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Ape nas re cen te men te a his tó ria con ce i tu al co me çou a ser um cam po de 
in ves ti ga ção pro mis sor na pes qui sa his tó ri ca bra si le i ra. Prova dis so, mes mo que 
par ci al, é que ape nas em 2001 se fez a tra du ção do li vro Crí ti ca e cri se de Re i nhart 
Ko sel leck, a fa mo sa tese do au tor pu bli ca da ori gi nal men te em 1959, e em 2006, 
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de seu gran de livro Fu tu ro pas sa do: con tri bu i ção à se mân ti ca dos tem pos his tó ri cos, 
ori gi nal men te um con jun to de en sa i os re u ni dos em li vro em 1979, com os qua is 
o au tor se tor nou uma re fe rên cia in ter na ci o nal nos es tu dos so bre a his tó ria con
ce i tu al. Tudo in dica que o mo men to tem sido fér til para que ocor ram as prime i 
ras apro pri a ções des te im por tan te au tor nos es tu dos his tó ricos de sen vol vidos no 
Bra sil nes te cam po de pes qui sa. 

Mu i to em bo ra João Fe res Jr. tenha defendi do seu PhD nos Esta dos Uni 
dos (pes qui sa equi va len te ao dou to ra men to no Bra sil), a par tir de sua es ta dia de 
oito anos em Nova York, após de fender sua dis ser ta ção de mes tra do em fi lo so fia 
po lí tica na Uni camp, seu tra ba lho foi um exem plo de uso bem-su ce di do da obra 
de Re i nhartKo sel leck para fa zer uma his tó ria con ce i tu al do ter mo La tin Ame ri ca. 

Des de 2003 Fe res Jr. é profes sor de ciên cia polí ti ca no Insti tu to Uni ver 
si tá rio de Pes qui sas do Rio de Ja ne i ro (Iu perj), e em 2004 sua tese re ce beu o prê 
mio de melho res te ses do ano no concur so da Edusc-Anpocs, na área de Ciên cia 
Po lí ti ca, cuja fun ção é tor nar pú bli cas as pes qui sas com o fi nan ci a men to in te gral 
de sua pu bli ca ção. No Bra sil, é um dos co or de na do res do pro je to de His tó ria 
Con ce i tu al Com pa ra da do Mun do Ibé ri co, que in clui qua tro ou tros pa í ses 
(Espa nha, Argen ti na, Co lôm bia e Mé xi co), e há cin co anos co or de na, com Mar 
ce lo Jas min, o gru po de His tó ria das Ideias e Con ce i tos Polí ticos, que tem pro
mo vi do en con tros re gu la res para a dis cus são de as pec tos me to do ló gi cos e de 
ques tões cru ci a is da his tó ria con ce i tu al. 

Por essa e por outras ra zões, seu tex to é um bem-su ce di do exem plo de 
uso crítico da obra de Re i nhart Ko sel leck para ela bo rar uma his tó ria con ceitual 
de La tin Ame ri ca. Diz ele, para jus tifi car tal es tu do, que: 

Os ter mos usa dos para iden ti fi car po vos, cul tu ras e re 
giões do mun do têm sido, nos úl timos tem pos, su je i tos à re vi são crítica. 
Isso é par ti cu lar men te ver da de i ro na so ci e da de ame ri ca na, em que os te 
mas do mul ti cul tu ra lis mo e do res pe i to à di fe ren ça se tor na ram can den 
tes (...). É in te res san te no tar, con tu do, que al gu mas de no mi na ções ét ni 
cas es ca pam des sa onda re vi si o nis ta. Pro va vel men te isso se deu por que 
elas não são ex pli ci ta men te in sul tan tes. Esse é o caso de La tin Ame ri ca, 
um ter mo am pla men te usa do no in glês con tem po râ neo e que, por tan to, 
pa re ce ter pas sa do no tes te do po li ti ca men te cor re to da so ci e da de ame ri 
ca na. Entre tan to, acre di to que o con ce i to de La tin Ame ri ca tem sido de 
fato um ins tru men to de re pre sen ta ção dis tor ci da da que les que os ame ri
ca nos per ce bem como La tin Ame ri cans e, con sequen te men te, um meio 
que con tri bui para o tra ta men to as saz de si gual his to ri ca men te dis pen 
sa do a essa gente, tan to àque les que vi vem no sul do Rio Gran de quan to 
àque les que vi vem nos EUA como imi gran tes “la ti nos”. (p. 9-10) 
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Nes se sen ti do, sua pes qui sa pro cu rou cir cuns cre ver o que quer di zer La
tin Ame ri ca e quais seus usos no in glês ame ri ca no. Com base na aná li se dos prin 
ci pa is sig ni fi ca dos atri bu í dos ao ter mo, tan to na lin gua gem co mum quan to “nos 
tex tos pro du zi dos por es pe ci a lis tas das ciên ci as so ci a is”, de fi niu a se guin te tese 
para a sua pro pos ta de in ves ti ga ção: 

