações impedem que a história 

mundial tenha os instrumentos necessários para a investigação deste fenômeno, que não é novo, 

mas que passou por uma mudança substancial e que, portanto, deve ser investigado em sua 

especificidade, de modo que é preciso a constituição e aprofundamento de um campo da história 

que se concentre nele, daí a história global (MAZLISH, BUULTJENS, 1993). 

Não obstante, esta distinção não é ponto pacífico entre os autores. A maioria emprega, 

acriticamente, tanto o termo “história mundial” quanto “história global” em suas investigações. 

O editorial de abertura do Journal of World History, escrito por Jerry Bentley, tem como título 

A new forum for global history. Este é o caso também de Patrick Manning, já que o próprio 

título de sua obra induz uma indeterminação no seio da história mundial: Navigating World 

History: historians create a global past. Em diversas partes do trabalho os termos são 

empregados enquanto sinônimos, o que pode levar a uma confusão pois, como fora dito mais 

acima, eles possuem objetos e objetivos distintos (MANNING, 2003). 
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O principal defensor da distinção conceitual, que aqui pretendo seguir, é o historiador 

estadunidense Bruce Mazlish. Em seu texto Cruzando fronteiras: histórias ecumênica, mundial 

e global (Crossing Boundaries: Ecumenical, World, and Global History), ele esclarece as 

distinções fundamentais entre as duas correntes277. Para Mazlish uma história autenticamente 

global deve traçar historicamente os fatores da globalização, sendo esta prática o que a difere 

da história mundial. Entre tais fatores estão as tecnologias que alteram nossa percepção do 

espaço (satélites orbitando a Terra, por exemplo), a ascensão do consumismo e as corporações 

multinacionais. Além disso, como argumenta o autor, os termos “mundial” e “global” não são 

intercambiáveis: não se pode falar de “descoberta do Novo Globo” em relação a um “Velho 

Globo”, em relação à Guerra Fria, não se pode distinguir entre “países de 1º, 2º e 3º globo”. 

Frases assim soam tão grotescas quanto a pretensão de se fazer uma história mundial do globo 

terrestre, de modo que a história global não se circunscreve a mundos particulares, mas sim ao 

globo indivisível e uno (MAZLISH, 1998). 

Como foi exposto anteriormente, a história mundial acadêmica, segundo McNeill 

(1998), é aquela que focaliza as interações e conexões entre as culturas, civilizações, povos. Ela 

busca historicizar mundos em contato. Por outro lado, agora segundo Mazlish (1998), a história 

global objetiva historicizar a globalização. Neste sentido, ela recupera aquele elemento da 

história cosmopolita mais primitiva, muitos séculos antes de sua transformação em campo de 

pesquisa numa disciplina acadêmica, isto é, a elaboração de uma história no “contexto mais 

abrangente possível”, que no momento é o contexto global.  

Portanto, não importam as definições que os autores usam nos títulos de suas obras, o 

que vale é a prática historiográfica efetivada. De modo que os autores elencados neste trabalho 

serão considerados historiadores mundiais quando buscarem historicizar as relações 

interculturais, ou entre diversos mundos, e serão considerados historiadores globais quando 

tiverem como objetivo a compreensão histórica do fenômeno da globalização. Assim, por 

exemplo, as quatro obras que foram investigadas no capítulo 1, no tópico 1.3, são todas 

                                                        
277  Este texto – publicado no livro organizado por Pomper em 1998 – é fruto de sua apresentação na World History 

Conference, de 1994. Mazlish estava indo contra a corrente ao defender num evento de história mundial a 
autonomia da história global. Em 2005, em outro livro que busca apresentar o campo da história mundial – 
Palgrave Advances in World Histories, com contribuições de Patrick Manning e David Christian, entre outros 
– Mazlish mais uma vez argumentou a necessidade de se estabelecer uma diferenciação conceitual e 
metodológica entre os termos. O clima geral, na historiografia especializada, induz a um tratamento 
indiferenciado entre história mundial e história global. Entre os autores aqui elencados é o que fazem, por 
exemplo, William McNeill (1998), Jerry Bentley (1990), Patrick Manning (2003), Jürgen Osterhammel (2011), 
Iggers e Wang (2008). Peter Stearns (2010) que foi trabalhado no tópico 1.3.3, se relaciona criticamente com 
aqueles que assumem o lado de Mazlish, especificamente os autores que trabalharam com ele na Conferência 
de 1991, na Itália, e nas que a ela se seguiram. A fim de estabelecer ainda mais a distinção o grupo de Mazlish 
se intitula Nova História Global, cujo texto seminal é o livro de título homônimo publicado pelo autor em 2006. 
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histórico-globais. De um ponto de vista da lógica dual da historiografia, tanto a história mundial 

quanto história global são cosmopolitas, mas endereçam este cosmopolitismo a objetos 

diferentes.  

Segundo análise da história da historiografia feita por Dominic Sachsenmaier, intitulada 

Perspectivas globais sobre a história global, teorias e abordagens em um mundo conectado 

(Global Perspectives on Global History, Theories and Approaches in a Connected World, 

2011), hoje é possível detectar elementos de uma cultura disciplinar global na historiografia 

acadêmica, isto é, elementos gerais comuns na prática da disciplina histórica efetuada em 

universidades ao redor do globo. Como apontado por diversos autores – Bentley (2006), 

Sachsenmaier (2011), Iggers e Wang (2008), para citar alguns – essa cultura acadêmica é 

basicamente caracterizada pelo nacionalismo e eurocentrismo, abordagens paroquialistas 

segundo o tratamento que foi dado ao longo de todo o capítulo 2. A história mundial e a história 

global são correntes intelectuais a partir das quais a disciplina acadêmica reconhece tais 

características e busca desconstruí-las, trazendo pela primeira vez o cosmopolitismo para o 

espaço acadêmico. O cosmopolitismo, como categoria histórica, esteve presente nas 

historiografias tradicionais bem como o paroquialismo – o que fora apontado no tópico 2.2. No 

século XIX, e primeira metade do XX, a inclinação cosmopolita esteve nas historiografias 

mundiais diletantes, fora da academia. 

Nas décadas de 1990 e 2010 – entre a fundação do Journal of World History e a 

publicação de obras histórico globais como a de Nester (2010) e Stearns (2010) – a disciplina 

histórica acadêmica, em virtude de uma série de processos históricos e historiográficos do 

mundo pós-Segunda Guerra e pós-Guerra Fria, retomou a prática cosmopolita, não contra mas 

em adição à prática paroquialista, como era o caso nas tradições históricas anteriores ao século 

XIX. 

Em síntese, o movimento delineado neste capítulo 2, e que se apoia nas análises de 

Sachsenmaier (2011) e Iggers e Wang (2008), é o de uma historiografia tradicional transitando 

entre o cosmopolitismo e o paroquialismo até o século XVIII. No século XIX o cosmopolitismo 

é interrompido, as tradições historiográficas se modernizam e se inclinam em direção à 

tendência paroquialista, expressado pelo eurocentrismo e nacionalismo. Deste modo, a 

historiografia acadêmica levou à uma interrupção do cosmopolitismo e um fortalecimento do 

paroquialismo.  

Argumentou-se ao longo deste capítulo que as tradições históricas pré-modernas (pré-

acadêmicas) navegavam entre o paroquialismo e cosmopolitismo, este último foi rechaçado 

pela disciplina acadêmica e foi praticado por historiadores diletantes. Na segunda metade do 
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século XX, com a influência tanto de historiadores diletantes – da primeira metade do século – 

quanto da experiência da globalização multipolar, o cosmopolitismo entrou pela primeira vez 

na academia através da história mundial, e se intensificou com a história global pós-1990.  

Este movimento de retorno a um padrão pré-1800 encontra eco na interpretação de 

Hopkins (2002) a respeito de uma globalização não-linear, multipolar e multicultural que fora 

interrompida no período 1800-1950; dentro deste período pré-1800 foram produzidas 

historiografias cosmopolitas (ainda não acadêmicas). Com o retorno da globalização multipolar 

e multicultural na segunda metade do século XX, o cosmopolitismo também retornou; mas, 

como a experiência histórica do período 1800-1950 não pode ser descartada desta interpretação, 

o cosmopolitismo foi inserido dentro da estrutura disciplinar da historiografia acadêmica e 

encontrou espaço de atuação na história mundial e global.  

O cosmopolitismo da globalização multipolar e multicultural (antes e depois de 1800-

1950) é expressado em ideias universalistas e, especialmente, na metanarrativa; por isso a 

história global recuperou esses elementos do pensamento moderno iluminista. Ao se produzir 

uma historiografia cosmopolita foi preciso incorporar e/ou criar categorias e conceitos 

universais. O próprio conceito de peregrinação (qiaoju) apresentado por Gungwu (1993) – no 

tópico 1.2 – traduz esse movimento: em um momento, ele exprime a particularidade da 

experiência histórica chinesa, em outro momento, num contexto de globalização multicultural 

(da segunda metade do século XX), ele transcende essa limitação e passa a traduzir uma 

experiência histórica humana num mundo globalizado. 

A análise da relação entre pensamento moderno e pós-moderno, do capítulo seguinte, 

permitirá ver em detalhe a dinâmica entre o particular e o universal, que aqui foi visualizada na 

tensão entre o paroquialismo e o cosmopolitismo, e no capítulo 1 na interação entre o local e o 

global. 
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Capítulo 3 

O DEBATE MODERNIDADE/PÓS-MODERNIDADE  

E SUA REPERCUSSÃO NOS ESTUDOS GLOBAIS 

 

 

O debate modernidade/pós-modernidade é um processo histórico intelectual que 

compreende uma série de eventos entre os anos 1960-1980. Ele gira em torno da problemática 

da modernidade, enquanto época, e do projeto moderno – de suas instituições e consequências. 

Basicamente, ele foi levado adiante por duas posições distintas, a dos que defendem a 

modernidade e a dos que buscam desconstruí-la. O objetivo deste capítulo é a apresentação 

destas duas posições para que se possa proceder a um recorte que ressalte, entre os diversos 

fatores que lhe são constituintes, o universalismo da tradição moderna e o particularismo do 

discurso pós-moderno. Destacar, em cada uma, estes dois fatores não significa que eles lhes são 

exclusivos; como será argumentado ao longo do capítulo, é perfeitamente possível, e 

empiricamente comprovável, a presença de aspectos do particularismo no pensamento moderno 

tanto quanto de universalismo no pós-moderno, mas são, todavia, elementos que os 

caracterizam com propriedade.  

Apresentado este debate, cumpre então, na segunda metade do capítulo, apontar o modo 

como o mesmo reverberou pelos estudos globais. As diversas disciplinas que se dedicam a 

estudar a globalização, inclui-se neste grupo a ciência histórica, perpassam nas questões que 

compõem o debate modernidade/pós-modernidade. Assim sendo, o mesmo constitui um 

capítulo na história dos estudos globais e, consequentemente, um capítulo na própria história 

da historiografia global. 

Deste modo, o capítulo 3 estrutura-se a partir de uma revisão crítica da literatura 

pertinente à caracterização do problema, sendo que no tópico 3.1 – A modernidade como projeto 

inacabado e a superação das metanarrativas – serão apresentadas as perspectivas dos autores 

que iniciaram o debate sobre modernidade e pós-modernidade, a saber, Lyotard (1988) e 

Habermas (2000). 

No tópico 3.2 – O fim da modernidade e suas consequências – o foco será nas análises 

do filósofo italiano Gianni Vattimo (1996) e do sociólogo inglês Anthony Giddens (1991), o 

primeiro argumentando a favor do fim da modernidade e, junto com Lyotard, dando boas-

vindas à pós-modernidade; o segundo fazendo uma avaliação mais próxima do posicionamento 

de Habermas, ou seja, analisando a modernidade em suas consequências e em sua atualidade, 

mas longe de seu fim. Diante da apresentação destes posicionamentos será possível construir 
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uma interpretação que marque os limites e as fronteiras entre modernidade/pensamento 

moderno e pós-modernidade/pensamento pós-moderno. 

O tópico 3.3 – Universalismo e particularismo: o posicionamento dos estudos globais 

frente à dicotomia no interior do debate – passará em revista algumas das principais obras dos 

estudos globais a fim de encontrar vestígios e evidências do posicionamento dos pesquisadores 

quanto ao debate. Basicamente isto será feito a partir da análise de como os autores interpretam 

a globalização, o que permitirá uma caracterização incomum dos mesmos, se comparada àquela 

dos defensores recorrentes de cada lado do debate – nomeadamente, Habermas e Giddens, de 

um lado, Lyotard e Vattimo, de outro. Assim, na seção 3.3.1 – Mike Featherstone: uma 

abordagem pós-moderna, não localista, da globalização – será apresentado o modo como o 

sociólogo britânico escreve à luz do pensamento pós-moderno, altamente influente nos anos 

1980, mas elabora uma versão deste que não se circunscreve ao determinismo local e, por 

conseguinte, não rejeita a possibilidade de estudo do fenômeno global. Na seção 3.3.2 – Roland 

Robertson: interpenetração dos elementos dicotômicos em chave moderna – será a vez de 

desdobrar os argumentos do primeiro sociólogo a tratar cientificamente o fenômeno da 

globalização, ainda na década de 1960, e que contribuiu de modo significativo para a 

abordagem acadêmica de um conceito que foi tão livremente empregado pela mídia nos anos 

1990. O autor busca se distanciar da abordagem pós-moderna tendo como referencial teórico 

os clássicos da sociologia moderna, mas incorporando dos pós-modernos a atenção às 

diferenças – o empenho particularista, localista – como modo de acesso e expressão do 

universalismo, elemento melhor empregado pelo pensamento moderno. A interpenetração dos 

elementos é o meio mais adequado para observar e analisar a globalização, é a base de sua teoria 

sistemática; justamente por ser uma teoria visualizada em um sistema, ela pode ser pensada em 

chave moderna. 

O tópico 3.4 – O impacto do debate na história global – vai espelhar o tópico anterior, 

mas agora com o foco na historiografia global, em especial nos apontamentos de Bruce Mazlish 

e Jerry Bentley. Bentley foi selecionado por contribuir para a formatação e divulgação da 

história global através da revista Journal of World History, por ele fundada em 1990. Mazlish 

batalhou por garantir a autonomia da história global frente a história mundial e é reconhecido 

como um dos maiores expoentes dessa corrente. Ambos servirão para documentar a presença 

do debate modernidade/pós-modernidade na historiografia global, bem como para apresentar 

de que modo tal debate se faz presente nessa corrente histórica.  

Na seção 3.4.1 – Bruce Mazlish: a história global entre o pensamento moderno e pós-

moderno – será possível visualizar a maneira com que o autor se ocupou do debate nos anos 
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1990 e de que forma ele contribuiu para o modo como a globalização foi tematizada na história, 

ainda nos anos formativos da corrente da história global. Trata-se de perguntar como este 

subcampo da história trabalha a questão dos períodos históricos, isto é, a globalização – que é 

vista por Mazlish como um fenômeno relativamente recente – está inscrita numa era moderna, 

pós-moderna ou global? Houve uma era pós-moderna? O pensamento pós-moderno está 

inserido na era global? Em suma, a relação entre história, disciplina histórica e globalização, 

para o autor, perpassa as questões que competem ao debate modernidade/pós-modernidade. A 

seção 3.4.2 – Jerry Bentley: a história global dos encontros interculturais – trata dos 

apontamentos que este historiador faz a respeito dos efeitos que o pensamento pós-moderno 

vem causando na história acadêmica, especificamente nos anos 1980 e 2000. Bentley aponta a 

importância de uma abordagem global da história para combater o etnocentrismo, tanto em sua 

vertente orientalista – que é um desdobramento do eurocentrismo – quanto em sua vertente 

ocidentalista – resultante da falta de pesquisa histórica comparativa das “representações do 

outro” que cada cultura produz. A fim de não reproduzir uma historiografia etnocêntrica e, 

geralmente, nacionalista, o autor defende uma pesquisa histórica focada nos encontros 

interculturais, onde as culturas particulares interagem e participação da história do mundo. 

Por fim, a seção 3.5 – O resgate da metanarrativa e a superação das escritas da história 

moderna e pós-moderna – consiste em documentar não a presença do debate na história global, 

mas, fundamentalmente, a presença da metanarrativa como dispositivo reinstaurado na 

disciplina histórica através das obras desta corrente. O resgate da metanarrativa marca, ao 

mesmo tempo, um passo claro e efetivo adiante do pensamento pós-moderno e um retorno de 

elementos característicos do pensamento moderno. Do ponto de vista da história global da 

historiografia, essa corrente histórica se distancia da categoria paroquialista – radicalizada pelo 

determinismo local pós-moderno – e se aproxima da categoria cosmopolita, presente nas 

tradições históricas anteriores ao século XIX, o que se resume no tratamento da “humanidade 

como um todo” enquanto sujeito histórico da globalização. Tudo isso será esclarecido mediante 

análise das obras daqueles autores que foram trabalhados no tópico 1.3, isto é, as quatro obras 

que historicizaram a globalização, produzindo unidade e sincronicidade. A superação se efetiva 

no retorno da metanarrativa através da experiência do pensamento pós-moderno que 

desconstruiu o eurocentrismo e a centralidade do Estado-nação, possibilitando uma escrita da 

história, não moderna nem pós-moderna, mas global. 
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3.1 A modernidade como projeto inacabado e a superação das metanarrativas 

 

O debate modernidade/pós-modernidade produziu consequências significativas para a 

ciência histórica, assim como a crise dos paradigmas, a virada linguística e o pós-estruturalismo 

(ARÓSTEGUI, 2006; IGGERS, WANG, 2008). Todos estes são eventos e movimentos 

intelectuais que tiveram lugar no mundo pós-Segunda Guerra, ainda que possuam – cada qual 

a seu modo – raízes que remontam a períodos anteriores. Diversos foram os historiadores que 

lidaram com tais movimentos e seus efeitos na ciência histórica, como Frank Ankersmit, 

Hayden White e Keith Jenkins, deixando esta vertente da discussão amplamente documentada.  

O que se pretende aqui é apresentar uma outra versão do debate, a saber, aquela que 

reúne o conjunto de efeitos, leituras e posicionamentos sobre o mesmo no campo dos estudos 

globais. Como afirmado no segundo capítulo, a história global está na interface entre a ciência 

histórica, de matriz histórico-mundial, e os estudos globais, de caráter transdisciplinar. Deste 

modo, o que se almeja aqui é: primeiramente, apresentar em linhas gerais os principais aspectos 

do debate modernidade/pós-modernidade; em segundo lugar, selecionar aqueles aspectos que 

foram relevantes para os estudos globais e a história global.  

No tocante à pós-modernidade, segundo Anthony Giddens, “o termo com frequência 

tem um ou mais dos seguintes significados” (1991, p. 52): 1) ausência de fundamentos 

(metafísicos) em epistemologia; 2) história destituída de teleologia e da noção de progresso; 3) 

surgimento de nova agenda social e política, com a emergência de novos movimentos sociais. 

Cada um destes aspectos foi realçado pelos seguintes autores pós-modernos: a questão da 

epistemologia e do niilismo metafísico foi trabalhado por Gianni Vattimo (1996) em O fim da 

modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna, o fim da teleologia e da crença 

no progresso teve seu lugar privilegiado de discussão em A condição pós-moderna, de Lyotard 

(1988), e o surgimento de novos movimentos sociais nas fraturas da identidade cultural 

moderna foi tema de destaque do trabalho de Stuart Hall (2006) em A identidade cultural na 

pós-modernidade.  

Apesar de conceber o emprego, na literatura especializada, do termo “pós-modernidade” 

nestes três significados, Giddens não crê haver evidências suficientes que atestem a efetividade 

histórica de uma pós-modernidade na segunda metade do século XX. A própria existência de 

um período histórico que possa ser reconhecido como pós-moderno não é ponto pacífico, sendo, 

ao contrário, um dos elementos constituintes do debate modernidade/pós-modernidade. Apesar 

de prognosticar uma fase pós-moderna, num futuro possível, Giddens sustenta que as 
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instituições sociais, bem como as formações políticas e econômicas, ainda são estabelecidas na 

estrutura da modernidade, que por mais radicalizada que esteja ainda não chegou ao seu fim. 

Todavia, antes de aprofundar no posicionamento de Giddens, que servirá de contraponto 

ao trabalho de Gianni Vattimo no tópico seguinte, talvez seja melhor apresentar uma visão 

panorâmica do debate, com o intuito de vislumbrar as paradas que serão feitas ao longo do 

capítulo nas obras dos autores. 

Heloisa Buarque de Hollanda, numa coletânea intitulada Pós-modernismo e política, 

afirma: 
Na Europa, o debate, ironizado como a polêmica entre Frankfurters e French 
Fries, polariza-se entre as correntes alemã e francesa em suas versões mais 
extremadas, tendo como representantes Jürgen Habermas e François Lyotard. 
A primeira, empenhada no resgate do poder emancipatório da razão 
iluminista, identifica os pressupostos pós-modernos com a emergência de 
tendências políticas e culturais neoconservadoras. A segunda, determinada na 
valorização da “condição pós-moderna”, avalia com otimismo o declínio do 
prestígio das narrativas mestras, como o marxismo e o liberalismo, e a 
liquidação dos traços iluministas do projeto moderno (1992, p. 7). 
 

Por mais que haja toda uma pré-história deste debate no campo das artes e da crítica 

literária – em que pese o conceito de pós-modernismo e suas implicações em fins do século 

XIX até 1920 – é com Habermas e Lyotard que ele assume um caráter filosófico e social 

próprio. Andreas Huyssen afirma: “Em algum momento no fim da década de 70, a expressão 

“pós-modernismo”, não sem o encorajamento norte-americano, migrou para a Europa via Paris 

e Frankfurt. Kristeva e Lyotard a adotaram na França; Habermas, na Alemanha.” (1992, p. 24-

25). A discussão (da pós-modernidade, não do pós-modernismo) irradia-se destes dois polos, 

Alemanha e França, e tem também um papel de destaque no meio acadêmico estadunidense, 

encabeçado, entre outros, por Fredric Jameson; ela também exerceu uma influência pontual no 

Reino Unido, de onde surgiu a revista Theory, Culture & Society, foco de expressão dos estudos 

globais, como se verá mais adiante. 

O debate gira em torno do papel e da atualidade da modernidade e, por conseguinte, da 

pós-modernidade. De um lado estão aqueles autores que se alinham com a postura de Habermas 

e defendem que a modernidade configura-se como um projeto que ainda não encontrou seu 

acabamento, de modo que é preciso resgatar seu poder emancipatório – expresso nos ideais 

iluministas e humanistas – e limar o projeto de seus elementos declaradamente utópicos e de 

sua instrumentalização, tal como fora feita na primeira metade do século XX. Segundo estes 

autores, trata-se então de atualizar a modernidade, e não de abandoná-la. Do outro lado estão 

aqueles pensadores que se alinham à postura de Lyotard, que pretende valorizar a condição pós-

moderna, condição esta que se insere na estrutura das sociedades pós-industriais, e cuja cultura 
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assume uma forma pós-moderna. Eles encaram então a sociedade e cultura como algo além 

daquelas disposições características da modernidade e, por isso mesmo, identificam esta nova 

configuração como “pós”: uma cultura não mais dominada pelos ideais iluministas, liberta de 

suas amarras, e marcada pelo declínio das metanarrativas, aquele tipo de história que abarcava 

o todo e impedia a liberdade de criações narrativas pelas partes constituintes deste todo, 

encobrindo-as.  

Os pensadores pós-modernos assumem então uma postura combativa, que pretende 

pulverizar a dominação levada a cabo pelo discurso moderno, que uniformiza, engendrando 

assim a pluralidade de discursos pós-modernos, que diversifica. Eles procuram lançar uma 

contraproposta ao projeto da modernidade. “O pós-moderno alimentava a promessa de um 

mundo ‘pós-branco’, ‘pós-masculino’, ‘pós-humanista’, ‘pós-puritano’”. Estes adjetivos “estão 

apontados contra o dogma modernista e contra a noção sustentada pelo establishment cultural 

do que efetivamente fosse a civilização ocidental” (HUYSSEN, 1992, p. 40). Eles associam o 

projeto da modernidade com a dominação ocidental. Este é mais um ponto que merece destaque, 

pois tal associação é outro tema de divergência entre os pós-modernos e aqueles que se situam 

favoravelmente ao projeto moderno. Como ficará mais claro a seguir, Habermas e Giddens 

mantêm bem distintos os conceitos de “modernidade” e “Ocidente”, o que lhes permite tecer 

críticas sobre aspectos específicos de cada um, sem levar à promoção do abandono do projeto 

moderno. 

Analisando as relações entre os principais expoentes do debate modernidade/pós-

modernidade Huyssen afirma que: “Na verdade, La condition postmoderne é um sólido ataque 

às tradições intelectuais e políticas do Iluminismo corporificadas, para Lyotard, na obra de 

Jürgen Habermas” (1992, p. 71). Lyotard publicou A condição pós-moderna em 1979, nesta 

obra ele buscava refletir sobre a natureza do saber nas sociedades pós-industriais e, com isso, 

legitimar o retorno do saber narrativo ao questionar o estatuto do saber científico, legitimado 

pelo discurso moderno, e sua radicalização corporificada nas metanarrativas. Por toda a obra 

ele faz diversas referências a Habermas como forma de estabelecer um contraponto, um alvo 

de suas afirmações. Uma das principais declarações da obra é a constatação do declínio das 

metanarrativas (metarrelatos), de onde se segue: 
Após os metarrelatos, onde se poderá encontrar a legitimidade? [...]. Seria pelo 
consenso, obtido por discussão, como pensa Habermas? Isto violentaria a 
heterogeneidade dos jogos de linguagem. E a invenção se faz sempre no 
dissentimento. O saber pós-moderno não é somente o instrumento dos 
poderes. Ele aguça nossa sensibilidade para as diferenças e reforça nossa 
capacidade de suportar o incomensurável (LYOTARD, 1988, p. xvii). 
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Ora, o consenso, segundo Habermas, não violenta a heterogeneidade dos jogos de 

linguagem, ele a respeita, mas buscando um espaço comum de comunicação onde as diferenças 

podem ser legitimadas através do consenso (HABERMAS, 2000). A teoria do agir 

comunicativo violentaria a heterogeneidade caso se acreditasse, e fosse pretensioso o bastante 

para isso, que a razão é uma exclusividade ocidental; logo, o consenso seria a imposição de 

uma particularidade ocidental ao mundo. Mas com a comunicação intercultural – trabalhada 

pelos estudos globais (FEATHERSTONE, 1998; ROBERTSON, 1998) –, percebe-se que a 

razão existe, e existiu, em vários lugares e em várias culturas, e que ela não é um presente 

ocidental à humanidade. Além disso, para atualizar criticamente este consenso, é necessário 

compreender com os pós-modernos que a irrazão não é o outro do ocidente, mas faz parte de 

sua própria identidade cultural, faz parte da constituição da modernidade europeia 

(FOUCAULT, 1978). 

Além do mais, se por um lado a pós-modernidade aguça nossa sensibilidade para as 

diferenças, por outro, ela embota nossa sensibilidade para as semelhanças278. No contexto de 

formação do pensamento pós-moderno, nas décadas de 1960-1980, era de fundamental 

importância essa percepção aguçada para as diferenças. Tratava-se, e Lyotard foi decisivo neste 

aspecto, de evidenciar a legitimidade de outros saberes, outras culturas, outras sociedades que 

não estavam circunscritas à configuração ocidental. Para quebrar aquela metanarrativa 

eurocêntrica e legitimadora dos imperialismos era necessário aguçar a sensibilidade para as 

diferenças, assim se pôde perceber a diversidade e multiplicidade de histórias e saberes não 

ocidentais. Não obstante, o embotamento da percepção das semelhanças acabou sendo um 

efeito colateral, uma vez que a assunção de semelhanças poderia ser encarada como retorno à 

metanarrativa humanista da modernidade europeia, tão problemático segundo o pensamento 

pós-moderno, que se intitulava, entre outras coisas, pós-humanista.  

Neste contexto pós-moderno “[...] nasce uma sociedade que se baseia menos numa 

antropologia newtoniana (como o estruturalismo ou a teoria dos sistemas) e mais numa 

pragmática das partículas de linguagem. [...] é o determinismo local (LYOTARD, 1988, p. xvi). 

Essa sociedade pós-moderna é diametralmente oposta à estrutura da sociedade moderna. Se a 

modernidade configurava uma sociedade uniforme, sistêmica, com as identidades e indivíduos 

colocados fixamente em seus lugares, a sociedade pós-moderna se configura pela pluralidade, 

pela relação disforme e diversa das partículas; contra o determinismo do Sistema instaura-se o 

                                                        
278  Por isso que, de acordo com o apresentado no capítulo 1, o pensamento pós-moderno levou a uma globalização 

da história, a uma produção de diversidade e multiplicidade, ao mesmo tempo que rejeitou a possibilidade de 
uma historicização da globalização, a produção de unidade e sincronicidade. 
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determinismo local. Mais uma vez, pode-se ver como o pensamento pós-moderno desloca a 

posição central da metanarrativa e inscreve em seu lugar os saberes locais, fragmentados, que 

impossibilitam uma reunião sistemática em torno de outra narrativa mestra. 

Apesar da abertura para a legitimação de saberes narrativos locais, promotores do 

multiculturalismo, o objeto de análise do pensamento pós-moderno são as sociedades pós-

industriais279. São aquelas que já se encontram na terceira fase do capitalismo – precedidos pela 

fase mercantilista e industrial –, isto é, a informacional. Como visto no capítulo 1 com Barnet 

e Cavanagh (1993), numa economia global do pós-Segunda Guerra a etapa industrial do 

capitalismo foi transferida para outras regiões, como a China e demais países do sudeste 

asiático. Estas regiões estavam se modernizando e adentrando na fase industrial do capitalismo, 

não sendo o foco de análise do pensamento pós-moderno.  

Lyotard inicia o livro afirmando: “Este livro tem por objeto a posição do saber nas 

sociedades mais desenvolvidas” (1988, p. xv). Tratava-se então, para o pensamento pós-

moderno, de investigar as mudanças ocorridas nas sociedades pós-industriais, aqui encaradas 

por Lyotard como “sociedades mais desenvolvidas”, uma outra denominação para as 

sociedades ocidentais, as únicas que estavam efetivamente numa situação pós-industrial e 

informacional. Com isso, tem-se que a condição pós-moderna, à época de sua formulação 

filosófica nos anos 1960-1980, só se deu no ocidente, não tendo levado a mudanças, efetivas, 

em outras partes do globo. O pós-moderno, embora legitimasse o determinismo local, não se 

ocupava com sua investigação, pelo menos não aqueles locais fora das “sociedades mais 

desenvolvidas”. 

Aprofundando na análise das sociedades pós-industriais o que se verifica é que a 

condição pós-moderna se caracteriza pela superação das metanarrativas. “Simplificando ao 

extremo, considera-se ‘pós-moderna’ a incredulidade em relação aos metarrelatos.” 

(LYOTARD, 1988, p. xvi). Entre estes metarrelatos estão a dialética do espírito, a hermenêutica 

do sentido, a emancipação do sujeito racional etc. Todos eles frutos da modernidade europeia. 

Talvez se possa acrescentar ainda a posição hegemônica do Estado-nação entre estes 

metarrelatos pois, à medida em que cresce a incredulidade diante dos metarrelatos, cresce 

também a ambivalência das decisões dos Estados-nação, decresce seu poder decisório e sua 

                                                        
279  O conceito foi desenvolvido por Alain Touraine em La Société postindustrielle, de 1969, e Daniel Bell, exposto 

em The Coming of Post-industrial Society, de 1973. Sociedade pós-industrial é aquela que não se sustenta mais 
pela quantidade de matéria-prima ou de mercadorias (industrializadas) produzidas. Sua capacidade econômica 
está em produzir e gerir informações e volumes de serviços. Por isso a ciência da informação é tão importante 
para Lyotard (1988), pois é através dela que se mede a capacidade das sociedades pós-industriais. 
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hegemonia. A hegemonia dos Estados-nação é ameaçada pelo surgimento das multinacionais e 

pelo problema da gestão das informações.  
O Estado começará a aparecer como um fator de opacidade e de ‘ruído’ para 
uma ideologia da ‘transparência’ comunicacional, que se relaciona 
estritamente com a comercialização dos saberes. É sob este ângulo que se 
arrisca a apresentar-se com uma nova acuidade o problema das relações entre 
as instâncias econômicas e as instâncias estatais (LYOTARD, 1988, p. 6). 
 

Esta linha de raciocínio de Lyotard é uma percepção prévia do que mais tarde seria 

amplamente conhecido como globalização. Na sua época já havia pesquisadores estudando o 

fenômeno, mas ainda não havia chegado a década de 1990 e o boom do conceito. Também fica 

claro que Lyotard estava percebendo que a mercadoria “saber” e as instâncias econômicas 

estavam se separando do Estado e das instâncias estatais, o que evidencia o capitalismo global 

e não nacionalista, como argumentado no capítulo 1. 

Nas sociedades pós-industriais a mercadoria “saber” transcende os limites das fronteiras 

estatais. O Estado-nação já não é mais o suporte básico da economia, que se globaliza. O papel 

central desempenhado pelo Estado-nação na modernidade passa a ser interpretado por outros 

atores na pós-modernidade, as empresas multinacionais. De protagonista a um fator de ruído, o 

fim das metanarrativas é também o fim da centralidade do Estado-nação; se não do ponto de 

vista político, pelo menos do ponto de vista econômico e, cada vez mais, do cultural, isto já se 

faz evidente. Como fator de ruído observa-se a relação entre economia, política e informação, 

em que a censura estatal desempenhou – e ainda desempenha – um papel decisivo nos 

direcionamentos políticos, seja nos países democráticos, seja nas ditaduras, seja nos países que 

se encontram nas várias gradações entre estes dois polos. 

A questão da censura representa um esforço a mais por parte do Estado-nação em manter 

sua função moderna. Ele ainda não se adequou, ou ainda não compreendeu perfeitamente qual 

seu papel na condição pós-moderna. E esta situação se agrava uma vez que o quadro geral é 

inteiramente disforme. Se nas sociedades ocidentais a condição pós-moderna está dada de modo 

irremediável, segundo Lyotard (1988), nas outras sociedades, não. No contexto da Guerra Fria, 

como mensurar o papel do Estado-nação, sendo que, enquanto alguns estão inscritos na 

condição pós-moderna, outros ainda lutam para se modernizar280? 

O modo de colocação do problema, tal como levado a cabo pelos pós-modernos, permite 

vislumbrar algumas limitações e incongruências da modernidade, e isso é decisivo para não se 

                                                        
280  A situação se agrava ainda mais no contexto pós-Guerra Fria. Além disso, trata-se de uma pergunta que não 

pode ser satisfatoriamente respondida por uma historiografia pós-moderna (focada no ocidente), nem por uma 
pós-colonial (focada no não-ocidental) mas somente por uma historiografia global que, olhando desde o globo, 
dialoga diversas versões. É o que se argumentará no tópico 3.4. 
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perder de vista os problemas causados por uma vertente do projeto moderno, aquela da 

instrumentalização da razão. Todavia, ao se concentrar nas “sociedades mais desenvolvidas”, 

isto é, nas sociedades pós-industriais, o pensamento pós-moderno leva à exclusão, no campo 

de análise, de outras sociedades que interagem com estas. Se a economia se globalizou – não 

exclusivamente, mas fundamentalmente pelas multinacionais –, se a política se tornou mais 

complexa – com as relações entre os países de 1º, 2º e 3º mundo –, então talvez seja o caso de 

não se fechar os olhos para as relações entre a condição pós-moderna e a condição moderna, 

bem como para as sociedades que se inscrevem em cada uma delas. 

A posição adotada pelos pensadores que defendem o projeto moderno aponta num 

caminho diferente deste acima apresentado, principalmente por, através do conceito de 

modernização, relativizar a situação da dita “condição pós-moderna nas sociedades mais 

desenvolvidas”. Ora, a teoria da modernização buscou justamente compreender como se deu o 

processo de modernização no mundo, o que inclui seus avanços em sociedades não-ocidentais. 

Seu escopo permite ir além daquilo que é o objeto de análise dos pós-modernos. E talvez por 

isso ela possa oferecer respostas que complementem aquelas oferecidas pelo pensamento pós-

moderno.  

Em 1980 Habermas fez uma conferência intitulada Modernidade, um projeto 

inacabado, onde buscava oferecer respostas mais diretas à questão modernidade/pós-

modernidade. Ele o fez de modo a esclarecer melhor seu posicionamento frente à modernidade, 

depois de Lyotard apresentar sua leitura das obras de Habermas; até então, Habermas tinha 

tocado tangencialmente no problema da modernidade, mas depois de A condição pós-moderna, 

e do debate que a ela se seguiu, ele assumiu este problema como um dos centrais à sua 

investigação filosófica, publicando, em 1985, O discurso filosófico da modernidade.  

Na conferência de 1980 Habermas cita um jornal (Frankfurter Allgemeine Zeitung) que 

afirma: “A Pós-modernidade decisivamente se apresenta como uma forma de 

Antimodernidade” (HABERMAS, 1997, p. 38, tradução minha)281. No entanto, o filósofo 

alemão classifica diferentes posturas pós-modernas, nem todas claramente antimodernas, 

algumas inclusive mais modernas do que gostariam de reconhecer. Para fazer uma avaliação 

com maior propriedade o autor buscou compreender os alinhamentos políticos por detrás das 

posturas filosóficas. Havia, nos anos de formação do debate (1960-1980), diferentes posturas 

autointituladas pós-modernas, mas muitas delas não convergiam, e levavam a direcionamentos 

políticos distintos. Habermas listou ao menos três tipos de “pós-modernos”, todos eles 

                                                        
281  “Postmodernity decisively presents itself as a form of Antimodernity.” 
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conservadores; havia os Jovens Conservadores, antimodernos; os Velhos Conservadores, pré-

modernos; e os Novos Conservadores, pós-modernos. Todos eles se posicionavam 

diferencialmente em relação à modernidade.  

Os primeiros estavam ligados à tradição estética de crítica e destruição da modernidade 

enraizada em Nietzsche, cujos principais autores eram Foucault, Derrida e a tradição francesa 

– onde se encontra também, obviamente, Lyotard.  Eles criticavam a modernidade e opunham, 

de forma maniqueísta, à razão instrumental a vontade de poder, ou a força dionisíaca, ou a 

criação estética radicada no irracional. Os Velhos Conservadores eram aqueles que observavam 

com desconfiança o colapso da razão e recomendavam o retorno a posições anteriores à 

modernidade, para livrar a sociedade dos males modernos. Seus principais expoentes foram 

Hans Jonas e Robert Spaemann. Por fim estavam os Novos Conservadores, que saudavam o 

desenvolvimento da ciência moderna, o crescimento do capitalismo, o avanço tecnológico e a 

burocracia como forma racional de administração, a saber, aquilo que Habermas designou 

modernização social (econômico-política). Mas, ao mesmo tempo, repudiavam a modernidade 

cultural, seus ideais iluministas de emancipação e seus fundamentos universalistas da 

moralidade (HABERMAS, 1997). 

Antimodernidade, pré-modernidade e pós-modernidade. Três posturas distintas 

relativas à modernidade. Resta expor agora aquilo que ela implica: o que vem a ser 

modernidade? 

Habermas argumenta que, para os ocidentais, a modernidade começa com a Renascença, 

mas o conceito é mais antigo, tendo sido primeiro empregado no século V para distinguir o 

presente cristão do passado pagão romano. Em todos os casos, do século V ao século XX, a 

modernidade tem sido empregada como uma forma de distinguir o presente como resultado de 

transformações que o diferenciam qualitativamente de algo passado, não mais válido, inatual. 

