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“Tenho duas mãos e o sentimento do mundo”  

Carlos Drummond de Andrade 

 

A Revista Eletrônica Mundo Antigo nasce fazendo história... fazendo a história 

da passagem de “tempos antigos” para novos tempos numa região do interior do 

Brasil, mundializada pela mediação virtual deste periódico eletrônico, borrando os 

limites de tempo e espaço e, simultaneamente, tributário de tempo e espaço bem 

nítidos.  

Tempo de crescimento e re-fundação de uma grande universidade no interior, 

e espaço de criatividade e de profundas transformações. 

Mundo Antigo nasce da novidade da expansão, no interior do ERJ, de uma 

Universidade Federal, onde cinco novos cursos foram instalados, a partir de 2009. 

Processo de crescimento geométrico, em que um multiplicou-se por seis, com cinco 

novos cursos: Geografia, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Psicologia e História, 

sendo que os três últimos, embora recém-criados, foram pioneiros no lançamento dos 

primeiros periódicos eletrônicos da Universidade Federal Fluminense no interior do 

estado.  

Essa iniciativa é tributária do presente esforço de ampliação da integração do 

interior do país no território da criação intelectual e acadêmica, ou, em outras 

palavras, da construção do futuro da descentralização e da regionalização do ambiente 

intelectual acadêmico brasileiro. Tudo isto, ao mesmo tempo em que vai ao encontro 

da demanda de fomento e dinamização de localidades e regiões fora das metrópoles 

históricas, faz justiça às potencialidades inscritas nos mais distantes rincões do país e 

resgata as diversas pequenas grandes histórias que compõem o patrimônio cultural e 

social da nação, presentes em todos os lugares, onde tempos e espaços diversos 

compõem o mosaico de uma nação complexa, primitiva e cosmopolita.  

Não é possível um desenvolvimento descentralizado e equitativo sem uma 

produção intelectual, científicia e acadêmica descentralizada, que seja o corolário de 

um processo histórico de construção de saberes, práticas, hábitos, tradições e 
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rupturas, inovações e criações assimétricas e heterogêneas, na dimensão 

socioespacial. 

Por tudo isso, trata-se de uma rica iniciativa, porque carrega na sua concretude 

presente o simbolismo das possibilidades históricas de construção de um futuro a 

partir do amálgama das diferentes histórias e trajetórias, representada pelo trabalho 

de jovens professores, recém-integrados no sistema federal do ensino superior, 

oriundos de diferentes municípios estados e regiões do país, que vêm fundir suas 

vivências e seus saberes com as vivências e saberes locais/regionais. Ao fazer isso, 

prestam reverência e se engajam na dinamização intelectual e acadêmica de uma 

região do interior, construindo uma revista enquanto tecem o próprio curso de 

História, ambos inseparáveis e a se reforçar mutuamente. 

A Mundo Antigo é vinculada ao NEHMAAT-Núcleo de Estudos de História 

Medieval, Antiga e Arqueologia Transdisciplinar, do Curso de História do Depto. de 

Fundamentos das Ciências da Sociedade – Instituto de Ciências da Sociedade e 

Desenvolvimento Regional/UFF-Universidade Federal Fluminense/Polo Universitário 

de Campos dos Goytacazes, no norte do Estado do Rio de Janeiro, e coordenada por 

uma equipe liderada pelo Prof. Dr. Júlio Cesar Mendonça Gralha e que tem como 

colegas os profs. Drs. Fabrina Magalhães e Leonardo Soares. 

A eles, nós, que fazemos parte da história desta unidade universitária há vários 

decênios, agradecemos por essa contribuição ao fortalecimento dessa casa de 

educação superior, por ajudar a transformar sonhos de futuro em presente de 

realização, trazendo reflexões sobre um tempo pretérito, diante do qual ainda nos 

encontramos perplexos, tal como a personagem de Guimarães Rosa, quando diz ... “o  

passado é que veio até mim, como uma nuvem, vem para ser reconhecido; apenas não 

estou sabendo decifrá-lo”.  

 
Prof. Dr. José Luis Vianna da Cruz 

Ex-Diretor e Coordenador do Projeto de Expansão do PUCG 2008-2012 
Depto. de Ciências Sociais 

Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional 
UFF-Universidade Federal Fluminense - Polo Universitário de Campos dos Goytacazes 