(...) de que La tin Ame ri ca tem sido de fi ni da no in glês 
ame ri ca no, tan to na lin gua gem co mum quan to nos tex tos es pe ci a 
lizados, como o opos to de uma autoima gem glo ri fi ca da da Ame ri ca (...) 
de mons tra rei essa tese atra vés de um ex pe ri men to se mân ti co par ci mo 
ni o so que re quer ape nas um mí ni mo de in for ma ção his tó ri ca (...) tra ta 
rei de mos trar que, no in glês usa do hoje em dia, há uma as si me tria fun 
da men tal en tre a per cep ção do Eu co le ti vo ame ri ca no e do Ou tro La ti no 
Ame ri ca no. (p. 10) 

Para de mons trar ade qua da men te sua tese, Fe res Jr. pre o cu pou-se ini ci 
al men te “com a pro cu ra de um ter mo se man ti ca men te as si mé tri co ao con ce i to 
de La tin Ame ri ca em in glês”. Como ele ex pli ca, nem North Ame ri ca, que pos sui 
um ca rá ter mais ge o grá fi co, nem Anglo-Sa xon Ame ri ca, com ma i or li ga ção 
linguís ti ca, for mavam cor res ponden tes as si mé tri cos ade qua dos à com pa ra ção 
com La tin Ame ri ca, o que foi ave ri gua do com o ter mo Ger ma nic Ame ri ca, ou Teu-
to nic Ame ri ca. Mes mo que de uso cor ren te no sé cu lo XIX, após as guer ras mun di 
a is das pri me i ras dé ca das do sé cu lo XX este ter mo en trou em de su so. No en tan 
to, ele é um ter mo as si mé tri co mais per ti nen te que Anglo-Sa xon Ame ri ca (que é 
de uso mais cor ren te na lín gua nor te-ame ri ca na hoje) por tra zer “co no ta ções ra 
cis tas cla ras”. “Mas se essa in tu i ção está cor re ta, se La tin Ame ri ca tam bém é um 
ter mo cha ve de um dis cur so ra cis ta, esse dis cur so deve ter uma na tu re za di fe ren
te do pan ger ma nis mo ou do an glo-sa xo nis mo, pois não apa re ce de ma ne i ra ex 
plí ci ta”. De modo que uma “tese au xi li ar des se tra ba lho é a de que o dis cur so das 
ciên ci as so ci a is contribui para esse ocul ta men to” (p. 13). 

A for ma cla ra e di re ta com que o au tor faz a ex po si ção de sua tese na pes 
qui sa tal vez ocul te, num pri me i ro olhar, o tra ba lho ár duo e can sa ti vo que sua 
com pro va ção acar re tou, ain da que a ma ne i ra com que ele de mons tra seus ar gu 
men tos pos sa pa re cer “óbvia”. Tal como ele in di ca: 

O le i tor aten to já deve ter cor re ta men te adi vi nha do que 
mu i tos dos sig ni fi ca dos pe jo ra ti vos iden ti fi ca dos na aná li se dos ver be 
tes do OED e nos tex tos de Mar tin e Smith se rão re ve la dos pela aná li se 
do sig ni fi ca do do con ce i to, seja na lin gua gem co mum, seja nos dis cur sos 
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so ci o ci en tí fi cos (...). Con tu do, mais in te res san te e re ve la dor não é sa ber 
que eles lá estão, mas com pre en der em que mo men to his tó ri co eles apa 
re cem ou são de i xa dos de lado, en ten der as co ne xões entre uma de ter mi 
na da de fi ni ção his tó ri ca de La tin Ame ri ca e as ações dos ho mens que dela 
se ser vi ram, ve ri fi car qua is sig ni fi ca dos re sis ti ram ao pas sar do tem po e 
atra vés de qual re tó ri ca, e sa ber quais as im pli ca ções do uso do termo no 
pas sa do e nos dias de hoje. São es ses conhe ci men tos que o per cur so do 
tra ba lho pre sen te pre ten de re ve lar (p. 27). 