Foi em meados do século XVIII que o conceito de modernidade ganhou corpo e contornos que 

ele mantém, mais ou menos, até agora. Ele foi forjado para pôr fim à Querela dos antigos e 

modernos, o extenso debate sobre ideais estéticos e a primazia cultural da antiguidade ou 

modernidade, ficando em benefício dos modernos, evidentemente. Em meados do século XVIII 

se encontram os modernos primitivos (early moderns) e é no curso do século XIX que se produz 

uma consciência radicalizada da modernidade (HABERMAS, 1997). 

É possível sugerir que o debate modernidade/pós-modernidade assume uma dinâmica 

análoga àquela do debate antigos/modernos. E viu-se que os Velhos Conservadores pretendem 

justamente isto, um retorno a uma sociedade pré-moderna, talvez até claramente situada no 

contexto social dos antigos. Independentemente disto a modernidade avançou nos séculos 
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XVIII e XIX. E sua consciência do tempo e visão da história marcaram uma profunda 

diferenciação daquela mentalidade pré-moderna, tradicional.  

Talvez aqui se possa estabelecer uma primeira visada crítica diante da leitura 

habermasiana da modernidade. Ao discutir a mentalidade da modernidade estética, ou seja, o 

modernismo, Habermas afirma que a consciência do tempo modernista é como um anseio pela 

presença verdadeira, e prossegue: 
Isto também explica a oposição abstrata do modernismo em relação à história, 
que, assim, perde a estrutura de um processo articulado de transmissão 
cultural, assegurando continuidade. Épocas individuais perdem suas 
características distintivas próprias e o presente agora assume uma afinidade 
heróica, seja com o que está mais remoto, seja com o que está mais próximo: 
a decadência reconhece imediatamente a si mesma no bárbaro, no selvagem e 
no primitivo (1997, p. 40-41, tradução minha)282. 
 

Esta afirmação do filósofo alemão diz respeito à relação do modernismo com o consumo 

de histórias. Levando-se em conta o que foi trabalhado no segundo capítulo percebe-se que a 

modernidade europeia consumia muitas histórias, daí o sucesso das narrativas escritas ao modo 

da história universal. Segundo Habermas, esse consumo retira as características individuais das 

épocas históricas, fazendo de todas elas um mero artigo de consumo da mentalidade modernista. 

Desta forma, pela busca do universal – a história humana – a modernidade perdia o particular, 

as especificidades, o que se encaixa bem no argumento de Lyotard de que o determinismo local, 

das partículas, emerge com a descrença em relação às metanarrativas.  

Ora, foi justamente na modernidade europeia, sobretudo no campo da disciplina 

histórica no século XIX, que o consumo de épocas distintas abriu a possibilidade não da perda 

de características individuais das épocas históricas, mas de sua emergência e destaque. O que o 

historicismo – seja a Escola Histórica Alemã, seja Hegel ou Marx, seja Burckhardt – fez, 

precisamente, foi identificar e garantir a especificidade das épocas individuais. O consumo de 

história universal não levou, de modo automático, à perda das características distintivas das 

épocas históricas, ao revés, ele a promoveu. O fato de – tanto na filosofia da história de Hegel, 

quanto na de Marx, ou na dos outros historiadores mundiais do século XIX – estas histórias 

mundiais terem, não raras vezes, encoberto a alteridade, sobretudo aquela fora do continente 

europeu, não está associado à busca por parte dos autores de uma história universal, mas sim 

ao eurocentrismo e sua ontologia regional, ou seja, a uma ideologia por detrás da produção 

destas histórias. 

                                                        
282  “This also explains the abstract opposition of modernism to history, which thus forfeits the structure of an 

articulated process of cultural transmission ensuring continuity. Individual epochs lose their own distinctive 
features, and the present now assumes a heroic affinity either with what is most remote or what is closest to it: 
decadence recognizes itself immediately in the barbaric, the wild and the primitive.” 
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Ademais, essa afirmação de Habermas permite vislumbrar duas coisas: o universalismo 

moderno que consumiu períodos históricos acabou limando um pouco as diferenças, sobretudo 

do ponto de vista de uma metanarrativa eurocêntrica, que vê o outro com os mesmos padrões 

que a si próprio; ele inscreve a história dos outros na mesma estrutura narrativa de si. A filosofia 

da história de Hegel coloca os outros povos na mesma linha evolutiva da Europa, de modo que 

estes povos são vistos como sendo o passado dos povos europeus, antes de seu 

desenvolvimento. Esse é um lado da história, o lado que a apreciação da afirmação de Habermas 

permite destacar. Mas há outro também, que a manutenção do projeto moderno permite 

vislumbrar. Esse universalismo admite a aceitação e diferenciação das histórias da humanidade, 

principalmente à luz do historicismo e, para o bem ou para o mal, do nacionalismo. A 

mentalidade moderna consome épocas históricas, mas as reconhece enquanto tais, distintas de 

si. Trata-se de duas coisas que estão imbricadas, mas que são distintas, e é este segundo lado 

da moeda que Habermas parece querer manter do projeto moderno: o lado do universalismo 

inclusivo dos particularismos, mantendo longe da discussão o lado do universalismo 

massificante, eliminador da diferença e da alteridade. Ambos estão presentes no discurso 

filosófico da modernidade, mas somente o primeiro parece ser válido, do ponto de vista do 

resgate do projeto moderno, enquanto que o segundo é justamente aquele criticado pelo 

pensamento pós-moderno promotor da diferença e do pluralismo cultural. 

O pensamento pós-moderno parece identificar este dualismo como algo único e 

indivisível: a razão emancipatória iluminista é apenas um discurso, enquanto a razão 

instrumental foi sua realização histórica nas catástrofes dos séculos XIX e XX. Abandonar a 

segunda significa, necessariamente, rejeitar a primeira. Daí a postura de autores pós-modernos, 

alinhados com o posicionamento de Lyotard, de uma antimodernidade. Habermas mantém bem 

distintos estes dois aspectos para legitimar o resgate do projeto moderno. 
Em situações específicas, é bem verdade que atividades terroristas podem ser 
conectadas a uma distensão de um destes momentos culturais [sobreposição 
exagerada das esferas estética, ética e política]. [...]. Mas estas conexões quase 
intangíveis não deveriam nos induzir a denunciar as intenções de um 
Iluminismo intransigente como a prole monstruosa de uma “razão terrorista”. 
Aqueles que vinculam o projeto da modernidade a atitudes conscientes e feitos 
públicos espetaculares de indivíduos terroristas são de uma visão tão limitada 
quanto aqueles que alegam que o terrorismo burocrático, incomparavelmente 
mais persistente e penetrante, praticado na obscuridade, nos porões das 
polícias militar e secreta, nos campos de prisioneiros e nas instituições 
psiquiátricas, representam a essência do estado moderno (e sua forma de 
dominação legal corroída de modo positivista), simplesmente porque tal 
terrorismo utiliza os meios coercitivos do aparato do Estado. Creio que 
devemos aprender com as aberrações que acompanharam o projeto da 
modernidade e com os erros destas propostas extravagantes de negação, ao 
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invés de abandonar a modernidade e seu projeto (1997, p. 50-51, tradução 
minha)283. 
 

A estratégia do pensamento pós-moderno, “estas extravagantes propostas de negação”, 

é colocar na conta do projeto moderno as catástrofes perpetradas pela civilização ocidental. 

Para Habermas ele não pode ser visto apenas em sua instrumentalização negativa; de fato, ele 

foi instrumentalizado e gerou uma série de ações terroristas que foram justificadas 

racionalmente. Mas disto não se segue que o projeto em si se reduza a isto. As catástrofes dos 

séculos XIX e XX foram aberrações que acompanharam a ideia de modernidade, 

instrumentalizando a razão. Todavia, afirmar que essas mesmas aberrações são sua essência é 

sinal de uma incompreensão da distinção entre o projeto moderno e seu emprego por motivos 

terroristas. 

Trata-se então de investigar seus pressupostos, analisar suas implicações e conceituar, 

de um lado, a razão emancipatória e, de outro, a razão instrumentalizada em atos terroristas. 

Disto se segue, para o filósofo alemão, que o projeto moderno pode ser resgatado sem trazer 

consigo seu lado destrutivo e corrompido. Não é necessário, portanto, assumir uma postura 

antimoderna, ou pré-moderna, ou mesmo pós-moderna. A modernidade pode se manter em sua 

atualidade e legitimidade, uma vez limados de seu conceito os aspectos negativos que não lhe 

pertenciam, mas que lhe foram atribuídos por uma associação inapropriada com algo como uma 

“razão terrorista”.  

Uma das formas em que a modernidade se atualizou foi na teoria da modernização. Ela 

surgiu na década de 1950 e buscava enxergar, à luz dos recentes acontecimentos, a problemática 

de Max Weber a respeito das relações entre cultura ocidental e sociedades modernas, ou seja, 

por que as estruturas sociais caracteristicamente modernas emergiram pela primeira vez no 

ocidente?  Por que as sociedades ocidentais, no continente europeu, foram as primeiras a se 

modernizar e o que implica essa modernização? No Discurso filosófico da modernidade 

Habermas apresenta alguns aspectos desta questão. Em primeiro lugar:  
O conceito de modernização refere-se a um conjunto de processos 
cumulativos e de reforço mútuo: à formação de capital e mobilização de 

                                                        
283  “In specific situations it is quite true that terrorist activities may be connected with the overextension of one of 

these cultural moments (…). But these almost intangible connections should not mislead us into denouncing 
the intentions of an intransigent Enlightenment as the monstrous offspring of a ‘terroristic reason’. Those who 
link the project of modernity with the conscious attitudes and spectacular public deeds of individual terrorists 
are just as short-sighted as those who claim that the incomparably more persistent and pervasive bureaucratic 
terrorism practiced in obscurity, in the cellars of the military and the secret police, in prison camps and 
psychiatric institutions, represents the very essence of the modern state (and its positivistically eroded form of 
legal domination) simply because such terrorism utilizes the coercive means of the state apparatus. I believe 
that we should learn from the aberrations which have accompanied the project of modernity and from the 
mistakes of those extravagant proposals of sublation, rather than abandoning modernity and its project.” 
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recursos; ao desenvolvimento das forças produtivas e ao aumento da 
produtividade do trabalho; ao estabelecimento do poder político centralizado 
e à formação de identidades nacionais; à expansão dos direitos de participação 
política, das formas urbanas de vida e da formação escolar formal; à 
secularização de valores e normas etc. (2000, p. 5). 
  

O conceito de modernização permite traçar um conjunto de processos pelos quais toda 

sociedade moderna basicamente teve de passar, ainda que estes processos não necessariamente 

se desenvolvam no mesmo ritmo e nem na mesma direção em cada caso particular. Não 

obstante, a teoria da modernização tem um espectro de análise mais amplo, uma vez que seus 

objetos de estudo podem se circunscrever em moldes não ocidentais, ainda que estas sociedades 

tenham sido as primeiras a se modernizar. Deste modo, sociedade ocidental e sociedade 

moderna não são conceitos equivalentes. 
A teoria da modernização efetua sobre o conceito weberiano de 
“modernidade” uma abstração plena de consequências. Ela separa a 
modernidade de suas origens – a Europa dos tempos modernos – para estilizá-
la em um padrão, neutralizado no tempo e no espaço, de processos de 
desenvolvimento social em geral (HABERMAS, 2000, p. 5). 
 

 Esta distinção entre “modernidade” e “Europa” (ou ocidente284) é fundamental, pois 

permite abrir todo um campo de pesquisa em que as sociedades modernas podem se configurar 

diferentemente do caso ocidental. Ele não pode mais ser encarado como o modelo a ser seguido 

por outras sociedades, ainda que tenha sido o lugar onde a modernidade primeiro emergiu, o 

que não implica dizer que ela é essencialmente ou exclusivamente ocidental. Esta problemática 

retornará no tópico seguinte, quando será apresentada a leitura de Giddens a respeito da 

modernidade.  

 

3.2 O fim da modernidade e suas consequências 

 

Na introdução de O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura pós-

moderna, publicado em 1985, o filósofo italiano Gianni Vattimo apresenta a proposta de seu 

livro que, segundo o que foi apresentado no tópico anterior, está mais ou menos alinhada com 

a leitura pós-moderna de Lyotard e com aquilo que Habermas chamou de Jovens 

Conservadores. Vattimo quer “tomar a crítica heideggeriana do humanismo e o anúncio 

nietzschiano do niilismo consumado como momentos ‘positivos’ para uma reconstrução 

filosófica, e não somente como sintomas e denúncias de decadência” (1996, p. iv). E ele o faz 

para os discursos (nas artes, na crítica literária e na sociologia) sobre a pós-modernidade. 

                                                        
284  Embora não sejam equivalentes, os conceitos de ‘Europa’ e ‘ocidente’ são análogos. 
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Vattimo já se inscreve então como um autor pós-moderno que quer considerar os efeitos 

do acabamento da modernidade e os caminhos abertos na pós-modernidade. Caminhos esses 

que foram inaugurados pelas críticas de Nietzsche e Heidegger ao pensamento ocidental e suas 

instituições. A modernidade, para ambos, representava a história do progresso, que se baseava 

na superação, constante e contínua, de seus fundamentos. Superação que significaria 

desenvolvimento progressivo a partir de um fundamento-origem (VATTIMO, 1996). 

O conceito de superação seria, portanto, um elemento constitutivo da modernidade, pois 

ele assegura a continuidade do progresso sobre o qual a história ocidental se sustenta. E esta 

história ocidental, contínua, progressiva, é aquela que foi desconstruída através do diagnóstico 

do niilismo ocidental e das críticas à metafísica moderna radicada no humanismo. 

Para avançar neste caminho Vattimo precisou resgatar certos elementos da crítica dos 

autores que o precederam e apresentá-los em sua positividade, em sua capacidade de construção 

e de abertura para algo novo, não moderno, isto é, para a criação da pós-modernidade. E a 

dificuldade inerente desta condição era o fato de que ela tinha de se manter em aberto, não 

podendo nunca se sustentar sobre um fundamento, que implicaria num retorno à metafísica 

ocidental. Eis o cerne do pensamento pós-moderno, para Vattimo: ele não produz um novo 

fundamento, pois isso significaria superar a modernidade, isto é, associar-se a ela e incorporá-

la em si. É neste sentido que o pós-moderno indica uma despedida da modernidade. 
Com efeito, o pós de pós-moderno indica uma despedida da modernidade que, 
na medida em que quer subtrair-se a suas lógicas de desenvolvimento, e 
sobretudo à ideia da “superação” crítica na direção de um novo fundamento, 
torna a buscar precisamente o que Nietzsche e Heidegger buscaram em sua 
peculiar relação “crítica” com respeito ao pensamento ocidental (VATTIMO, 
1996, p. vii). 
 

Nesta afirmação de Vattimo parece ser possível ver um elemento que complica a 

iniciativa pós-moderna. E isto se dá na medida em que se considera, como fora sugerido mais 

acima, a possível analogia da dinâmica do debate modernidade/pós-modernidade com a querela 

dos antigos e modernos. Ora, se a pós-modernidade quer despedir-se da modernidade ela está 

sendo, fundamentalmente, moderna na exata medida em que a modernidade buscou, por sua 

vez, distanciar-se dos antigos. Instaura-se então a querela dos modernos e pós-modernos. E a 

pós-modernidade não pode querer também, como Vattimo deixa claro, superar a modernidade, 

pois o conceito de superação é já, ele mesmo, moderno. Resulta disto que o pensamento pós-

moderno não pode se desligar da modernidade, e que toda tentativa de fazê-lo só leva a um 

retorno ao moderno. Este elemento de modernidade no pensamento pós-moderno já foi 

identificado por não poucos autores do debate, com especial atenção também à crítica da 
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modernidade feita pelos modernos – primeiramente o romantismo, depois seguindo por Hegel, 

Marx, Nietzsche, entre tantos outros – e levada adiante pelos autores pós-modernos 

(HABERMAS, 2000; GIDDENS, 1991). 

Resta então aos pós-modernos investigar os sinais de esgotamento da modernidade, em 

que suas energias deixam de ter qualquer qualidade criativa e passam a gerar apenas destruição 

e negatividade: seja a descrença em relação às metanarrativas, seja a falta de fundamentos 

metafísicos para seus valores. Como fora visto antes com Lyotard, o espaço privilegiado de 

análise do fim da modernidade é a sociedade ocidental, onde a modernidade já chegou às suas 

últimas possibilidades e onde surgem os primeiros sinais de esgotamento285.  

“O discurso sobre a pós-modernidade se legitima sobre o fato de que, se considerarmos 

a experiência que temos da atual sociedade ocidental, um conceito adequado para descrevê-la 

parece ser o de pós-história” (VATTIMO, 1996, p. xii). O discurso pós-moderno se baseia na 

consideração da sociedade ocidental, nas “sociedades mais desenvolvidas” para Lyotard. 

Ademais, a pós-modernidade é pensada como “fim da história”, mas de uma forma específica: 

como fim da história moderna, como, segundo Vattimo, “um novo modo de viver a experiência” 

(1996, p. x). Como o pensamento pós-moderno faz a associação entre modernidade e ocidente, 

a teoria da modernização não pode ser usada aqui para esclarecer esta relação. A própria 

construção da teoria da modernização é sinal, de acordo com a perspectiva pós-moderna, de 

uma tentativa de manter vivas as tradições do discurso moderno, perpetrada por pensadores que 

não aceitam o acabamento da modernidade e seu fim. Por sua vez, os autores pós-modernos 

não só aceitam o acabamento da modernidade e seu fim como também dão boas-vindas para a 

condição pós-moderna, para este novo modo de viver a experiência. 

Visto de outra forma, mas ainda no sentido apontado por Vattimo e Lyotard, caso se 

pense a história moderna como a história do ocidente, da autoconscientização de si europeia, 

então é preciso declarar, como fazem os pós-modernos, o fim da história, o fim dessa história e 

dessa metanarrativa eurocêntrica, desse tipo de universalismo massificante das partículas e das 

sociedades não ocidentais. 

                                                        
285  Em seu artigo Mapeando o pós-moderno, Andreas Huyssen afirma: “Boa parte de minha análise baseia-se na 

premissa de que, o que aparece em um certo nível como a última tendência, auge publicitário e espetáculo 
vazio, é parte de uma transformação cultural que emerge lentamente nas sociedades ocidentais, uma mudança 
de sensibilidade para a qual o termo “pós-modernismo” é realmente, pelo menos por enquanto, inteiramente 
adequado. A natureza e a profundidade dessa transformação podem até ser discutíveis, mas há uma 
transformação. Eu não quero ser mal-entendido, pois não afirmo que exista uma total modificação no 
paradigma das ordens cultural, social e econômica; qualquer pretensão nesse sentido seria claramente 
exagerada. Registra-se, contudo, em importante setor de nossa cultura, uma notável mudança nas formações 
de sensibilidade, das práticas e de discurso que torna um conjunto pós-moderno de posições, experiências e 
propostas distinguível do que marcava um período precedente” (1992, p.20). 
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A “dissolução” da história, nos vários sentidos que pode atribuir-se a esta 
expressão é, de resto, provavelmente, a característica que distingue do modo 
mais claro a história contemporânea da história “moderna”. A época 
contemporânea (não certamente a história contemporânea segundo a divisão 
acadêmica que a faz começar com a Revolução Francesa) é essa época na qual, 
apesar do aperfeiçoamento dos instrumentos de reunião e transmissão da 
informação, seria possível realizar uma “história universal”, precisamente 
essa história universal tem sido impossível [...], isto se deve a que o mundo 
das mídias em todo o planeta é também o mundo em que os “centros” de 
história (as potências capazes de reunir e transmitir as informações segundo 
uma visão unitária que é também resultado de eleições políticas) se têm 
multiplicado. Porém, talvez, isto também somente indique que não é possível 
uma “história universal” como historiografia, como historia rerum, e que 
acaso faltem também as condições para que se dê uma história universal como 
curso unitário efetivo dos acontecimentos, como res (VATTIMO, 1996, p. xv-
xvi, grifos do autor). 
 

Para Vattimo é impossível uma história universal na contemporaneidade (no contexto 

de produção da obra, ou seja, segunda metade do século XX), pois essa contemporaneidade é 

atravessada pela dissolução da história em diversos objetos e métodos, mas também porque 

mesmo com o aumento da capacidade de coleta e transmissão de dados – aspectos da sociedade 

informacional, muito bem delineada por Lyotard – multiplicaram-se os “centros” de história. 

As forças políticas, promotoras do protagonismo histórico e criadoras dos atores históricos, 

foram multiplicadas: não só os Estados-nação, mas também os movimentos sociais a partir da 

década de 1960286. Diferente da sociedade ocidental, que produzia uma história universal 

sistemática – uma filosofia da história –, a condição pós-moderna, resultante do fim da 

modernidade, levou à pulverização da unidade do Sistema, derivando numa diversificação e 

multiplicação dos centros de história, das identidades culturais e dos indivíduos históricos, das 

partículas dos jogos de linguagem, como diria Lyotard.  

                                                        
286  Em um artigo publicado em 1985, intitulado Periodizando os anos 60, Fredric Jameson expõe, de forma 

bastante eficaz, o quadro de surgimento daquilo que Vattimo nomeia de ‘centros de história’: “Os anos 60 
foram, assim, a época em que todos esses nativos [os terceiro mundistas e as minorias do primeiro mundo] 
tornaram-se seres humanos, e isto tanto interna quanto externamente: aqueles internamente colonizados do 
Primeiro mundo – as ‘minorias’, os marginais e as mulheres – não menos que os súditos externos e os ‘nativos’ 
oficiais desse mundo. O processo pode ser e tem sido descrito de várias maneiras, cada qual implicando uma 
determinada ‘visão da história’ e uma leitura temática própria e exclusiva dos anos 60. Pode ser encarado como 
um capítulo completo e decisivo da concepção crociana da história como história da liberdade humana; ou 
entendido como um processo mais classicamente hegeliano da conquista da autoconsciência de si pelos povos 
oprimidos; ou explicado com base em uma concepção da nova esquerda pós-lukacsiana, ou mais marcusiana, 
da emergência de novos ‘sujeitos da história’ que não são uma classe (negros, estudantes, povos do Terceiro 
Mundo); ou finalmente esclarecido por alguma noção pós-estruturalista, de inspiração foucaultiana [...] da 
conquista do direito de falar com uma nova voz coletiva, nunca antes ouvida nos palcos do mundo, e da 
concomitante supressão dos intermediários (liberais, intelectuais do Primeiro Mundo) que até aquele momento 
se dava o direito de falar em seu nome; tudo isto sem esquecer a retórica propriamente política da 
autodeterminação ou da independência, ou ainda aquela outra, mais psicológica e cultural, das novas 
‘identidades’ coletivas.” (JAMESON, 1992, p.86, grifos do autor). 
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De forma sucinta, na condição pós-moderna, uma história universal, como historiografia 

(rerum) ou como processo (res), é insustentável. Se a capacidade de processamento de dados 

aumentou, aumentaram também os protagonistas das histórias, em torno dos quais reúnem-se 

múltiplas escritas da história, múltiplos sentidos e discursos287.  

Este é o quadro da segunda metade do século XX interpretado como o fim da 

modernidade e o começo da pós-modernidade. Cumpre agora apresentar uma outra leitura deste 

quadro cuja interpretação o caracteriza como uma fase radicalizada da modernidade, em suas 

últimas consequências, mas ainda assim modernidade, fase esta em que a pós-modernidade se 

apresenta como um horizonte de possibilidade, embora ainda não concretamente realizado. 

O sociólogo britânico Anthony Giddens publicou As consequências da modernidade, 

em 1990. Já na introdução ele apresenta uma leitura que se aproxima daquela elaborada por 

Habermas e a teoria da modernização, uma interpretação bastante significativa para o que aqui 

está sendo discutido.  

O que é modernidade? Como uma primeira aproximação, digamos 
simplesmente o seguinte: “modernidade” refere-se a estilo, costume de vida 
ou organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que 
ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência 
(GIDDENS, 1991, p. 11). 
 

Esta definição é decisiva pois distingue “modernidade” de “Europa”. A modernidade 

emergiu na Europa, mas se expandiu e acabou alcançando outras regiões, acompanhando a 

expansão do domínio europeu sobre os demais continentes, afetando e gerando transformações 

sociais nestes lugares. Todavia, tais transformações não se reduziram a simplesmente 

reproduzir, de forma pura, o modelo de modernidade ocidental; estas transformações tiveram 

de ser negociadas e a modernidade teve de se adaptar a cada caso particular, interagindo com 

as tradições locais e gerando múltiplos resultados288. 

                                                        
287  Um indício de que ainda estamos dominados pelo pensamento pós-moderno é a descrença perene na 

possiblidade de uma história universal, ou de uma análise macrohistórica e global, que permeia a ciência 
histórica até hoje. A impossibilidade de uma abordagem histórica global será retomada no tópico 3.3 a seguir. 

288  A forma mais atualizada da teoria da modernização é a teoria das modernidades múltiplas, que explicita a não 
equivalência das diversas configurações de modernidade. Seu principal expoente é o sociólogo israelense 
Shmuel Eisenstadt. No artigo Modernidades múltiplas ele afirma: “A ideia de modernidades múltiplas 
pressupõe que a melhor forma de compreender o mundo contemporâneo – e também explicar a própria história 
da modernidade – é vê-lo como uma história contínua de constituição e reconstituição de uma multiplicidade 
de programas culturais.” E prossegue: “Uma das implicações mais importantes do termo ‘modernidades 
múltiplas’ é que a modernidade e a ocidentalização não são idênticas; os padrões ocidentais de modernidade 
não constituem as únicas modernidades ‘autênticas’, apesar de gozarem de precedência histórica e de 
continuarem a ser um ponto de referência básico para os restantes” (2001, p.140). A teoria das modernidades 
múltiplas não se pauta por uma ideia de difusionismo característico da teoria clássica da modernização. Antes, 
ela se constitui como uma atualização desta, e destaca elementos modernos nas culturas antes de seus contatos 
com o ocidente. É neste sentido que foi trabalhada a história global da historiografia no capítulo 2, onde tanto 
a historiografia chinesa quanto a islâmica possuíam elementos modernos que facilitaram o intercâmbio cultural 
cujo resultado foi a modernização de suas historiografias nos séculos XVIII e XIX. 
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A distinção apresentada por Giddens o aproxima do posicionamento de Habermas e, ao 

mesmo tempo, o distancia dos autores pós-modernos. Logo, criticar os aspectos negativos da 

modernidade europeia não leva a uma postura antimoderna que pretenda despedir-se dos ideais 

e, o que é mais caro a Giddens, das instituições modernas. Ademais, o autor é o primeiro, neste 

debate, a explicitar a relação entre modernidade e globalização. Uma análise sobre a 

modernidade implica necessariamente levar em consideração os modos pelos quais esta 

modernidade se globalizou e alcançou outros patamares, para além de qualquer possibilidade 

de manutenção da dominação hegemônica por parte da Europa, à medida em que os séculos 

passavam.  

As transformações envolvidas na modernidade serviram para estabelecer formas de 

interconexão social que cobriram o globo. As mudanças ocorridas nos últimos três ou quatro 

séculos foram tão dramáticas e abrangentes que elas não encontram equivalentes em períodos 

precedentes (GIDDENS, 1991). Mais uma vez, Giddens observa que, embora tenha sua 

emergência na Europa, a modernidade reúne transformações sociais globais. Ela não pode ser 

compreendida mediante explicações unicamente endógenas, como se a elucidação para a 

emergência da modernidade se encontrasse naqueles processos que tiveram lugar 

exclusivamente no continente europeu (Renascimento, Reforma, Revolução Científica), mas 

somente via articulação destas com explicações exógenas – como fez Gerald Aylmer, citado no 

capítulo 2289. As próprias condições de possibilidade de processos como o Renascimento e a 

Revolução Científica foram dadas por uma ampla circulação de ideias e técnicas entre os 

mundos ocidental, islâmico e indiano, por exemplo. A modernidade europeia emerge na 

Europa, mas recebe influxos e retornos de outras regiões, o que acaba lhe reconfigurando e 

transformando à medida em que as interações se intensificam, que mais ouro e prata afluem das 

Américas, que mais mercados consumidores são abertos na Índia e China etc. 

Naturalmente, esta interação, que manteve viva a modernidade europeia e sua expansão 

para outras regiões, não foi harmoniosa e pacífica. A realização de transformações sociais cobra 

altos preços para as sociedades em questão. É o que Giddens denomina de “lado sombrio da 

modernidade”. Ele cita exemplos como industrialismo e destruição ambiental; totalitarismo e 

falência democrática (GIDDENS, 1991), e, de modo igualmente grandioso e ameaçador, o 

militarismo e a industrialização da guerra. 
Não apenas a ameaça de confronto nuclear, mas a realidade do conflito militar, 
formam uma parte básica do “lado sombrio” da modernidade no século atual. 

                                                        
289  Uma explicação histórica exclusivamente exógena também é problemática. Gungwu (1993) fala de como a 

história das sociedades do sudeste asiático é reduzida aos elementos externos lá importados, sejam indianos, 
chineses ou europeus. 
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O século XX é o século da guerra, com um número de conflitos militares 
sérios envolvendo perdas substanciais de vidas, consideravelmente mais alto 
do que em qualquer um dos dois séculos precedentes. No presente século, até 
agora, mais de 100 milhões de pessoas foram mortas em guerras, uma 
proporção mais alta da população do mundo do que no século XIX, mesmo 
considerando-se o crescimento geral da população. Se um conflito militar 
ainda que limitado eclodisse, a perda de vidas seria estarrecedora, e um 
conflito total entre as superpotências pode erradicar completamente a 
humanidade (GIDDENS, 1991, p. 18). 
 

Este lado sombrio se assemelha à referência habermasiana de uma razão terrorista. Os 

potenciais inerentes ao emprego da razão e da técnica são enormes e, quando não alinhados a 

orientações éticas fundamentais, acabam sendo direcionados para a conquista e a depredação 

de culturas inteiras, para a exploração de recursos naturais até seu esgotamento, para a 

dominação totalitária de populações. É com o intuito de tentar evitar este lado sombrio que 

Habermas defende a manutenção do projeto moderno. Giddens, por sua vez, não se apresenta 

como um defensor declarado da modernidade, seu trabalho é o de um cientista social, e não o 

de um filósofo. Não obstante, uma das características da modernidade é a reflexividade, que 

está presente na ciência moderna; resulta disto que o conhecimento da realidade social reflete 

e transforma essa realidade. Assim, segundo parece, ao analisar as consequências da 

modernidade “para nós, no presente” (1991, p. 13), Giddens almeja sustentar o projeto da 

modernidade, por todo seu potencial positivo de transformação social e, ao mesmo tempo, evitar 

seu lado sombrio, aqueles aspectos negativos e destruidores que acompanharam a modernidade 

ao longo dos séculos. 

Além disso, segundo o autor: “Em vez de estarmos entrando num período de pós-

modernidade, estamos alcançando um período em que as consequências da modernidade estão 

se tornando mais radicalizadas e universalizadas do que antes” (GIDDENS, 1991, p. 13). Mais 

radicalizadas porque nas sociedades ocidentais as características da modernidade estão 

chegando às suas últimas consequências, e mais universalizadas porque a modernidade está, no 

contexto do mundo na segunda metade do século XX, efetivamente globalizada, tendo 

alcançado virtualmente todas as regiões do globo. 

A pós-modernidade não é uma fase concretamente já realizada, mas representa a 

possibilidade de um movimento que sai das instituições modernas rumo a algo inteiramente 

novo. “Se estamos nos encaminhando para uma fase de pós-modernidade, isto significa que a 

trajetória do desenvolvimento social está nos tirando das instituições da modernidade rumo a 

um novo e diferente tipo de ordem social” (GIDDENS, 1991, p. 52). Seria esta nova ordem 

social, pós-moderna, algo como uma ordem social global? Talvez. Embora a globalização tenha 

contribuído para o desenvolvimento e expansão da modernidade em nível planetário, este 
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mesmo processo tem levado, nos últimos anos – principalmente no mundo pós-Segunda Guerra 

– a um paulatino enfraquecimento de elementos marcadamente modernos, entre os quais 

destaca-se o papel hegemônico do Estado-nação. Outra mudança, igualmente marcante, está no 

deslocamento do papel desempenhado pelo ocidente; trata-se não de uma característica da 

modernização em si, mas de uma etapa da história da modernidade290. 
O declínio gradual da hegemonia global europeia ou ocidental, o outro lado 
da crescente expansão das instituições modernas em escala mundial, é 
simplesmente uma das principais influências aqui envolvidas. [...] O controle 
declinante do Ocidente sobre o resto do mundo não é o resultado de uma 
diminuição do impacto das instituições que ali emergiram primeiramente, 
mas, pelo contrário, o resultado de sua disseminação global. O poder 
econômico, político e militar que deu ao Ocidente sua primazia [...] não 
diferencia mais tão distintamente os países ocidentais dos outros em outras 
partes (GIDDENS, 1991, p. 57). 
 

O declínio da hegemonia global europeia marca a crescente expansão da modernidade 

em escala mundial – lembrando-se que modernidade e Europa são elementos distintos. Dito de 

outra forma, o declínio da cultura ocidental – Giddens segue aqui Spengler – não marca o 

declínio da modernidade, mas a disseminação global desta. A modernidade se desvincula do 

ocidente e se expande mundialmente, levando seus poderes econômicos, políticos e sociais a 

outras regiões291. 

Com isso, surgiram ameaças, de outras modernidades, ao poder hegemônico ocidental. 

O nacionalismo que serviu para dar a forma moderna aos estados europeus também foi 

empregado para a libertação das antigas colônias exploradas pelas potências imperialistas. A 

historiografia nacionalista criada para forjar a identidade cultural das nações europeias foi 

também empregada para libertar outros povos do domínio imperialista europeu, como ocorreu 

em diversas nações nas Américas, na Ásia e na África – nesta última, o caso da Escola de Ibadan 

na Nigéria, apontado no tópico 2.4, é emblemático. O mundo no contexto da Guerra Fria viu, 

como Vattimo (1996) vislumbrou, uma explosão de centros de história, de formato moderno, 

                                                        
290  Se se pensar tais questões através da perspectiva pós-moderna estes termos são indissociáveis, como já foi 

afirmado mais acima. 
291  O presidente chinês Xi Jinping afirmou que pretende transformar a China em uma das mais fortes e importantes 

nações no campo da ciência e tecnologia até 2049, para comemorar o centenário da Revolução Chinesa. Esta 
meta tem se realizado mediante compra, por parte de consórcios chineses, de tecnologia e empresas 
estrangeiras, como a aquisição da Kuka Roboter da Alemanha. Tanto a União Europeia quanto os EUA têm 
demonstrado receios das aquisições chinesas em áreas-chave de crescimento econômico e tecnológico. Com 
vistas a barrar esta transferência de empresas do ocidente para a China, os países da UE e dos EUA vêm 
buscando meios legais de impedir o aumento do poderio tecnológico chinês, como a atuação da CFIUS 
(Committee on Foreign Investment in the United States) e da implementação de uma Lei de Comércio Exterior 
mais rígida na UE que determine que tipos de tecnologia podem ser vendidas para fora da Europa e para quais 
países. (artigo retirado do site Deutsche Welle, 23/08/2016. Disponível em: << http://www.dw.com/de/chinas-
gro%C3%9Fe-hightech-vision/l-19495086). 
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que serviram justamente para fortalecer novas identidades que não aceitavam mais se 

circunscrever nos quadros da metanarrativa ocidental, da filosofia da história da modernidade 

europeia. 

Giddens (1991) encerra a análise das consequências da modernidade com uma 

afirmação ambígua: a modernidade é, e ao mesmo tempo não é, um projeto ocidental. A 

modernidade é um projeto ocidental na medida em que emergiram na Europa o Estado-nação e 

o capitalismo, e lá eles adquiriram uma força irresistível, afetando e transformando 

significativamente todas as sociedades com as quais entraram em contato – sendo por elas 

modificado, em contrapartida. A modernidade não é um projeto ocidental na medida em que 

uma de suas consequências fundamentais é a globalização. Este processo é muito complexo e 

não pode ser simplificado como uma expansão do ocidente e o esmagamento das culturas não-

ocidentais. Na medida em que a modernidade se globaliza, ela cria formas de interdependência 

mundial292. 

 

3.3 Universalismo e particularismo: o posicionamento dos estudos globais frente à 

dicotomia no interior do debate 

 

A radicalização da modernidade, na segunda metade do século XX, se dá em um 

contexto de “evaporação da posição privilegiada do Ocidente” (GIDDENS, 1991, p. 58), ou 

seja, do homem branco europeu. Essa radicalização permite vislumbrar a emergência de modos 

de vida e organização social pós-modernos. A questão da identidade cultural se coloca neste 

espaço de novidade. Ali onde a modernidade europeia falhou, ou se esgotou, novas estruturas 

sociais emergiram, da falência do humanismo (pretensamente) universalista surgiu o pluralismo 

(particularista) cultural das minorias e de suas reivindicações (HALL, 2006). Neste tópico 

pretende-se aprofundar nas relações entre universalismo e particularismo presentes no modo 

como, no campo dos estudos globais, o debate modernidade/pós-modernidade foi recebido.  

 

 

                                                        
292  Em artigo publicado no jornal The Observer, dois analistas dos EUA apontam como a situação econômica do 

Pacífico tem interferido na corrida presidencial entre Hillary Clinton e Donald Trump. O texto, intitulado 
“EUA: um olho no eleitor, outro na China”, mostra como a rejeição ao Tratado Transpacífico (TTP) tem sido 
relevante para o debate e a conquista de eleitores, sobretudo em função da ameaça que o tratado impõe sobre 
seus empregos e salários. Se o debate é visto com ansiedade nos EUA, o mesmo pode ser dito em se tratando 
da China, onde a ausência estadunidense significaria uma oportunidade de atuação e inserção econômica 
chinesa muito maior, se valendo do espaço vago não preenchido pelos EUA. (artigo publicado no Brasil pela 
Carta Capital: 12/09/2016. Disponível em: <<http://www.cartacapital.com.br/revista/917/eua-um-olho-no-
eleitor-outro-na-china>>). 
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3.3.1 Mike Featherstone: uma abordagem pós-moderna, não localista, da globalização 

 

Parte-se da percepção, apresentada na literatura dos estudos globais, de que há uma 

afinidade entre a modernidade e o universalismo – pela ideia de Sistema, de história humana e 

de Razão – e, igualmente, entre pós-modernidade e particularismo – pela defesa das partículas 

dos jogos de linguagem, do sujeito fragmentado e da multiplicação dos centros de história. Por 

exemplo, para Featherstone, um dos principais representantes dos estudos globais junto com 

Robertson, “os teóricos pós-modernos enfatizaram a fragmentação em contraposição à unidade, 

a desordem em contraposição à ordem, o particularismo em contraposição ao universalismo, o 

sincretismo em contraposição ao holismo [...] e o localismo em contraposição ao globalismo” 

(1997, p.107). 

Assim, poder-se-ia depreender duas interpretações básicas da globalização: 1) uma 

moderna, que vê um processo de integração cultural e a consequente criação de uma cultura e 

sociedade globais, guiada pela razão e que unificaria a história humana e levaria ao progresso 

– materializada na teoria clássica da modernização; 2) uma pós-moderna, que vê uma 

padronização cultural ameaçadora, corporificada na americanização ou ocidentalização do 

mundo, e que minaria as culturas locais, silenciando suas vozes – fenômeno que tem sido 

enfrentado pelos movimentos antiglobalização293. 

