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Ementa

Consolidada no século XIX, durante a formação dos Estados nacionais, a expressão "época moderna" passou a compreender,
com poucas variações regionais, o período da história do Ocidente que ia do fim do século XV ao fim do século XVIII. No caso
americano, a "época moderna" era o sinônimo de período colonial, cujo princípio era dado pela efetiva colonização europeia e o
término pelas independências e surgimento dos Estados nacionais. Em ambos os casos, o recorte forjava uma unidade de
sentido protagonizada pela história europeia, cuja origem era dada pelo Renascimento (vitória do racionalismo), passava pela
Reforma Protestante (vitória do individualismo) e era coroada pelo Iluminismo (vitória do empirismo). Nessa perspectiva, a
época moderna foi compreendida como um período de transição, responsável por construir a modernidade, encarnada nos
Estados nacionais. A história escrita a partir de então organizou-se por pressupostos, como: 1) o eurocentrismo e o paradigma
da excepcionalidade da história europeia e do Ocidente; 2) a projeção de um enquadramento nacional como ponto de
observação privilegiado para o passado; 3) a visão teleológica da Época moderna como sucessão linear de etapas em direção à
constituição do Estado moderno, a forma "necessária" para a concretização da ordem democrática liberal.
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