O que o le i tor tem, as sim, “em suas mãos” é um livro sé rio e cri te ri o so, 
mu i to bem pensa do e for mu la do. Não há como ne gar, des de já, que a sua con tri
bu i ção é du pla e evi den te: contribui dire ta men te, de um lado, para o avan ço 
dos es tu dos so bre a his tó ria con ce i tu al pro du zi dos no Bra sil, e, de ou tro, para 
que pos sa mos cons ta tar que a apa ren te co no ta ção po li ti ca men te cor re ta atri bu 
í da pe los nor te-ame ri ca nos a La tin Ame ri ca e a La tin Ame ri cans, na ver da de, ca
mu fla e con di ci o na a uma su a vi za ção as con cep ções ra cis tas ine ren tes, que os 
ter mos ini ci al men te ocul tam na lin gua gem co mum e nos es tu dos es pe ci a li za
dos, e que ser vem de base para os tex tos usados nas uni ver si da des nor te-ame ri 
ca nas en si na rem a his tó ria da Amé ri ca La ti na a seus alu nos. De acor do com 
ele: 

Esse não é, con tu do, simples men te um li vro de his tó 
ria. A his tó ria con ce i tu al pra ti ca da aqui está in ti ma men te im bri ca da 
com um pro je to crí ti co de des ven da men to do mun do pre sen te com vis 
tas a trans for má-lo. Por tan to, a ques tão do sig ni fi ca do mo ral da de fi ni 
ção do Ou tro como mera ne ga ção da autoima gem de um Eu cole ti vo 
deve pre ce der a pró pria aná li se his tó ri ca do caso em ques tão. A te o ria do 
re co nhe ci men to me pa re ce ser um bom pon to de par ti da para a discus 
são das im pli ca ções mo ra is do pro ble ma em ques tão, uma vez que seu 
tema é a cons ti tu i ção re fle xi va da iden ti da de atra vés da aná li se fe no me 
no ló gi ca do en con tro en tre Eu e Ou tro (p. 23-4). 

Num traba lho de ciência polí ti ca di vi di do em sete ca pí tu los mu i to bem 
ar ticu la dos e es cri tos, não é de se es tra nhar que o au tor co me ce por es tu dar e por 
de fi nir, no pri me i ro ca pí tu lo, uma ti pologia das for mas de des res pe i to do “Eu 
co le ti vo nor te-ame ri ca no” para com o “Ou tro la ti no ame ri ca no”. E isso é fei to a 
par tir de uma re for mu la ção e am pli a ção crí ti ca da his tó ria con ce i tu al preco ni za 
da por Re i nhart Ko sel leck em seu li vro Fu tu ro pas sa do (1979), no qual este dis cu 
tiu a no ção de con tra con ce i to as si mé tri co, e de uma sín te se crí ti ca da te o ria do 
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re co nhe ci men to de Axel Hon neth, apre sen ta da em sua obra The strug gle for recog 
ni ti on: the mo ral gram mar of so ci al con flicts (1995). 

Essa ti po lo gia se ca rac te ri za, des se modo, por ana li sar: a) a opo si ção as si 
mé tri ca cul tu ral; b) a opo si ção as si mé tri ca tem po ral; c) e a opo si ção as si mé tri ca 
ra ci al. Para Fe res Jr., a “opo si ção as si mé tri ca é uma das for mas se mân ti cas que o 
des res pe i to pode as su mir quan do ar ti cu la do atra vés da lin gua gem, e uma das 
mais ra di ca is, pois o Eu vê no Ou tro somen te re fle xões in ver tidas de sua pró pria 
autoima gem. Por tan to, essa ti po lo gia de for mas de opo si ção as si mé tri ca é tam 
bém uma ti po lo gia de for mas de des res pe i to”, com as qua is, seja no sen so co
mum, seja nos es tu dos es pe ci a li za dos, ava li am, mes mo que im pli ci ta men te, os 
la ti no-ame ri ca nos como in fe ri o res aos nor te-ame ri ca nos. 