Pois bem, o que os estudos globais vêm mostrando – mediante pesquisas empíricas e 

debates teóricos – é que a globalização não é uma coisa nem outra, estando em algum lugar no 

meio destas duas imagens e ao mesmo tempo gerando efeitos que tais interpretações não podem 

sequer enxergar, fechadas que estão em seus próprios pressupostos (FEATHERSTONE, 1998, 

KING, 1991).  
Se a globalização se refere ao processo através do qual o mundo, cada vez 
mais, passa a ser visto como “um só lugar”, e aos modos mediante os quais 
nos tornamos conscientes desse processo, então as mudanças culturais, 
tematizadas sob a bandeira do pós-modernismo, parecem apontar para a 
direção oposta, levando-nos a apreciar a questão do local. Isso, porém, é 
entender equivocadamente a natureza do processo de globalização 
(FEATHERSTONE, 1997, p.158). 
 

                                                        
293  O livro de Anthony McGrew e David Held, Prós e contras da globalização, 2001, caracteriza melhor as duas 

interpretações básicas do fenômeno, apresentando estes dois grupos distintos. Apesar de avaliar positiva ou 
negativamente o fenômeno, tanto um como outro entendem a globalização como um movimento que se opõe 
ao local – uma expressão do universalismo massificante diferente do universalismo inclusivo, tal como 
discutido com Habermas no tópico 3.1. A análise dos autores elencados no presente tópico, e no 3.4 seguinte, 
se distancia dessa leitura e avalia de uma outra forma a relação local/global. 
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A associação da globalização com movimentos de padronização, homogeneização e 

demais tendências universalistas – o que é feito pelas duas interpretações acima esboçadas – 

têm feito com que o fenômeno seja visto como um alvo, como algo a ser combatido por aqueles 

que se alinham com o pensamento pós-moderno. Featherstone pretende desconstruir essa 

imagem da globalização para que ele possa investigar a natureza do fenômeno sem recair na 

postura pós-moderna típica, que é a rejeição do globalismo em favor do localismo. 

Como o autor já havia exposto em outra obra, Cultura do consumo e pós-modernismo, 

de 1990, seu objetivo é estabelecer uma explicação sociológica do pós-modernismo, interesse 

que havia surgido diante do debate modernidade/pós-modernidade, estabelecido nos escritos de 

Habermas, Giddens, Vattimo, Lyotard, entre outros294. Diante desse quadro, Featherstone 

afirma ainda que: “o pós-modernismo certamente ultrapassou a duração de uma moda e dá 

indícios de se conservar como uma imagem cultural poderosa ainda por algum tempo. Essa é 

uma ótima razão para que os cientistas sociais e outros se interessem pelo assunto” (1995, p.13). 

O autor pretende, ao mesmo tempo, investigar a natureza do processo de globalização e 

a imagem cultural do pós-modernismo, se desvinculando daquele posicionamento dos autores 

pós-modernos que levaria a pensar o pós-moderno somente pela via do localismo em 

contraposição ao globalismo, que seria um entendimento equivocado da questão. De igual 

modo, sua investigação se destaca da interpretação moderna básica de que a globalização é 

apenas uma integração e padronização cultural mundial. Com efeito “uma consequência 

paradoxal do processo de globalização [...] não é produzir homogeneidade, e sim familiarizar-

nos com a maior diversidade, com a grande amplitude das culturas locais” (FEATHERSTONE, 

1997, p.124). 

Pensando desde um contexto mais amplo, o próprio movimento do pós-modernismo é, 

segundo o autor, resultado de processos inerentes à atual fase da globalização295.  

                                                        
294  Apesar de, como dito acima, o autor pretender uma “explicação sociológica do pós-modernismo”, é possível 

perceber em sua obra uma prática que poderia ser caracterizada como “sociologia pós-moderna”, termos que 
o próprio autor emprega. Isso se dá em função de que o pós-modernismo “é uma poderosa imagem cultural” 
que afetou a prática científica de um modo irreversível. O pós-moderno causou um impacto, e a sociologia 
(bem como a história) não pode voltar a proceder como antes. Ele alterou a forma de investigar 
sociologicamente, e também historicamente. Ainda neste livro, Cultura do consumo e pós-modernismo, onde 
o autor tenta fundamentar sua “explicação sociológica do pós-modernismo”, ele afirma: “[...] a teoria pós-
moderna está reagindo a mudanças na organização do conhecimento e da cultura nas sociedades 
contemporâneas que têm importantes implicações metateóricas e metodológicas. O foco na metafísica da 
presença, nas legitimações metanarrativas ocultas dos textos e estruturas retóricas, nas figuras e dispositivos 
recorrentes (metáforas, sinédoques, quiasmas, etc.) que podem ser identificados nos esquemas dos 
historiadores em diferentes períodos da história, representa um ganho definitivo para o conhecimento (ver 
White, 1973)” (1995, p.78). Não deixa de ser significativo que Featherstone cite o trabalho de Hayden White, 
Metahistória, como exemplo de ganho cognitivo resultante do impacto do pensamento pós-moderno. 

295  O conjunto de textos de Mike Featherstone aqui elencado foi originalmente publicado nos anos 1980 na revista 
Theory, Culture & Society, onde o tema da globalização havia sido introduzido por Roland Robertson no início 



216 
 

A percepção da história como um processo linear interminável de unificação 
do mundo, tendo a Europa como centro, no século XIX, e os Estados Unidos, 
no século XX, tornou-se mais difícil de sustentar quando se iniciou uma 
mudança do equilíbrio global do poder, que se deslocou do Ocidente. Neste 
final do século XX há um reconhecimento progressivo de que os povos do 
mundo não-ocidental têm histórias próprias (FEATHERSTONE, 1997, 
p.126). 
 

Essa constatação ecoa a interpretação de uma globalização multipolar apresentada no 

capítulo 1, especialmente com Hopkins (2002), mas também manifesta em Nester (2010) e 

Osterhammel e Petersson (2005). A mudança do equilíbrio global do poder traduz tanto o fim 

da hegemonia ocidental quanto de sua autoridade para impor uma história universal vista como 

o progresso da espécie humana. Das rachaduras desta metanarrativa desconstruída surgiram 

histórias próprias, não ocidentais. Ao mesmo tempo, das rupturas institucionais do Estado-

nação, estrutura imposta pelo ocidente ao restante do mundo ao longo de seu período 

hegemônico, emergiram novos sujeitos e identidades culturais, novas formas de pensar e agir 

que não se circunscreviam ao modelo ocidental. Como apontado no capítulo 2 – em que trabalho 

a história global da historiografia – a mudança do equilíbrio global do poder não levou apenas 

a um deslocamento do ocidente, mas, igualmente, a um deslocamento do Estado-nação. Duas 

estruturas-chave da modernidade europeia foram descentradas, seus fundamentos 

desconstruídos.  

Os movimentos que intuíram e fomentaram o duplo deslocamento foram o pós-

modernismo e o pós-colonialismo. “As implicações radicais do pós-modernismo e da teoria 

social pós-colonial questionam [...] a unidade da modernidade e as metanarrativas da tradição 

iluminista ocidental, com sua crença no universalismo e no progresso” (FEATHERSTONE, 

1997, p.29). Ambos os movimentos são resultados de uma mudança no padrão de globalização, 

que deixou de ser hegemônica-ocidental e se tornou multipolar com o fim da Segunda Guerra 

Mundial e suas consequências econômicas, políticas, sociais e culturais. Pensando a partir do 

pós-colonialismo, o autor afirma que: 

                                                        
da década, e gerado um debate cujo resultado foi a formalização do campo dos estudos globais. Portanto, a 
globalização que lhe era atual se circunscrevia ao período da Guerra Fria. O mesmo é verdadeiro para Roland 
Robertson. É importante situar historicamente esses autores porque seus trabalhos aqui analisados se inscrevem 
no momento imediatamente anterior ao que a história mundial estava se consolidando e a história global 
emergindo em paralelo. Deste modo, a globalização contemporânea dos estudos globais é a do pós-Segunda 
Guerra, já a globalização contemporânea da história global é a do pós-Guerra Fria. Nos livros mais recentes de 
Featherstone e Robertson, dos anos 2000, eles já elaboram uma investigação dentro do mesmo contexto que os 
autores da história global, mas tal conjunto de obras foi recortado deste trabalho. A razão disto está no impacto 
que o pós-moderno havia causado nos estudos globais durante a década de 1980, levando a uma série de 
discussões prolíferas a respeito da globalização e do debate modernidade/pós-modernidade, que é todo o tema 
deste capítulo. 
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Escritos como o de Said (1978) [Orientalismo] surgiram do fato de que: (a) 
mais pessoas estão atravessando as fronteiras e têm múltiplas afiliações que 
questionam estereótipos dados por certos; e (b) houve uma modificação no 
equilíbrio global do poder, que se afastou do Ocidente, a ponto de, agora, ele 
não poder deixar de ouvir o “outro” ou presumir que este último se encontre 
em um estágio anterior de desenvolvimento. A auto-imagem ocidental e a do 
outro passivo sofrem uma contestação cada vez mais intensa e, assim, não é 
surpreendente que uma das forças associadas ao pós-modernismo tenha sido 
o pós-colonialismo (FEATHERSTONE, 1997, p.29). 
 

Com uma globalização multipolar a metanarrativa do ocidente ativo e o resto passivo 

foi desmascarada como fábula, e começou-se a desconstrução paulatina do eurocentrismo. Toda 

a crítica pós-moderna e pós-colonial – do eurocentrismo, da ascensão do ocidente e queda do 

oriente, e da passividade dos povos “sem história” diante da iniciativa europeia – elaborada nas 

décadas de 1960-1980 foi incorporada pelos estudos globais e, posteriormente, pela história 

global, configurando assim o modo de interpretação específico apresentado no capítulo 1. Os 

autores apresentados naquele capítulo fazem diversas referências aos teóricos pós-modernos e 

pós-coloniais. E o duplo deslocamento se traduziu, nas palavras de Bentley (2006), na 

globalização da história, que agia a nível local (going local), e na multiplicação de vozes. 

A referência de Featherstone ao escritor Edward Said pode ser entendida desde o ponto 

de vista da história da migração no contexto global. Como afirmou Gungwu (1993), trabalhado 

no tópico 1.2, a migração sofreu dois influxos principais, um antes e outro depois das duas 

Guerras Mundiais. O primeiro foi a emigração de europeus para fora da Europa no século XIX, 

o segundo a imigração de povos, geralmente das antigas colônias para as suas antigas 

metrópoles europeias, a partir da segunda metade do século XX. Com o intenso afluxo de 

indianos para a Inglaterra, turcos para a Alemanha, argelinos para a França, entre outros, a ideia 

moderna de identidade nacional fixa foi colocada sob suspeita. As fronteiras que separavam as 

nações, e os cidadãos de cada Estado-nação, começaram a rachar. Não por acaso, um dos 

primeiros autores a discutir este tema, e que iria promover os estudos culturais na década de 

1970, foi Stuart Hall, um jamaicano que viveu na Inglaterra. Seu trabalho sobre identidade 

cultural, pós-modernidade e diáspora foi decisivo para a conformação dos estudos globais na 

década de 1980, em especial para Mike Featherstone (KING, 1991; HALL, 2003). 

Ao lado de Said pode-se colocar uma série de autores (Salman Rushdie, Jumpa Lahiri, 

Homi Bhabha, Trin T. Minh-ha etc.) que também vivenciaram uma condição – oriunda desta 

etapa multipolar e multicultural da globalização – que foi traduzida pela teoria pós-colonial. 

Featherstone afirma que “o pós-modernismo e o pós-colonialismo têm apontado para a 

problema da complexidade cultural” (1997, p.29). A investigação sobre temas da cultura, 

identidade cultural e multiculturalismo, resultou da virada cultural dos anos 1970, quando a 
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imigração para as metrópoles ocidentais evidenciou a falta de unidade cultural nacional que se 

presumia estável, fixa, moderna. 

O choque cultural que indianos, argelinos, turcos etc., tiveram ao chegar nos países 

ocidentais foi intensificado pelos avanços nas tecnologias de comunicação. Como apontou 

Gungwu (1993), a possibilidade de interação – viagens periódicas de avião, comunicação 

constante por telefone etc. – com a terra natal possibilitou que o fenômeno da migração se 

estendesse espacialmente pelo globo ao mesmo tempo em que permitiu uma nova forma de 

contato com aqueles que ficaram para trás. Talvez as obras de Said, de Hall e de outros, não 

teriam sido possíveis no século XIX, a experiência cultural seria outra, e possivelmente a 

repercussão de suas obras seria bastante diferente; isso, tendo-se em vista as chances reais de 

um palestino migrar para uma metrópole e ter suas obras publicadas e debatidas ao redor do 

globo, isto é, de ter sua voz ouvida num sistema hegemônico ocidental296. Para Featherstone: 

“À medida que membros do ‘resto’ passam cada vez mais a residir no Ocidente e são capazes 

de fazer com que seja ouvida sua voz, poderemos esperar muito mais relatos que desafiam a 

‘auto-apresentação’ do particular dominante’” (1997, p.169). 

Como o autor afirmou acima, a respeito dos escritos de Said, as múltiplas afiliações dos 

expatriados questionavam “estereótipos dados por certos” (FEATHERSTONE, 1997, p.29). 

Com a imigração em massa de pessoas saindo dos países “periféricos” para os países “centrais”, 

nas décadas de 1940-1950 – o próprio Hall chegou ao Reino Unido em 1951 (HALL, 2003) – 

e com seus filhos e netos já nascendo nestes países, a experiência da identidade cultural não 

pôde ser traduzida pelos estereótipos da identidade nacional. O pensamento moderno não 

possuía instrumentos adequados que traduzissem a experiência histórica da globalização 

multipolar da segunda metade do século XX. Diante desta experiência multipolar e 

multicultural – o terceiro mundo migrando para o primeiro – emergiram as primeiras estratégias 

de interpretação pós-modernas, que buscavam aguçar a sensibilidade para as diferenças, como 

apontou Lyotard (1988)297. Para Featherstone: “Os observadores que se orientavam 

                                                        
296  A sugestão de pensar o impacto e alcance dos autores pós-coloniais num mundo colonialista do século XIX 

veio de Janet Abu-Lughod. No texto em que debate os estudos culturais em consonância com a teoria da 
globalização de Robertson, ela faz a mesma reflexão só que pensando na obra de Salman Rushdie Versos 
Satânicos, de 1988, que causou reações positivas e negativas tanto no Ocidente quanto em países islâmicos. O 
texto da autora, intitulado Indo além do balbucio global (Going beyond global babble) foi publicado na 
coletânea organizada por Anthony King (1991). 

297  Segundo Featherstone (1995) isso tem a ver com o fenômeno global da migração pós-colonial, de pessoas das 
ex-colônias para suas antigas metrópoles, um tema ainda inteiramente atual. A questão que surge é: como 
relacionar a dimensão multicultural com a multipolar da globalização? A perda de hegemonia ocidental levou 
ao multiculturalismo na Europa ou foi o multiculturalismo que fragilizou a hegemonia europeia? Me parece 
que foi o primeiro caso: a Europa arrasada pela guerra estimulou a imigração em massa para a reconstrução do 
continente, de onde resultou a emergência de sociedades multiculturais lá. Os EUA, um país de imigrantes, 
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anteriormente por imagens e figuras de ordem, coerência e unidade sistemática, agora aprendem 

a ver através de novas estruturas cognitivas, enfatizando desordem, ambiguidade e diferença” 

(1995, p.12). Os pensadores modernos298 pautam-se por uma análise que acentua a percepção 

para elementos comuns, universais; os pós-modernos, por uma apreciação que acentua a 

percepção para a diversidade e diferença. Enquanto a primeira favorece a visão de uma unidade 

universal e sistemática – humanismo – a segunda favorece a visão de uma pluralidade 

fragmentada – identidade cultural. 

A leitura que Featherstone faz do pensamento pós-moderno explicita a dicotomia no 

interior do debate modernidade/pós-modernidade. Ela evidencia que o modo como o debate 

chegou nos estudos globais realçava a distinção entre universalismo e particularismo299, além 

de destacar o posicionamento político dos pensadores pós-modernos na crítica ao projeto da 

modernidade. Tratava-se de uma crítica não apenas do ponto de vista epistemológico – a 

filosofia ocidental e a metafísica da presença – mas também a respeito das consequências 

práticas, materiais, que o discurso moderno impôs à vida das pessoas. 
Do ponto de vista do pós-modernismo, a modernidade tem sido vista como 
algo que acarreta uma busca, ao impor conceitos de unidade e universalidade 
ao pensamento e ao mundo. Com efeito, sua missão é a de impor a ordem à 
desordem, de domesticar a fronteira. No entanto, quando o equilíbrio global 
do poder se desloca do Ocidente, existe uma vigorosa noção de que a 
modernidade não será universalizada. Isso porque a modernidade é vista como 
um projeto ocidental e como a projeção de valores do Ocidente sobre o mundo. 
A modernidade, com efeito, permitiu aos europeus projetar sua civilização, 
história e conhecimento como se fossem a civilização, a história e o 
conhecimento em geral (FEATHERSTONE, 1997, p.26, grifo do autor). 
 

Além da projeção de valores ocidentais sobre o mundo, a modernidade europeia 

exportou o modelo do Estado-nação – e, junto a isso, a instituição universitária e as disciplinas 

acadêmicas, incluindo-se aí a disciplina histórica e seu conhecimento do, pelo, para o Estado-

                                                        
tiveram motivações distintas (o sucesso econômico do estilo de vida americano que atraiu pessoas do mundo 
todo) mas com resultados paralelos, ou seja, o multiculturalismo, como aponta Canclini (2003). 

298  Pensadores modernos: aqui, no sentido de se inscreverem no debate modernidade/pós-modernidade a partir 
deste posicionamento, e não no sentido de terem pertencido à época moderna do século XVIII ou XIX. 

299  Em dois momentos o autor cita especificamente as obras de Lyotard e Vattimo como atos de rejeição do 
universalismo em favor do localismo.  “Lyotard discorre sobre a sociedade pós-moderna [...], ele argumenta 
que não se deveria lamentar a perda de sentido na pós-modernidade, visto que ela assinala uma substituição do 
conhecimento narrativo pela pluralidade de jogos de linguagem e do universalismo pelo localismo” (1995, 
p.20). “A interpretação do pós-modernismo apresentada por Vattimo enfatiza que o pós-moderno não deve ser 
concebido apenas como a manifestação de uma ruptura histórica que indica um movimento para além da 
modernidade. O pós-modernismo envolve as noções de uma época pós-metafísica e pós-moderna, com a 
rejeição da ideia modernista de desenvolvimento histórico ou de um ponto de vista unificador que pudesse ser 
imposto à história. [...] A crítica e a rejeição pós-modernistas das metanarrativas da modernidade (ciência, 
religião, filosofia, humanismo, socialismo, feminismo etc.), todas elas voltadas à imposição de algum sentido 
de coerência e irrefutabilidade à história, afastam-nos das universalizações para nos conduzir à particularidade 
do conhecimento local” (1995, p.57). 
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nação. O saber acadêmico – ou científico, nas palavras de Lyotard (1988) – era mais uma das 

formas de domesticar a fronteira. O saber científico inscrevia o sujeito moderno no interior de 

um Estado-nação, este era o fundamento de sua identidade; junte-se a isso o nacionalismo e vê-

se que o projeto era de uma fronteira rigorosamente cimentada, marcando de uma forma muito 

clara as divisões internacionais e o modo de relacionamento característico do século XIX e da 

primeira metade do século XX300. 

Outro ponto de destaque é a visão pós-moderna da modernidade como um projeto 

ocidental. Dentro dos estudos globais esta afirmação não encontra elementos de legitimidade. 

Aqui, Featherstone parece se aproximar mais do posicionamento moderno que vê a necessidade 

de qualificação da modernidade para além de sua versão ocidental. Mais uma vez, o contexto 

global multipolar, e policêntrico, da segunda metade do século XX fornece dados para sustentar 

esta interpretação mais próxima de Habermas e Giddens do que de Lyotard e Vattimo. Segundo 

Featherstone: “É igualmente importante examinar o modo pelo qual a globalização produziu o 

moderno e o pós-moderno [...] à medida que mais e mais regiões do mundo passaram a integrar 

a figuração competitiva das interdependências e do equilíbrio do poder” (1997, p.21). A partir 

disto: 
“[...] é possível agora observar o início das reações diferenciadas à 
modernidade, através da produção de uma série de diferentes quadros 
culturais. A ascensão do potencial de poder das Nações-Estado não-ocidentais 
(sobretudo Leste Asiático) torna a nós, ocidentais, cada vez mais conscientes 
dessas reações. Pode ser aconselhável, portanto, falar de modernidades 
globais, dando-se ênfase às formas plurais” (1997, p.21, grifo do autor). 
 

Falar de modernidades globais se aproxima bastante da teoria das modernidades 

múltiplas de Shmuel Eisenstadt (2001), isto é, uma atualização da teoria da modernização. A 

principal referência de reação diferenciada à modernidade que Featherstone tem em mente é o 

Japão301. A reação japonesa à modernidade, segundo argumenta o autor, não permite uma 

                                                        
300  Não obstante o projeto e discurso moderno de fronteiras domesticadas, o fato é que já no século XIX as 

constantes migrações plantavam as raízes do que viria a ser o quadro multicultural, ou poliétnico, das 
sociedades ao longo do século XX. O discurso de identidade e unidade nacional não traduzia a experiência 
histórica dos vários indivíduos e grupos transfronteiriços. Além disso, a não aceitação do caráter multicultural 
dos Estados-nação, e a cristalização da identidade cultural a nível nacional, gerou e ainda gera muitos 
problemas no cenário global. No quadro da globalização multipolar da segunda metade do século XX o 
exemplo da imigração turca na Alemanha é digno de nota: os turcos foram convidados a irem para a Alemanha 
a afim de ajudarem na reconstrução do país ao fim da Segunda Guerra. Os Gastarbeiter (trabalhadores 
convidados) reconstruíram as cidades alemãs arrasadas, mas não foram embora, assentando raízes em solo 
alemão. Passadas muitas décadas, eles ainda continuam lá, sendo a maior colônia de imigrantes do país, e 
acabam influenciando tanto a cultura alemã, em especial pelo islamismo, quanto gerando uma demanda por 
posicionamento da Alemanha diante dos assuntos que ocorrem na Turquia; de modo que decisões tomadas na 
Alemanha repercutem na Turquia e vice-versa. (Conferir: <<http://www.dw.com/pt-br/a-saga-dos-turcos-na-
alemanha/a-542993>>). 

301  E, o que é decisivo para Featherstone, não por meio de uma conceituação por ele construída, mas elaborada 
por intelectuais japoneses. O autor cita os trabalhos de M. Miyoshi e H. Harootunian (org.). Postmodernism 
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ordenação do processo de modernização paralela àquela que se seguiu no ocidente, com três 

estágios sociais distintos e dispostos numa sequência lógica: tradição, modernidade, pós-

modernidade. “Com efeito, o Japão conseguiu impor um projeto restritivo e particularizador de 

modernidade e foi capaz de protegê-lo dos desafios universalistas” (FEATHERSTONE, 1997, 

p.154). O termo dochaku – empregado por empresas japonesas e que serviu de base para a 

criação do conceito de glocalismo de Robertson na década de 1980 – traduz a ideia de adaptar 

o global às demandas locais, o universal à condição particular302. Este foi o quadro que permitiu 

ao Japão – em especial as corporações multinacionais e não o Estado-nação japonês – disputar 

competitivamente o controle das forças econômicas capitalistas, o que contribuiu para a perda 

da hegemonia econômica dos EUA (BARNET, CAVANAGH, 1993). 

Este quadro de mudança no equilíbrio global do poder, que se deu nos anos 1970, 

configura também o modo segundo o qual, para Featherstone, não é possível sustentar a tese de 

um imperialismo cultural ou de uma americanização do mundo como faceta única, exclusiva, 

do processo de globalização. Trata-se de uma interpretação que reduz a cultura à economia, e 

que confere aos EUA protagonismo econômico e cultural, reduzindo a globalização capitalista 

à atuação dos EUA – e da cultura estadunidense – como dominador e destruidor das culturas 

locais303. A crítica do autor se volta, por exemplo, para a interpretação de George Ritzer a 

respeito da “McDonaldização” do mundo, o que poderia ser extrapolado para Hollywood, a 

Coca-Cola, e todos os demais elementos do “estilo de vida americano” (american way of life). 
No entanto, mesmo que alguém acredite que as culturas fluem como a água e 
dissolvem facilmente as diferenças que encontram, existe um problema em 
relação ao pressuposto de que os Estados Unidos são o centro a partir de onde 

                                                        
and Japan, 1989; de N. Sakai, Modernity and its critique: the problem of universalism and particularism, 
publicado na mesma coletânea; além do artigo de Y. Mitshuhiro, Postmodernism and mass images in Japan, 
1989, e do livro de A. Maruyama, Thought and behavior in Japanese politics, 1969. 

302  Sobre a plasticidade japonesa na conformação particular do universal pode-se remontar a Osterhammel e 
Petersson (2005), trabalhados no tópico 1.3.4, e à ideia de adaptação criativa da Revolução Industrial, embora 
eles também citem outros países. No capítulo 2 fala-se, a partir de Iggers e Wang (2008), do sincretismo e do 
modo como o Japão articulou as tradições históricas chinesa e ocidental com a japonesa. Além disso, segundo 
Robertson (1991) o Japão demonstrou uma capacidade milenar de sincretização de outras culturas, de captura 
de elementos universais e aplicação deles em um contexto particular. Eles fizeram isso com a religião 
(Confucionismo e Budismo), com ideias chinesas, com a historiografia acadêmica no século XIX e com a 
modernização que lhes garantiu o status de primeiro país não ocidental a se modernizar e se destacar por isso. 
“Especificamente, seu status paradigmático é inerente à sua longa e bem-sucedida história de incorporação 
seletiva e sincretização de ideias, oriundas de outras culturas, de uma forma a particularizar o universal e, por 
assim dizer, retornar o produto deste processo ao mundo como uma contribuição especificamente japonesa ao 
universal”. (ROBERTSON, 1991, p.76, tradução minha). Poder-se-ia acrescentar o Toyotismo, surgido na 
década de 1970, como mais uma dessas contribuições japonesas ao universal. 

“Specifically, its paradigmatic status is inherent in its very long and successful history of selective incorporation 
and syncretization of ideas from other cultures in such a way as to particularize the universal and, so to say, 
return the product of that process to the world as a uniquely Japanese contribution to the universal.” 

303  Dentro do grupo dos estudos globais, que incorporou os temas dos estudos culturais, há uma forte crítica à 
teoria do Sistema-mundo de Immanuel Wallerstein justamente por imputar a ela uma redução da cultura a 
elementos econômicos (KING, 1991). 
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tudo flui em direção à periferia. Isso pode ter sido relativamente verdadeiro 
até os anos setenta, mas é algo difícil de se sustentar hoje. Os Estados Unidos 
ainda dominam a cultura e as indústrias de formação que transmitem em 
âmbito global, mas existe um senso cada vez maior da multipolaridade e da 
emergência de centros competitivos. Com toda a certeza, o Japão e o Sudeste 
asiático têm um significado global cada vez maior, sobretudo no que diz 
respeito ao fluxo de bens de consumo e de finanças, mais do que em termos 
de imagens e de informação (FEATHERSTONE, 1997, p.24). 
 

A interpretação da globalização como homogeneização, de inclinação pós-moderna, 

assume uma teoria da cultura que pensa as relações culturais em termos de dominação e 

sujeição, e não de intercâmbio e adaptação. Segundo essa leitura, o Japão jamais poderia ter 

inaugurado novos aspectos de modernidade, que se miscigenaram com elementos tradicionais 

japoneses, pois sua cultura teria sido dissolvida e pasteurizada em um molde “americano”. De 

fato, há uma projeção global da cultura estadunidense, mas ela não encontra sujeitos passivos 

ao redor do mundo que apenas captam as ondas de rádio, televisão e internet. Há todo um campo 

da antropologia global que documenta as estratégias de recepção cultural e de sincretismo, 

evidenciando este outro lado da produção cultural (ARIZPE, 2001; CUCHE, 1999; 

FRIEDMAN, 1994). 

Além disso, essa projeção global foi mais fortemente sentida até a década de 1970, 

quando novos centros competitivos colocaram em cheque a hegemonia estadunidense, e o 

próprio avanço do capitalismo global deslocou os EUA do centro e se situou num nível 

supranacional, levando a uma configuração policêntrica localizada nas corporações 

multinacionais (BARNET, CAVANAGH, 1993). 

A abordagem de Featherstone, que pensa a posição do ocidente no contexto de 

globalização não hegemônica, marca mais uma vez seu posicionamento diante do debate 

modernidade/pós-modernidade. Enquanto que o pensamento pós-moderno analisou e traduziu 

com propriedade as sociedades pós-industriais, ocidentais, coube ao pós-colonialismo o 

trabalho de investigar as relações – históricas, de dominação e resistência – destas com as 

sociedades não ocidentais. Embora se possa encontrar diversos paralelismos entre o pós-

modernismo e o pós-colonialismo, uma aproximação mais cuidadosa do segundo levou 

Featherstone a identificar algumas limitações do enfoque pós-moderno, em especial sua crítica 

eurocentrada do eurocentrismo. Esta constatação se divide em três etapas: 1) a projeção 

particular, travestida de universal, da metanarrativa do Ocidente; 2) o impacto efetivo do pós-

moderno nas sociedades ocidentais; 3) a estratégia de explicação endógena na análise do 

esgotamento da modernidade. 
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Na citação mais acima – em que o autor fala do ponto de vista pós-moderno que enxerga 

a modernidade como uma projeção ocidental de sua “civilização, história e conhecimento como 

se fossem a civilização, a história e o conhecimento em geral” (FEATHERSTONE, 1997, p.26) 

– destaca-se a projeção particular da história ocidental como história universal, com seu 

conjunto correlato de metanarrativas do progresso, do humanismo e do saber científico. O que 

o pensamento pós-moderno fez foi justamente elaborar estratégias que pudessem desconstruir 

este discurso. Os conceitos de metanarrativa e fim da modernidade, de Lyotard (1988) e 

Vattimo (1996), se situam neste esforço de desaparelhamento e desmantelamento do projeto 

moderno. Tratava-se então de desvelar, desde o ocidente, o véu da projeção ocidental que havia 

velado o mundo e sua pluralidade; de des-cobrir o saber narrativo (particular) que havia sido 

encoberto pelo saber científico ocidental (universal)304. Com isso em mente, o foco de análise 

pós-moderno foi nas sociedades ocidentais, pós-industriais. O que Featherstone se pergunta é: 

qual foi o impacto real, efetivo, do pós-moderno, na vida prática das pessoas que viviam nas 

sociedades pós-industriais? Um cidadão do Meio-Oeste estadunidense ou da província francesa 

vivenciava a condição pós-moderna? Essas são perguntas que, segundo o autor, não se 

respondem com especulações filosóficas, mas sim com pesquisa empírica. 
No entanto, ao nos defrontar com essas generalizações tão amplas [o fim da 
história, a condição pós-moderna] e com essas afirmações especulativas, 
precisamos perguntar até onde vai o alcance dessas mudanças e se as pretensas 
crises se estendem para além das crises dos artistas e intelectuais, chegando 
até a cultura cotidiana das pessoas comuns (FEATHERSTONE, 1997, p.107). 
 

O encaminhamento da questão se dá pela via da análise da relação entre: a) os produtores 

culturais – artistas e acadêmicos que falam da experiência pós-modernista, b) os intermediários, 

e c) as plateias e públicos. Em resumo, para além da produção cultural do pós-moderno, faz-se 

necessário investigar a transmissão e recepção cultural da experiência pós-moderna. A crise e 

esgotamento do projeto moderno, diagnosticada por artistas e acadêmicos, era sentida e 

vivenciada da mesma forma pelo público fora da academia e das galerias de arte? “[...] não 

podemos pressupor que as crises detectadas pelos especialistas culturais sejam necessariamente 

as crises sociais e culturais gerais de que se fala” (FEATHERSTONE, 1997, p.108). 

Empiricamente, Featherstone evidencia duas coisas: em primeiro lugar, a experiência pós-

moderna já existia no século XIX: 
[...] com exceção da televisão, tais experiências parecem estar circunscritas a 
lugares e práticas específicas, que, em si, não são novas, no sentido de existir 
uma longa história na cultura de consumo dos shopping centers, lojas de 

                                                        
304 Sobre o encobrimento do “Outro” pela modernidade europeia, mas a partir de uma chave analítica moderna, 

ver Enrique Dussel, 1492: o encobrimento do outro, a origem do mito da modernidade (Conferências de 
Frankfurt). 1993. 
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departamento e locais turísticos, que produziram simulações, jogos de signos 
e espaços surpreendentes, encorajadores de um senso de encantamento infantil 
e um descontrole controlado das emoções. Encontramos referências a isso nas 
descrições da cidade moderna do século XIX, nos escritos de Benjamin e 
Simmel (1997, p.111, grifos do autor). 
 

Em segundo lugar, a experiência pós-moderna é restrita a espaços específicos e bem 

delimitados, ela não se encontra generalizada nas sociedades pós-modernas: 
[...] a Disneyworld ainda não é o mundo e as experiências pós-modernas em 
geral se dão em cenários cuidadosamente circunscritos, no âmbito da cultura 
do consumidor e das atividades de lazer. Quando deixam esses momentos 
encravados, as pessoas têm de voltar ao cotidiano e ao universo do trabalho 
em que estão inseridas, numa rede densa de interdependências e de equilíbrio 
do poder (1997, p.112). 
 

A conceituação pós-moderna das sociedades pós-industriais precisa ser espacializada. 

Ela não pode simplesmente deduzir sociedades pós-industriais por sociedades nacionais. 

Enquanto o conceito pode explicar situações sociais na costa Leste ou no Vale do Silício nos 

EUA, ele talvez não seja válido para o Nebraska ou o Texas. A própria crítica pós-moderna do 

Estado-nação deveria servir para a desconstrução de conceitos forjados a partir desta categoria 

de análise. Dentro dos estudos globais tem havido um grande esforço para reformar as 

disciplinas acadêmicas, em especial a sociologia, com vistas à produção de teorias e conceitos 

não restritos ao Estado-nação e ao eurocentrismo, dois elementos que se constituíram no 

contexto de formação disciplinar dos saberes científicos no século XIX (ROBERTSON, 

1991)305. 
O desafio para a sociologia, [...] é, ao mesmo tempo, o de teorizar e formular 
sistemas de investigação sistemática que possam esclarecer esses processos 
de globalização e essas formas distintas de vida social que tornam 
problemático aquilo que há muito vem sendo considerado o tema fundamental 
da sociologia: a sociedade concebida quase exclusivamente como o estado 
nacional restrito. O argumento de que o surgimento e o desenvolvimento da 
sociologia foi exclusivamente dominado pelo caso especial do aparecimento 
do estado nacional moderno, [...] na qual a sociedade se torna a estrutura 
principal de referência para a sociologia, está ganhando uma aceitação cada 
vez mais ampla (FEATHESTONE, 1998, p.9). 
 

Deste modo, a elaboração de teorias e conceitos adequados para a compreensão do 

mundo contemporâneo (o pós-Segunda Guerra, para os estudos globais) não pode se reduzir a 

uma análise das sociedades pós-industriais, ocidentais; ela tampouco pode se restringir a pensar 

a questão das relações socioculturais a partir de categorias forjadas desde o âmbito do Estado-

nação. “A focalização no globo é para sugerir que se torna necessário um novo nível de 

                                                        
305  Como trabalhado no capítulo 2, este é o mesmo esforço que a história global vem fazendo para libertar a 

disciplina histórica das restrições nacionalistas e eurocêntricas.  
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conceptualização” (FEATHERSTONE, 1998, p.8). Compreender a natureza da condição pós-

moderna cobra uma análise tanto das sociedades pós-industriais quanto de seu outro, as 

sociedades modernas, aquelas que lutaram para se industrializar na onda da globalização 

multipolar da segunda metade do século XX. Diante disto, Featherstone percebe que a análise 

dos pensadores pós-modernos, embora não incorreta, seguramente foi incompleta, por deixar 

de lado os relacionamentos globais nas quais as sociedades pós-industriais estavam inscritas. 

Eles produziram uma explicação endógena, e localista, para um fenômeno complexo que não 

se reduz a seus elementos internos. 
Desse ponto de vista o pós-modernismo pode ser relacionado com os vários 
modos pelos quais os intelectuais ocidentais detectaram sintomas dessa 
alteração no equilíbrio global do poder, embora, obviamente, alguns deles 
possam ter interpretado essa alteração como um processo interno que se deu 
no interior da modernidade (ocidental). Seria mais apropriado, portanto, 
referir-se ao fim da modernidade como o fim da modernidade ocidental ou, 
para colocar as coisas de maneira menos dramática, o fim da modernidade 
ocidental está à vista; o Ocidente chegou ao seu auge e isso se faz acompanhar 
por um senso de exaustão. Não existe, porém, senso de exaustão no Leste 
asiático e em outras partes do mundo que estão empenhadas em construir suas 
próprias facetas de modernidade, nacionais e civilizatórias. Assim, talvez seja 
mais apropriado falar de modernidades do que de modernidade 
(FEATHERSTONE, 1997, p.119-120, grifo do autor). 
 

Lyotard e Vattimo fizeram uma crítica eurocentrada ao eurocentrismo. Para criticar a 

metanarrativa da ascensão do ocidente – numa época de globalização multipolar e queda da 

hegemonia ocidental – eles analisaram sociedades ocidentais, “mais desenvolvidas”, 

produzindo assim uma explicação histórica endógena: o fim da modernidade e a descrença em 

relação às metanarrativas são elementos particulares do esgotamento do projeto moderno e do 

acabamento da filosofia ocidental. Assim como, desde o século XIX, se tem explicado a 

ascensão do ocidente mediante elementos internos – como visto no capítulo 1 – o pensamento 

pós-moderno, focado nas sociedades ocidentais, explicou a queda do ocidente mediante a 

mesma estratégia306. O niilismo ocidental é a causa da decadência do Ocidente, e não a 

emergência de uma globalização multipolar e a ascensão de sociedades não ocidentais; o 

ocidente se levanta e cai por si mesmo, como que desligado do restante do mundo; autocentrado, 

e não inserido num contexto global em que ele apenas é parte de um todo maior. 

                                                        
306  Partindo de uma leitura próxima, King afirma que: “[...] paradigmas euro-americanos do assim chamado ‘pós-

modernismo’ não têm muito sentido ou saliência fora dos estreitos confins geográficos da Euro-América onde 
eles se desenvolveram” (1991, p.8, tradução minha). 

“[...] Euro-American paradigms of a so-called ‘Post-Modernism’ have neither much meaning nor salience outside 
the narrow geographical confines of Euro-America where they developed.” 
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Embora elabore uma sociologia pós-moderna, Featherstone não a pratica mediante um 

foco no localismo, mas sim através da análise local dos fenômenos culturais globais. Ele pensa 

a microfísica das partículas dos jogos de linguagem mediante sua mecânica universal. O 

particularismo só encontra condições de possibilidade no interior de um quadro universalista. 

Para o autor “[...] o conceito de cultura que foge da sociedade restrita do estado nacional 

também aponta para um limite, a imagem do globo como um espaço único, a estrutura geradora 

da unidade dentro da qual pode se realizar a diversidade” (1998, p.8). 

Por fim, o autor explicita sua percepção da experiência pós-moderna: “nossa presente 

condição, a que se convencionou denominar pós-moderna, seria mais bem compreendida se 

fosse encarada não como uma condição, mas como um processo” (FEATHERSTONE, 1997, 

p.140). A condição pós-moderna é um processo de transição de uma globalização ocidental – 

em que o Ocidente desempenhou posição central e hegemônica diante do “resto” – para uma 

globalização multipolar – com múltiplos centros. 

