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MINICURSO “HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIAS COMPARADAS: 

BRASIL E MÉXICO NOS SÉCULOS XIX E XX” 

 

 

Dr. Alfredo Nava Sánchez 

 

 

Introdução 

 

A história já não é a ciência dos feitos do passado –de fato, não é mais o Passado–, ou o lugar  

da erudição que desfrutava das descrições dos acontecimentos. Nestes tempos é uma 

autoridade questionada. Pouco a pouco os historiadores tem deixado seu lugar de privilegio 

entre as reflexões de outras disciplinas humanistas, e essa perda tem uma relação contígua aos 

questionamentos ás ideias mais tradicionais de verdade e realidade. As discussões da 

antropologia, da sociologia ou da linguística sobre aqueles conceitos tem muita 

responsabilidade desse desprestigio. Contudo, aquela é somente uma forma de fazer história 

ainda que seja a mais conhecida e utilizada. 

     A história hoje é um exercício variado, tem mais de uma maneira de fazer seu 

trabalho: produzir conhecimento do passado. O problema no meio dessa diversidade é como 

definir a história e, portanto, também a historiografia, assim como estabelecer as fronteiras 

entre as duas.  Estudos mais recentes têm deixado de falar da historiografia como a biografia 

de quem escreve história. Alguns deles argumentam que se pode definir como uma história da 

história. Mas neste ponto nos voltamos ao problema anterior sobre como definir a própria 

história.  Frente a esses problemas,  como falar de uma historiografia comparada? 

 Este minicurso tem como uma problemática importante a definição da história e da 

historiografia.  Se propõem um olhar que entende a história como uma disciplina da diferença, 

muito perto do significado mais tradicional da antropologia, o seja, como “ciência” que estuda 

a diferença entre as culturas. A história seria também um estudo da diferença mas daquela que 

produz o tempo.  Se a antropologia tem comumente uma dimensão sincrônica dessa análise da 

diferença, a história se concentraria naquela cronológica.   
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 A proposta  de uma historiografia comparada que inclua essa definição da história 

resultaria numa mistura como a antropologia, o seja, abarcaria também um estudo síncrono, 

que teria que considerar a comparação quase como um trabalho antropológico.     

 

 

Objetivos: 

• Conhecer a configuração da história comparada como um objeto de estudo da história 

• Discutir os conceitos de história e historiografia  

• Propor uma historiografia comparada como um exercício de história antropológica 

 

Metodologia 

As aulas serão divididas em dois momentos. Uma primeira parte, onde o professor fará uma 

exposição dos conteúdos principais da sessão e proporá alguns pontos para posteriormente 

discutir. A segunda parte, estará dedicada a essa discussão, naquela serão também inseridos os 

temas mais importantes das leituras correspondentes.     

 

 

PRIMEIRA PARTE: HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA, ALGUNS TEMAS TEÓRICOS E 

METODOLÓGICOS  

 

I. A configuração da História Comparada  

 

Textos para discussão: 

Barros,  José D’Assunção, “História Comparada: Um novo modo de ver e fazer a História” 

Revista de História Comparada , Vol.1, Núm.1, Jun.2007, pp. 1-30. 

Bloch, March, “Para uma história comparada das sociedades europeias” em História e 

historiadores, Lisboa, Teorema, 1998, pp. 119-150.    
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II. Uma  perspectiva alternativa da história e a historiografia  

 

Textos para discussão: 

Mendiola, Alfonso, “El giro historiográfico: la observación de observaciones del pasado”, 

Historia y grafía, No. 15, 2000, pp. 181-208.  

 

Zermeño, Guillermo,  “¿Cómo reescribir la historia de la historiografía? Prolegómenos para 

una historia de la verdad en la historia”,  História da historiografia, N.17,  abril 2015,  pp.  

347- 361.   

 

 

III. Uma historiografia comparada como uma história das diferenças (História 

antropológica)  

 

Texto para discussão: 

Sahlins, Marshall, “A Guerra da Polinésia com apologias a Tucídides em História” e Cultura: 

Apologias a Tucídides, Rio de Janeiro, Zahar, 2006, pp. 9-121.   

 

 

 

SEGUNDA PARTE: UM ENSAIO DE HISTORIOGRAFIA COMPARADA, BRASIL E 

MÉXICO, SÉCULOS XIX E XX 

 

I. O surgimento da nação e o surgimento da “história” (século XIX) 

Textos para discussão: 

Medeiros, Bruno Franco,  “Leituras do passado colonial e narrativas sobre o Brasil nas 

primeiras décadas do século XIX: a contribuição francesa”, História da Historiografia, 

Núm.4,  Março, 2010, pp. 88-103 

 

Zermeño, Guillermo,  “história/História na Nova Espanha/México (1750-1850)”, História da 

Historiografia, Núm.4,  Março, 2010, pp.37-74 
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II. Os tópicos da discussão (séculos XIX-XX) 

Textos para discussão: 

Turin, Rodrigo, “Uma nobre, difícil e útil empresa: o ethos do historiador oitocentista” História 

da historiografia, N.02,  março 2009, pp. 12-28. 

 

Zermeño, Guillermo, La cultura moderna de la historia: una aproximación teórica e historiográfica, 

Ciudad de México, El Colegio de México, 2002.  

 

 

III. Em direção da profissionalização da história (século xx) 

Textos para discussão: 

Dantas, Carolina Vianna, “De Zumbi a José do Patrocínio: a construção de uma história 

nacional e republicana nas primeiras décadas do século XX”, História da historiografia, 

N.08,  abril 2012, pp. 126-150 

 

Pérez Monfort, Ricardo, “Representación e historiografía en México 1930-1950. "Lo 

mexicano" ante la propia mirada y la extranjera” Historia mexicana,  vol. 66, núm. 4 

(264), pp. 1651-1694.  

 

 

 

 