Para com pro var essa de du ção, no ca pí tu lo se guin te, o au tor evi den cia 
como sur gi ram tais con ce i tos na his tó ria dos Esta dos Uni dos, pro mo ven do um es 
tu do do sen so comum, para de mons trar qua is usos de La tin Ame ri ca e La tin Ame ri 
cans fo ram e ain da são fe i tos. Com base em sua ti po lo gia, res sal ta como as oposi 
ções as si mé tri cas cul tu ral, tem po ral e ra ci al se de sen vol ve ram e, às ve zes, co e xis ti 
ram no de cor rer dos sé cu los XIX e XX, ex pres san do for mas de des res pe i to ora ex 
plí ci tas, ora im plí ci tas, à La tin Ame ri ca e aos La tin Ame ri cans. Nes se as pecto, não se 
li mi ta às ex pres sões lin guís ti cas e aos seus sig ni fi ca dos, mas tam bém ana li sa a ico
no gra fia que foi pro du zi da no pe río do. Pode-se ar gu men tar aqui que, em bo ra o 
au tor não te nha ve ri fi ca do como os EUA, nas pri me i ras dé ca das do sé cu lo XX, já 
im pu nham es ses dis cur sos e ima gens aos pa í ses la ti no-ame ri ca nos, mu i tas pes qui 
sas pro du zi das no Bra sil (e em ou tros pa í ses) têm se pre o cu pa do em de mons trar 
que ti pos de dis cur so, ar ti gos e ima gens eram pro je ta dos em jor na is e re vis tas, pe 
los nor te-ame ri ca nos (en quan to ci vi li za ção ra ci o nal, pro tes tan te, de sen vol vi da e 
im pe ri a lis ta), so bre os la ti no-ame ri ca nos (na ma i o ria das ve zes iden ti fi ca dos 
como uma ci vi li za ção ir ra ci o nal, ca tó li ca, ibé ri ca e sub de sen vol vi da). 

Para o au tor, o “es tu do des sa mo da li da de dis cur si va, tão im por tan te 
para as so ci e da des de hoje, não tem me re ci do gran de aten ção por par te da his tó 
ria con ce i tu al”, mas “a com pa ra ção en tre a se mân ti ca do con ce i to no dis cur so 
das ciên ci as so ci a is e na lin gua gem co mum cons ti tui uma opor tu ni da de ím par 
de aná li se e crí ti ca” (p. 77-8). Não foi, en tão, por acaso que nos quatro ca pí tu los 
se guin tes Fe res Jr. pas sou em revista a se mân ti ca do con ce i to de La tin Ame ri ca e 
os seus di fe ren tes usos nas ciênci as soci a is, per cor ren do o im pe ra ti vo da mo der 
ni za ção, as dis cus sões so bre a es ta bi li za ção po lí ti ca, os es tu dos so bre de pen dên
cia (mes mo con si de ran do que nes te caso hou ve uma apro pri a ção, prin ci pal men
te, das obras de Fer nan do Henri que Car do so, Enzo Fa le to e André Gun der 
Frank pe los es tu di o sos nor te-ame ri ca nos) e os es tu dos do cor po ra ti vis mo (com 
aten ção es pe ci al para a obra de Ho ward Wi ar da). Da mes ma for ma, usou sua ti 
po lo gia, cons ta tan do for mas se me lhan tes de des res pe i to, an tes já ex pres sos na 
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lin gua gem co mum e ago ra vi su a li za dos também na mo da li da de dis cur si va so
cio-ci en tí fi ca. Des ta ca que hou ve uma explo são des ses es tu dos, após a Re vo lu ção 
Cuba na de 1959, que, des per tan do os nor te-ame ri ca nos para o “pe ri go do co mu 
nis mo” na Amé ri ca La ti na, per mi tiu a for ma ção de gru pos de pes qui sa e cen tros 
es pe ci a li za dos nes ses es tu dos nos EUA. De acordo com seu apên di ce nú me ro 1 
(apre sen ta do à pá gi na 287), en quan to en tre 1951 e 1960 hou ve 91 pu bli ca ções no 
gê ne ro, na dé ca da se guin te, en tre 1961 e1970, o nú me ro pas sou para 328, e en tre 
1991 e 2000, para 502. 