 

3.3.2 Roland Robertson: a interpenetração dos elementos dicotômicos em chave moderna 

 

O debate modernidade/pós-modernidade reverberou também no trabalho de um dos 

pioneiros na investigação da globalização. Se nas décadas de 1960-1970 Robertson focou numa 

abordagem fundamentalmente sociológica do fenômeno, nos anos 1980 ele se viu obrigado a 

mensurar uma série de transformações das duas décadas passadas e os modos pelos quais elas 

interferiram tanto no seu objeto de estudo quanto em sua disciplina. “Com efeito, argumento 

que a mesma [globalização] está intimamente relacionada com a modernidade e com a 

modernização, bem como com a pós-modernidade e a ‘pós-modernização’” (1998, p.28). 

No livro Globalização: teoria social e cultura global, de 1992 – cujos capítulos são 

principalmente artigos compilados da revista Theory, Culture & Society entre 1985 e 1992 –, 

Robertson dedica um capítulo para fazer avaliações sobre o debate. Intitulado Globalidade, 

modernidade e a questão da pós-modernidade (Globality, Modernity and the Issue of 

Postmodernity), o capítulo é uma versão modificada de uma resenha, publicada em 1992, do 

livro de Anthony Giddens, As consequências da modernidade (1990). O texto é basicamente 

uma desconstrução da argumentação de Giddens sobre as relações entre globalização e o debate 

modernidade/pós-modernidade. Isso ocorre em dois aspectos pontuais: 1) a equivalência entre 

os conceitos de modernidade e globalização que, segundo Robertson, não podem ser 

equacionados dessa forma; 2) a abordagem institucional de Giddens que rejeitou uma 
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consideração cultural do fenômeno. O segundo aspecto parece ser mais problemático para 

Robertson, sobretudo em vista de suas potenciais consequências. 
Enquanto ele [Giddens] pode afirmar que a globalização não envolve o 
esmagamento de culturas não ocidentais, ele não parece perceber que tal 
afirmação lhe cobra uma teorização de “outras culturas”. Sua sugestão de que 
não há o Outro num mundo globalizado aparentemente o absolve de lidar com 
tal questão. Ele falha em compreender que somente num mundo 
(minimamente) globalizado o problema “do Outro” poderia surgir. O que ele 
aparentemente não enxerga é que uma visão de mundo marcada por unicidade 
pode coexistir com uma visão de mundo como um lugar de outros, de fato tal 
reconhecimento é central para o mapeamento conceitual da circunstância 
global (1996, p.144-145, tradução minha)307. 
 

Essa crítica contundente de Robertson realça a importância da cultura em sua 

abordagem – embora ele também se distancie do culturalismo mais característico de 

Featherstone, por exemplo, o que será apontado logo a seguir. Trata-se de um fenômeno que 

não pode ser compreendido exclusivamente via abordagem institucional, como se a 

globalização fosse uma mera extrapolação das instituições da modernidade europeia308. Para o 

autor, é preciso somar a isso uma teoria das relações interculturais nos diversos níveis, que não 

se restrinja a uma análise do Estado-nação moderno. Pensando desde a desconstrução pós-

moderna da metanarrativa: “Se um dos principais traços da globalização é a compressão do 

mundo, uma de suas principais consequências é uma exacerbação das colisões entre narrativas 

civilizacionais, societais e comunais” (ROBERTSON, 1996, p.141, grifo do autor, tradução 

minha)309. Trata-se então, de pensar uma teoria da cultura mediante relações supranacionais, 

internacionais e intranacionais, isto é, mediante análise das narrativas nos níveis da civilização, 

da sociedade e da comunidade. Este corte transversal da análise da globalização só pôde ser 

executado a partir do impacto dos estudos culturais e do pensamento pós-moderno, que 

                                                        
307  “While he may claim that globalization does not involve the crushing of non-Western cultures he does not 

seem to realize that such a statement requires him to theorize the issue of 'other cultures'. His suggestion that 
there is no Other in a globalized world apparently absolves him from undertaking such a task. He fails to 
understand that it is only in a (minimally) globalized world that a problem of 'the Other' could have arisen. 
What he apparently doesn't see is that a view of the world as marked by unicity can coexist with a view of the 
world as a place of others (leaving on one side the question of extraterrestrial others) indeed that such 
recognition is central to the conceptual mapping of the global circumstance.” 

308  Robertson (1996) alega que a afirmação de Giddens (1990) de que “a modernidade é inerentemente 
globalizante” leva à questão de se a modernidade é um projeto ocidental. Para Robertson a resposta é 
afirmativa, embora ele reconheça que Giddens deixa explícito que a globalização da modernidade não é mera 
difusão de instituições modernas. Embora o grande problema para Robertson pareça ser a ausência de uma 
abordagem cultural, sua leitura de Giddens inscreve este autor dentro da teoria clássica da modernização, e não 
inclinado para a teoria das modernidades múltiplas. Como se pode ver no tópico 3.2, penso ser mais adequado 
inserir Giddens no segundo grupo e não na teoria clássica; o reconhecimento de Robertson, de que Giddens 
não se pauta por um difusionismo desde o ocidente, corrobora minha argumentação. 

309  “If one of the major features of globalization is the compression of the world, one of its main consequences is 
an exacerbation of collisions between civilizational, societal and communal narratives.” 
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descentrou o ocidente e o Estado-nação e abriu espaço para que a diversidade e a multiplicidade 

emergissem enquanto tais. 
Assim, em certo sentido, os interesses culturais e epistemológicos dos “pós-
modernistas” podem, de fato, ser mantidos; mas, contrário ao impulso do 
modo de pensar pós-modernista, grande parte da teoria da globalização está 
interessada em representar a heterogeneidade, sem reduzi-la a uma nova 
homogeneidade (ROBERTSON, 1996, p.141, tradução minha)310. 
 

Robertson, assim como Featherstone, enxerga a globalização não como exclusivamente 

homogeneização, e sim também como compressão que leva a maior diferenciação e emergência 

de culturas locais. A presença de elementos universais – como a compressão do espaço-tempo 

levando a um mundo-uno e tendências de homogeneização cultural, política e econômica – 

coexiste com o reconhecimento de elementos particulares – como a maior visibilidade de 

grupos sociais heterogêneos dentro e fora dos Estados-nação, a pulverização das narrativas e a 

multiplicação dos centros de história. A tensão entre universalismo e particularismo é traduzida 

pelo interesse dos estudos globais em representar a heterogeneidade sem reduzir a nova 

homogeneidade, mesmo que se reconheça um fenômeno global de compressão, um 

“movimento em direção ao mundo como um sistema único” (ROBERTSON, 1998, p.31). 

Apesar de reconhecer a manutenção dos interesses culturais pós-modernos na 

representação da heterogeneidade e na tradução das colisões narrativas pulverizadas, a teoria 

da globalização de Robertson possui características que o aproximam mais da postura moderna 

de Giddens do que da pós-moderna de Featherstone. Em primeiro lugar, o autor pretende 

restringir o emprego do conceito de cultura que, segundo ele, tem sido usado em demasia, a 

ponto de perder seu valor heurístico. Ele afirma que a análise da complexidade global cobra, de 

fato, o conceito de cultura, “mas não na medida em que cultura se torne tudo e tudo se torne 

cultura, o que é uma forte tendência em muitos dos trabalhos recentes sob os títulos de 

desconstrução, pós-modernismo e, mais difusamente, ‘estudos culturais’” (ROBERTSON, 

1991, p.71, tradução minha)311. 

Como aponta Anthony King (1991), no prefácio da coletânea em que se encontra essa 

afirmação de Robertson, toda a tendência dos trabalhos daquela época fazia parte do movimento 

da virada cultural da década de 1970, que repercutiu fortemente nas ciências sociais. É o caso 

de Featherstone e do papel que ele desempenhou na revista Theory, Culture & Society nos anos 

                                                        
310  “Thus in one sense the cultural and the epistemological interests of 'the postmodernists' can, indeed must, be 

maintained; but, contrary to the general thrust of the postmodernist way of thinking, much of globalization 
theory is interested in accounting for heterogeneity, without reducing it to a new homogeneity.” 

311  “[…] but not to the extent that culture becomes everything and everything becomes culture, which is a strong 
tendency in a lot of recent work under the headings of deconstruction, postmodernism and, more diffusely, 
‘cultural studies.’” 
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1980, em particular suas investigações empíricas no campo da cultura de consumo e de seus 

diálogos com a antropologia cultural. Robertson, por sua vez, parte de uma postura mais teórica, 

selecionando autores clássicos – como Weber, Simmel, Durkheim, Parsons e Jaspers – para 

fazer uma análise social sistêmica da globalização312. 

Desde a permanência do suporte moderno de investigação social, o posicionamento de 

Robertson vai no sentido de limar as abordagens extremas que ele enxerga no debate 

modernidade/pós-modernidade tal como o mesmo repercutiu nos estudos globais, em especial 

a dicotomia entre universalismo e particularismo. O autor identifica duas respostas extremas à 

condição global que se pautam em cada um dos elementos dicotômicos: 
Relativismo – [...] incluindo o pós-modernismo [...] – envolve, em sua maior 
parte, uma recusa em fazer qualquer sentido geral, “universal”, de problemas 
colocados por agudas descontinuidades entre diferentes formas de vida, 
individual e coletiva. [...] esta perspectiva é antifundacional ou anti-totalitária. 
[...] Mundismo é, em contraste, fundacional. Ele é baseado na afirmação de 
que é possível e, de fato, desejável compreender o mundo como um todo 
analiticamente; em tal medida que virtualmente qualquer coisa de interesse 
sociocultural ou político que ocorre ao redor do globo – incluindo a 
apresentação da identidade – pode ser explicado ou ao menos interpretado em 

                                                        
312  No prólogo a Globalização, teoria social e cultura global, Robertson (1996) traça um breve histórico de sua 

carreira acadêmica apontando como ele começou a estudar a globalização a partir da análise da teoria da 
modernização nos países do terceiro mundo. Ao mesmo tempo começou a se envolver com a sociologia da 
religião e a empregar autores clássicos na sua análise da globalização. A respeito da relação da sociologia 
clássica com a globalização, Robertson afirma: “Embora há muito nos escritos de Emile Durkheim, Max 
Weber, Georg Simmel e seus contemporâneos que sugere um interesse definido na globalização e suas 
ramificações, em sua maioria eles (embora Simmel seja um caso ‘peculiar’) se concentraram em problemas de 
‘sociabilidade’, pelo menos no que dizia respeito à sua contemporaneidade. Neste sentido, o grande problema 
do que nós chamamos agora, mais explicitamente, modernidade, recebeu muita atenção, mais claramente nos 
escritos de Weber. Trabalhar dentro dos parâmetros da sociologia clássica envolvia, enganosamente, uma 
concentração nos assuntos basicamente internos das ‘sociedades modernas’, uma perspectiva que foi, em 
grande medida, consolidada pela ascensão, durante o período da ‘alta’ sociologia clássica, da disciplina das 
relações internacionais (a nova ‘ciência sombria’). Assim, a sociologia (bem como a antropologia) veio a lidar, 
por vezes comparativamente, com as sociedades; enquanto as relações internacionais (e porções da ciência 
política) lidava com elas interativamente, com relações entre nações […]. Lentamente, no começo, mais 
rapidamente nos anos recentes, a divisão entre interno e externo tem sido desestabilizada. Dessa 
desestabilização tem nascido um presente, e crescente, interesse na globalização, na qual novas áreas 
acadêmicas como a comunicação e os estudos culturais têm desempenhado papéis significativos” (1996, p.15-
16, tradução minha). 

“Although there is much in the writings of Emile Durkheim, Max Weber, Georg Simmel and their contemporaries 
that suggests a definite interest in globalization and its ramifications, for the most part they (although Simmel 
is a 'peculiar' case) concentrated on the problems of 'societality,' at least as far as their contemporary times were 
concerned. In that regard the large issue of what we now, more explicitly, call modernity received much 
attention, most clearly in the writings of Weber. Working within the parameters of classical sociology has 
misleadingly involved concentration on the basically internal affairs of 'modern societies,' a perspective which 
was, to a large extent, consolidated by the rise, during the period of 'high' classical sociology, of the discipline 
of international relations (the new 'dismal science'). Thus sociology (as well as anthropology) came to deal, 
often comparatively, with societies; while international relations (and portions of political science) dealt with 
them interactively, with relations between nations. […] Slowly at first, in recent years more rapidly, the 
division between the internal and the external has been destabilized. Out of that destabilization has been born 
the present and growing interest in globalization, in which new academic areas such as communication and 
cultural studies have played significant roles.” 
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referência à dinâmica do “sistema-mundo” inteiro (1991, p.73, tradução 
minha)313. 
 

A primeira resposta refere-se explicitamente à postura pós-moderna de valorização da 

fragmentação e do determinismo local, segundo a qual é impossível elaborar uma teoria geral 

ou uma história universal que dê conta das particularidades. Para os autores pós-modernos, toda 

tentativa de sustentar uma metanarrativa nestes termos levou à imposição de um discurso 

totalitário que não respeitava, e não reconhecia, os elementos particulares, locais. Segundo essa 

argumentação, uma história global é absolutamente inviável, pois eliminaria a autenticidade das 

formas de vida particulares, além de não conseguir dar unidade aos centros de história 

multiplicados pela condição pós-moderna. Apesar de assumir uma postura pós-moderna não 

localista, Featherstone (1997) chega precisamente a essa conclusão a partir da obra de Vattimo 

(1996) – é o que se verá no fim deste tópico 3.3. Retornando a Robertson, é significativo que 

ele associe pós-modernismo a relativismo; enquanto que essa abordagem é fundamental para 

que não se elimine as culturas locais, de modo a que elas não sejam reduzidas a seus aspectos 

universais, a radicalização do relativismo impede que se vejam as interações entre os elementos 

particulares. Sem uma base comum, um fundamento, é impossível ver seus pontos de contato, 

as pontes onde ocorre a comunicação intercultural, interlocal. 

A segunda resposta se refere à teoria do sistema-mundo, elaborado principalmente por 

Immanuel Wallerstein314. Ela faz alusão a uma versão da postura moderna – materialismo 

histórico – radicada na ideia de Sistema, em que este tem potencial explicativo suficiente para 

lidar com os problemas da globalização. Enquanto o relativismo recusa universalizar – uma vez 

que as partes se explicam por si mesmas, sem referência a um todo – o mundismo explicaria as 

partes somente em referência a um todo, uma estrutura fundamental, o sistema-mundo. Frente 

a esta dicotomia, Robertson sustenta que a saída mais apropriada seria uma interpenetração dos 

dois. 
Meu próprio argumento com respeito a este assunto envolve uma tentativa de 
preservar ambos via atenção direta à particularidade e diferença, de um lado, 

                                                        
313  “Relativism – [...] including postmodernism [...] – involves, for the most part, refusal to make any general, 

‘universalizing’ sense of the problems posed by sharp discontinuities between different forms of collective and 
individual life. […] this perspective is anti-foundational or anti-totalistic. […] Worldism is, in contrast, 
foundational. It is based upon the claim that it is possible and, indeed, desirable to grasp the world as a whole 
analytically; to such an extent that virtually everything of sociocultural or political interest which occurs around 
the globe – including identity presentation – can be explained, or at least interpreted in reference to, the 
dynamics of the entire ‘world-system’.” 

314  Com efeito, Robertson publicou este artigo em uma coletânea organizada por Anthony King, Culture, 
Globalization and World-System: contemporary conditions for the representation of identity, 1991. Os textos 
publicados na coletânea foram apresentados num simpósio em Nova York no ano de 1989. Além de Robertson 
e King, estavam presentes o próprio Wallerstein, a quem Robertson fez referência, Stuart Hall, Janet Abu-
Lughod, entre outros. 



231 
 

e à universalidade e homogeneidade, de outro. Ele baseia-se amplamente na 
tese de que somos, em fins do século XX, testemunhas – e participantes – de 
um duplo, e massivo, processo envolvendo a interpenetração da 
universalização do particularismo e a particularização do universalismo 
(1991, p.73, grifos do autor, tradução minha)315. 
 

A dinâmica do particularismo e universalismo é, para Robertson (1991), um 

componente básico do ser humano e, assim como o local e o global, não são opostos, resultando 

antes em forças complementares, de atração. Com efeito, os polos local/global seriam a versão 

mais atual do particularismo/universalismo. Embora a compressão do mundo dê ensejo a 

conteúdos universais, ela também promove o encontro de conteúdos particulares, onde se dá a 

interpenetração dos extremos. A particularização do universalismo “envolve a ideia do 

universal dando concretude global-humana” enquanto “a universalização do particularismo – 

envolve a difusão extensiva da ideia de que não há virtualmente nenhum limite à 

particularidade, à unicidade, e, assim, também à diferença e alteridade” (ROBERTSON, 1991, 

p.76-77, tradução minha)316. 

A partir dessa interpenetração a globalização não é mais vista como homogeneização 

do mundo e eliminação da diferença, mas antes como o fenômeno em que essa diferença é 

multiplicada e elevada à máxima potência. Segundo o autor, sendo uma característica humana 

básica, o duplo universalismo/particularismo antecede a globalização, e possivelmente 

sobreviverá a ela. Além disso, não seria possível que a globalização, ainda que vista 

exclusivamente como algo universalista, eliminasse o particularismo; ela o gera, o produz, e 

vice-versa. 

Tendo essa imagem em mente, Robertson pretende a elaboração de uma macroteoria 

para lidar com o fenômeno em sua vertente social e cultural.  
Mais precisamente, meu raciocínio é de que a abrangência sistemática da 
macroconstrução da ordem mundial é essencial para a viabilidade de qualquer 
forma de teoria contemporânea e que esta abrangência deve envolver a 
separação analítica dos fatores que possibilitaram a mudança para um mundo 
único – por exemplo, a difusão do capitalismo, o imperialismo do Ocidente e 
o desenvolvimento de um sistema de mídia universal – a partir do tema da 
estrutura (e/ou da cultura) funcional geral e global (1998, p.30, grifos do 
autor). 
 

                                                        
315  “My own argument with respect to these matters involves the attempt to preserve both direct attention to 

particularity and difference, on the one hand, and to universality and homogeneity, on the other. It rests largely 
on the thesis that we are, in the late-twentieth century, witnesses to - and participants in - a massive, twofold 
process involving the interpenetration of the universalization of particularism and the particularization of 
universalism”. 

316  “[...] involves the idea of the universal being given global-human concreteness; […] the universalization of 
particularism – involves the extensive diffusion of the idea that there is virtually no limit to particularity, to 
uniqueness, and thus also to difference and otherness.” 
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Os fatores que possibilitaram o surgimento do mundo-como-um-todo são os mesmos 

que foram considerados por outros autores dos estudos globais; embora aqui pareça estar sendo 

pontuada apenas a iniciativa ocidental na constituição da globalização, algo que já foi 

problematizado pela história global, como visto no capítulo 1. Com efeito, Robertson parece 

incorrer no erro que ele mesmo alegou ter sido cometido por Giddens (1991), o de igualar a 

globalização com o projeto do Ocidente. Todavia, este é um erro apenas aparente. Conforme o 

autor vai qualificando o que entende por globalização e construção do mundo uno, fica claro 

que a análise de cada um dos fatores acima mencionados deve ser feita de modo a evidenciar 

as múltiplas forças em jogo – globalizantes e antiglobalizantes, no ocidente e fora dele.  

Além da análise dos fatores é preciso ter em mente um quadro dos componentes da 

globalização, sobre o qual os fatores agem. São eles: “[...] sociedades nacionais, indivíduos, o 

sistema mundial de sociedades (relações internacionais) e a humanidade” (1991, p.79, tradução 

minha, grifos do autor)317. A tensão entre universalismo e particularismo assim se apresenta: 

“Nesta perspectiva pode ser visto que há dois elementos principais particularistas no mundo 

como um todo – indivíduos e sociedades – e dois elementos principais universalistas: o sistema 

de sociedades, de um lado, e a humanidade, o aspecto da espécie, do outro”. Além disso, 

“qualquer um dos elementos é constrangido pelos outros três” (1991, p.79, tradução minha)318. 

O capitalismo global e o imperialismo do Ocidente, junto com a mídia, levaram ao palco 

da história a humanidade e o sistema internacional, junto a isso vieram os indivíduos e as 

sociedades, de modo que uma configuração hegemônica ocidental não pode se sustentar no 

quadro atual da globalização. A condição global que Robertson pretende mapear se inscreve no 

contexto de multiculturalidade: internacional, societal (da sociedade como Estado-nação) e 

comunal (o espaço em que os indivíduos mais se destacam). 

Em relação a este último aspecto, do indivíduo, o autor sustenta que mesmo uma 

macroteoria, com pretensão de abordar a globalização, não pode se esquecer da dimensão 

individual da ação social e cultural, que não desaparece no quadro do Estado e das relações 

internacionais. Afinal de contas, a globalização não é somente uma questão internacional, ela 

também se dá numa dimensão intranacional. Segundo a crítica do autor, inclusive ao seu próprio 

trabalho nos anos 1960, a abordagem do fenômeno mediante tematização das relações 

internacionais geralmente acabava dissolvendo o indivíduo numa massa amorfa de cidadãos-

                                                        
317  “[…] national societies, individuals, the world system of societies (international relations) and humankind.” 
318  “(In that perspective it may be seen that there are two major particularistic elements in the world as a whole – 

individuals and societies – and two major universalistic elements: the system of societies, on the one hand, and 
humankind, the species aspect, on the other.) Any given element is constrained by the other three.” 
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padrão circunscritos a um Estado-nação. Contra essa postura, Robertson cita os trabalhos de 

Clifford Geertz que, justamente por elaborar uma antropologia pós-moderna, acabou por 

resultar naquilo que no capítulo 1 foi denominado de globalização da história. Pode-se pensar 

então, com Bentley (2006), que Geertz globalizou a antropologia, produzindo diversidade e 

multiplicidade ao evidenciar indivíduos particulares, comunidades locais, a partir dos quais, 

para Robertson, sua obra: 
[…] nos lembra fortemente do fato que a globalização não é simplesmente 
uma questão de sociedades, regiões e civilizações sendo espremidas juntas de 
várias formas problemáticas, mas também de que tal ocorria com intensidade 
crescente dentro das sociedades nacionalmente constituídas. [...] Tem havido 
uma tendência marcante em muitas discussões do sistema-mundo, da 
sociedade mundial ou o que quer que seja, em ignorar os indivíduos [...] pela 
razão aparente de que a globalização tem uma necessidade expressa em se 
referir a questões de uma escala muito grande, em contraste com o status de 
“escala pequena” dos indivíduos (1991, p.78-79, tradução minha, grifos do 
autor)319. 
 

Portanto, não se trata de elaborar uma macroteoria que possa lidar apenas com as forças 

homogeneizantes, mas que seja capaz também de dar conta das forças diversificantes, 

expressadas nos indivíduos e nas comunidades. Investigar a globalização não é apenas apontar 

a homogeneização que há na exibição mundial de filmes hollywoodianos, mas também 

evidenciar as formas particulares pelos quais tal tipo de produto cultural é consumido. O 

conceito, forjado por Robertson (1996), de glocalização, que não se reduz a uma escala grande 

ou pequena, levanta a questão de como abordar localmente fenômenos globais, de como 

localizar processos sociais referentes ao contexto global320. Em suma, a glocalização explicita 

que a teoria da globalização não deve se limitar a questões de escala, antes deve transitar entre 

elas levando-se sempre em conta seus fatores e componentes321. 

                                                        
319  “[…] reminds us strongly of the fact that globalization is not simply a matter of societies, regions and 

civilizations being squeezed together in various problematic ways but also of such occurring with increasing 
intensity inside nationally constituted societies. [...] There has been a marked tendency in many discussions of 
the world-system, world society, or whatever, to ignore individuals - more precisely, the contemporary 
construction of individualism - for the apparent reason that globalization of alleged necessity refers to very 
large scale matters, in contrast to the "small-scale" status of individuals.” 

320  Há toda uma série de fotografias que ficaram famosas por retratarem episódios marcantes do século XX. Em 
muitas, o conceito de glocalização auxilia a evidenciar a dimensão global dos processos históricos a partir de 
sua particularidade; como a de Kim Phuc, que foi fotografada por Nick Ut aos nove anos, nua e fugindo de um 
vilarejo no Vietnã bombardeado pelos EUA em 1972; ou de Florence Owens Thompson, de 32 anos, registrada 
por Dorothea Lange, durante a Grande Depressão, em 1936. 

321  Toda a reflexão de Robertson sobre a questão da escala permite levantar algumas considerações de ordem 
metodológica. Como apontado pelo autor, há uma tendência nos estudos globais que foca na análise de larga 
escala e esquece dos indivíduos, pois fenômenos globais complexos não contemplariam os mesmos. A 
distinção entre macroanálise e microanálise com base na complexidade é problemática para o autor. Dadas as 
devidas proporções, o mesmo acontece na ciência histórica, em que se duvida da capacidade de uma 
macroanálise por ser algo muito complexo, como se a microanálise não o fosse. A microhistória, mesmo sendo 
mais palpável, não deixa de guardar toda a complexidade do real, da dimensão filosófica daquilo que é, ou 
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A referência a Geertz leva em consideração também o fato de que a globalização 

pulverizou a ideia de uma identidade cultural nacional uniforme e fixa. A compressão da 

globalização espremeu também as identidades culturais dentro dos Estados-nação. É por isso 

que, na crítica a Giddens (1991), Robertson reforça a necessidade de uma teorização sobre 

outras culturas; além de afirmar que somente na globalização o problema do “Outro” poderia 

surgir. A compressão acabou evidenciando uma realidade multicultural que, antes da 

globalização contemporânea, não se fazia visível, pelo menos não do ponto de vista dos 

discursos oficiais do Estado-nação, incluindo-se aí a própria historiografia e sociologia 

acadêmicas. 

A diferença e o “Outro” não estão mais, como foi o caso no período da hegemonia 

ocidental, separados por fronteiras nacionais e pelas linhas de civilização/barbárie, eles se 

encontram e se chocam nas sociedades multiculturais da globalização multipolar do pós-

Segunda Guerra, gerando colisões narrativas para além e aquém do Estado-nação322. 

[...] em um mundo que está cada vez mais se comprimindo (e, de fato, sendo 
identificado como o mundo) e no qual suas mais formidáveis unidades – 
nomeadamente, as sociedades constituídas nacionalmente – estão cada vez 
mais sujeitas a limitações, internas e externas, de multiculturalidade ou, o que 
não é a mesma coisa, polietnicidade, as condições de, e para a, identificação 
do ‘eu’ individual e coletivo e do ‘outro’ individual e coletivo, estão se 
tornando cada vez mais complexas (ROBERTSON, 1991, p. 71-71, grifo do 
autor, tradução minha)323. 

                                                        
pode ser, a realidade. A descrença diante de uma macroanálise advém do desconhecimento da localização da 
globalização, de um lado, e da tradicional recusa da filosofia da história, de outro. A viabilidade da microanálise 
não devia nos levar a suspeitar da possibilidade da macroanálise, nem tampouco nos fazer crer que a última é 
muito complexa e, por isso mesmo, inviável. Com efeito, este problema metodológico não é específico de 
nenhuma área, atravessando diversos campos de pesquisa. Além disso, como investigar a globalização se a 
sociologia e história, como disciplinas, foram construídas para investigações de escala nacional? É preciso todo 
um novo aparato (teorias, conceitos, fontes) para isso. Não se pode apenas transpor métodos de investigação 
da nação para o globo, nem tampouco usar, acriticamente, métodos das relações internacionais pois, como se 
tem mostrado, a globalização vai além das relações inter-Estados-nação. Para um primeiro contato com a 
macroanálise, conferir: Charles Tilly, Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons, 1984. 

322  Não que não houvesse sociedades multiculturais no século XIX, elas estavam lá, e aos montes, mas no discurso 
oficial, de uma modernidade ocidental que impõe ordem e quer domesticar a fronteira, o outro era sempre 
relegado para lá da fronteira civilizacional, para os confins do mundo. Pensando a condição pós-moderna de 
diversidade cultural e de fragmentação, Anthony King afirma que: “[...] o primeiro encontro substancial entre 
[...] a Europa e a não-Europa, [...] teve lugar no que havia se tornado as colônias, não na metrópole; na periferia, 
não no núcleo; na não-Europa, não na Europa [...]. As primeiras sociedades globalmente multirraciais, 
multiculturais e multicontinentais, em qualquer escala substancial estavam na periferia, não no centro” (1991, 
p.8, tradução minha). A diferença é que, no contexto do pós-Segunda Guerra, com o fim da hegemonia 
ocidental, o “Outro” do ocidente agora faz parte de seus Estados-nação, ressaltando assim a condição pós-
moderna das sociedades ocidentais. Em suma, não é que o multiculturalismo começou na segunda metade do 
século XX, mas é que só então ele teve condições de falar mais alto do que o discurso de ordem do ocidente. 

“[…] the first substantial encounter between […] Europe and non-Europe, […] took place in what were to become 
the colonies, not the metropole; in the periphery, not the core; in non-Europe, not Europe […].The first globally 
multi-racial, multi-cultural, multi-continental societies on any substantial scale were in the periphery, not the 
core.” 

323  “[…] in a world which is increasingly compressed (and indeed identified as the world) and in which its most 
formidable units – namely, nationally constituted societies – are increasingly subject to the internal, as well as 
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Retomando a experiência pós-colonial, debatida acima com Featherstone, o processo de 

identificação cultural vai se tornando mais complexo à medida em que o mundo se comprime. 

Um filho de imigrantes sul-coreanos que nasceu nos EUA é estadunidense ou sul-coreano? Ele 

é um híbrido dos dois? Ele é mais estadunidense ou mais sul-coreano? E se ele mora na 

chinatown local e estuda no bairro italiano? E se ele se identifica com a cultura vista nas novelas 

mexicanas e é viciado em comida marroquina? A resposta à questão (onde termina o ‘eu’ e 

começa o ‘outro’?) só pode ser encontrada quando os trabalhos teóricos, como a contribuição 

de Robertson, são preenchidos por etnografias oriundas da antropologia e da história324. Deste 

modo, o debate sobre a globalização cobra, necessariamente, uma elaboração teórica aliada a 

uma investigação empírica sobre questões de representação, de identificação, de 

reconhecimento, de multiculturalidade, em síntese, de identidade cultural. 

A questão da identidade cultural e sua emergência no cenário de globalização da 

segunda metade do século XX será apontada no tópico 3.5, em especial com relação ao 

pensamento pós-moderno e suas contribuições para a história global. Cumpre aqui ressaltar que 

Robertson, no campo dos estudos globais, começou a tematizar a presença da 

multiculturalidade na globalização a partir de uma análise histórica, isto é, ele abordou esse 

problema baseando-se em um trabalho em história mundial de ninguém menos que William 

McNeill. 

Robertson cita especificamente o texto Polietnicidade e unidade nacional na história 

mundial (Polyethnicity and National Unity in World History), publicado por McNeill em 1985, 

em que este expõe a tese da presença de sociedades multiculturais antes de 1750 e do fim destas 

com a homogeneização nacional dos tempos modernos no século XIX325. 
Parece que o mito da integração cultural esteve, de fato, fortemente vinculado 
à percepção da sociedade nacional como uma entidade homogênea e, assim, 
ele precisa ser periodizado tanto quanto a ideia de uma sociedade homogênea 
governada pelo Estado. [...] A principal questão, no contexto atual, é se, e de 
que formas, podemos desenvolver modos de entendimento das modernas 
circunstâncias da polietnicidade e multiculturalidade, de um lado, e da 
globalidade, de outro, que não envolvam uma repetição do encantamento que 

                                                        
external, constraints of multiculturality or, which is not quite the same thing, polyethnicity, the conditions of 
and for the identification of individual and collective selves and of individual and collective others are 
becoming ever more complex.” 

324  Conferir: na antropologia, Nestór Garcia Canclini, A globalização imaginada, 2003; Lourdes Arizpe (orgª.), 
As dimensões culturais da transformação global, 2001; na história, Barry Gills e William Thompson (eds.). 
Globalization and global history, 2006; Anthony Hopkins (ed.), Globalization in world history, 2002.  

325  A tese da polietnicidade de McNeill é paralela à de Hopkins (2002) sobre a globalização multipolar antes do 
século XIX, apresentada no capítulo 1. 
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a corrente principal da sociologia tinha com a sociedade nacional 
(ROBERTSON, 1991, p.86-87, tradução minha)326. 
 

Robertson, para compreender a globalização atual – multicultural, com identidades além 

e aquém do Estado-nação – recorreu a um historiador que investigou a globalização pré-

moderna pela via da história mundial. Para entender como se comportam as organizações 

sociais supra e intranacionais agora, ele recorreu a exemplos históricos pré-modernos – de antes 

da constituição do Estado-nação e suas instituições promotoras da unificação cultural sob uma 

mesma identidade nacional. Dessa forma, o mito da integração cultural homogênea, propagado 

por movimentos nacionalistas, é historicizado e inscrito num período muito específico dentro 

da história da globalização, isto é, apenas no período moderno do fenômeno. O que vinha se 

constatando na segunda metade do século XX, como uma experiência pós-moderna e pós-

colonial, acabou por encontrar paralelos com o contexto global pré-moderno, o que só pôde ser 

percebido a partir de uma abordagem histórica, algo que, no contexto dos estudos globais na 

década de 1980, ainda era raro de acontecer. 

Apesar de constatar a multiculturalidade e polietnicidade das sociedades nacionalmente 

constituídas, Robertson não prognosticava o imediato desmembramento do Estado-nação, em 

especial diante do ressurgimento de movimentos nacionalistas “[...] em novas circunstâncias 

globais – no contexto das fermentações políticas mundiais de 1989” (1991, p.87, tradução 

minha)327. Este contexto novo, a partir da década de 1990, cobrava um reordenamento nas 

teorias da globalização, que não poderiam mais se pautar em conceitos e categorias elaborados 

no período da Guerra Fria, como a divisão entre países de 1º, 2º e 3º mundo. Era necessário 

atualizar as teorias da globalização para um novo período histórico em emergência nos anos 

1990. 

Em síntese, o campo dos estudos globais se constituiu no âmbito da revista Theory, 

Culture & Society nos anos 1980 e nos livros publicados pelos seus colaboradores na década 

seguinte. A presença do debate modernidade/pós-modernidade se fez sentir nas intervenções de 

Mike Featherstone, Roland Robertson e outros. Contudo, este debate gerou uma posição 

diferenciada por parte dos autores que estavam ocupados em compreender o fenômeno da 

globalização, tematizando a dicotomia do debate a partir dos processos referentes ao fenômeno; 

                                                        
326  “It would seem that the myth of cultural integration was, indeed, closely bound to the perception of the national 

society as a homogenized entity and thus it needs to be periodized just as much as does the idea of the culturally 
homogenous, state-governed society. […]The major issue in the present context is whether and in what ways 
we can develop modes of understanding of the modern circumstances of polyethnicity and multiculturality, on 
the one hand, and globality, on the other which will not involve repetition of mainstream sociology's 
enchantment with the national society.” 

327  “[...] new global circumstances – in the context of the world-political ferment of 1989.” 
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em especial as interações entre os duplos local/global e particularismo/universalismo. 

Robertson buscou compreender a globalização como um todo, como uma ordem sistêmica, que 

garantia as condições de existência das culturas locais, particulares. Featherstone elaborou uma 

sociologia pós-moderna não localista, voltada para a compreensão da globalização como 

processo de diversificação e encontro da diferença. 

Todavia, a análise dos estudos globais, nos anos 1980-1990, concebia a globalização 

como um fenômeno relativamente recente – com a notável exceção de Robertson e sua 

referência a McNeill. O que teve como resultado: primeiro, a falta de aprofundamento da 

dimensão histórica; segundo, a assunção básica de que, pela fragmentação dos sujeitos 

históricos na pós-modernidade, uma história global seria inviável. Essa última assertiva foi 

explicitada por Featherstone: o “fim da história” pós-moderno é o fim da história una construída 

pela modernidade europeia. 
Isso também assinala maior percepção da pluralidade da história, as narrativas 
suprimidas na história, que sugerem não existir uma história unitária 
privilegiada, apenas diferentes histórias. Dessa perspectiva, existem 
claramente desenvolvimentos e processos globais que, mais e mais, aglutinam 
as histórias individuais de determinados Estados-Nação e blocos. No entanto, 
perdeu-se a confiança mediante a qual eles poderiam ser incorporados a uma 
narrativa histórica global, única e explanatória. Assim, a tentativa de construir 
uma história global torna-se incomensuravelmente complicada, pois a 
perspectiva de valor, a partir da qual essa construção ocorre, torna-se 
contestada e relega efetivamente as teorias portadoras de pretensões 
universalistas ao status de histórias locais (1997, p.125-126, grifos do autor). 
 

A lógica da sociologia pós-moderna de Featherstone, que neste comentário se baseou 

em Vattimo (1996), é a seguinte: o fim da metanarrativa universalista ocidental levou à 

emergência do determinismo local e à pulverização do Sistema (e do Centro) em fragmentos e 

partículas descentradas, disto resulta a impossibilidade de uma filosofia da história e, nos 

estudos globais, de uma história global. Toda história global, de pretensão universalista, não 

seria nada além de uma história global desde uma perspectiva local, assim como a filosofia da 

história do século XVIII assumiu a perspectiva do ocidente. Neste sentido, poder-se-ia pensar 

que as histórias cosmopolitas das tradições chinesa e islâmica, apresentadas no tópico 2.2, 

também se encaixariam nesta afirmação de uma visão particular do universal. Basicamente, este 

raciocínio encontraria respaldo em Robertson (1991) pois, segundo ele, o universal só se 

expressa particularmente. 

Apesar disto, é preciso discordar de Featherstone. Ora é a própria consciência desta 

limitação que possibilita sua execução. A história global, ao passar pela experiência pós-

moderna e pós-colonial, não se fundamenta na crença moderna de uma história universal com 
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um ponto de vista universal, mas somente com pontos de vista particulares. Justamente por isso, 

pela experiência pós-moderna e pós-colonial, nenhuma história pode agora se apoiar, com 

segurança, no Estado-nação, de modo que a tendência tem sido a construção de histórias a nível 

local (going local) como apontado por Bentley (2006) e executado pela microhistória, por 

exemplo. O que a história global – tanto dentro da história mundial entre 1960-1980 e depois 

já com um nome próprio a partir de 1990 – tem feito é, agindo a nível global (going global), 

produzir histórias universais com pontos de vista cosmopolitas328. Assim ela se encontra em 

condições de resolver um paradoxo que o raciocínio de Featherstone coloca e do qual o mesmo 

não se dá conta. Segundo ele: (I) existem processos globais que aglutinam histórias individuais 

de Estados-nação e blocos; e (II) teorias portadoras de pretensões universalistas são contestadas 

e relegadas ao status de histórias locais. O paradoxo está no fato de que histórias locais (II) não 

podem explicar movimentos de choque e aglutinação globais (I).  

