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As abordagens amplas dos processos históricos voltaram a ganhar peso nas pesquisas acadêmicas depois de quase duas
gerações de ostracismo intelectual. Com a popularização do termo globalização na década de 1990 e a Crise Financeira
Internacional de 2008, os historiadores estão se interessando de novo no estudo de mudanças sociais em larga escala na longa
duração (Kocka 2016). Para tanto, têm buscado nas diversas modalidades da história comparada o quadro conceitual e o
procedimento metodológico necessários à organização do conhecimento social em grandes escalas espaço-temporais (Conrad
2016; Belich, Darwin, Frenz, Wickham 2016).

Este curso atende à demanda crescente por grandes abordagens nas Ciências Sociais desenvolvendo uma modalidade de
história comparada teórico-metodologicamente baseada na teoria marxista do valor: a História Global do Valor (HGV). Baseada
na releitura crítica da perspectiva do sistema-mundo e na teoria marxista do valor, a HGV tem por objetivo identificar e
esclarecer as múltiplas relações espaço-temporais entre trabalho assalariado e outras formas de trabalho no capitalismo no
longo século 19.

O curso possui cinco módulos. O primeiro apresenta o programa original da perspectiva do sistema-mundo para o estudo do
capitalismo. O segundo, as críticas que lhe foram feitas nos campos da nova história econômica, do marxismo político, da
sociologia histórica e das relações internacionais. O terceiro, o subsequente refinamento metodológico da perspectiva do
sistema-mundo por Philip McMichael, Dale Tomich e Giovanni Arrighi. E quarto, a teoria marxista do valor em suas dimensões
espaço-temporais. E o quinto, a formulação teórico-metodológica de uma História Global, a História Global do Valor (HGV).
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