No úl ti mo ca pí tu lo do li vro, Fe res Jr. se pre o cu pou em sa ber qua is eram 
os li vros-tex to mais li dos e usados nas dis ci pli nas so bre a his tó ria da Amé ri ca 
La ti na ofe re ci das nos cur sos de gra du a ção das uni ver sidades nor te-ame ri ca nas. 
Ele obser va, prin ci pal men te, as obras que fi gu ra vam na bi bli o gra fia bá si ca das 
dis ci pli nas, dan do ên fa se aos mais ci ta dos. O ca pí tu lo é ver da de i ra men te pri mo 
ro so, pois além de fa zer um re cen se a men to exa us ti vo, ocupa-se tam bém dos 
prin ci pa is usos atri bu í dos por es ses li vros-tex to aos ter mos La tin Ame ri ca e La tin 
Ame ri cans. Des se modo, a “his tó ria do conce i to de La tin Ame ri ca no in glês ame ri 
ca no re ve la a pre sen ça per sis ten te de opo si ções as si mé tri cas es tru tu ran do seu 
cam po se mân ti co”, ten do sido de fi ni da “im plí ci ta ou ex pli ci ta men te, em opo si 
ção a uma ima gem ide a li za da da Ame ri ca (Esta dos Uni dos)”. E, ain da “que o foco 
cen tral do li vro tenha sido o dis cur so so cioci en tí fi co, o cam po se mân ti co do con 
ce i to na lin gua gem co mum foi es ta be le ci do, en tre ou tras fi na li da des, para ser 
vir-lhe de pa râ me tro de com pa ra ção”, até por que, ao “pas so que as opo si ções as 
si mé tri cas tem po ral e cul tu ral fo ram man ti das ou até mes mo am pli fi ca das, a 
opo si ção as si mé tri ca ra ci al foi, no mais das ve zes, si len ci a da” (p. 280-1). Por fim: 

(...) te mos a lon ga his tó ria das re la ções po lí ti cas dos 
EUA com seus vizinhos do sul (...). O proble ma mais sé rio e pro fun do do 
dis cur so dos La tin Ame ri can Stu di es está na pró pria se mân ti ca do con ce i 
to, es tru tu ra do pe las opo si ções as si mé tri cas que de fi nem La tin Ame ri 
cans como se res des titu í dos de agên cia e de razão, como co i sas (...). 
Assim per ce be mos que a ne ga ção do re co nhe ci men to de no ta da pela se 
mân ti ca do con ce i to vai mu i to além do mero uso de uma lin gua gem in 
sul to sa, ela tra duz-se em ações das mais concre tas de ne ga ção da au to no 
mia des se ou tro da Ame ri ca na Amé ri ca. Essa ne ga ção do re co nhe ci men 
to só é am pli fi ca da pelo ra ci o cí nio si ne dó qui co que con sis ten te men te 
ig no ra a ma ne i ra como as pes so as ex pe ri men tam suas vi das como mem 
bros de uma co mu ni da de po lí ti ca, de uma so ci e da de (p. 286). 

Esse li vro ofe re ce, consequen te men te, uma in ter pre ta ção con sis ten te e 
ar ti cu la da da ma ne i ra como a Amé ri ca La ti na e os lati no-ame ri ca nos fo ram his -
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to ri ca men te ana li sa dos pela lin gua gem co mum e pe los es tu dos nor te-ame ri ca 
nos es pe ci a li za dos. Mos tra como uma ter mi no lo gia, ain da que con si de ra da po li 
ti ca men te cor re ta pela so ci e da de que a uti li za, pode ser con ce i tu al men te ina de 
qua da, por gui ar um con jun to de for mas de des res pe i to (cul tu ral e ra ci al) ine ren 
tes às suas acep ções se mân ti cas. Pode-se até ques ti o nar a amos tra se le ci o na da, 
por não co brir to das as ciên ci as so ci a is ou to dos os tex tos das áre as se le ci o na das e 
ana li sa das na pes qui sa, as sim como se pode ale gar que sua in ter pre ta ção do sen so 
co mum não re ve la a to ta li da de do pro ces so, nem to dos os seus di fe ren tes sig ni fi 
ca dos. Mas não há como negar que este é um li vro pio ne i ro so bre o tema, sen do 
ao mes mo tem po su ges ti vo e ins ti gan te. Sem dú vi da al gu ma, ele será uma refe 
rên cia, por re ver um conhecimento herdado e permitir ao leitor (também) 
transformá-lo. 
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