Bentley (2006), criticando a recusa localista que o pós-moderno faz do globalismo, 

argumenta que uma história local da Índia não explica a mudança social causada pela 

colonização britânica. Este tipo de resposta local, que descrê da metanarrativa, acaba incorrendo 

num erro paralelo ao da modernidade europeia. Desdobrando o exemplo de Bentley (2006), 

explicar a história da Índia exclusivamente com base na ação europeia foi um erro eurocêntrico 

com graves consequências sociais, culturais e políticas, e que reverbera em todas as ex-colônias 

europeias até os dias atuais. Não obstante isso, explicar a história da Índia exclusivamente com 

base na ação local dos indianos não permitiria ver as relações da Índia no contexto regional e 

global, nem tampouco seria possível evidenciar a resistência indiana frente ao colonizador 

europeu. Este fato isolado, de resistência ao colonizador, contextualizado no ambiente 

imperialista do século XIX, ganha contornos novos e permite a construção de sentido histórico 

                                                        
328  O ponto de vista cosmopolita é aquele em que as partes dialogam no espaço comum do todo, da qual elas 

participam, a humanidade (ROBERTSON, 1991). Dito de outra forma, do ponto de vista da representação da 
identidade cultural na globalização, Anthony King afirma: “[...] conceitos do global e de globalização, 
especialmente como eles têm sido posicionados em primeiro plano nas últimas duas décadas, com sua implícita 
trans- ou mesmo a-nacionalidade, sua implícita preocupação com ‘humanidade’, ‘a Terra’, bem como com 
uma gama de outras questões, irão requerer um desdobramento muito cuidadoso. [...] tal investigação, ao 
incorporar diferentes representações do mundo como um todo, ou globalidade, advindas de diferentes locais – 
sociais, espaciais ou culturais – do mundo, irão requerer não apenas uma história e sociologia do conhecimento, 
mas também uma geografia histórica para dar igual tratamento às representações contestantes do ‘mundo como 
um todo’” (1991, p.4-5, tradução minha). Um excelente exemplo do que seria uma geografia histórica de 
representações contestantes do mundo se encontra no livro organizado por Boaventura de Sousa Santos e Maria 
Paula Meneses, Epistemologias do Sul, 2009. 

“[…] concepts of the global and globalization, especially as they have been foregrounded in the last two decades, 
with their implied trans- or even a-nationality, their implicit concern with "humankind," "the earth," as well as 
a range of other issues, would require very careful unpacking. […] such an investigation, by also taking in 
different representations of the world as a whole, or globality, from different social, spatial or cultural locations 
in the world, would require not only a history and sociology of knowledge but also an historical geography of 
such to give equal treatment to contesting representations of "the world as a whole." 
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adicional, que uma explicação histórica endógena não poderia fornecer. É neste caminho que a 

história global avança, complementando e não negando as histórias escritas desde uma 

abordagem microanalítica. 

 

3.4 O impacto do debate na história global 

 

Toda e qualquer teoria da globalização carece de uma abordagem histórica. Para King, 

ela precisa problematizar tanto a formação do Estado-nação quanto a ideia de cultura nacional 

que se proliferou nos séculos XIX e XX, além de abordar “as condições distintivamente 

históricas, e desiguais, nas quais a noção de ‘internacional’ foi construída” (1991, p.4, grifo do 

autor, tradução minha)329. Como já foi apontado, faltou aos estudos globais – sobretudo nos 

anos 1980 – um diálogo mais profundo com os historiadores. Além de enxergar a globalização 

como algo recente, a descrença em uma abordagem histórica global, o que para Featherstone 

(1997) era inviável, dificultou maiores aproximações. A despeito disto, alguns autores do 

campo já apontavam a necessidade de um tratamento histórico detalhado que pudesse fornecer 

mais conteúdo de onde se elaborar uma teoria da globalização (ROBERTSON, 1991). Embora 

o diálogo com a antropologia já estivesse estabelecido – tanto na coletânea de King (1991) 

como na de Featherstone (1998)330 os antropólogos estavam presentes – o mesmo não se deu 

com a história até os anos 1990, o que foi sendo corrigido mediante um esforço tanto dos 

estudos globais quanto por parte dos historiadores, vide as coletâneas de Mazlish e Buultjens 

(1993), Pomper (1998), Gills e Thompson (2006). 

Roland Robertson, além de referenciar um historiador em seu trabalho, foi o que mais 

explicitamente defendeu a necessidade de se tratar a globalização também em sua dimensão 

histórica. A respeito disso, ele afirmou que, embora a disciplina da sociologia tenha 

“desempenhado um papel significativo na padronização real da globalização do século XX” ela 

não tem feito muito para “focar analítica e interpretativamente sobre a globalização como um 

fenômeno histórico de significado contemporâneo cada vez mais saliente” (ROBERTSON, 

1991, p.82, grifo do autor, tradução minha)331. 

                                                        
329  “[...] distinctive historical, and unequal, conditions in which the notion of the ‘international’ was constructed.” 
330 A edição de Cultura global: nacionalismo, globalização e modernidade aqui referenciada é de 1998, 

originalmente o livro é de 1990. 
331  “[…] has played a significant role in the actual patterning of twentieth-century globalization; but which has 

not, to put it mildly, done much in its mainstream to focus analytically and interpretively on globalization as 
an historical phenomenon of increasingly salient contemporary significance”. 
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Da parte dos historiadores, aqueles advindos da história mundial – isto é, adeptos de 

uma abordagem histórica inclinada para a categoria do cosmopolitismo – começaram a pensar 

os acontecimentos da segunda metade do século XX, em especial a própria década de 1990, 

com o termo globalização. A história global buscou então, nos anos 1990-2000, tratar 

historicamente o fenômeno, pois notou uma carência deste tipo de abordagem no campo dos 

estudos globais. Não obstante isso, houve contato da história global com autores dos estudos 

globais. Roland Robertson, para citar apenas um, é mencionado por Manning (2003) 

Osterhammel e Petersson (2003), Mazlish (2006) e Hopkins (2002), além de ter escrito um 

artigo com David Inglis para a coletânea de Gills e Thompson (2006). 

A primeira contribuição do tratamento histórico da globalização foi a distinção do 

fenômeno em dois aspectos. “Um dos problemas é que o conceito globalização é usado tanto 

para a condição de interconectividade quanto para os processos que levam a tais interconexões 

em diferentes níveis” (DE JONG, 2011, p.14, grifo da autora, tradução minha)332. A 

globalização significaria tanto a condição de globalidade quanto os processos que levam a ela. 

Os estudos globais se ocuparam, fundamentalmente, com a condição, coube à história global 

complementar aquele campo dando ênfase aos processos; uma vez que a condição de 

globalidade só pode ser devidamente trabalhada quando se investiga sua dimensão histórica, 

suas etapas formativas, suas fases de expansão e retração. Por mais “atual” que a globalização 

seja, ela possui raízes históricas profundas. Em virtude disto, o campo dos estudos globais tem 

passado, gradativamente, nos anos 1990-2000, a dar maior atenção às contribuições da 

disciplina histórica. 

Junto à abordagem histórica da globalização a história global, por vezes, tematizou o 

fenômeno que era seu objeto de análise a partir do debate modernidade/pós-modernidade. Essa 

tematização foi uma entre diversas outras que estiveram presentes na historiografia global. 
A definição de “globalização” não está mais gravada em pedra do que a de 
história global e, como conceito, é acompanhada de outros conceitos como 
“sociedade em rede”, “sociedade da informação”, “era pós-industrial”, “era 
pós-moderna” e assim por diante. Complicando ainda mais, há questões 
perenes nas ciências sociais que são implicadas em/por este debate. 
Dicotomizações de “agência/estrutura”, “idealismo/materialismo”, “livre 
vontade/determinismo” todas têm relevância para esta discussão da 
globalização/história global. Diferentes autores tomam posições 
metodológicas e filosóficas muito diferentes nesses assuntos [...]. Podemos 
não estar aptos a resolver essas diferenças aqui, ou certamente não retratar 
qualquer consenso sobre elas, mas ao menos podemos apontar sua existência 

                                                        
332  “One of the problems is that the concept globalisation is used for both the condition of interconnectedness, and 

the processes that lead to such interconnections on different levels.” 
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e continuada relevância nas circunstâncias presentes (GILLS, THOMPSON, 
2006, p.3, tradução minha)333. 
 

Gills e Thompson (2006) trataram deste assunto no âmbito da introdução da coletânea 

Globalization and global history, por eles organizada e que evidenciou as diferentes posições 

que os autores assumiram ao longo dos 12 capítulos subsequentes. Ao lado dessas dicotomias 

apresentadas, que são recorrentes nas ciências sociais, é válido acrescentar aquela que se refere 

ao debate modernidade/pós-modernidade. O conceito de globalização se vincula a uma suposta 

“era pós-moderna”, “pós-industrial”, e todos os desdobramentos que daí se podem fazer, como 

apontado nos tópicos anteriores deste capítulo. Cumpre agora documentar o modo como este 

debate foi recebido na história global, bem como sublinhar sua relevância atual, através dos 

autores que lidaram com a globalização empregando este tema como um recurso de suas 

análises. 

 

3.4.1 Bruce Mazlish: a história global entre o pensamento moderno e pós-moderno 

 

Em Conceptualizing Global History – que, como foi argumentado no tópico 2.5, é um 

livro fundacional deste subcampo da história – Bruce Mazlish, além de ter feito a introdução 

da coletânea, contribuiu com o capítulo 5 intitulado História global numa era pós-moderna? 

(Global History in a Postmodernist Era?). Ele começa afirmando que, em uma época de 

fragmentação, desconstrução e localismo, parece não fazer sentido falar de história global, e 

lança a seguinte questão: “O globalismo – a afirmação de estarmos entrando numa época global 

– compete, como uma periodização, com o modernismo e o pós-modernismo, ou ele existe em 

consonância com eles?” (1993, p.113, tradução minha)334. Ao sustentar que a história global 

deve lidar historicamente com a época global na qual a humanidade está entrando Mazlish 

(1993) defende abertamente a necessidade de uma prática histórica a nível global, mesmo frente 

a tendência pós-moderna de fragmentação e localismo. De modo paralelo, e também em 

                                                        
333  “The definition of ‘globalization’ is no more set in stone than global history and, as a concept, is accompanied 

here by other concepts such as ‘network society’, ‘information society’, ‘post-industrial age’, ‘post-modern 
age’ and so on. Further complicating matters, there are also perennial issues in the social sciences that are 
entailed in/by this debate. The ‘agency-structure’, ‘idealist-materialist’, ‘free will-determinist’ 
dichotomizations all have a relevance to this globalization/global history discussion. Different authors take 
very different methodological and philosophical positions on these issues […]. We may not be able to resolve 
these differences here or certainly not portray any sort of consensus on them, but at least we can point to their 
existence and their continued relevance in the present circumstances.” 

334  “Does globalism – the claim to be entering a global epoch – compete as a periodization with modernism and 
postmodernism, or does it exist in consonance with them?” 
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princípios dos anos 1990, Featherstone (1995) estava pensando uma abordagem global, não 

localista, da sociologia pós-moderna335. 

Avançando na elaboração de sua pergunta inicial, sobre se a época global compete ou 

se coaduna com o modernismo e pós-modernismo, Mazlish apresenta uma definição de 

modernidade. Sua exposição é uma evidência de como o subcampo da história global estava 

ciente do debate modernidade/pós-modernidade nos termos apresentados nos tópicos 3.1 e 3.2. 

Ele afirma que “o que Jürgen Habermas, o filósofo alemão, denominou de ‘projeto da 

modernidade’, que ele equacionou com o Iluminismo e sua defesa da razão e direitos universais, 

tem sido desafiado e colocado sob suspeita por seus críticos [...]”. Assim, na visão destes 

críticos, “[...] o projeto iluminista da modernidade estava condenado a virar contra si mesmo e 

transformar a busca por emancipação humana em um sistema de opressão universal, a despeito 

de ser em nome da liberação humana”. Contra este projeto de dominação particular travestido 

de uma metanarrativa universal de progresso, diversos movimentos críticos à modernidade 

surgiram, passando, segundo Mazlish, de Horkheimer e Adorno, por Foucault até o pensamento 

pós-moderno. “Ao fim desta trilha, chegamos a uma definição preliminar do pós-modernismo 

como o abandono do projeto iluminista” (1993, p.114, tradução minha)336. 

Aprofundando no debate modernidade/pós-modernidade, Mazlish recupera uma 

interessante interpretação global sobre as origens histórico-geográficas do pensamento pós-

moderno. Enquanto é ponto pacífico que o modernismo nasceu na Europa – o que levou alguns 

pós-coloniais a argumentarem que ele é um modo especificamente ocidental de pensar e sentir: 
[....] o pós-modernismo parece ter se manifestado primeiro seja no assim 
chamado Terceiro Mundo ou na América, Norte e Sul – ou talvez em ambas 
as áreas mais ou menos ao mesmo tempo. Se se vê suas origens no Terceiro 
Mundo, uma conclusão implícita é que o pós-modernismo, mais ou menos, é 
um produto da globalização. Assim, o antropólogo Michael M. J. Fischer 
declarou que “os rótulos do momento ‘pós-modernismo’ e ‘pós-modernidade’ 
são parte de um resultado da Revolução Argelina. Os teóricos da pós-
modernidade na França vêm de uma geração de pessoas que nasceram na 
Argélia, que lecionaram como jovens acadêmicos lá, e que foram 
politicamente formados pela experiência da luta argelina pela independência: 
Helen Cixous, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Pierre Bourdieu” 
(FISCHER apud MAZLISH, 1993, p.115, tradução minha)337. 

                                                        
335  A edição de Cultura do consumo e pós-modernismo aqui referenciada é de 1995, originalmente o livro é de 

1990. 
336  “[…] what Jürgen Habermas, the German philosopher, termed the ‘project of modernity’, which he equated 

with the Enlightenment and its advocacy of universal reason and rights, has been challenged and called into 
question by critics […]. In their view, the Enlightenment project of modernity is doomed to turn against itself 
and to transform the quest for human emancipation into a system of universal oppression, albeit in the name of 
human liberation [...]. At the end of this track, we arrive at a preliminary definition of postmodernism as the 
abandonment of the Enlightenment project.” 

337  “[...] postmodernism seems to have manifested itself first in either the so-called Third World or in America, 
North and South – or perhaps in both areas at about the same time. If one sees its origins in the Third World, 
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Como visto também com Featherstone (1997) – no tópico 3.3 – há bastante indicações 

de que o pensamento pós-moderno é fruto da globalização. Enquanto que o sociólogo chegou 

a essa conclusão partindo da migração e da formação de sociedades multiculturais no pós-

Segunda Guerra, Mazlish, seguindo o antropólogo Michael M. J. Fischer, compreende a questão 

desde a luta política num país muçulmano e africano onde os pensadores pós-modernos 

franceses se formaram. Para Featherstone tratava-se da migração de povos do 3º mundo para o 

1º, de acordo com Fischer e Mazlish, tratou-se de pessoas do 1º mundo que cresceram no 3º. 

Portanto, do ponto de vista de uma globalização multipolar na segunda metade do século XX, 

a distinção entre países de 1º, 2º e 3º mundo não permite compreender, com precisão, a 

complexidade das interações culturais, sociais e políticas, para além e aquém dos Estados-

nação.  

A despeito dessa leitura de Mazlish e Fischer (1993), o tratamento crítico que 

Featherstone (1997) confere ao pensamento pós-moderno pontua que este, embora possa ter 

nascido no 3º mundo, também é um modo ocidental de pensar e sentir, de cujo foco nas 

sociedades pós-modernas resultou uma crítica eurocentrada do eurocentrismo. Aos nativos – 

àqueles que também nasceram no 3º mundo, mas que sentiram na pele e nos corpos o que os 

teóricos pós-modernos franceses não podiam sentir – de suas experiências resultou a 

emergência do pós-colonialismo, dos estudos subalternos e da teoria da dependência (IGGERS, 

WANG, 2008). 

O pós-moderno, apesar de poder ter nascido no 3º mundo, traduz uma condição 

especificamente ocidental, em especial a tendência de forte globalização aliada ao 

enfraquecimento do nacionalismo338. Mazlish argumenta que a crítica pós-moderna do Estado-

nação enquadra esta mesma crítica dentro das fronteiras do ocidente; antes, outras regiões 

estavam querendo se modernizar, e não passar pelo que quer que significasse um processo de 

pós-modernização. Associar projeto de modernidade com nacionalismo e buscar desconstruir 

a ambos, levando a um mundo pós-nacional, foi um projeto intrinsecamente pós-moderno – 

                                                        
an implicit conclusion is that postmodernism is a product, more or less, of globalization. Thus, the 
anthropologist Michael M. J. Fischer declared that ‘the trendy labels of the ‘postmodernism’ and 
‘postmodernity’ are part of the aftermath of the Algerian Revolution. The theorists of postmodernity in France 
come from a generation of people who were born in Algeria, who taught as young academics there, and who 
were politically formed by the experience of the Algerian struggle for independence: Helen Cixous, Jacques 
Derrida, Jean-François Lyotard, Pierre Bordieu.’” 

338  O que ocorria: 1) na prática política – a criação e fortalecimento dos blocos regionais, em especial da União 
Europeia, 2) no âmbito acadêmico, das teorias que agiam a nível local (going local) e os estudos globais – que 
atuavam mais fortemente nos espaços de língua inglesa, ainda que aquelas que agiam a nível local tivessem 
emergido na América Latina, África ou na Índia (IGGERS, WANG, 2008; SACHSENMAIER, 2011). Sobre 
isso, conferir o capítulo 2, em especial os tópicos 2.4 e 2.5. 
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ocidental, e não global – e, por isso mesmo, não encontrou respaldo nos países não ocidentais. 

Assim, “[...] muitos povos ainda estão tentando pular no trem da modernidade, enquanto muito 

do Ocidente presumivelmente está tentando pular fora. Há pouca evidência do pós-modernismo 

na Europa Central Oriental e nas terras da antiga União Soviética” (1993, p.116, tradução 

minha)339. 

Se o pós-moderno for pensado como tendo nascido no 3º mundo, como argumenta 

Mazlish, mas como algo distintamente ocidental, segundo Featherstone (1997), como ele se 

relaciona com a época moderna? Seria o pós-moderno expressão de uma época pós-moderna? 

Para Mazlish esta é uma questão complexa: afinal de contas, a pós-modernidade é uma fase 

moderna ou uma nova época? O último estágio da modernidade ou algo inteiramente novo? 

Considerando a visão dos teóricos pós-modernos, “que defendem a unicidade do pós-

modernismo”, o pensamento pós-moderno “vai além do modernismo e nos leva para uma nova 

época cultural” (1993, p.117, tradução minha)340. Contudo, ao defender a entrada da 

humanidade numa época global, Mazlish precisa esclarecer se essa época global se identifica 

com aquilo que os pós-modernos pensavam de uma nova época cultural; ele precisa explicitar 

também quem é o “nós” que está sendo levado para essa nova época. 

A época global seria a época pós-moderna? A condição pós-moderna, diagnosticada por 

Lyotard (1988), espelharia a época global, trabalhada pelos investigadores reunidos por Mazlish 

e Buultjens (1993) em Conceptualizing Global History? Como a contribuição de Mazlish neste 

livro era essencialmente programática, em que estava sugerindo algumas problemáticas caras 

ao novo subcampo da história, ele não encontrou espaço suficiente para elaborar melhor seu 

argumento. Em 2006 Mazlish publicou A Nova Historia Global (The New Global History), em 

que buscou fundamentar e delimitar sua prática – e dos autores articulados com ele desde a 

conferência na Itália em 1991 – distinguindo-a das diversas obras que empregavam o termo 

“história global” em seus títulos a partir dos anos 1990, e cada vez mais nos anos 2000. Com 

muito mais tempo e espaço para aprofundar tópicos importantes, neste livro o autor volta ao 

problema da época global e do pós-moderno, um problema basicamente de periodização. 
Este é um teste que a expressão “época global” terá de passar. Na suposição 
de que a frase se sustenta significativamente, ela oferece uma saída do antes 

                                                        
339  “[...] many peoples are still trying to jump on the train of modernity, while much of the West presumably is 

trying to jump off. There is little evidence of postmodernism in East Central Europe and in the lands of the 
former Soviet Union.” Para essa afirmação sobre o Leste Europeu Mazlish se baseou no texto do sociólogo 
polonês Piotr Sztompka, The Bumpy Road from the Periphery to the Core of Global Society: Lessons from 
Eastern Europe, apresentado na segunda conferência de História Global: Global Civilization and Local 
Cultures, em 1993 na Alemanha, como parte daquele movimento iniciado por Mazlish e Buultjens na Itália em 
1991. Conferir o tópico 2.5.  

340  “[…] uniqueness of postmodernism [...] goes beyond modernism and takes us into a new cultural epoch.” 
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barulhento debate moderno/pós-moderno. Com a noção de época global estou 
sugerindo que temos um caminho alternativo de revisão, ou renovação, de 
nosso sentido da história. Em suma, o mais útil, isto é, iluminador, sucessor 
da história “moderna” como uma rubrica de periodização é, creio eu, global 
ou “nova história global” (2006, p.18, tradução minha)341. 
 

Ao tratar os termos “moderno”, “pós-moderno” e “global” como conceitos epocais, 

Mazlish pretende contornar o debate inserindo a época global na sequência da época moderna. 

Tanto é que os autores da assim chamada Nova História Global concentram seus esforços 

analíticos na investigação dos fatores da globalização pós-Segunda Guerra, isto é, no momento 

de emergência da época global; aquilo que precede essa época seria mais propriamente 

trabalhado pela história moderna. A Nova História Global deixa de ser apenas um subcampo 

da disciplina histórica e passa a significar uma época da história342. E a pós-modernidade, qual 

seu lugar no curso da história, espremida entre a época moderna e a época global? Como ela 

não pode ser pensada como uma época, talvez, para Mazlish, ela seja melhor entendida como 

uma condição pós-moderna. Neste sentido, a leitura do autor estaria mais ou menos alinhada 

com a de Giddens (1991), em que a condição pós-moderna da segunda metade do século XX é 

vista como a última etapa da época moderna, de cujas consequências da modernidade poderia 

surgir algo novo, uma época global segundo Mazlish (2006), uma época pós-moderna, segundo 

Giddens (1991). 

Mazlish rejeita a possibilidade de uma época pós-moderna. Todavia, isto não significa 

que a história global – que ele estava ajudando a formar nos anos 1990 – não tenha incorporado 

elementos do pensamento pós-moderno. Assim como nos estudos globais, a principal 

contribuição do pós-moderno se deu pela exposição e crítica: 1) do eurocentrismo, em especial 

aquele que esteve implicado na teoria clássica da modernização; 2) do Estado-nação, como 

padrão de construção histórica e de formação da identidade cultural. Ainda que não houvesse 

uma época pós-moderna, o impacto do pensamento pós-moderno se fez notar no mundo 

acadêmico e cobrou uma reação, um posicionamento, em diversas áreas; nos estudos globais a 

partir de 1980 e na história global desde os anos 1990. Com base nisso, o autor retoma sua 

                                                        
341  “This is the test that the phrase “global epoch” will have to undergo. On the assumption that the phrase holds 

up meaningfully, it offers us an escape from the rather clamorous modern–postmodern debate. With the notion 
of global epoch, I am suggesting that we have an alternative way of revising, or renewing, our sense of history. 
In short, the most useful, i.e., illuminating, successor to “modern” history as a periodizing rubric is, I believe, 
global or “new global history.” 

342  Tal sugestão da Nova História Global tem consequências gigantescas, e arriscadas. Uma interpretação mais 
rígida da mesma implicaria defender que toda e qualquer pesquisa histórica da época global deveria tematizar 
o contexto global que conforma o mundo a partir de 1945, deixando pouco ou nenhum espaço para uma 
abordagem microanalítica, por exemplo. Não obstante, como o meu objetivo aqui é documentar a presença do 
debate modernidade/pós-modernidade na história global, não irei aprofundar nas implicações que este 
segmento específico da história global origina. 
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pergunta inicial sobre como a história global pode se relacionar com os elementos dicotômicos 

do debate. Recuperando o exemplo da modernização nos países não ocidentais, ele afirma: 
[...] devo repetir que o modernismo viajou largamente a países não ocidentais. 
Mas o pós-modernismo sucedeu o modernismo? Se sim, pode-se esperar que 
eventualmente elementos dele se manifestem, também, pelo mundo? Neste 
contexto, vou colocar de novo a questão de se a história global é simplesmente 
um aspecto do modernismo ou pós-modernismo ou, ao revés, uma forma de 
conceituar a história que vai além de ambos e, no processo, transcende o 
eurocentrismo básico dos dois? (1993, p.118, tradução minha)343. 
 

Enquanto a condição pós-moderna foi um conceito adequado para se pensar as 

sociedades ocidentais, a modernização auxiliou a compreender o que estava se passando pelos 

países de 2º e 3º mundo, com a industrialização, o crescimento das forças produtivas, o 

estabelecimento de instituições modernas, principalmente o Estado-nação, mas também a 

universidade e as disciplinas acadêmicas. Mazlish pergunta se nestes países, depois da 

modernização, haveria sinais de uma pós-modernização, o que não parece ser o caso. A 

suposição desse processo sugeriria mais uma vez a transposição da lógica ocidental como 

modelo universal. Como Featherstone (1997) nota no caso japonês, a sequência “tradicional – 

moderno – pós-moderno” não corresponde ao modo como o Japão se relaciona com o processo 

de modernização. Deste modo, é incorreto esperar, com Mazlish, que os países não ocidentais 

que passavam pela modernização na segunda metade do século XX fossem sofrer, futuramente, 

uma pós-modernização tal como a que estava acontecendo com os países ocidentais no mesmo 

período. 

 Mesmo não havendo uma época pós-moderna o pensamento pós-moderno estava 

presente. No momento de formação da história global como subcampo da história, onde melhor 

inscrevê-la, no pensamento moderno ou no pós-moderno? Mazlish sugere que, devido às 

limitações de ambos – nacionalismo do primeiro e eurocentrismo de ambos – a história global 

deveria transcendê-los. Como já foi argumentado, o eurocentrismo do pensamento moderno 

está amplamente documentado, mas onde se localizaria o eurocentrismo do pós-moderno? Uma 

primeira indicação seria a crítica de Featherstone (1997) à desconstrução pós-moderna centrada 

no ocidente. Como Mazlish (1993) aponta a inexistência da condição pós-moderna fora do 

ocidente, isto serve de indicação dos limites geográficos impostos à abordagem dos teóricos 

pós-modernos; este seria seu eurocentrismo básico que a história global deveria transcender. 

                                                        
343  “[...] I must repeat that modernism has traveled widely to non-Western countries. But has postmodernism 

succeeded modernism? If so, can elements of it, too, then be expected to eventually manifest themselves 
worldwide? In this context, I will pose anew the question of whether global history is simply an aspect of 
modernism or postmodernism or, instead, a way of conceptualizing history that goes beyond them and in the 
process transcends their basic Eurocentrism?” 
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Apesar disto, Mazlish (1993) não pretende descartar o pensamento moderno e o pós-

moderno, mas sim incorporá-los de modo a complementar a história global. Ele parece estar 

seguindo as indicações de Habermas, tal como apresentadas no tópico 3.1, sobre o pensamento 

moderno não ser eurocêntrico, mas ter elementos eurocêntricos, o que não legitimaria um 

descarte in toto do projeto moderno. O mesmo vale para o pós-moderno, ele também não seria 

eurocêntrico, mas eurocentrado, e os elementos limitantes de uma abordagem global podem ser 

isolados e descartados sem tornar disfuncional todo o pensamento pós-moderno. 

Trata-se de incorporar o pensamento pós-moderno, resgatar o moderno e transcender 

ambos: 
Primeiro e acima de tudo, eu gostaria de argumentar que a história global, 
corretamente conceituada, nos permite incorporar algumas das características 
destes outros temas, bem como transcendê-los. Thomas Bender sugeriu que o 
pós-modernismo, com a desconstrução dos discursos “privilegiados”, é uma 
preparação para um ponto de vista pós-eurocêntrico – e, assim, para a 
perspectiva da história global. Entretanto, eu também estou argumentando que 
a globalização é uma continuação do projeto moderno. Ela incorpora o 
expansionismo e o desenvolvimento econômico, orientado pela 
ciência/tecnologia, do processo de modernização. Mas, e aqui é onde a história 
global tem um papel tão importante a desempenhar, ela pode e deve fazê-lo 
de uma forma não eurocêntrica. O desenvolvimento mundial atual não mais 
segue primariamente o modelo ocidental; antes, é um desenvolvimento 
concorrente experienciado, embora de maneiras variadas, por todas as partes 
do globo (MAZLISH, 1993, p.120, tradução minha)344. 
 

O resgate do projeto moderno, no contexto de formação da história global, marca o 

posicionamento desta corrente no interior do debate modernidade/pós-modernidade. A partir 

desta chave interpretativa a história global não mantém a descrença em relação às 

metanarrativas, ao revés, ela produz novas; todavia, diferente dos autores modernos, a história 

global está ciente dos perigos do eurocentrismo e, a partir disto, pode produzir estratégias de 

identificação e desconstrução – pós-moderna e pós-colonial – de elementos eurocêntricos. A 

incorporação do pós-modernismo e pós-colonialismo é crucial para uma história global que se 

pretenda efetivamente global e não eurocêntrica. 

A própria constituição histórica de uma globalização multipolar e multicultural na 

segunda metade do século XX, em que o “desenvolvimento mundial atual não mais segue 

                                                        
344  “First and foremost, I wish to argue that global history, correctly conceptualized, allows us to incorporate some 

of the features of these other themes, as well as to transcend them. Thomas Bender has suggested that 
postmodernism, with its deconstruction of ‘privileged’ discourses, is a preparation for a post-Eurocentric point 
of view – and thus for the perspective of global history. However, I am also arguing that globalization is a 
continuation of the modernization project. It incorporates the expansionism and science/technology-driven 
economic development of the modernization process. But, and here is where global history has so important a 
role to play, it can and must do so in a non-Eurocentric form. The present worldwide development no longer 
primarily follows the Western model; rather, it is a concurrent development experienced, though in varying 
ways, by all parts of the globe.” 
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primariamente o modelo ocidental”, contribui com modos de experiência – de consciência 

histórica e de identificação cultural – que desafiam o eurocentrismo. O resultado disto é a 

promoção de uma história global cada vez mais livre das restrições que acompanham a 

disciplina histórica desde sua constituição disciplinar no século XIX. 

Sobre a incorporação do pós-colonialismo, e da experiência globalizante na formação 

da identidade cultural, Mazlish retoma uma fala de Salman Rushdie, a partir da qual ele 

caracteriza “um movimento rumo a uma existência global” (1993, p.123, tradução minha)345: 
Em uma entrevista recente, ele [Rushdie] deu a seguinte autodescrição: “Eu 
penso em mim como um escritor metropolitano, e eu penso em mim como 
alguém que passou quase sua vida inteira em cidades gigantescas – Bombaim 
e Londres ... Elas me definem. Eu sei muito bem que Londres e Bombaim têm 
muito mais em comum entre si do que com o interior ao redor delas”. Assim 
descrita, é claro, elas são cidades globais. Mas antes de ser um glamoroso 
nômade a jato, Rushdie vê-se como um migrante, o qual ele descreveu como 
“talvez a figura central ou definidora do século XX” (RUSHDIE apud 
MAZLISH, 1993, p.123, tradução minha)346. 
 

As cidades globais são um dos objetos de análise privilegiados, tanto pelos estudos 

globais quanto pela história global (KING, 1991). Nelas se pode perceber mais objetivamente 

a presença das tendências globais, aquelas que transcendem as fronteiras nacionais e atravessam 

indivíduos como Salman Rushdie. Neste caso, o conceito de qiaoju de Gungwu (1993) também 

poderia ser aplicado. É somente a partir destas experiências multiculturais – pós-coloniais e 

pós-modernas – que o projeto da modernidade pode ser resgatado.  
Reconhecendo que o pós-modernismo, como o modernismo, é uma das 
facetas culturais de nossa época global emergente [...], a história global 
precisa, necessariamente, considerá-los junto com outras evidências da 
globalização. No processo, a consciência incorporada em nossa 
conceitualização de história global irá, eu espero, tanto incorporar quanto 
transcender estes elementos constituintes e nos tornar melhor equipados para 
lidar com o mundo global em evolução (MAZLISH, 1993, p.124-125, 
tradução minha)347. 
 

Portanto, segundo o autor, para que a disciplina histórica esteja em condições de lidar 

com o mundo globalizado, cada vez mais unido e multiplicado, ela deve recuperar o projeto da 

                                                        
345  “move toward global existence.” 
346  “In a recent interview, he [Rushdie] gave the following self-description: ‘I think of myself as a metropolitan 

writer, and I think of myself as someone who has spent almost his entire life in gigantic cities – Bombay and 
London ... They define me. I know very well that London and Bombay have much more in common with each 
other than either have with the hinterlands behind them.’ So described, of course, these are global cities. But 
rather than being a glamorous jet nomad, Rushdie sees himself as a migrant, whom he described as ‘perhaps, 
the central or defining figure of the twentieth century’.” 

347  “Recognizing that postmodernism, like modernism, is one of the cultural facets of our emerging global epoch 
[…], global history necessarily must consider it along with the other evidences of globalization. In the process, 
the consciousness embodied in our conceptualization of global history will, I hope, both incorporate and 
transcend these constituent elements and make us better equipped to deal with the evolving global world.” 
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modernidade. Uma vez que a globalização, enquanto fenômeno, tem promovido a 

modernização – “expansionismo e desenvolvimento econômico orientado pela ciência e 

tecnologia” – a história global, enquanto campo que estuda este fenômeno, deve considerar o 

pensamento moderno para explicar a época global que está emergindo. Se tornar “melhor 

equipados para lidar com o mundo global em evolução” é produzir sentido histórico que traduza 

a experiência da globalização, incluindo o debate modernidade/pós-modernidade que é uma 

parte constituinte dessa história (MAZLISH, 1993). 

 

3.4.2 Jerry Bentley: a história global dos encontros interculturais 

 

Em 1985 – na década em que a história global ainda não havia encontrado autores que 

defendessem ativamente sua autonomia frente a história mundial – William McNeill defendeu, 

em seu discurso presidencial na American Historical Association, o que ele caracterizou como 

mitohistória. Tratava-se de uma aproximação da atividade profissional do historiador com o 

mito, com aquele tipo de narrativa que tradicionalmente, e epistemologicamente, nada tinha a 

ver com o ofício dos historiadores na universidade. Segundo Jerry Bentley, que narra este 

episódio, “Em um ensaio que quase tem um tom pós-moderno, ele observou que os 

historiadores têm refletido fielmente os maiores impulsos por pertencimento e identidade. Eles 

têm feito isso parcialmente ao produzir o que McNeill chamou ‘mitohistória’”, que seria, 

segundo Bentley, “uma forma de conhecimento sobre o passado que depende de técnicas do 

conhecimento histórico profissional, mas também se inspira em perspectivas que oferecem 

visões idealizadas de uma comunidade e dota de sentido seus relatos históricos” (BENTLEY, 

2005, p.51, tradução minha)348. 

A identificação do tom quase pós-moderno do discurso de McNeill, feita por Bentley, é 

bastante pertinente, em especial no âmbito acadêmico dos EUA nos anos 1980. A presença do 

pensamento pós-moderno naquele país nos anos 1970-1980 já foi amplamente documentada, 

inclusive na disciplina histórica (HOLLANDA, 1992; ARÓSTEGUI, 2006). Por se tratar de 

um discurso presidencial “informal” McNeill não fez nenhuma citação explícita a nenhum 

autor, mas o movimento de aproximar história e mito, de cobrar a que os historiadores 

considerem ambos em seu ofício, claramente remete à valorização pós-moderna do mito e, 

                                                        
348  “In an essay that almost has a postmodern ring, he observed that historians have faithfully reflected larger 

collective urges for attachment and identity. They have done so partly by producing what McNeill called 
“mythistory,” a form of knowledge about the past that relies on the techniques of professional historical 
scholarship but also draws inspiration from perspectives that offer idealized visions of a community and endow 
its historical accounts with meaning.” 
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principalmente, do saber narrativo distinto do saber científico, exposta por Lyotard (1988). Ela 

ecoa também na valorização nietzschiana do mito frente ao saber moderno, em especial no 

Nascimento da Tragédia. 

A menção de Bentley sobre o discurso de McNeill funciona como uma dupla 

identificação da presença do pós-moderno na historiografia global. Seja na história mundial do 

segundo ou na história mundial/global do primeiro o debate modernidade/pós-modernidade 

estava sendo travado no momento em que ambos estavam produzindo suas pesquisas, de modo 

que eles não ficaram isentos de se situarem – ou serem situados por outros acadêmicos – nele. 

“De fato, o recente conhecimento acadêmico crítico tem argumentado poderosamente que a 

história é uma forma de conhecimento situado, que algum conjunto de princípios ideológicos 

ou políticos informa todos os estudos históricos” (BENTLEY, 2005, p.53, tradução minha)349. 

A análise do discurso e as relações de poder também serviram para problematizar as condições 

de produção do conhecimento histórico, bem como da natureza da verdade histórica. Com 

efeito, o próprio título do discurso de McNeill (1986) – “Mythistory, or Truth, History, Myth, 

and Historians” – sugere que ele foi feito como uma espécie de reação ao debate, ou a algumas 

de suas conclusões mais céticas elaboradas pela vertente pós-moderna350. 

Bentley (2005) tentou, assim como McNeill, apresentar os dois lados dicotômicos – a 

história mundial patriótica “de direita” e a história mundial pós-colonial “de esquerda” – e 

apontar um caminho para além do debate, uma espécie de história mundial ecumênica. Tal 

historiografia ecumênica respeitaria a legitimidade do posicionamento ideológico de 

historiadores de ambos os lados, mas buscaria garantir a neutralidade e objetividade da ciência 

histórica, o campo comum a partir de onde o diálogo poderia ser estabelecido351. A tematização 

da história mundial entre uma abordagem ideológica de direita ou de esquerda serviu para que 

                                                        
349  “Indeed, recent critical scholarship has argued powerfully that history is a form of situated knowledge, that 

some set of political or ideological principles informs all historical studies.” 
350  Como afirmado no começo do capítulo toda essa discussão já foi documentada nas obras de Frank Ankersmit, 

Hayden White, Keith Jenkins etc. Trata-se da própria pergunta pela possibilidade do conhecimento histórico, 
sobre a realidade histórica do passado, os limites da representação e afins. Além dos autores já citados, dois 
historiadores globais discutiram essa vertente do debate e sua repercussão na disciplina histórica: Patrick 
O’Brien, Book review: An Engagement with Postmodern Foes, Literary Theorists and Friends on the Borders 
with History, de 2001; Michael Lang, Modern, postmodern, world, de 2005. 

351  Bentley cita o artigo do historiador indiano Sumit Sarkar, Postmodernism and the Writing of History, 1999. 
Como o objetivo deste tópico é documentar a presença do debate modernidade/pós-modernidade na história 
global, é de suma importância apontar as fontes que influenciaram os autores da história global neste quesito. 
Além disto, como para Bentley não havia diferença entre história global e mundial, todo seu trabalho no campo 
da história mundial desde a fundação do Journal of World History, em 1990, pode ser considerado como parte 
da história global. Seguramente, sua prática investigativa não é a mesma que a Nova História Global empregada 
por Mazlish, mas como Bentley, e os demais autores que publicam na sua revista, se ocupa com uma estrutura 
global para pensar a história da humanidade, ela pode ser considerada uma parte constitutiva da história global, 
ao lado, não dentro, da definição de Mazlish. Toda esta discussão foi mais propriamente trabalhada no tópico 
2.5. 
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o autor problematizasse o foco em uma historiografia nacional, de um lado, e local, de outro; 

algo que pode ser, relativamente, traduzido numa postura moderna e pós-moderna, de onde o 

debate se instaura352. 

A discussão sobre os níveis de análise e escrita da história, se nacional, local ou 

supranacional, intersecta com o fenômeno da globalização. Assim como os historiadores foram 

situados ideologicamente, os desafios lançados pela globalização cobraram da disciplina 

histórica um posicionamento, uma resposta. Resposta esta que, segundo o autor, foi dada pela 

história mundial/global: 
Os historiadores profissionais foram lentos em assumir o desafio posto por 
esta virada da globalização: a maioria permaneceu contente em trabalhar 
dentro dos amistosos confins do Estado-nação. Gradualmente, entretanto, 
alguns historiadores reconheceram o valor de focar suas análises não em 
experiências nacionais, mas em encontros, interações e trocas que ligavam as 
sociedades e povos do mundo. Eles começaram a explorar estes temas nos 
anos 1950 e 1960, e durante os anos 1970 e 1980 a abordagem da história 
mundial se tornou um movimento influente dentro da disciplina da história 
como um todo. Mudando o foco de suas análises, os historiadores mundiais 
construíram uma nova estrutura – uma nova arquitetura – para o conhecimento 
histórico acadêmico (BENTLEY, 2014, p.220, tradução minha)353. 
 

A principal meta de Bentley, que se inseriu nesta mudança de foco de análise do nacional 

para o mundial em fins dos anos 1980, foi elaborar uma história dos encontros interculturais a 

nível global. Sua historiografia – promovida no âmbito do Journal of World History e que 

acabou incentivando diversos outros autores – estava então impulsionada pela junção dos 

estudos globais com o debate modernidade/pós-modernidade. Jolly, comentando o enfoque 

cultural de Bentley, afirma que “Esta mudança cultural na história mundial intersecta com o 

aumento de duas tendências acadêmicas associadas com o pós-modernismo nos anos 1980-

                                                        
352  Embora não se possa reduzir o pensamento moderno a uma investigação de âmbito nacional – pois a 

metanarrativa e a filosofia da história, universal e cosmopolita, também são modernas –, uma faceta do 
moderno é obviamente manifesta pelo Estado-nação. Dito de outra forma, tanto a filosofia da história quanto 
o historicismo, dois modos contraditórios de pensamento histórico, são fruto da modernidade. Em síntese, no 
debate modernidade/pós-modernidade, os defensores do projeto moderno visam manter os ideais cosmopolitas 
presentes no século XVIII e não a prática moderna paroquialista do século XIX e primeira metade do XX. De 
igual modo, o pensamento moderno e pós-moderno não pode simplesmente ser equacionado como “de direita” 
e “de esquerda”, respectivamente. Habermas apontou uma vertente do pensamento pós-moderno como sendo 
neoconservadora, de direita; e o próprio Marx era um pensador moderno. 

353  “Professional historians were slow to take up the challenge posed by this round of globalization: most remained 
content to work within the friendly confines of the nation-state. Gradually, however, some historians 
recognized the value of focusing their analyses not on national experiences but on the encounters, interactions, 
and exchanges that linked the world’s peoples and societies. They began to explore these issues in the 1950s 
and 1960s, and during the 1970s and 1980s, the world history approach had become an influential movement 
within the larger discipline of history. In shifting the focus of their analysis, the world historians constructed a 
new framework – a new architecture – for historical scholarship.” 
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1990: os estudos culturais pós-coloniais e os estudos interdisciplinares sobre a globalização” 

(JOLLY, 2014, p.229, tradução minha)354. 

Em relação ao pensamento pós-moderno, Bentley não incorporou a crítica ao 

humanismo e a desconstrução das ideias relacionadas ao projeto iluminista; seu maior interesse 

foi a crítica que os pensadores pós-coloniais, e pós-modernos, lançavam à dominação dos 

modos de pensamento ocidentais e a busca por perspectivas alternativas que rompessem com o 

imperialismo cultural ocidental (JOLLY, 2014). Não obstante isso, Bentley – assim como 

Featherstone (1997) – também identificou deslizes eurocentrados na própria crítica pós-

moderna ao ocidente. 
Logo no início do JWH, em “Integração Hemisférica, 500-1500 C.E”, 
Bentley respondeu a algumas leituras pós-modernas da literatura de viagem 
na Europa medieval, que a havia caracterizado como contribuindo mais tarde 
para o imperialismo europeu e o “orientalismo” (exotizando e mercantilizando 
o “Oriente”). Bentley, ironicamente, rejeitou essa leitura anacrônica como 
muito eurocêntrica. Baseado em sua pesquisa no Encontros do velho mundo, 
ele situou os encontros europeus medievais em uma visão histórica mundial 
(JOLLY, 2014, p.229, tradução minha)355. 
 

Trabalhando com fontes medievais, Bentley criticou o eurocentrismo de algumas 

leituras pós-modernas que viam nos relatos de viagens apenas 'orientalismo'. Ao inserir a 

Europa no contexto mundial – e, no período medieval, no contexto afroeurasiático – o autor 

pôde comparar a “representação do outro” europeia com suas contrapartes em outros contextos 

culturais, islâmicos, hindus, chineses, africanos. Não foram somente os europeus que 

“exotizaram e mercantilizaram o outro”, tal representação é resultado de uma análise exclusiva 

das fontes europeias, uma análise eurocentrada, portanto. Ao analisar fontes de fora da Europa, 

Bentley identificou padrões – de “representação do outro” – que se repetiam, evidenciando que 

tal postura de exotização era comum no ecúmeno afroeurasiático, e não apenas um orientalismo 

europeu. “Dentro de um padrão mais amplo de interações interculturais históricas, os europeus 

no exterior não eram excepcionais; antes, seu comportamento era comparável ao de outras 

sociedades” (JOLLY, 2014, p. 229, tradução minha)356. 

                                                        
354  “This cultural shift in world history intersects with the rise of two trends in scholarship associated with 

postmodernism in the 1980s and 1990s: postcolonial cultural studies and interdisciplinary globalization 
studies.” 

355  “Early on in the JWH, in “Hemispheric Integration, 500–1500 C.E.,” Bentley responded to some postmodern 
readings of medieval European travel literature that characterized it as contributing to later European 
imperialism and “orientalism” (exoticizing and commodifying “the east”). Bentley rejected this anachronistic 
reading as, ironically, too Eurocentric. Based on his research in Old World Encounters, he put medieval 
European encounters into a world historical view.” 

356  “Within the larger pattern of cross-cultural interactions historically, Europeans abroad were not exceptional; 
rather, their behaviors are comparable to other societies.” 
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Em 2008 Jerry Bentley contribuiu com um artigo para uma coletânea organizada por 

Patrick Manning – intitulada Prática global na história mundial: avanços pelo mundo (Global 

Practice in World History: Advances Worldwide). Nele, Bentley fez um balanço do papel 

desempenhado pela sua revista ao longo de seus 18 anos de publicação. Duas coisas se destacam 

nessa avaliação: em primeiro lugar, o autor reconhece que o Journal of World History tem 

cumprido com o objetivo de tratar historicamente os encontros interculturais, pondo em 

destaque diversas regiões do planeta bem como diversos pesquisadores que, em uma história 

eurocêntrica, receberiam um tratamento secundário, superficial, coadjuvante; isso só pode ser 

aprofundado, melhor desenvolvido, à medida em que as pesquisas em história mundial/global 

continuarem incorporando as contribuições do pós-moderno e pós-colonial; em segundo lugar, 

a história mundial/global deve ser mais do que uma história transnacional, ela precisa se 

desenvolver na direção de uma historiografia multicultural que inclua múltiplas perspectivas 

sobre o passado, isto é, ao reconhecer a multiplicidade cultural formada pela globalização atual 

a disciplina histórica está criando condições de perceber o passado multicultural da humanidade 

(BENTLEY, 2008; JOLLY, 2014). 

Os espaços de publicação e interação entre pesquisadores da história global – revistas 

especializadas, fóruns na internet, congressos internacionais – acabam sendo um espaço de 

convergência de pesquisadores de diversas áreas interessados em pensar os processos históricos 

num contexto global. A partir do resultado de pesquisas pontuais (going local) eles reúnem 

materiais suficientes para produzir sínteses histórico-globais (going global). É neste sentido que 

Bentley (2006; 2008) ressalta a importância do pós-moderno e pós-colonial para multiplicar, e 

globalizar, a história. 

A multiplicação da história é fundamental para que se corrija um erro recorrente na 

história da historiografia acadêmica – e que, como foi exposto no tópico 3.3, se repete na 

história da sociologia – a saber, a interpretação eurocêntrica e o consequente enfoque exclusivo 

no Estado-nação. Não obstante a necessidade de se efetuar tal correção, Bentley pontua o risco 

que uma interpretação radical do pós-moderno pode levar, e que já foi sugerida mais acima em 

sua proposta de historiografia ecumênica. Partindo de uma análise da história da historiografia, 

o autor afirma que: 
Este esboço de sociologia histórica ajuda a explicar duas características do 
conhecimento histórico profissional: primeiro, sua gravitação ao redor dos 
Estados-nação como estrutura padrão e quase natural da análise histórica, 
segundo, sua assunção de que a experiência europeia é a pedra-de-toque para 
compreender a história mundial. Com base em observações similares, alguns 
antigos e talvez exagerados expoentes das críticas pós-modernas inferiram que 
o conhecimento histórico corresponde a pouco ou nada mais do que um 
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discurso que reflete e legitima a sociedade capitalista da qual emerge. Essa 
visão desvaneceu recentemente, recuando ante análises mais nuançadas que 
reconhecem os vínculos dos historiadores na sociedade enquanto mantém 
aberta a possibilidade de que um conhecimento reflexivo é ainda capaz de 
sustentar construções significativas do passado (BENTLEY, 2006, p.17, 
tradução minha)357. 
 

A crítica pós-moderna desmascarou estes dois elementos como ideologias que 

informavam o discurso pretensamente científico, objetivo e neutro. Ela desmascarou o discurso 

da ciência moderna, revelando sua ideologia eurocêntrica e imperialista. Todavia, a crítica pós-

moderna foi relativizada (superada), pois tal postura associou “ciência” e “modernidade 

(imperialista) europeia” e buscou desconstruir ambas. Essa relativização da crítica pós-moderna 

possibilitou dissociar “ciência” de “discurso eurocêntrico e imperialista”. Justamente pela 

superação (crítica incorporadora), a partir da qual, segundo o autor, tal visão radical se 

desvaneceu, hoje é possível perceber que toda ciência tem ligação a ideologia, mas que isso não 

impede a ciência de ser objetiva; no caso da história, isto não a incapacita de sustentar 

construções significativas do passado, de fornecer sentido histórico formador da identidade 

cultural de indivíduos e sociedades. 

Bentley buscou manter elementos pós-modernos para desconstruir o eurocentrismo e o 

paradigma do Estado-nação, gerando um efeito libertador e multiplicador propício para a 

história global, mas ao mesmo tempo ele mantém um compromisso moderno com a verdade e 

com a capacidade de a ciência histórica acessá-la e produzir conhecimento histórico válido a 

partir disto, assim como McNeill (1986) em seu discurso. Além disso, ao afirmar que essa visão 

pós-moderna radical desvaneceu – junto com seus expoentes exagerados –, ele parece sugerir 

que a ciência histórica em geral, e a história global em particular, se inscrevem num período 

diferente da suposta era pós-moderna. Deste modo, Bentley (2006) responderia negativamente 

à indagação de Mazlish (1993) sobre se a história global estaria numa era pós-moderna. 

Aprofundando nas considerações sobre a relação da história global com o pós-

colonialismo, o autor retoma algumas posições de pensadores desta corrente em relação ao 

eurocentrismo e à própria legitimidade da ciência histórica. 
Admitindo que os estudiosos contemporâneos rejeitem em grande parte o 
etnocentrismo flagrante que por vezes informou o conhecimento acadêmico 

                                                        
357  “This sketchy historical sociology helps to explain two characteristics of professional historical scholarship: 

first, its gravitation towards national states as the default and almost natural frameworks of historical analysis, 
and second, its assumption that European experience is the touchstone for the understanding of world history. 
On the basis of observations similar to these, some early and perhaps overexuberant exponents of post-modern 
critiques drew the inference that historical scholarship amounts to little or nothing more than a discourse that 
reflects and legitimizes the modern capitalist society from which it emerged. This view has faded recently, 
receding before more nuanced analyses that recognize historians’ entanglements in society while holding open 
the possibility that reflexive scholarship is still capable of yielding meaningful constructions of the past.” 
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de gerações anteriores, não é necessariamente uma questão simples escapar 
do campo gravitacional do eurocentrismo, que é, certamente, uma das mais 
proeminentes armadilhas espreitando os estudiosos que lidam com o mundo 
como um todo. Ainda, mesmo que seja possível evitar brutas formulações, 
formas mais sutis de eurocentrismo são difíceis de reconhecer e rejeitar. Samir 
Amin (1989) e Arif Dirlik (1999) argumentaram poderosamente que o 
eurocentrismo não é uma atitude que é alterável à vontade, mas uma 
perspectiva do mundo enraizado na economia política do capitalismo global, 
enquanto Dipesh Chakrabarty (2000) acusou que, por causa de seu conluio 
com o Estado-nação e a modernidade europeia, a história acadêmica em si é 
um projeto completamente eurocêntrico (BENTLEY, 2006, p.22, tradução 
minha)358. 
 

A questão central é: a ciência histórica pode, com sucesso, se desvincular do 

eurocentrismo e imperialismo que fizeram parte de sua constituição disciplinar no século XIX? 

É possível uma historiografia não eurocêntrica? Para Samir Amin e Arif Dirlik sim, para Dipesh 

Chakrabarty, não359. Pensando no contexto do debate modernidade/pós-modernidade, pode-se 

definir duas posturas distintas: uma mais inclinada para a modernidade, que acredita na 

objetividade da ciência e em sua capacidade de produção de conhecimento e, por outro lado, 

uma postura mais inclinada para a pós-modernidade, que descrê da ciência (do conhecimento 

acadêmico) como instrumento de libertação e emancipação, enxergando nela um discurso 

imperialista ocidental. 

Malgrado essas inclinações, o risco de se produzir uma história global eurocêntrica 

agindo a nível global (going global), isto é, produzindo sincronicidade ao invés de multiplicar 

as vozes da história, é bastante grande. Se o historiador global não refletir constante e 

exaustivamente sobre seus pressupostos e categorias analíticas, inevitavelmente ele irá 

permanecer empregando conceitos e exemplos oriundos exclusivamente do ocidente, e da 

experiência histórica europeia e estadunidense – como foi o caso com William Nester 

trabalhado no tópico 1.3.1. A multiplicação da história via pesquisas alinhadas com o pós-

moderno e o pós-colonial, como Bentley (2008) sugeriu, serve para contrabalancear a 

                                                        
358  “Granting that contemporary scholars mostly reject the blatant ethnocentrism that sometimes informed 

scholarship of earlier generations, it is not necessarily a simple matter to escape the gravitational field of 
Eurocentrism, which is certainly one of the more prominent snares awaiting scholars dealing with the larger 
world. […] Yet, even if it is possible to avoid crude formulations, more subtle forms of Eurocentrism are 
difficult to recognize and reject. Samir Amin (1989) and Arif Dirlik (1999) have both argued powerfully that 
Eurocentrism is not an attitude that is alterable at will so much as a perspective on the world rooted in the 
political economy of global capitalism, while Dipesh Chakrabarty (2000) has charged that, because of its 
collusion with the national state and European modernity, academic history itself is a thoroughly Eurocentric 
project.” 

359  Os livros citados por Bentley são: Samir Amin. Eurocentrism: Modernity, Religion, and Democracy. A 
Critique of Eurocentrism and Culturalism. 1989; Arif Dirlik. Is there history after Eurocentrism? Globalism, 
postcolonialism, and the disavowal of history, 1999; e Dipesh Chakrabarty. Provincializing Europe: 
Postcolonial Thought and Historical Difference, 2000. Esta última obra já foi referenciada por mim no capítulo 
1, mas na edição de 2007. 
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inclinação eurocêntrica, natural de uma disciplina acadêmica forjada predominantemente no 

espaço ocidental do século XIX. A captação de experiências históricas, e de visões de mundo, 

americanas, africanas, asiáticas e desde a Oceania, serve para que a história global seja tão 

múltipla quanto a globalização multicultural na qual ela está situada, e possa assim fornecer 

conhecimento histórico correspondente a este contexto atual (BENTLEY, 2006). 

Ao mesmo tempo, o balanceamento entre uma história global universal e histórias 

globais particulares pode deixar de pender para o orientalismo – a representação exótica e 

deturpada que o ocidente construiu sobre o oriente – e começar a inclinar-se para o 

ocidentalismo, que aquela crítica pós-moderna sobre a literatura de viagem da Europa medieval, 

apontada por Bentley (1998), acabou fazendo. 

O equilíbrio delicado sobre o qual a história global vem tentando se sustentar tem se 

pautado em considerações cuja natureza aqui foram apresentadas. A desconstrução do 

eurocentrismo, os perigos da radicalização do pensamento pós-moderno, o orientalismo e o 

incipiente ocidentalismo, a homogeneização ou multiplicação de padrões culturais e históricos, 

o movimento em direção ao universal ou ao particular, todos são tópicos que perpassam a 

construção histórica da historiografia global. São capítulos constituintes deste subcampo da 

história. 

O debate modernidade/pós-modernidade, um dos modos de tematizar tais questões, 

iniciado nas décadas de 1970-1980, reverberou pela academia e produziu reações no campo dos 

estudos globais e da história mundial, particularmente nos anos 1980. Nesta conjuntura, a 

história global emergiu, de forma autônoma, nos anos 1990 e acabou se posicionando frente ao 

debate. Cada historiador global, bem como cada pesquisador dos estudos globais, acabou 

realizando sua investigação de uma forma, geralmente, moderada, considerando as 

contribuições de ambos os lados e produzindo resultados únicos. Featherstone elaborou uma 

sociologia pós-moderna não localista; Robertson buscou conectar universalismo e 

particularismo desde uma abordagem sociológica moderna; Mazlish procurou superar os 

extremos do debate resgatando o projeto moderno através das contribuições pós-modernas e 

pós-coloniais; Bentley, por fim, pretendeu corporificar sua abordagem cultural da história 

global com pesquisas empíricas de dentro e fora do ocidente, evitando assim tanto as 

especulações mais exageradas da filosofia pós-moderna quanto o eurocentrismo característico 

da história moderna. 

No tópico seguinte pretende-se evidenciar o modo pelo qual a historiografia global 

opera a superação tanto da escrita da história moderna quanto da pós-moderna. Isto será feito 

em duas partes: em primeiro lugar, serão retomadas as obras analisadas no tópico 1.3, ou seja, 
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aquelas que historicizaram a globalização, produzindo sincronicidade e unidade; em segundo 

lugar, serão elencadas algumas das principais vozes da corrente da história global que 

afirmaram a necessidade do resgate da metanarrativa na prática histórica. Em síntese, trata-se 

de sustentar a tese de que, em tais obras, a superação do debate modernidade/pós-modernidade 

se corporifica na interface entre pensamento moderno (universalista) e pensamento pós-

moderno (particularista), especificamente na revalidação da metanarrativa. 

  
3.5 O resgate da metanarrativa e a superação das escritas da história moderna e pós-

moderna 

 

O conceito de superação apontado, e rejeitado, por Vattimo (1996) no tópico 3.2, é 

marcadamente moderno. Ele advém da lógica dialética hegeliana no sentido de incorporação a 

um fundamento-origem, da produção de uma síntese resultante de dois elementos antinômicos: 

da tese e da antítese. Sem querer aqui adentrar nas discussões próprias da filosofia, não se pode 

deixar de notar os paralelos que, no interior da história da historiografia global, podem ser feitos 

entre a escrita da história moderna, pós-moderna e global. Neste sentido, o fundamento-origem 

que a última incorpora em relação à primeira se traduz na reinstauração da metanarrativa. 

Contudo, como ela também incorpora a antítese (pós-moderna), a história global, enquanto 

síntese, não pode ser encarada como um simples espelhamento da tese original360. Dito de outra 

forma, a metanarrativa global não é uma reprodução fiel da metanarrativa moderna, uma vez 

que a história global incorporou elementos da escrita da história pós-moderna. 

O resgate da metanarrativa pela história global é uma superação pois ele não se baseia 

em um argumento ideológico – no eurocentrismo, como foi o caso com a escrita da história 

moderna – mas sim num argumento geográfico/material – a presença humana no globo terrestre. 

Por sua vez, a superação da escrita da história pós-moderna se dá pelo próprio fato de se 

reinstaurar a metanarrativa como elemento de escrita da história. 

A substituição de um argumento ideológico por um geográfico/material pode ser vista 

a partir de uma constatação da condição pós-moderna, elaborada por Lyotard, e confrontada 

                                                        
360 Segundo Vattimo (1996), como foi apontado também no tópico 3.2, o pensamento pós-moderno não pode se 

inscrever na lógica moderna. Para um autor pós-moderno seria impensável a sugestão de que a pós-
modernidade é uma antítese da modernidade. Deste modo, a própria afirmação de superação de uma dicotomia 
no debate modernidade/pós-modernidade já se inscreve numa lógica moderna. Evidentemente, há um risco em 
se manter tal afirmação, mas, como se argumenta na seção 3.4 e na presente, a história da historiografia global 
sugere um retorno de elementos modernos, de modo que falar em superação talvez seja algo que possa ser, de 
novo, algo válido – pelo menos no que tange aos assuntos relacionados com a corrente da história global. 
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com a situação global da humanidade – e não apenas com a situação nas sociedades ocidentais 

“mais desenvolvidas”, como era o foco pós-moderno. 
Simplificando ao extremo, considera-se "pós-moderna" a incredulidade em 
relação aos metarrelatos. [...] Ao desuso do dispositivo metanarrativo de 
legitimação corresponde sobretudo a crise da filosofia metafísica e a da 
instituição universitária que dela dependia. A função narrativa perde seus 
atores (functeurs), os grandes heróis, os grandes perigos, os grandes périplos 
e o grande objetivo (LYOTARD, 1988, p.xvi). 
 

Pensando a partir de Giddens (1991), como apontado no tópico 3.2, está claro que todos 

estes elementos voltaram: os grandes heróis (o sujeito histórico humanidade); os grandes 

perigos (aquecimento global e ameaça nuclear); e o grande objetivo (sustentar a vida humana 

na Terra). Este quadro se instaura no período pós-Segunda Guerra e, ainda mais incisivamente, 

no pós-Guerra Fria. A história global, na medida em que analisa o mundo globalizado, também 

restitui estes elementos em sua escrita da história. 

A humanidade como um todo é o sujeito histórico no palco global, esta é a metanarrativa 

atualizada pela história global. Vejamos como isso se apresenta nas quatro fontes analisadas no 

tópico 1.3. 

Em Globalização: uma breve história do mundo moderno William Nester aponta como 

a globalização situa a humanidade num processo macro-histórico, em que todo ser humano é 

afetado, bem como cada um pode afetar o todo. 
[...] desde 1945, a despeito ou, mais provavelmente, por causa da “Guerra 
Fria”, a globalização se desenvolveu rápida e profundamente. Hoje, todos os 
seres humanos estão formalmente vinculados com todos os outros através da 
participação de seus países nas Nações Unidas e em numerosas outras 
organizações internacionais, junto com os benefícios do comércio 
internacional, das telecomunicações, das viagens e da Internet. No entanto, a 
globalização tem um lado sombrio – ela destrói bem como cria empregos, 
riqueza e vidas, enquanto cada ser humano vive sob a sombra do potencial 
nuclear e da extinção ecológica. Globalização significa que qualquer grande 
evento internacional pode nos afetar, de várias maneiras, e, igualmente, cada 
grande questão nacional é, de várias maneiras, uma questão internacional 
(NESTER, 2010, p.2, tradução minha)361. 
 

Tecendo análises que se aproximam do diagnóstico de Giddens (1991) – o que fica mais 

claro no capítulo 1 de seu livro, em que a modernidade e globalização são equiparadas – Nester 

(2010) menciona o lado sombrio da globalização – mais uma vez, de uma forma bastante 

                                                        
361  “[…] since 1945, despite or more likely because of the “Cold War,” globalization has developed rapidly and 

profoundly. Today all humans are formally tied to all others through their country’s membership in the United 
Nations and numerous other international organizations, along with the personal benefits of international trade, 
telecommunications, travel, and the Internet. Yet globalization has a dark side—it destroys as well as creates 
jobs, wealth, and lives, while every human lives under the shadow of potential nuclear and ecological 
extinction. Globalization means that any major international event can affect us, in varying ways, and likewise 
every major national issue is, in varying ways, an international issue.” 
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próxima ao lado sombrio da modernidade apontado por Giddens (1991). Seja pela ONU, pelo 

comércio internacional ou pela Internet, cada ser humano está vinculado a todos os outros, para 

o bem ou para o mal, formal ou informalmente362. Essa vinculação inscreve a humanidade numa 

rede atravessada pelos grandes perigos – potencial nuclear e extinção ecológica – elemento 

metanarrativo criticado por Lyotard (1988). 

Avançando ainda mais em sua própria metanarrativa, da ascensão do ocidente 

culminada na apoteose estadunidense, Nester (2010) detalha quais seriam outros grandes 

perigos e, principalmente, qual o papel desempenhado pelos EUA no seu enfrentamento. Ao 

analisar o desempenho dos presidentes estadunidenses na década de 1990, comparativamente 

com a década anterior, ele afirma: 
Clinton compreendeu que desenvolvimento econômico e proteção ambiental, 
ao invés de conflitar, se complementam, e que a seguridade e prosperidade 
americanas estavam cada vez mais ameaçadas pelo agravamento do ciclo 
vicioso de explosão populacional, aquecimento global, diminuição da camada 
de ozônio, desflorestamento, desertificação e dizimação de espécies 
(NESTER, 2010, p.134, tradução minha)363. 
 

Se os EUA tivessem dado continuidade aos planos de Clinton, segundo o autor, os 

grandes perigos poderiam finalmente ser solucionados. Contudo, o governo de G. W. Bush 

reimplantou as políticas econômicas de Reagan e de G. H. W. Bush, quebrando o ritmo de 

recuperação dos anos 1990 e levando, inexoravelmente, à crise de 2008 e às suas consequências. 

Esta é a narrativa que o autor constrói para explicar os rumos que o mundo estava tomando em 

2010 ou, dito de outra forma, para explicar o “mundo pós-11 de Setembro”, título do penúltimo 

capítulo de seu livro. Não fosse a direção política tomada nos anos 2000, talvez a crise de 2008 

e, mais fundamentalmente, o 11 de Setembro poderiam ter sido evitados364. Um outro mundo 

                                                        
362  É o que aponta a Teoria dos Seis Graus de Separação elaborada pelo psicólogo social Stanley Milgram, que a 

formulou a partir de uma pesquisa na década de 1960, onde apontava um máximo de seis graus de separação 
entre cada pessoa residente, na época, nos EUA. Nas décadas seguintes, sobretudo com o advento dos 
computadores domésticos e da Internet, esse número pode ser reduzido ainda mais, e agora em uma escala 
planetária, é o que aponta o estudo “Four Degrees of Separation” (2012) de um grupo de investigadores da 
Universidade de Milão, Itália. 

363  “Clinton understood that economic development and environmental protection complement rather than conflict 
with each other, and that American security and prosperity was increasingly threatened by the worsening 
vicious cycle of the population explosion, global warming, ozone layer depletion, deforestation, desertification, 
and the decimation of species.” 

364  Sobre as ações tomadas pelo governo estadunidense no começo do século XXI, o autor afirma: “As políticas 
da equipe de Bush culminaram com o pior colapso econômico desde a Grande Depressão. Em sua maior parte 
pelas mesmas razões de oitenta anos antes, as flutuações crescentes de ações e as bolhas do mercado imobiliário 
estouraram em 2008 e puxaram para baixo o resto da economia dos EUA e ao redor do mundo. Dezenas de 
milhões de americanos e outros povos perderam seus empregos, seus seguros, e até suas casas. O presidente 
Bush abraçou o ‘neoconservadorismo’, uma atitude na qual os EUA iriam usar quaisquer meios para dominar 
o mundo militarmente” (NESTER, 2010, p.140, tradução minha). 

“The Bush team’s policies culminated with the worst economic collapse since the Great Depression. For most of 
the same reasons eighty years earlier, America’s soaring stock and real estate market bubbles popped in 2008 
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seria possível, um mundo em que os EUA poderiam ter mantido seu protagonismo na defesa e 

propagação dos ideais de liberdade, democracia e prosperidade (NESTER, 2010). 
Inspirado pelo revivido dinamismo da América, a economia global teria 
crescido, trazendo cada vez mais riqueza, saúde e oportunidades para cada vez 
mais pessoas. Washington teria tido amplos fundos para enfrentar o 
aquecimento global e outros desastres ambientais, financeiros ou humanitários 
(NESTER, 2010, p. 139, tradução minha)365. 
 

O que o autor não menciona é que os grandes perigos já haviam começado a ser 

diagnosticados e enfrentados desde a década de 1960, e que os principais atores deste processo 

foram os movimentos ambientalistas representados pelas ONGs, como apontou Stearns:  
As ONGs ambientais começaram a se formar em fins de 1960. Os Amigos da 
Terra (1969) ostentavam mais de 700.000 membros internacionais nos anos 
1990, trabalhando ativamente para combater o aquecimento global e a redução 
da camada de ozônio; o mais ativista Greenpeace data de 1971 e, nos anos 
1990, já tinha escritórios em mais de 30 países, reivindicando mais de seis 
milhões de membros pelo mundo. Como seus colegas dos Direitos Humanos, 
os ambientalistas buscavam estabelecer padrões globais de políticas e 
comportamento através das linhas nacionais (2010, p.144, tradução minha)366. 
 

A diferença de perspectiva entre Nester e Stearns serve para destacar um aspecto 

importante da globalização do pós-Segunda Guerra, a saber, sua natureza multipolar. A 

globalização multipolar, da segunda metade do século XX, não caracteriza apenas o fim da 

hegemonia ocidental, ela também tem como resultado a perda do protagonismo do Estado-

nação. São dois avatares da modernidade desconstruídos, discursivamente pelo pensamento 

pós-moderno bem como pela própria condição global – isto é, pela experiência histórica – do 

período.  

Como aponta Nester (2010) os grandes perigos vêm sendo enfrentados não apenas pelo 

Estado-nação, mas, fundamentalmente, por atores históricos aquém e além da estrutura deste. 

Não por acaso, eles se estabeleceram como a primeira linha de defesa diante de um outro grupo 

de novos atores históricos que estavam, na mesma época, assumindo o protagonismo no 

capitalismo global em substituição aos governos nacionais: “A despeito de ocasionais tensões 

                                                        
and dragged down the rest of the economy in the United States and around the world. Tens of millions of 
Americans and other people elsewhere lost their jobs, insurance, and even homes. [...]  President Bush espoused 
“neoconservatism,” an attitude whereby the United States would use any means to dominate the world 
militarily.” 

365  “Inspired by America’s revived dynamism, the global economy would have surged, bringing ever more wealth, 
health, and opportunities to ever more people. Washington would have had ample funds to address the global 
warming crisis and other environmental, financial, or humanitarian disasters.” 

366  “Environmental INGOs began to form in the late 1960s. Friends of the Earth (1969) boasted over 700,000 
international members by the 1990s, working actively to combat global warming and the reduction of the ozone 
layer; the more activist Greenpeace dated from 1971, and by the 1990s it had offices in over thirty countries 
and claimed over six million members worldwide. Like their human-rights colleagues, environmentalists 
sought to establish global standards for policy and behavior across national lines.” 
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regionais, o movimento das ONGs procurou fornecer algum balanço global contra o poder das 

multinacionais” (STEARNS, 2010, p.145, tradução minha)367. Stearns cita, por exemplo, que 

na década de 1970, depois de muita pressão de ONGs e da opinião pública a Companhia Nestlé 

foi obrigada a parar de vender leite em pó na África, onde seu uso estava associado a uma alta 

taxa de mortalidade infantil; nos anos 1980 um esforço global de conscientização pressionou a 

cadeia de restaurantes fastfood McDonald’s a parar de usar copos de isopor não-biodegradáveis 

e carne bovina importada das áreas de floresta tropical no Brasil; outro exemplo que o autor 

menciona é o de um boicote internacional, nos anos 1990, em que a pressão pública forçou 

empresas como a Nike a melhorar as condições de trabalho no Vietnã e na América Central368. 

Mesmo diante deste quadro positivo, do avanço das demandas e conquistas sociais, o autor 

reconhece que: “A exploração corporativa, de trabalhadores e do meio ambiente, continua, é 

claro, e algumas respostas às táticas das ONGs foram temporárias ou superficiais – incluindo 

campanhas publicitárias favoráveis ao meio ambiente que têm pouco a ver com a realidade” 

(STEARNS, 2010, p.145, tradução minha)369. 

Embora focalize a atuação dos governantes em Washington, com seu potencial criativo 

e destrutivo para o mundo, Nester reconhece o papel de atores não estatais na configuração 

global atual – inclusive dando destaque para a tensão entre as forças nacionais (modernas, no 

âmbito do Estado-nação) e as transnacionais (globais e locais). 
Assim, a conferência da OMC em Seattle simbolizou aquelas novas forças 
transnacionais que complementam e competem com as forças mais 
tradicionais das relações internacionais. Enquanto os Estados-nação 
permanecem, por ora, o núcleo das relações internacionais, a globalização 
complica os modos pelos quais eles promovem seus interesses em excitantes, 
e às vezes exasperantes, novas maneiras. A globalização proporciona novas 
oportunidades e impõe novos problemas para os Estados-nação, regiões, 
grupos e indivíduos por todo o mundo (NESTER, 2010, p.137, tradução 
minha)370. 
 

                                                        
367  “Despite occasional regional tensions, the INGO movement increasingly sought to provide some global 

balance against the power of the multinationals.” 
368  Stearns se baseou principalmente nas pesquisas para seu livro Global Outrage: the Origins of World Opinion 

from the 1780s to the 21st Century, de 2005. Ele ainda cita as obras de: Matthew Hilton. Prosperity for All: 
Consumer Activism in an Era of Globalization, 2009; e de James Watson. Golden Arches East: McDonald’s 
in East Asia, 2006. 

369  “Corporate exploitation, both of workers and the environment, continued, of course, and some responses to 
INGO tactics were either temporary or superficial – including environment friendly publicity campaigns that 
had little to do with reality.” 

370  “Thus did the WTO Seattle conference symbolize those new transnational forces that complement and compete 
with more traditional forces of international relations. While nation-states remain, for now, the core of 
international relations, globalization complicates the ways they promote their interests in exciting and at times 
exasperating new ways. Globalization provides new opportunities and inflicts new problems on nation-states, 
regions, groups, and individuals all around the world.” 
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A globalização afeta os Estados-nação, os grupos e indivíduos espalhados pelo planeta. 

Têm-se aí ameaças e oportunidades tanto para a espécie humana como para cada indivíduo. Daí 

a história global, pela própria natureza de seu objeto de estudo, elaborar uma escrita da história 

na interface entre uma abordagem universalista e outra particularista, entre uma escrita da 

história moderna – que se ocupa com a extinção, e a prosperidade, da espécie humana – e uma 

escrita da história pós-moderna – que se ocupa com a extinção, e a prosperidade, de uma 

comunidade local isolada em um dos cantos do mundo. O episódio de Seattle em 1999 resumiu 

bem essas duas linhas de força: tanto no alto dos prédios, nas salas onde se reuniam os gigantes 

executivos das multinacionais e da OMC, quanto lá embaixo, nas ruas, onde representantes de 

diversas ONGs e grupos autônomos levantavam sua voz e se faziam ouvir. Embora mantenha 

sua perspectiva estadunidense, como já foi largamente apontado no tópico 1.3.1, a história 

global de Nester (2010) tece essas duas linhas de força no mesmo tecido de um processo 

histórico que não é exclusivamente global, nem exclusivamente local, mas que é um e outro ao 

mesmo tempo371. 

Uma escrita da história na interface entre o global e o local leva em conta a crítica 

localista pós-moderna à metanarrativa moderna, isto é, ela considera os atores individuais e não 

apenas os agentes oficiais do Estado. Ao mesmo tempo, ela reinstaura uma metanarrativa global 

que possa dar sentido ao processo histórico da globalização, que não se reduz a uma rejeição 

                                                        
371 De uma forma que se aproxima da narrativa de Stearns (2010), Nester assim descreve o episódio de Seattle: 

“As tensões, cada vez mais graves, sobre a globalização explodiram durante uma reunião da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) em Seattle, assistida por milhares de delegados dos 134 países membros em 
1999. A conferência se tornou um desastre quando os delegados chegaram a um impasse sobre medidas que 
teriam reduzido barreiras de comércio e investimento enquanto aumentavam padrões ambientais e trabalhistas, 
tudo isto enquanto tumultos antiglobalização enfureciam-se lá fora. […] O que aconteceu foi um ‘enxame’ de 
500 organizações não-governamentais (ONGs) com 30.000 membros pressionando uma organização 
governamental internacional (OGI), a OMC. A globalização, cada vez mais, molda e é moldada pelas OGIs e 
ONGs. Os laços cada vez mais densos do mundo – econômicos, sociais, culturais, tecnológicos, ambientais e, 
assim, políticos – proporcionam às OGIs e às ONGs um papel cada vez mais poderoso na moldagem da política 
global. As revoluções interligadas da Internet e das notícias globais têm empoderado, especialmente, as ONGs. 
Com a Internet, e-mail, Web sites, e a CNN, as ONGs podem reunir informação, membros e aliados, podem 
mobilizar multidões para pressionar governos, OGIs, corporações, e entre si, e podem criar novas histórias 
transmitidas instantaneamente pela CNN e outros canais 24 horas para telespectadores de todo o mundo” (2010, 
p.136-137, tradução minha). 

“The worsening tensions over globalization erupted during a World Trade Organization (WTO) meeting at Seattle 
attended by thousands of delegates from its 134 members in 1999. The conference became a disaster when the 
delegates deadlocked over measures that would have reduced trade and investment barriers while raising 
environmental and labor standards as antiglobalization riots raged outside. […] What happened was a “swarm” 
of 500 nongovernmental organizations (NGOs) with 30,000 members lobbying an international government 
organization (IGO), the WTO. Globalization increasingly both shapes and is shaped by IGOs and NGOs. The 
world’s ever thickening economic, social, cultural, technological, environmental, and thus political ties provide 
IGOs and NGOs alike with an ever more potent role in shaping global politics. The interrelated Internet and 
global news revolutions have especially empowered NGOs. With the Internet, e-mail, Web sites, and CNN, 
NGOs can gather information, members, and allies, mobilize swarms to lobby governments, IGOs, 
corporations, and each other, and create news stories beamed instantly by CNN and other twenty-four–hour 
broadcasters to television viewers around the world.” 
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localista (pós-moderna) dos fenômenos globais. Todo este procedimento foi apontado na 

repercussão do debate modernidade/pós-modernidade nos estudos globais e na história global, 

nos tópicos anteriores. Ele pode ser evidenciado em As origens do mundo moderno de Robert 

Marks (2007). No prefácio, refletindo sobre as dificuldades de oferecer cursos de história 

global, ele afirma: 
Quando estudantes universitários fazem um curso introdutório sobre história 
dos EUA ou europeia, a maioria já conhece as linhas gerais da história. Não é 
assim com estudantes que fazem um curso de introdução à moderna história 
global. Se, nas aulas, eles chegam com qualquer conhecimento prévio sobre 
“a história do mundo”, ela, usualmente, inclui uma variação do que os 
europeus fizeram nos últimos cinco séculos. O problema é que o resultado de 
trabalhos de acadêmicos como [Andre Gunder] Frank e [Kenneth] Pomeranz 
demanda uma abordagem inteiramente nova – uma nova narrativa –, uma que 
não é centrada nos europeus. Adicionalmente, eu descobri, em duas décadas 
ensinando história asiática, que é uma boa ideia fornecer aos estudantes um 
breve panorama nas duas primeiras semanas de aula; assim, eles têm uma 
estrutura dentro da qual podem situar todo o novo material que estão 
aprendendo. Isto é o que eu penso que nossos estudantes em história global 
precisam, e isto é o que eu comecei a escrever: uma narrativa da formação do 
mundo moderno incorporando os resultados de novos (e algo iconoclásticos) 
conhecimentos (MARKS, 2007, p.x, tradução minha)372. 
 

A história do mundo – o autor não distingue história mundial de história global – precisa 

de uma nova narrativa. Essa história global não pode ser apenas uma extensão da perspectiva 

europeia. Neste sentido, é preciso multiplicar as vozes – Bentley (2006) diria globalizar a 

história – para produzir uma estrutura da história, em sua unidade e sincronicidade – Bentley 

(2006) diria historicizar a globalização. Desde tal estrutura Marks pode partir para investigar 

os casos particulares que, por sua vez, retroalimentam a estrutura; no mesmo sentido da 

interpenetração entre universalismo e particularismo apontado por Robertson (1991). A história 

global, que encara a humanidade como sujeito histórico, é a estrutura a partir da qual se pode 

iniciar o estudo de suas partes constituintes: a história de cada ser humano, de cada comunidade, 

de cada nação. Mediante esta estrutura, cada nova narrativa particular, cada novo conhecimento 

produzido pela globalização da história, cada nova voz reconhecida, em suma, pode ser situada 

na harmonia sincrônica de todas as outras vozes, narrativas, histórias. Dito de outra forma, esta 

                                                        
372  “When college students take an introductory U.S. or European history course, most already know the broad 

outlines of the story. Not so with students taking an introduction to modern world history. If they come to class 
with any background knowledge at all about ‘the history of the world’, it usually includes a variant of what 
Europeans had done in the past five hundred years. The problem is that the result of work by scholars like 
Frank and Pomeranz demands a wholly new approach — a new narrative — one that is not centered on 
Europeans. Additionally, I have found in over two decades of teaching Asian history that it is a good idea to 
provide students with a brief overview in the first two weeks of class so they have a framework within which 
to place all the new material they are learning. That is what I thought our students in world history needed too, 
and that is what I started to write: a narrative of the making of the modern world incorporating the results of 
new (and somewhat iconoclastic) scholarship.” 
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nova narrativa é uma metanarrativa pois somente enquanto tal ela pode lidar com o fenômeno 

histórico ‘globalização’, que é resultado da atuação da humanidade como um todo. 

Partindo deste diagnóstico, do efeito histórico global da ação da humanidade, uma das 

perguntas centrais na história ambiental de Marks é: como os seres humanos têm interagido 

com o meio ambiente? De onde a resposta básica é a exploração dos recursos naturais 

convertidos em recursos econômicos. “Quanto mais desenvolvimento econômico temos, mais 

nós mudamos a natureza” (MARKS, 2007, p.190, tradução minha)373. Segundo o autor, o 

resultado disto, sobretudo desde a Revolução Industrial, levou a um processo cumulativo que 

culminou no Grande Salto (Great Departure) da humanidade e na intensificação do impacto 

humano sobre a biosfera. 

Além disso, a relação entre economia e natureza é uma via de mão dupla: não só a 

exploração da natureza resulta em ganhos econômicos como também os impactos ambientais 

geram resultados econômicos e políticos inesperados. Seguramente, a perda da hegemonia 

ocidental e do próprio Estado-nação – enquanto tomador de decisões – estão diretamente 

vinculados ao modo como se tem empregado os recursos naturais ao redor do planeta. 

Historicizar a globalização em suas distintas fases implica em considerar o papel central da 

relação entre humanidade e meio ambiente – no interior da qual ela, enquanto espécie, está 

inexoravelmente inscrita (MARKS, 2007). 

Ao analisar o Grande Salto (Great Departure) no século XX, com seus três modelos 

econômicos predominantes – a saber, consumismo, producionismo e desenvolvimentismo – em 

comparação com as promessas para o século XXI, Marks (2007) afirma que: 
Na longa duração, então, a questão de quem será o “dono” do século XXI pode 
diminuir em importância à medida em que nossa relação com o meio ambiente 
da Terra cresce em significância. Pois não foi apenas a industrialização do 
mundo capitalista que contribuiu para o “Grande Salto”, mas também o 
producionismo do modelo comunista, o desenvolvimentismo da Índia e China, 
e o empobrecimento rural de grande parte do terceiro mundo. 
Intencionalmente ou não, nós estamos, todos, exaurindo a Terra (2007, p.194, 
tradução minha)374. 
 

Marks assim explicita, sem deixar margens para dúvidas, que “nós”, os seres humanos 

(a humanidade como um todo), estamos agindo historicamente, e o resultado tem sido péssimo 

para o meio ambiente e, consequentemente, para a humanidade. Não importa o modelo 

                                                        
373  “The more economic development we have, the more we change nature.” 
374  “In the long run, then, the question of who will “own” the twenty-first century may well shrink in importance 

as our changed relationship to the earth’s environment rises in significance. For it was not just the 
industrialization of the capitalist world that contributed to that “Great Departure,” but so did the productionism 
of the communist model, the developmentalism of India and China, and the rural impoverishment of much of 
the third world. Intentionally or not, we are all exhausting the earth.” 
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empregado, todos têm degradado a natureza. Talvez Lyotard (1988) estivesse com razão ao 

afirmar que os grandes heróis não existem mais, mas os grandes atores – os grandes perigos e 

o grande objetivo – se fazem presentes na metanarrativa de Marks (2007), talvez até mesmo os 

grandes vilões. 

Não obstante, o autor não finaliza seu livro com um tom sombrio. Ele apresenta uma 

estrutura narrativa em que os próximos capítulos, a serem escritos nos séculos por vir, podem 

ser construtivos e corretivos relativamente aos dois séculos precedentes – em especial no 

tocante à globalização da desigualdade inaugurada no século XIX e agravada no século XX. 
[...] nós nascemos no mundo moderno – um mundo com cerca de seiscentos 
anos de história, mas uma que ainda não se encerrou. Nessa medida somos 
todos participantes com as vantagens que lhes cabem, mas também com a 
desvantagem de não sermos capazes de nos vermos e ao nosso tempo tão 
claramente quanto alguém de duzentos ou trezentos anos no futuro poderá. 
Todavia, uma perspectiva histórica de longa duração de fato nos possibilita 
traçar algumas conclusões significativas sobre o passado e o presente, e fazer 
prognósticos seguros sobre o futuro (MARKS, 2007, p.205, tradução 
minha)375. 
 

O esforço de traçar uma perspectiva histórica de longa duração resulta da tentativa do 

autor de “sintetizar os resultados de recentes pesquisas históricas em uma narrativa global”, 

pesquisas de processos históricos pontuais, locais, particulares, mas cujas “realizações não são 

compreensíveis exceto em um contexto global. Assim, o todo – neste caso, o mundo e sua 

história moderna – é maior do que a soma de suas partes” (MARKS, 2007, p.199, tradução 

minha, grifo do autor)376. Apenas uma metanarrativa guarda em si potencial para esclarecer 

como o mundo globalizado, em que estamos inseridos, veio a ser. Somente uma narrativa de tal 

magnitude pode explicar como, e o quanto, a relação da humanidade com o meio ambiente 

mudou nos últimos seis séculos. A narrativa do autor também explicita os fatores que 

direcionaram os diversos projetos de globalização (capitalista, comunista, antiglobalização) e o 

modo como eles interferiram no aumento, diminuição, ou manutenção da desigualdade social 

em escala planetária. Assim, a interface na qual se instaura a escrita da história global é 

evidenciada no emprego de historiografias pós-modernas e pós-coloniais – particularistas – e a 

elaboração de sínteses ao molde das historiografias modernas – universalistas. 

                                                        
375  “Similarly, we were born into the modern world—a world with about six hundred years of history, but one that 

has not yet run its course. To that extent we are all insiders with insiders’ advantages, but also the disadvantage 
of not being able to see ourselves and our times as clearly as someone two hundred or three hundred years in 
the future might be able to. Nonetheless, a long-term historical perspective does enable us to draw some 
meaningful conclusions about the past and present and to make educated forecasts for the future.” 

376  “[…] to synthesize the results of recent historical research into a global narrative. […] achievements are not 
understandable except in a global context. The whole—in this case the world and its modern history—thus is 
greater than the sum of its parts.” 
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Peter Stearns também buscou, em sua obra Globalização na história mundial (2010), 

historicizar a globalização em uma metanarrativa resultante da síntese de pesquisas particulares. 

A estrutura de seu livro, bem como o foco da série Temas em História Mundial, lhe impulsionou 

a uma análise de pesquisas pontuais com cujos blocos o autor pôde construir um farol que 

lançasse luz sobre a dimensão histórica da globalização. O enredo, a teoria interpretativa, foi o 

contato entre as sociedades basicamente a partir do ano 1000, em que as fases – os anos 1000, 

1500, 1850, 1940 – marcavam o momento em que os contatos e a interdependência dos grupos 

humanos davam um salto qualitativo.  

Entre outras coisas, a globalização significou, desde sua fase embrionária, a 

intensificação de um sentido de humanidade compartilhada. 
No lado positivo, em adição aos novos produtos e à agitação, os contatos 
transregionais podem ter começado a criar certo sentido de humanidade 
compartilhada através das várias divisões políticas e religiosas que, 
obviamente, ainda marcavam o mundo. Foi também no século XIV que um 
observador chinês, Wang Li, pôde afirmar que, com os novos níveis de 
intercâmbio, “a civilização se espalhou por toda parte, não existem mais 
barreiras. (...) A irmandade entre as pessoas certamente alcançou um novo 
plano”. Um exagero, com certeza, como são algumas das afirmações mais 
otimistas sobre a globalização hoje. Mas o fato de que a noção poderia mesmo 
ser sugerida insinua um novo estágio nas interações humanas (STEARNS, 
2010, p.53, tradução minha)377. 
 

A partir do momento em que a interdependência transregional cresce, a percepção das 

diferenças culturais cresce, mas também cresce a percepção das semelhanças, o senso de 

humanidade. Na protoglobalização do ano 1000 – período de consolidação do ecúmeno 

afroeurasiático – na globalização de 1500 – com a circunavegação planetária e a inserção das 

Américas naquele ecúmeno – na fase global de 1850 – com a industrialização, o aumento 

populacional e as migrações globais – ou com a fase de 1940 – no pós-Segunda Guerra, em 

todas essas etapas a interação cresceu baseada nas semelhanças, ou em um espaço comum de 

humanidade, em que se negociavam as diferenças. Só pôde haver comércio entre o mar 

Mediterrâneo e o oceano Índico porque os grupos instalados em cada região não produziam a 

mesma coisa, e queriam consumir – ou revender – o produto do outro. Evidentemente, tais 

interações humanas, como aponta o autor, não foram sempre pacíficas, como um sentimento de 

                                                        
377  “On the plus side, in addition to new goods and excitement, trans-regional contacts might begin to create some 

sense of shared humanity across the various political and religious divisions that obviously still marked the 
world. It was also in the 14th century that a Chinese observer, Wang Li, could make the claim that with new 
levels of exchange, ‘civilization had spread everywhere, and no more barriers existed. (…) Brotherhood among 
peoples has certainly reached a new plane.’ Exaggerated, to be sure, as are some of the more optimistic claims 
about globalization today. But the fact that the notion could even be put forward might suggest a novel stage 
in human interactions.” 
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irmandade conquistada, tal como afirmou Wang Li no século XIV. Todavia, Stearns constrói 

uma narrativa em que o senso de humanidade foi decisivo para a história da globalização: a 

humanidade se configurou como o mínimo multiplicador comum, em que se multiplicaram as 

sociedades humanas. 

Contudo, não foram apenas as sociedades humanas que se multiplicaram, mas também 

as ameaças. A fase de 1500 inicia um novo estágio biológico, em que:  
[...] as populações globais se tornaram parte de um conjunto comum de 
doenças e resistências [...]. Mortes em larga escala começaram a desaparecer 
graças à experiência de contato global, mas as doenças contagiosas, com 
resultados de mortalidade menos terríveis, mas ainda assim significativos, 
ganharam novo impulso ao se espalhar de uma região a outra. Eis aqui uma 
nova unidade global em um sentido muito básico (STEARNS, 2010, p.67, 
tradução minha)378. 
 

Pelo menos desde essa etapa inicial da globalização a humanidade passou a ser 

ameaçada pela sua unidade, por aquilo que faz todo ser humano ser um indivíduo desta espécie. 

Stearns faz ver que, desde então, ela participa de um conjunto biológico de doenças e anticorpos 

promovidos pelos contatos interculturais e pela interdependência transregional. Partindo-se 

dessa narrativa é possível perceber que os grandes perigos não deixaram de existir e ameaçar a 

humanidade como um todo, seja a Gripe Espanhola (1918-1919), seja a Gripe Suína (2009), 

seja uma possível próxima pandemia379. Embora a humanidade tenha se tornado mais resistente 

em relação às doenças já existentes – que auxiliaram no extermínio de grupos humanos isolados 

–, a sua unidade global lhe conferiu um novo espectro de perigos, uma conclusão que ecoa a 

Teoria do Grande Colapso de Cioffi-Revilla (2006) – trabalhado no tópico 1.2. 

Todavia, este conceito de humanidade não pode ser pensado como uma base – ou seria 

uma força? – equalizadora e massificante que eliminaria as diferenças, algo próximo da ideia, 

comumente criticada pelos pós-modernos, de ocidentalização do mundo. Não foram apenas as 

ameaças que se multiplicaram, mas também a diversidade da cultura humana, das vozes da 

história. Pensando com Robertson (1991) e Featherstone (1998), a humanidade é o elemento 

universal que possibilita a existência manifestações particulares, ela só pode existir através dos 

grupos particulares, e estes só encontram sentido através do contato no universal, da 

interpenetração dos elementos. De modo semelhante a Nester (2010) e Marks (2007), para 

                                                        
378  “[…] global populations became part of a common pool of diseases and resistances […]. Massive die-offs 

began to disappear thanks to global contact experience, but contagious diseases, with less dreadful but still 
significant mortality results, gained new purchase by spreading from one region to another. Here was a new 
global unity in a very basic sense.” 

379  Sobre este tema conferir o livro editado pelo historiador Kenneth F. Kiple, The Cambridge World History of 
Human Disease, 1993. 
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Stearns (2010) a globalização, tendo a humanidade como seu sujeito histórico, produz efeitos 

que, por sua vez, alcançam a humanidade como um todo380. A partir deste conceito, histórico, 

da globalização o autor desloca o ocidente de sua posição privilegiada e o insere como apenas 

mais uma parte do mundo, uma parte da humanidade; como o fenômeno atua sobre o todo, é 

preciso investigar de que forma as outras partes são por ele afetadas: é preciso investigar 

processos históricos locais e inseri-los no contexto histórico global. Stearns esclarece este 

aspecto ao afirmar que: 
Primeiro, até mesmo o mais abrangente dos novos historiadores globais 
reconhece a importância de inter-relacionar reações e condições locais com as 
forças globais crescentes. De fato, balancear o local e o global é quase como 
um mantra nesta abordagem da história. A globalização obviamente afeta e 
limita a diversidade, mas não a apaga (2010, p.126, tradução minha)381. 
 

Stearns se refere aqui explicitamente à corrente da Nova História Global, encabeçada 

por Bruce Mazlish, com a qual ele estabelece uma relação crítica ao longo de sua obra, 

defendendo ainda a manutenção de uma prática conceituada enquanto história mundial. O que 

Stearns pretende sublinhar é a interconexão – trabalhada no primeiro capítulo – entre o local e 

                                                        
380  Neste sentido, o autor reflete sobre a novidade histórica da década de 1990 (o que corrobora o argumento do 

tópico 2.5 sobre o novo período histórico inaugurado no pós-Guerra Fria). Em se tratando especificamente dos 
meios de telecomunicação: “As ligações australianas se desenvolveram quase ao mesmo tempo do que os 
desenvolvimentos na Europa; e, em fins dos anos 1980, Japão, Singapura e Tailândia também ganharam 
conexões globais com a Internet. A China introduziu sua primeira capacidade em 1991. Com algum 
financiamento externo as conexões africanas se desenvolveram de meados dos anos 1990 em diante. 
Claramente, um novo sistema global emergiu com uma capacidade de troca de informações muito mais ampla 
[...] do qua jamais havia existido anteriormente. Houve, é claro, limitações a este aspecto da globalização 
tecnológica: países pobres desenvolveram links, mas com muito menos, e mais lentos, computadores, sua 
participação foi dificilmente completa. Outros países qualificaram sua participação introduzindo filtros de 
conteúdo nacional, um traço proeminente, por exemplo, do sistema chinês designado a fim de limitar qualquer 
impacto político de oposição. Vários tipos de “divisões digitais” continuaram a definir este aspecto da 
globalização, algumas vezes somando-se às desigualdades globais mais familiares. Entretanto, com o e-mail e 
a Internet (e, inaugurado pelo Japão em fins dos anos 1990, a habilidade de se conectar via celulares), as 
oportunidades para contatos pessoais, a interação acadêmica e de negócios, e outras formas de intercâmbio, 
expandiram além de qualquer coisa previamente imaginada na experiência humana” (STEARNS, 2010, p.131, 
tradução minha). 

“Australian linkages developed at almost the same time as developments in Europe, and by the late 1980s Japan, 
Singapore and Thailand also gained global Internet connections. China introduced its first capacity in 1991. 
With some external funding, African connections developed from the mid-1990s onward. Clearly, a new global 
system had emerged with far wider information exchange capabilities […] than had ever before existed. There 
were of course limitations to this aspect of technological globalization: poor countries developed links, but 
with far fewer and less high-speed computers their participation was hardly complete. Other countries qualified 
their participation by introducing national content filters, a prominent feature for example of the Chinese 
system designed to limit any oppositional political impact. Various kinds of “digital divides” continued to 
define this aspect of globalization, sometimes adding to the more familiar global inequalities. Still, with email 
and the Internet (and by the late 1990s, pioneered by Japan, the ability to connect via mobile phones), 
opportunities for personal contact, scholarly and business interaction and other forms of exchange expanded 
beyond anything previously imagined in the experience of the human species.” 

381  “First, even the most sweeping of the new global historians acknowledges the importance of interrelating local 
reactions and conditions with the mounting global forces. Indeed, balancing the local and the global is 
something of a mantra in this approach to history. Globalization obviously affects and limits diversity, but it 
does not erase it.” 



269 
 

o global. Para dar cabo destas duas dimensões – para balanceá-las, e agir em sua interface – é 

preciso acessar as duas escritas da história que as focalizam, a saber: a pós-moderna e pós-

colonial, de um lado; a (metanarrativa) moderna, de outro. 

Essa visão da globalização ressalta o quanto a história global está na interface entre o 

pensamento moderno e o pós-moderno, superando-os. O método de se fazer história global, 

neste caso a historicização da globalização, não pode prescindir jamais da pesquisa empírica, 

da investigação das partes que formam o todo. Então a historicização da globalização (produção 

de unidade, going global) necessita da globalização da história (produção de diversidade, going 

local) (BENTLEY, 2006). 

Além disso, se aproximando de uma abordagem paralela à de Mike Featherstone (1998), 

Stearns reconhece que a globalização afeta e limita a diversidade sem, no entanto, apagá-la. 

Aqui se pode retomar a imagem da humanidade como mínimo multiplicador comum, como 

produtora de diversidade. O modo pelo qual a globalização afeta e limita a diversidade se 

aproxima, reconhecidamente, do processo de ocidentalização e americanização do mundo, 

caracterizado pelo pensamento pós-moderno. Todavia, não se pode mais, após um contato com 

a bibliografia dos estudos globais, qualificar o processo de homogeneização cultural nestes 

termos, pois a ideia de ocidentalização e americanização carece de uma investigação histórica 

da globalização e de uma investigação antropológica dos processos de recepção e sincretismo 

cultural (FEATHERSTONE, 1997; FRIEDMAN, 1994). Neste sentido, retornando à análise de 

Stearns, agora a respeito da globalização cultural: 
A intensidade e alcance dos contatos globais inevitavelmente se espalharam 
em valores e crenças, modificando, sem apagar, as culturas locais de muitas 
pessoas. [...] As correntes culturais globais fluíram fortemente, mas não 
exclusivamente, dos EUA e, em menor medida, da Europa ocidental. É vital, 
entretanto, não exagerar as fontes ocidentais de culturas globais: o Japão 
também foi central para o entretenimento cultural (que, no começo do século 
XXI, compreendia o maior setor de exportação da nação em termos de valor), 
China, Brasil, Índia e muitos outros países também contribuíram ativamente. 
Em outras palavras, a cultura global moveu-se em várias direções, incluindo 
do, bem como para, os EUA. Os estadunidenses pegaram manias musicais da 
Europa, brinquedos e modismos de jogos do Japão, interesses médicos da 
China, estilos de filmes da Índia – a lista é longa (STEARNS, 2010, p.150, 
tradução minha)382. 
 

                                                        
382  “The intensity and range of global contacts inevitably spilled over into values and beliefs, modifying without 

erasing local cultures for many people. […] Global cultural currents flowed heavily, but not exclusively, from 
the United States and to a lesser extent western Europe. It is vital, however, not to overdo the Western sources 
of global cultures: Japan was also a key center for cultural entertainments (which by the early 21st century 
comprised the largest export sector for the nation in terms of value), and China, Brazil, India and many other 
countries contributed actively as well. Global culture moved, in other words, in several directions, including 
to as well as from the United States. Americans picked up music crazes from Europe, passionate toy and game 
fads from Japan, medical interests from China, and movie styles from India – the list was long.” 
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A dimensão cultural da globalização resulta de dois processos: de um lado, a 

homogeneização, de outro, a diversificação. Ambos são multidirecionais, não podendo ser 

traçada uma única fonte, seja um país ou região, da qual a cultura seria projetada e recebida 

passivamente pelos outros. Por mais que o fluxo cultural oriundo do ocidente tenha sido mais 

forte por um período – de hegemonia ocidental na fase moderna da globalização (HOPKINS, 

2002) – ele não foi exclusivo, tampouco foi forte o suficiente para impedir que outros fluxos 

culturais adentrassem as fronteiras ocidentais; demarcando assim, no pós-Segunda Guerra, a 

percepção do multiculturalismo nas sociedades ocidentais, e a caracterização dessas enquanto 

inseridas na condição pós-moderna (KING, 1991, FEATHERSTONE, 1998). Stearns (2010) 

faz questão de ressaltar o quanto os EUA foram alimentados de referências culturais de outras 

regiões e países, e de que modo isso contribuiu para formar um conjunto de elementos culturais 

que os EUA acabaram reexportando mundo afora. Se a globalização auxiliou a homogeneizar 

e padronizar algo como uma “cultura global”, ela expressa isso em manifestações culturais 

diversas: a música pop e os filmes hollywoodianos não são consumidos de forma idêntica em 

todos os países, pois eles são traduzidos e inseridos em tradições culturais prévias, a partir do 

qual passam então a fazer sentido (CUCHE, 1999; ARIZPE, 2001). 

De modo semelhante a Marks (2007), Osterhammel e Petersson destacam o momento 

em que a humanidade se percebeu como sujeito que interage com o meio ambiente. Em 

Globalização, uma breve história (2005) ela pode ser vista como um agente histórico. 
Pela primeira vez as pessoas começaram a despertar para o fato de que a Terra 
estava sendo perceptivelmente alterada pela atividade humana, especialmente 
pelo crescimento econômico e pela explosão populacional – por exemplo, 
somente no século XX os seres humanos passaram a ter uma influência maior 
na atmosfera da Terra do que os micróbios. Como os danos ambientais e a 
poluição eram causados localmente, eles foram percebidos, por muito tempo, 
como um fenômeno estritamente local. […] A partir dos anos 1960 o clima 
global tem sido discutido como um fenômeno global, e um importante ponto 
de inflexão veio com a Conferência sobre as Causas da Mudança Climática 
[…] em 1965. […] As pessoas se conscientizaram de que a vida na Terra 
estava sendo ameaçada não apenas pela possibilidade de aniquilação abrupta 
por uma guerra nuclear, mas também pela destruição do planeta através da 
exploração de seus recursos e da poluição ambiental. (OSTERHAMMEL, 
PETERSSON, 2005, p.138-139, tradução minha)383. 
 

                                                        
383  “For the first time, people began to wake up to the fact that the earth was being perceptibly altered by human 

activity, specifically by economic growth and the population explosion – for example, not until the twentieth 
century had humans ever had a greater influence on the earth’s atmosphere than have microbes. Because 
environmental damage and pollution were caused locally, they were perceived for a long time strictly as local 
phenomena. […] Since 1960s the global climate has been discussed as a global phenomenon, and an important 
turning point came with the Conference on the Causes of Climate Change […] in 1965. […] People were now 
aware that life on earth was threatened not only by the possibility of abrupt annihilation through nuclear war 
but also by the creeping destruction of the planet through the exploitation of its resources and environmental 
pollution.” 
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A partir da década de 1960 as consequências globais da ação local vão sendo 

evidenciadas pela mudança climática. Aqui, a humanidade que age historicamente, enquanto 

sujeito da globalização, não é a humanidade entendida enquanto gênero humano – aquilo que 

confere humanidade a um indivíduo – mas a totalidade da espécie. O impacto ambiental é 

causado por todos, estejam onde estiverem – no mundo capitalista, comunista ou terceiro-

mundista, como apontou Marks (2007). Some-se a esse grande perigo a ameaça nuclear e 

percebe-se o quanto o papel da humanidade na história da Terra mudou nos últimos milênios, 

especificamente a partir da Revolução Industrial e cada vez mais rápido nos séculos seguintes.  

Segundo Osterhammel e Petersson (2005), além de agir no sentido de originar grandes 

perigos, a humanidade também tem potencial para suscitar grandes oportunidades, para corrigir 

seu caminho ou minorar esses mesmos perigos: seja em conferências sobre o meio ambiente, 

seja em acordos diplomáticos para a redução dos artefatos nucleares, seja criando padrões 

globais que orientem ações locais promotoras do bem-estar, do desenvolvimento sustentável e 

dos direitos humanos – ações que, evidentemente, alcançaram graus diferentes de sucesso de 

acordo com o cenário internacional no momento de suas implementações. Em se tratando da 

Organização das Nações Unidas, que reúne muitos dos grandes objetivos, os autores afirmam 

que ela: “institucionalizou princípios como o conceito de autodeterminação e soberania 

nacional e a ideia de direitos humanos inalienáveis, transformando assim esses princípios 

potencialmente contraditórios em recursos políticos acessíveis a todos” (OSTERHAMMEL, 

PETERSSON, 2005, p. 120, tradução minha)384. 

A exposição da potencial contradição entre soberania nacional e direitos humanos 

inalienáveis abre espaço para a retomada do debate modernidade/pós-modernidade, 

especificamente sob a ótica da identidade cultural em diferentes camadas: a nacional e a global, 

esta que é formalmente garantida a todos seres humanos. Segundo os autores, a conquista da 

ONU foi no sentido de, ao mesmo tempo, respeitar a autonomia dos Estados-nação – modelo 

ocidental que foi exportado na fase moderna da globalização (1800-1950) (HOPKINS, 2002) – 

e garantir, no âmbito supranacional, direitos básicos aos seus cidadãos. Desdobrando um pouco 

mais a afirmação dos autores, a ONU recupera um ideal iluminista que foi defendido por 

aqueles que se alinhavam favoravelmente ao projeto moderno. Embora estejam mais 

preocupados com o fenômeno da globalização do que com a história da historiografia global, 

Osterhammel e Petersson deixam isso claro ao analisarem a relação entre universalismo e 

                                                        
384  “[…] institutionalized principles such as the concept of national self-determination and sovereignty and the 

idea of inalienable human rights, thus turning these potentially contradictory principles into political resources 
accessible to all.” 
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particularismo nos séculos XVIII e XIX. Enquanto que a historiografia setecentista “[…] 

assumia que toda a humanidade partilhava uma homogeneidade fundamental e que todas as 

civilizações eram aproximadamente iguais em valor” (2005, p.55, tradução minha)385, a 

historiografia oitocentista rejeitou essa orientação cosmopolita e deu uma guinada para o 

paroquialismo. 
O nacionalismo e a construção do Estado-nação fizeram a ideia iluminista do 
cidadão do mundo parecer antiquada na Europa. Mais do que nunca, a ciência 
foi alojada dentro do sistema universitário de cada nação. […] e a ‘história do 
mundo’ foi suplantada pelas histórias nacionais (OSTERHAMMEL, 
PETERSSON, 2005, p.74-75, tradução minha)386. 
 

A ação histórica europeia no século XIX não realizou o universalismo iluminista do 

projeto moderno elaborado no século anterior. Eis uma das bases do dissenso que fundamentou 

o debate modernidade/pós-modernidade. Enquanto os alinhados ao pensamento moderno 

separam a ‘ação’ do ‘projeto’, visando salvar este último, os pós-modernos não enxergam 

diferença entre uma coisa e outra, buscando desconstruir ambos. O processo de desconstrução 

pós-moderna focou também o sistema universitário, que foi claramente um dos principais 

promotores da modernidade; inclui-se aí a historiografia acadêmica paroquialista – como visto 

no capítulo 2. 

Retornando à narrativa de Osterhammel e Petersson (2005) a respeito da ONU, o que a 

organização fez foi adequar o humanismo universalista – expresso nos direitos humanos – à 

realidade global internacional, isto é, dividida politicamente entre Estados-nação que 

demandam autonomia e soberania sobre seus territórios e cidadãos. Todo este processo de 

implementação de acordos se deu no contexto do pós-Segunda Guerra, momento em que estes 

mesmos Estados-nação começaram a ser constantemente ameaçados por forças globais: novos 

atores históricos, novos protagonistas econômicos, novas identidades culturais e até mesmo por 

uma nova consciência. “Na segunda metade do século XX, mais e mais pessoas começaram a 

pensar em um contexto global” (OSTERHAMMEL, PETERSSON, p.145, tradução minha)387. 

A conjunção de todos estes elementos levou os autores a um diagnóstico que ecoa a 

caracterização de uma globalização multipolar, uma conjuntura supranacional qualitativamente 

distinta daquela que configurou o mundo na fase moderna da globalização (1800-1950), tal 

como definida por Hopkins (2002). 

                                                        
385  “[…] assumed that all of humankind shared a fundamental homogeneity and that all civilizations were 

approximately equal in value.” 
386  “Nationalism and nation-state-building made the Enlightenment’s idea of the world citizen appear antiquated 

in Europe. More than ever before, science was housed within the university system of each nation. […] and 
‘world history’ was superseded by national histories.” 

387  “In the second half of the twentieth century, more and more people began to think in a global context.” 
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No final do século XX o mundo inteiro foi afetado pelo multilateralismo “pós-
internacional”, que surgiu no ocidente e teve consequências mundiais 
seguidas da primeira Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa 
(1973-75), onde os direitos humanos, a cultura, e o meio ambiente foram 
discutidos em estreita ligação com a segurança internacional. […] O número 
de acordos internacionais nestes tópicos continua a crescer, bem como o 
número de atores não governamentais envolvidos na política internacional. 
[…] O que estes novos atores no palco da política mundial e as nações do 
mundo têm em comum é que eles pensam em termos globais quando se trata 
de abordar problemas e suas soluções (OSTERHAMMEL, PETERSSON, 
2005, p.142, tradução minha)388. 
 

Os novos atores não governamentais são tanto as ONGs quanto “suas contrapartes 

ilegais e imorais, nomeadamente, as redes de crime organizado e do terrorismo político” (idem, 

p.142, tradução minha)389. Atores que usufruem e/ou usurpam os canais globais para realizar 

suas metas, legais ou não. Este sistema pós-internacional, caracterizado pelos autores, mantém 

os atores tradicionais (Estados-nação) e insere no jogo novos, que complicam a atuação 

governamental e o cumprimento de seus objetivos. Igualmente, eles são resultado da 

emergência de identidades culturais não alinhadas ao Estado-nação, como fora o caso na fase 

moderna da globalização. Disso resulta, de um lado, os movimentos sociais legítimos – da 

mulher, do negro, pós-coloniais –, de outro, as máfias internacionais e os grupos terroristas. 

Não por acaso, diversos historiadores globais, que escreveram nos anos 2000, sublinharam a 

experiência do 11 de setembro de 2001. Segundo os autores, as narrativas históricas tradicionais 

não tinham capacidade explicativa suficiente para justificar um ataque terrorista no coração da 

América (NESTER, 2010). Era preciso uma nova história que desse sentido ao mundo pós-

Guerra Fria e ao seu sistema multilateral pós-internacional. 

O que fica claro nas declarações de Nester (2010), Marks (2007), Stearns (2010) e 

Osterhammel e Petersson (2005) é que há uma dimensão global do processo histórico – 

fenômeno que, junto com a globalização, foi observado somente nas últimas décadas – de onde 

surgem novas experiências, novos problemas, novas identidades culturais, e uma incipiente 

consciência global. A historiografia acadêmica tradicional, forjada no século XIX, por ser 

paroquialista, não consegue fornecer sentido histórico global, daí estes autores produzirem uma 

metanarrativa, cosmopolita, que pretenda dar cabo desta tarefa. 

                                                        
388  “By the end of the twentieth century, the entire world was affected by ‘postinternational’ multilateralism, which 

arose in the West and had worldwide consequences following the first Conference on Security and Cooperation 
in Europe (1973-75) where human rights, culture, and the environment were discussed in close connection with 
international security. […] The number of international agreements on these topics continues to grow, as does 
the number of nongovernmental actor involved in international politics. […] What these new actor on the stage 
of world politics and the nations of the world have in common is that they think in global terms when it comes 
to addressing problems and their solutions.” 

389  “their illegal and immoral counterparts, namely, the networks of organized crime and political terrorism.” 
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A tarefa desta corrente é, portanto, historicizar a globalização, ou seja, perceber a 

dimensão global do presente histórico e a forma como ele se constituiu no passado. Nesse 

sentido, Neva Goodwin, que contribuiu com a coletânea de Mazlish e Buultjens, afirma que: 

“[...] a história global é a estória […] sobre a raça humana como um todo. O historiador global 

apresenta estórias com as quais todos os humanos são convidados a se identificar, ao invés de 

estórias destinadas a incitar a consciência de grupo de alguns” (1993, p.29, tradução minha)390. 

É claro que, numa fase de globalização multicultural e multipolar – em que as vozes da história 

foram multiplicadas – não é nem um pouco fácil realizar tal empreendimento. Goodwin afirma 

que a história do todo não pode se restringir à história de suas partes, citando como exemplo as 

histórias de identidades culturais básicas de gênero, de grupos geográficos e de grupos étnicos. 
Estes três exemplos sugerem um pouco do que a história global não é. Ela não 
é geograficamente localizada; não é específica de gênero; não é a história de 
um grupo religioso ou étnico particular. Eles poderiam muito bem estar entre 
os temas da história global, mas apenas quando surgirem como parte de uma 
questão maior que é definida, em primeira instância, como global 
(GOODWIN, 1993, p.29, tradução minha, grifos da autora)391. 
 

A história global é a história do passado global da humanidade, na qual a história é 

apresentada de modo a que todos os seres humanos posam se identificar, encontrar sentido e se 

orientar diante das experiências globais, que crescem e se amontoam no mundo pós-Guerra 

Fria. O título da obra de Patrick Manning (2003) ecoa este objetivo: Navegando a história 

mundial: historiadores criam um passado global. Apesar de elaborar uma metanarrativa, a 

história global não exclui as narrativas particulares, como os três exemplos levantados por 

Goodwin; elas são inseridas no contexto mais abrangente como temas da história global, o que 

foi precisamente realizado pela série Temas em História Mundial organizada por Peter Stearns. 

Ainda, como Goodwin (1993) destaca, a história global não pode ser limitada 

geograficamente, ou culturalmente, pois isto resultaria num novo etnocentrismo travestido de 

história universal, tal como aconteceu com a metanarrativa moderna e seu eurocentrismo. A 

produção de uma metanarrativa que incorporou a experiência pós-moderna só pode ser feita 

mediante o controle meticuloso deste elemento. Ela não pode ser uma metanarrativa que fale 

apenas a voz do ocidente, ou do homem branco europeu. Assim, os temas da história global, de 

que fala a autora, servem para multiplicar as vozes a serem inseridas na metanarrativa, elas 

                                                        
390  “[…] global history is the story – or perhaps more realistically, a collection of stories – about the human race 

as a whole. The global historian presents stories with which all humans are invited to identify, rather than 
stories aimed to arouse the group consciousness of some.” 

391  “These three examples suggest some of what global history is not. It is not geographically localized; it is not 
gender specific; it is not the history of a particular ethnic or religious group. These could well be among the 
themes of global history but only when they emerge as part of some larger issue that is defined in the first 
instance as global.” 
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servem para globalizar a história, que é a primeira das duas tarefas desta corrente histórica – tal 

como foi trabalhado no tópico 1.1. Em síntese, ela serve para impedir que esta nova 

metanarrativa – agora global, não moderna – recaia no orientalismo, no suposto ocidentalismo, 

ou em quaisquer outros preconceitos etnocêntricos (VANHAUTE, 2009). 

Em se tratando do etnocentrismo e de histórias promotoras de identidades culturais 

particulares e exclusivistas, Eric Vanhaute destaca o papel da história global no combate às 

versões extremas do paroquialismo etnocêntrico. 
A história global estimula diferentes modos de se olhar e pensar sobre a 
história humana. Para começar, a história global é outra perspectiva; ela vai 
além de formas particularistas de pesquisa que focam em “eu e meu caso”. 
Isto pode variar do micro (grupo, região, nação) até o macro (civilização 
europeia ou ocidental). […] A história global quer conhecer quais escolhas 
são feitas e por quê. As respostas podem ser encontradas focando-se na 
jornada humana em sua integridade. Eis o porquê a história global cria novas 
metanarrativas, narrativas sobre humanos e a humanidade partindo de 
experiências locais, mas sempre buscando conexões, linhagens e padrões mais 
amplos (VANHAUTE, 2009, p.24, tradução minha)392. 
 

A história global avança na direção da supressão do etnocentrismo, e ela o faz 

considerando a história universalmente e produzindo uma historiografia cosmopolita, mais do 

que fora considerado e produzido, até então, pelas filosofias da história. A história global é uma 

metanarrativa, mas autêntica, sem se fixar na Europa ou no Ocidente. Ou pelo menos deveria 

ser. Como foi visto no tópico 1.3, com Nester (2010) e em menor medida com Marks (2007) e 

Osterhammel e Petersson (2005), a confecção de uma metanarrativa não eurocêntrica não é algo 

fácil de ser realizado, os autores, vez ou outra, incorriam em certos deslizes eurocêntricos; e até 

o pensamento pós-moderno produziu algumas críticas eurocentradas do eurocentrismo 

(FEATHERSTONE, 1997; BENTLEY, JOLLY, 2014). 

Um dos principais exemplos de uma historiografia paroquialista que, como Vanhaute 

pontua, focam no “eu e no meu caso”, e repudiam a alteridade que está fora, é o movimento 

Hindutva indiano. Trata-se de um relativismo cultural extremado que bebeu das fontes pós-

modernas e pós-coloniais – que afirmavam a validade em si das culturas, e que não precisavam 

de um centro moderno/ocidental para se afirmarem, se mantendo no determinismo local das 

                                                        
392  “Global history stimulates different ways of looking at and thinking about human history. To being with, world 

history is another perspective; it moves away from particularistic forms of research that focus on ‘me and my 
case’. This can vary from small (a group, region, nation) to large (European or Western civilization). […] 
World history wants to know which choices are made and why. Answers may be found by focusing on the 
human journey in its entirety. That is why global history creates new meta-narratives, narratives about humans 
and humanity starting from local experience but always looking for broader connections, lineages, and 
patterns.” 
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partículas de linguagem, como disse Lyotard (1988) – e engendrou implicações políticas, das 

quais a mais grave é a incapacidade do estabelecimento do diálogo intercultural.  

Em se tratando especificamente da relação desse movimento com os estudos subalternos 

(subaltern studies) na Índia, Iggers e Wang afirmam: 
A valorização do fragmento e do pré-moderno encontrou um endosso 
indesejável, porém não inesperado, nas forças religiosas-chauvinistas de 
direita representadas pelo movimento Hindutva, cuja ala política está no poder 
em vários estados indianos desde 2007. Enquanto o grupo Subalterno já se 
expressou e fez campanha contra esse movimento, vendo-o como um 
construto moderno de tempos pós-coloniais tardios, a direita religiosa achou 
muito fácil se apropriar da crítica subalterna do Estado-nação liberal e secular 
como uma importação ocidental alienígena à “tradição indiana autêntica” 
(2008, p.289-290, tradução minha)393. 
 

Os autores destacam que esse movimento político, etnocêntrico e religioso, se valeu dos 

argumentos pós-coloniais e pós-modernos para criticar o Estado-nação e o secularismo como 

ideais ocidentais, isto é, externos à realidade cultural e histórica indiana. Contra a história 

acadêmica, vista como mais um instrumento de dominação ocidental/moderno, eles defendem 

a mitografia como instrumento formador da identidade cultural indiana394. Além disso, valendo-

se do argumento do determinismo local, eles buscam reinstaurar práticas tradicionais que se 

chocam com os ideais de igualdade de gênero, de democracia e de convivência pacífica com a 

alteridade – em especial os muçulmanos indianos e paquistaneses. 

Sem querer aprofundar neste debate historiográfico, que já teve espaço em outra parte 

do trabalho, cumpre apenas destacar como os grupos intelectuais e os movimentos políticos 

sofrem influência mútua. Não se quer, em absoluto, afirmar aqui que os pós-modernos e pós-

coloniais são etnocêntricos e promotores de movimentos radicais pelo mundo; o que pretendi 

argumentar, ao trazer essa relação apontada por Iggers e Wang (2008), é o quão longe as 

implicações que o relativismo cultural extremado podem chegar, levando a mudanças não só 

na historiografia como na própria história, política e social, em contextos instáveis. Relativismo 

este que fora elaborado, no contexto pós-moderno, como instrumento de crítica e desconstrução 

do eurocentrismo travestido de história universal nos séculos XIX e XX. 

                                                        
393  “The valorization of the fragment and the pre-modern has found an undesirable but not unexpected 

endorsement in the right-wing religious-chauvinistic forces as represented by the Hindutva movement, whose 
political wing is in power in several of the Indian states as of 2007. While the Subaltern group had spoken out 
and campaigned against this movement, seeing it as a ‘modern’ construct of late postcolonial times, the 
religious right has found it all too easy to appropriate the Subaltern critique of the secular liberal nation-state 
as a Western import alien to ‘authentic Indian tradition’.” 

394  A este respeito, conferir o artigo de Ashis Nandy, History’s Forgotten Doubles, publicado na coletânea de 
Philip Pomper, World History, ideologies, structures and identities, 1998. 
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Cabe à história global, pelo menos enquanto projeto intelectual, fugir do universalismo 

eurocêntrico tanto quanto do relativismo particularista, que se desdobra em um relativismo 

epistemológico. Para fugir destes dois extremos ela deve atuar na interface entre uma escrita da 

história moderna e pós-moderna, incorporando elementos de ambas e superando seus aspectos 

problemáticos. Foi o que fizeram Iggers e Wang em História global da historiografia moderna: 
Finalmente, há duas preocupações que percorrem o livro e lhe dá certo grau 
de unidade; a primeira é nossa rejeição de abordagens eurocêntricas à história; 
a segunda é nossa defesa da investigação racional. […] Nosso livro busca 
desmantelar o preconceito da superioridade do pensamento histórico ocidental 
ao mostrar que houve, de fato, tradições de pensamento e escrita da história 
duradouras em todas as culturas com as quais lidamos. Nossa segunda 
preocupação é direcionada contra aquela parte da crítica pós-moderna da 
herança intelectual do ocidente que afirma que um estudo objetivo da história 
não é possível por que o passado não tem base na realidade objetiva, mas é 
um construto da mente ou de uma linguagem não referencial e que, portanto, 
toda escrita da história constitui uma forma de literatura imaginativa que não 
tem critérios claros para o estabelecimento da verdade ou falsidade dos relatos 
históricos. […] Uma de nossas preocupações é mostrar de que formas a 
história, em todas as comunidades culturais com as quais lidamos, é abusada 
na busca de agendas políticas, particularmente nacionalistas. Isto poderia levar 
a uma conclusão perturbadora de que toda a história é uma expressão de 
ideologia e que, assim, resulta em um relativismo epistemológico extremo. 
Mas se há um núcleo real para a história, se os seres humanos realmente 
habitaram o passado, como acreditamos, então há meios de abordar essa 
realidade, imperfeita e colorida como a percepção dela possa ser” (2008, p.15, 
tradução minha)395. 
 

Disto se segue que a história global atua na seguinte interface: 1) rejeição (pós-moderna) 

do eurocentrismo; daí a necessidade de se pesquisar a história global da historiografia, 

investigando outras tradições históricas para além da tradição ocidental; 2) defesa (moderna) 

da investigação racional. Esta última foi trabalhada também por William McNeill e Jerry 

Bentley (2005), em que ambos, assim como Iggers e Wang (2008), mantiveram firme a defesa 

moderna da pesquisa histórica, argumentando favoravelmente à possibilidade de acesso à 

                                                        
395  “Finally there are two concerns which run through the book and give it a degree of unity; the first is our 

rejection of Eurocentric approaches to history; the second our defense of rational inquiry. […] Our book seeks 
to dismantle the preconception of the superiority of Wester historical thought by showing that there were in 
fact long-standing traditions of historical thought and writing in all the cultures with which we deal. Our second 
concern is directed against that part of the postmodern critique of the intellectual heritage of the West that holds 
that an objective study of history is not possible because the past has no basis in objective reality but is a 
construct of the mind or of a non-referential language and that therefore all historical writing constitutes a form 
of imaginative literature lacking clear criteria for establishing the truth or falsehood of historical accounts. […] 
One of our concerns is to show in what ways history in all of the cultural communities with which we deal is 
abused in the pursuit of political, particularly nationalist, agendas. This could lead to the disturbing conclusion 
that all history is an expression of ideology and thus result in an extreme epistemological relativism. But if 
there is a real core to history, if human beings actually inhabited the past, as we believe, then there are ways of 
approaching this reality, imperfect and coloured as the perception of it may be.” 
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realidade histórica do passado e a construção de relatos históricos verdadeiros, passíveis de 

testes de veracidade mediante acesso às fontes. 

A relação entre relativismo cultural e relativismo epistemológico se dá pela assunção 

pós-moderna de que cada cultura tem a sua verdade, legitimada em si e por si, o determinismo 

local. Não haveria, portanto, uma verdade acima dos discursos de cada cultura, de cada 

ideologia. Diante desta afirmação pós-moderna os historiadores globais mantêm uma posição 

moderna, pois do ponto de vista da globalização – em que as culturas estão cada vez mais 

comprimidas e são obrigadas a dialogarem – o discurso relativista da verdade da cultura de cada 

um não permite a relação intercultural entre elas. No exemplo do Hindutva, a única forma de 

interação com a alteridade é a violência, discursiva ou efetiva; algo que se torna insustentável 

à medida em que a Índia interage com outros países, principalmente com a sua antiga metrópole, 

a Inglaterra. Uma escrita da história pós-moderna pode ser satisfatória para o Hindutva, para 

dar sentido a este movimento, mas ela não situa nem explica a condição da Índia no globo.  

Portanto, a manutenção do projeto pós-moderno do determinismo local não faz sentido 

num mundo globalizado – multipolar e multicultural – em que as culturas locais estão cada vez 

mais interdependentes. Coube aos historiadores globais então a criação de uma escrita da 

história distinta dos modelos moderno e pós-moderno, uma historiografia cosmopolita, que 

objetiva “[…] escrever ou abordar metanarrativas para a história global […] selecionar 

conhecimento acadêmico confiável e representar o passado de formas que possa promover 

conversas interculturais reconhecidas como úteis para o futuro da humanidade” (O’BRIEN, 

2006, p. 38). Trata-se de uma escrita da história que objetiva fornecer sentido para a 

humanidade como um todo, independente de qual parte dela cada indivíduo pertença; que 

promova uma identidade cultural global, a partir da qual as partes poderiam dialogar por 

pertencerem todas ao mesmo grupo: a humanidade. 
A história global conta a história do mundo como uma sociedade humana. É 
uma história complexa porque as fronteiras não estão dadas, como 
frequentemente é o caso nas histórias nacionais ou civilizacionais. É uma 
história complexa porque não há narrativa política, cultural ou econômica 
dominante. […] É uma história complexa porque não é estruturada para relatar 
eventos e listar grandes personagens, mas pela análise, comparação e 
interpretação. Finalmente, é uma história complexa porque ela não (re)cria 
outras narrativas mestras deduzidas de um esquema interpretativo singular. 
Ela pretende criar novas metanarrativas com uma visão grandiosa, uma 
ambição pretensiosa, mas com respostas que não são nunca absolutas ou finais 
(VANHAUTE, 2009, p.25-26, tradução minha)396. 

                                                        
396  “World history tells the story of the world as a human society. It is a complex story, because boundaries are 

not given, as is often the case in national or civilizational histories. It is a complex story, because there is no 
dominant political, cultural or economic narrative. […] It is a complex story, because it is not structured by 
reporting events and listing grand persons, but by analysis, comparison and interpretation. Finally, it is a 
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A história global superou as escritas da história moderna e pós-moderna. Tal superação 

deu-se pela incorporação do pensamento moderno na forma da defesa da metanarrativa, mas 

ciente dos problemas que sua versão moderna possuía, marcadamente seu eurocentrismo e a 

hegemonia do Estado-nação. A incorporação do pensamento pós-moderno está tanto na crítica 

do eurocentrismo do discurso moderno quanto na ênfase em relação ao particular, à identidade 

cultural de grupos não hegemônicos; com isso, a história global está ciente dos problemas éticos 

e epistemológicos de ideias universais, nomeadamente os direitos humanos, mas não deixa de 

buscá-los por também enxergar os riscos do relativismo cultural de matiz pós-moderno 

(MANNING, 2003; MAZLISH, 2006; JALAGIN, 2011). 

A historiografia pós-moderna não é uma historiografia para o Estado-nação, seus atores 

históricos são múltiplos: a classe trabalhadora, a mulher, o pós-colonial, o negro etc.; o 

importante é mostrar a profundidade histórica, orientada pelo paradigma paroquialista, de 

indivíduos ou grupos particulares, e não a submissão dos mesmos a uma força histórica 

universal, seja o Estado-nação, seja a civilização ocidental. Todas estas questões forneceram à 

história global meios de superar o eurocentrismo que marcou grande parte da história acadêmica 

até meados do século XX, e que continua a ameaçar o espectro crítico de toda historiografia 

global, não podendo, por isso mesmo, ser esquecido ou deixado de lado.  

A postura crítica do pensamento pós-moderno é o que permite à história global retornar 

ao pensamento moderno sem cair nas mesmas armadilhas do discurso eurocêntrico travestido 

de projeto humanista. Todavia, justamente por retornar ao projeto moderno, a história global 

pode prevenir-se das armadilhas pós-modernas do discurso do relativismo cultural extremado. 

Um dos principais argumentos pauta-se na distinção – exposta em Habermas (2000) e Giddens 

(1991) e não reconhecida pelos pensadores pós-modernos (Lyotard, 1988; Vattimo, 1996) – 

entre universalismo e eurocentrismo, e também entre modernidade e ocidente. Os autores dos 

estudos globais – Featherstone (1997) e Robertson (1991) – apresentaram evidências (com as 

quais a história global, Mazlish (1993) e Bentley (2005), concorda) de que, embora o discurso 

universalista não fora efetivado na prática histórica, sobretudo diante dos extremos do século 

XX, ele encontra possibilidades de efetivação nas sociedades atuais, e isto devido a duas coisas 

que não podem ser facilmente separadas: aos direitos humanos – promovidos pela ONU – e ao 

fenômeno da globalização (OSTERHAMMEL, PETERSSON, 2005). 

                                                        
complex story because it does not (re)create another master narrative deduced from a singular interpretative 
scheme. It aims to create new meta-narratives with a view that is grand, an ambition that is pretentious, but 
with answers that are never absolute or final.” 
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Assim, toda obra historiográfica global, que busque atender às carências de sentido 

atuais, tem considerado a dimensão global dos processos históricos e produzido uma 

historiografia cosmopolita, o que só pôde ser feito mediante superação das posturas anteriores, 

uma vez que elas possuem historicidades que não correspondem àquela do novo período 

histórico pós-1990. Por fim, vale ressaltar que a superação não implica um simples descarte dos 

pensamentos moderno e pós-moderno, ao contrário, ela implica a atualização deles face às 

questões fundamentais das sociedades inseridas no fenômeno da globalização, incorporando 

suas potencialidades para se pensar a atualidade e excluindo suas limitações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste trabalho busquei colocar em evidência uma corrente historiográfica que, embora 

tenha crescido nos últimos dez ou quinze anos, ainda é pouco conhecida entre os historiadores. 

Apesar de que o termo “globalização” ainda circula com facilidade na mídia, não perdendo seu 

fôlego desde os anos 1990, os historiadores, em geral, mantêm uma distância respeitosa sobre 

temas contemporâneos, temas de política internacional, “coisas do presente”; o argumento é 

sempre o mesmo: são assuntos deveras recentes que escapam à análise histórica. Quando não é 

este o caso, quando o historiador ousa investigar o presente, dificilmente ele será incentivado a 

abordá-lo em sua máxima abrangência, a empregar grandes estruturas, amplos processos, 

enormes comparações, como pontua Charles Tilly (1984). Ao historiador cabe a cautela, o 

cuidado, a fuga das generalizações. Tudo isso é resultado do desprezo que a disciplina histórica 

acadêmica aprendeu a cultivar, em seus anos de formação no século XIX, diante das filosofias 

da história do século XVIII. Enquanto a biologia e a geologia avançavam na macroanálise, a 

história se recolhia em sua abordagem paroquialista focada do Estado-nação; recusando assim 

o cosmopolitismo que foi constitutivo das tradições historiográficas pré-modernas, daqueles 

historiadores como Heródoto, Sima Qian, Ibn Khaldun, e diversos outros. Àqueles que ousaram 

manter viva esta tradição nos séculos XIX e XX, por vezes só sobrou o desprezo acadêmico, 

de uma disciplina que estava se formando e lutando por sua legitimidade. Desprezo este que se 

mantém vivo em pleno século XXI, o velho medo das especulações e generalizações das 

filosofias da história; para atestar sua vivacidade, sugiro dois exercícios: basta apresentar um 

trabalho sobre metanarrativa em qualquer congresso de história que este sentimento se 

evidencia, ou buscar por novas metanarrativas em livros e revistas de história, elas não estarão 

lá, isso é coisa do passado. Ou não. 

Como pretendi expor no capítulo 1, a partir da observação da globalização surgiu uma 

necessidade de um tratamento histórico deste fenômeno, cuja amplitude cobrava uma narrativa 

supranacional, que abrangesse o planeta e a humanidade como um todo, uma metanarrativa. 

Por se tratar de uma corrente histórica recente, a história global ainda está testando suas 

capacidades, elaborando suas teorias, limites, métodos e conceitos. Como Bentley (2006) e 

Hopkins (2002) apontaram, a primeira questão a ser respondida é se a história foi globalizada 

ou a globalização foi historicizada, de onde os autores retiraram a dupla tarefa dessa corrente: 

a primeira é globalizar a história, isto é, reconhecer a multiplicidade de vozes que fazem a 

história, na Europa, América, África, Ásia e Oceania, o que reflete a própria globalização que, 
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em seu aspecto tecnológico, possibilita a qualquer indivíduo, em qualquer parte do mundo, 

publicar um vídeo no YouTube e ser ouvido, fazer uma manifestação nas redes sociais a respeito 

de acontecimentos locais, que acabam repercutindo para além das fronteiras nacionais, gerando 

movimentos sociais como a Primavera Árabe397. A segunda tarefa é, justamente, historicizar a 

globalização, situando aquela multiplicidade e diversidade de vozes no tempo, conferindo 

sentido histórico a estas manifestações dispersas; apresentando, enfim, em uma história toda a 

diversidade que existe no palco global onde a humanidade atua. A este respeito, um exemplo 

digno de nota é o livro de John Wills Jr. 1688, o início da era moderna (1688: a global history) 

em que o autor, mediante pesquisa de arquivo em diversos países, reconstrói a história global 

deste ano específico, apontando como era a vida de diversas personalidades, tais como: a 

agitada vida cultural da freira Juana Inés de la Cruz, poeta mexicana; a situação social de doña 

Teresa numa Potosí que sustentava o poderio da coroa espanhola pela exploração da prata; a 

situação do Congo com Portugal pelo olhos de dom João Manuel Grilho, governante congolês; 

a proposta de Chambonneau, emissário francês, para a colonização africana, que fracassou 

naquele ano; e, por fim, Cornelia van Jijenroode, uma holandesa filha de mãe japonesa que 

viveu em Jacarta. A partir destas e de várias outras estórias Wills Jr. vai reconstruindo as 

estruturas sociais que configuravam o mundo no século XVII, desde a exploração da prata para 

ser vendida aos chineses em Manila, passando por tentativas fracassadas de colonização da 

África antes do século XIX; e chegando à presença comercial das Companhias de Comércio 

nas colônias europeias em todos os continentes. 

Voltando ao capítulo 1, todos estes elementos foram elencados nas obras selecionadas 

para exemplificar a primeira tarefa da história global. Com Gungwu (1993) viu-se a 

globalização do conceito de qiaoju (peregrinação) que deixou de designar uma experiência 

especificamente chinesa – em Singapura, de onde vem o autor, e em Manila, onde os migrantes 

chineses iam comprar prata retirada de Potosí, e em outros lugares do sudeste asiático – e passou 

a expressar uma condição humana. Com Barnet e Cavanagh (1993) foi possível apresentar o 

momento de transição das megacorporações de uma identidade nacional para uma 

supranacional, rompendo com o padrão histórico que vinha do período colonial da associação 

entre Estado e Companhias de Comércio. A partir da análise dos autores foi exposta a forma 

como o capitalismo global se desvinculou de interesses nacionais e passou a seguir seus 

                                                        
397  A este respeito, conferir o artigo de Thassio Borges Redes sociais foram o combustível para as revoluções no 

mundo árabe, publicado em Operamundi em 04/01/2012. Disponível em: << 
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/18943/redes+sociais+foram+o+combustivel+para+as+revolu
coes+no+mundo+arabe.shtml >>  
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próprios objetivos, deixando então de defender os interesses dos EUA, a não ser quando estes 

se coadunam aos interesses empresariais. Esta foi uma primeira indicação de uma teoria que 

orientou a escrita da tese, e não só no primeiro capítulo. Trata-se da teoria da globalização não-

linear de Hopkins (2002) que afirma que a globalização sofre alterações históricas que não 

podem ser facilmente representadas numa evolução linear. Além disso, e, mais importante ainda 

para o que se defendeu nos capítulos posteriores, a globalização pós-Segunda Guerra possui 

características que fazem paralelo com a globalização pré-moderna – ou protoglobalização 

(1600-1800) – nomeadamente sua multipolaridade e multiculturalidade. A não-linearidade da 

globalização também se percebe no fato de o fenômeno ser simultâneo, ou seja, ocorrer em 

todos os continentes ao mesmo tempo, quebrando a lógica eurocêntrica de uma ascensão do 

ocidente consoante à queda do oriente, como se a última fosse consequência exclusiva dos 

atores históricos europeus. A teoria de Hopkins (2002) foi exposta ainda no sentido de marcar 

a atual fase da globalização como pós-hegemonia ocidental, condição sem a qual não seria 

possível ouvir as outras vozes que foram globalizadas pela história pois, numa fase de 

globalização moderna, elas foram encobertas, silenciadas. 

Dois exemplos disso são John Lonsdale (2002) e Claudio Cioffi-Revilla (2006), cujos 

trabalhos foram elencados neste capítulo a fim de apontar interpretações históricas que confiram 

protagonismo a sujeitos não-ocidentais, evidenciando a historicidade da África e dos africanos, 

com o primeiro, e a origem quádrupla do sistema-mundo atual, com o segundo, de onde Cioffi-

Revilla (2006) deriva sua Teoria do Grande Colapso. Essa etapa do trabalho, que apresenta a 

história global aplicada na produção de diversidade e multiplicidade, foi finalizada com a 

pesquisa de Giráldez e O’Flynn (2006) em que os autores reúnem evidência que lhes permitem 

sustentar que a globalização teria começado em Manila no ano de 1571; momento em que o 

comércio global fora efetivamente instaurado pela demanda chinesa por prata retirada da 

América. O trabalho dos autores tem sido importante para enriquecer uma bibliografia que 

desconstrói a tese da queda do oriente, documentando os padrões de riqueza nos impérios 

asiáticos anteriores ao século XVIII, especialmente a China. Contribuição que põe em cheque 

o pretenso dinamismo comercial europeu e seu protagonismo na etapa pré-moderna da 

globalização, evidenciando ainda a situação periférica da Europa no comércio do Oceano 

Índico. Ao focalizar outros atores históricos – chineses, americanos, filipinos – os autores 

contribuíram para a globalização das vozes da história. 

No que tange a segunda tarefa da história global, Nester (2010), Marks (2007), Stearns 

(2010) e Osterhammel e Petersson (2005) produziram uma metanarrativa que historicizou a 

globalização. O primeiro o fez desde uma perspectiva dos EUA como promotores dos ideais 
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civilizacionais do ocidente, elencando os heróis da nação como herdeiros da cultura ilustrada 

europeia. Além disso, Nester (2010) tece uma narrativa antagônica em que os inimigos dos 

EUA foram a União Soviética, alguns maus presidentes, e, no despontar do século XXI, os 

inimigos ideológicos do comunismo chinês e do islamismo, ameaças ao mundo ocidental. Para 

além dessa ótica, o autor enxerga a globalização como uma extensão da modernidade, 

elaborando uma interpretação própria da teoria sociológica de Giddens (1991). 

Marks (2007), por sua vez, tencionou elaborar uma narrativa global e ecológica que 

sintetizasse às pesquisas mais recentes nos dois campos: no primeiro, foi fundamental sua 

argumentação sobre a Revolução Industrial – que ecoa as leitura de Giráldez e O’Flynn (2006) 

– e o fim do antigo regime biológico; no segundo campo, o autor apontou o Grande Salto da 

humanidade no século XX e as ameaças de que este salto pode ter sido maior do que a 

capacidade humana tem para se reequilibrar, gerando impactos ambientais que ameaçam a 

biosfera. Contudo, sua análise assume um caráter político e ético na medida em que o autor 

ressalta a relevância de obras como a sua que narram a história da humanidade para promover 

uma melhor compreensão do presente e possibilitar novas estratégias de construção do futuro. 

Uma preocupação ética que também foi encontrada em outros autores ao longo dos capítulos 

(NESTER, 2010; STEARNS, 2010; OSTERHAMMEL, PETERSSON, 2005; MAZLISH, 

2006; BENTLEY; 2014; McNEILL, 1998). 

Peter Stearns (2010) narrou a história da globalização a partir das preocupações próprias 

da corrente da história mundial, isto é, focando nos contatos interculturais e, com mais 

enfaticamente, nos padrões históricos que marcam a continuidade do fenômeno com suas etapas 

anteriores, dos anos 1000; 1500 e 1850. Estabelecendo uma relação crítica com a corrente da 

história global o autor buscou oferecer uma perspectiva da profundidade histórica da 

globalização diante da afirmação daquela corrente, encabeçada por Mazlish (1993), da 

novidade do fenômeno e da entrada da humanidade em uma época global. Assim, o que Stearns 

fez foi mostrar como a globalização flui de mudanças anteriores. A análise da obra do autor 

permitiu visualizar, mais uma vez, argumentos que corroboram a teoria da globalização não-

linear de Hopkins (2002), na medida em que Stearns (2010) aponta o fim da hegemonia 

ocidental e o confronto entre diversos projetos de globalização, para além do projeto capitalista 

liberal. 

Finalizando o capítulo 1, foi a vez de expor a reconfiguração analítica levada a cabo 

pelos historiadores alemães Osterhammel e Petersson (2005). Seu objetivo foi, a partir da 

conceituação da globalização como fenômeno histórico, reestruturar o modo como se enxerga 

e escreve sobre o passado humano. A globalização, tal como foi observada a partir de 1960, 
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não altera apenas os processos históricos a partir desta década, ela reformula a própria história 

e historiografia das décadas e séculos precedentes. Não por acaso os autores começam sua 

narrativa investigando as condições de possibilidade de um sistema-mundo pré-1500. Contudo, 

diferentemente de Marks (2007), Stearns (2010) e Nester (2010), os autores avaliam com maior 

cautela as condições globais no início do século XXI, eles tecem comentários com maior 

propriedade somente até a década de 1970, deixando em aberto as possibilidades dos anos 

seguintes que levaram, como eles disseram, ao terceiro milênio. 

No capítulo 2 foi a vez de apresentar uma história da historiografia tal como praticada 

pela história global; dito de outra forma, foi a ocasião de empregar os métodos e conceitos da 

história global para analisar a história da historiografia. Em primeiro lugar, a teoria que orientou 

a escrita deste capítulo foi a da tensão entre cosmopolitismo e paroquialismo como categorias 

historiográficas; ela pode ser encontrada em O’Brien (2006), Iggers e Wang (2008), Manning 

(2003) e mesmo nos trabalhos de William McNeill (1998). A partir dela foi possível perceber 

como as tradições históricas – chinesa, islâmica e ocidental – se equilibravam entre estes dois 

extremos, com autores ora produzindo historiografias paroquialistas, ora gerando 

historiografias cosmopolitas. No século XVIII – momento em que a globalização era multipolar 

e multicultural (HOPKINS, 2002) – pipocaram historiografias cosmopolitas inspiradas pelas 

experiências globais características do período, que inspiraram a história universal em diversos 

países europeus, e também a literatura universal, com Goethe como sua maior expressão 

(IGGERS, WANG, 2008). Foi a época de ouro da historiografia cosmopolita ou, como ficou 

conhecida na época, das filosofias da história; foi também a época do humanismo e dos ideais 

universalistas que seriam defendidos no futuro pelos autores inclinados com o projeto moderno. 

Dando prosseguimento ao capítulo, apontei como, no século XIX, o cientificismo e o 

nacionalismo emergiram e ganharam vigor, conferindo forças incomparáveis para as 

historiografias paroquialistas, promotoras do Estado-nação. No contexto de globalização da 

historiografia acadêmica três paradigmas europeus fizeram sucesso no ultramar: o positivista, 

o marxista e o historicismo; no século XIX eles foram influentes particularmente na América, 

no mundo islâmico, em especial no Egito e no Império Otomano, e no Japão (IGGERS, WANG, 

2008). Escrevendo a contrapelo desta história acadêmica, houve autores que continuaram 

explorando as potencialidades próprias da historiografia cosmopolita, particularmente na 

primeira metade do século XX, cujos destaques foram Spengler, Toynbee e H. G. Wells 

(COSTELLO, 1994).  

Desta tradição originou-se, nos anos 1960, a história mundial propriamente dita. A partir 

de então ela se consolidou como uma prática acadêmica, empregando os procedimentos e 
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métodos específicos da ciência histórica. No mesmo período, a história mundial se afastou um 

pouco do cosmopolitismo e passou a investigar temas específicos e pontuais da história. Diante 

disto, nos anos 1990, emergiu a história global como disciplina autônoma, separada de sua 

matriz histórico mundial. Com nomes como Jerry Bentley e Bruce Mazlish a história global 

teve condições de se expandir e ultrapassar as fronteiras nacionais características da história 

acadêmica, seja pela revista Journal of World History (1990) do primeiro, seja pelos congressos 

de história global, do segundo. Ambos criaram espaços – virtuais e físicos, institucionais e 

outros livres – para a discussão de tópicos de interesse dessa corrente histórica. 

No terceiro e último capítulo meu objetivo foi apresentar as características básicas do 

debate modernidade/pós-modernidade, documentar seus efeitos nos estudos globais nos anos 

1980 e evidenciar sua influência na formação da história global. É preciso ressaltar isto uma 

vez mais, pois minha tese depende da explicitação deste ponto: o debate modernidade/pós-

modernidade foi constitutivo da história global. Diversos foram os autores que passaram por 

este aspecto em suas respectivas histórias da historiografia dessa corrente, como Mazlish (1993) 

e O’Brien (2006). Mas argumentei que ele é central, decisivo, tanto para a compreensão da 

constituição disciplinar desta corrente quanto para a própria compreensão da historicidade da 

globalização. Por ter ajudado a moldar a corrente da história global ele forneceu categorias 

importantes para a compreensão histórica do fenômeno, nomeadamente, o universalismo e o 

paroquialismo. Além disso, por ter superado o debate, ela incorporou elementos de ambos os 

lados que se expressam na dupla tarefa da história global: a globalização da história em chave 

pós-moderna e a historicização da globalização em chave moderna. Fundamentalmente, e é 

onde o debate uma vez mais informa a constituição disciplinar da história global, essa corrente 

incorporou a metanarrativa como estratégia de escrita da história da globalização. 

Pensando com a teoria do cosmopolitismo/paroquialismo e em conjunção com minha 

tese do retorno da metanarrativa, argumentei no capítulo 3 que a mais cosmopolita forma de 

escrita da história é a metanarrativa: Nester (2010); Marks (2007); Stearns (2010) e 

Osterhammel e Petersson (2005) todos consideram, embora em diferentes graus, a humanidade 

como sujeito histórico da globalização. Como mostrei ainda no capítulo 2, a história mundial 

introduziu na academia, pela primeira vez, uma escrita da história cosmopolita. Tanto a história 

mundial quanto a história global (esta, em sua tarefa de globalizar a história) a partir de 1990 

são cosmopolitas: a primeira (depois que deixou as grandes sínteses de lado, ao se consolidar 

em 1990) é tópica, ela trabalha com temas; a segunda é cosmopolita ao criticar o paroquialismo 

engessado na constituição disciplinar da história, a saber, o paradigma do Estado-nação e o 

eurocentrismo (que é paroquialista ao travestir uma ontologia regional de discurso universal), 
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além disso ela multiplica as vozes da história, isto é, ela comunica, canaliza, as partes com o 

todo, o que só pode ser pensado pela articulação deste capítulo com o terceiro 

(ROBERTSON,1991). Já a história global (em sua tarefa de historicizar a globalização) 

emprega a forma mais cosmopolita de escrita da história: a metanarrativa. Neste sentido, a 

história global supera a incredulidade pós-moderna em relação à metanarrativa, é a partir disto 

que essa corrente histórica assume sua especificidade. Há outros aspectos de superação do pós-

moderno, mas que não são exclusivos da história global: como a defesa da razão emancipatória 

da humanidade, da capacidade de reconstrução histórica do passado e do acesso à sua realidade 

histórica (IGGERS, WANG, 2008; HOPKINS, 2002). 

Disto se segue que é possível estabelecer uma relação dialógica entre os pares de 

conceitos presentes em cada capítulo: global/local, no primeiro; 

cosmopolitismo/paroquialismo, no segundo; universalismo/particularismo, no terceiro. Eles 

possuem certas afinidades eletivas, mas não são intercambiáveis. O primeiro par expressa uma 

relação de mutualidade, assim como o terceiro, de modo que o debate modernidade/pós-

modernidade evidenciou – a Robertson (1991) e a Featherstone (1997) – a impossibilidade de 

se pensar um sem o outro: todo acontecimento global é localizado, todo acontecimento local 

pode se globalizar. Trata-se de conceitos que não são opostos, mas sobrepostos. O mesmo não 

acontece com o segundo par: cosmopolitismo e paroquialismo são duas categorias 

diametralmente opostas, quanto mais uma escrita da história se aproxima de um, mais ela se 

distancia do outro. Mesmo assim, elas são categorias inalcançáveis, nenhuma obra 

historiográfica é puramente cosmopolita ou exclusivamente paroquialista; o arquétipo, mais 

uma vez, é Heródoto e Tucídides. 

Retornando à reflexão que havia feito no começo destas considerações finais, o que 

pretendi com esta tese foi apresentar uma corrente historiográfica pouco conhecida e pouco 

debatida nos espaços acadêmicos. Talvez a escassez de debate sobre temas como a globalização 

e sua história seja fruto desse receio em abordar temas tão amplos e tão fáceis de recair num 

novo discurso eurocêntrico ou imperialista. O que os autores desta corrente sempre têm se 

perguntado é como avaliar o papel da Europa na história global sem recair numa narrativa 

eurocêntrica, mas também sem deixar de reconhecer a contribuição do continente no processo. 

O receio, por parte da academia, de lidar com este tema também vem de algo mais complicado, 

que não é a cautela de evitar ser eurocêntrico, mas o preconceito relativamente ao fenômeno da 

globalização. 

Cotidianamente, tanto dentro da academia quanto fora dela, a globalização é vista como 

aquilo que destrói as culturas locais, como fruto exclusivo de forças do capitalismo que impõe 
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seus parâmetros e suas regras para as frágeis culturas locais pelo mundo. Deste modo, estudar 

a história da globalização significa tão somente ver como este fenômeno tem terraplanado, 

padronizado, toda a diversidade e riqueza das culturas locais. No entanto, quando se deixa este 

preconceito de lado, quando se parte para uma autêntica abordagem científica da globalização, 

percebe-se que ela tem várias facetas, que causam efeitos diferentes em cada cultura local. 

Retornar ao velho argumento da globalização como ocidentalização do mundo – um argumento 

que quase poderia ter sido válido num momento muito específico da década de 1950, mas que 

não foi justamente em virtude do fim da globalização moderna e começo da globalização 

multipolar – é sustentar uma teoria da cultura que afirma ser a cultura ocidental mais poderosa, 

mais vigorosa e, por isso mesmo, mais capaz de sobreviver na seleção natural das culturas, 

eliminando as outras que são mais fracas.  

Ora, nada poderia ser mais eurocêntrico do que isto. Pode-se encontrar diversas 

manifestações globais de culturas locais que continuam vivas e mantendo seu protagonismo 

histórico, não a despeito, mas em virtude da globalização. Jonathan Friedman (1998), um 

antropólogo global, evidenciou como o consumo local de produtos do mercado global serviu 

como estratégia cultural de identificação, como um ato de autenticidade existencial de um grupo 

étnico da República Popular do Congo. Outro caso, mencionado pelo autor é o dos Ainus, uma 

minoria étnica que habita o norte da Ilha de Hokkaido no Japão. Segundo Friedman (1998) eles 

empregaram o turismo como estratégia de reforço de sua identidade cultural local, que até então 

estava fortemente ameaçada de ser engolida pela identidade cultural nacional japonesa. O 

turismo, uma das principais atividades comerciais da globalização multipolar e multicultural, 

resultou para esse grupo em meio de reforço de sua identidade local. Os sapeurs congoleses 

consomem produtos internacionais para se destacarem socialmente na sociedade nacional e 

local, os ainus mantém sua identidade cultural distinta da cultura japonesa através do turismo e 

do consumo de seus símbolos culturais. 

No contexto de globalização multicultural e multipolar, em que as identidades nacionais 

são ameaçadas pelas rachaduras de onde emergem identidades locais, pela profusão de novas 

identidades culturais no pós-Segunda Guerra, surge ainda os primeiros sinais de uma identidade 

cultural global, de cuja matriz podem ser retirados instrumentos e estratégias para a promoção 

de ideais comuns ao projeto moderno, ideais universalistas e promotores da humanidade. Não 

da humanidade civilizada, detentora do segredo do Progresso, do discurso eurocêntrico, mas 

sim a humanidade em suas infinitas configurações que, juntas, participam da construção 

histórica da globalização e deste espaço comum – o planeta Terra – de diálogo em que a 

comunicação intercultural pode ser instaurada. 
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*** 

 

Esta tese se concentrou na análise de histórias globais produzidas até 2010, de modo 

que não foi possível analisar em detalhe o que os autores dessa corrente teriam a dizer sobre as 

crescentes tendências nacionalistas na Europa, EUA e além. Seriam o Brexit e a escalada de 

programas de governo nacionalistas sinais do fim da globalização multipolar e multicultural? 

Estaríamos, nos últimos anos, retornando àquela globalização moderna (1800-1950) da 

supremacia da identidade cultural nacional?  

Talvez. Mas creio que é seguro afirmar, desdobrando o raciocínio de Hopkins (2002), 

que a globalização multipolar e multicultural continua; não sem ataques ferozes por todos os 

lados, é verdade, mas continua. O próprio Brexit não foi fruto de uma decisão unânime dos 

cidadãos do Reino Unido, e em todo lugar em que os programas nacionalistas crescem, a 

resistência a eles também aumenta. Outro dado que pode indicar a manutenção dessa forma de 

globalização é o elevado grau de interdependência entre os países, e entre os indivíduos; não só 

do ponto de vista material, mas também da identidade cultural, pensando com o conceito de 

qiaoju (GUNGWU, 1993). Talvez, só talvez, os movimentos nacionalistas sejam um ato de 

desespero diante da percepção da multiculturalidade inevitável dos Estados-nação, diante das 

vozes que, diferentemente do período da globalização moderna, não podem mais ser silenciadas 

tão facilmente, e mantidas do outro lado da fronteira domesticada. Talvez, em suma, seja um 

ato de desespero diante do fato de que a história não pode ser negada, e as dívidas históricas 

assumidas pelo ocidente, no período da globalização moderna, não podem deixar de ser pagas. 

Como Obinze, um imigrante ilegal nigeriano no romance Americanah, disse: 
O vento que soprava nas Ilhas Britânicas estava impregnado do cheiro do 
medo de quem pedia asilo, infectando a todos com o pânico de uma catástrofe 
iminente. Assim, esses artigos [de jornais nacionalistas] eram escritos e lidos, 
de forma simples e histérica, como se seus autores vivessem num mundo onde 
o presente não tinha ligação com o passado e nunca tivessem considerado que 
esse era o curso normal da história: a chegada em massa à Inglaterra de negros 
vindos de países criados pelo Reino Unido. Mas Obinze entendia. Só podia 
ser reconfortante negar a história daquela maneira (Chimamanda Ngozi 
Adichie, 2013, p.269). 
 

A crise de refugiados na Europa é uma crise da globalização moderna, do período em 

que acreditava-se que os Estados-nação eram uniformes, coesos, centralizados na identidade 

cultural nacional, e não ameaçados por identidades aquém e além dessa estrutura. O problema 

dos refugiados é um problema humano, por isso, somente uma metanarrativa global pode nos 

auxiliar a lidar com ele, bem como a mobilizar a história no sentido de evitar que ele se repita. 

Do ponto de vista ético dos historiadores globais – Marks (2007), Stearns e O’Brien (2006) –, 
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para a construção de um futuro melhor para a humanidade, cumpre agora cortar pela raiz estes 

brotos nacionalistas que surgem no mundo industrial, como disse Pepe Mujica. 
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