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Esta obra coletiva é tributária do projeto internacional “Linguagens da 
identidade e da diferença no mundo ibero-americano, 1750-1870”, 
coordenado numa primeira fase por Fátima Sá e Melo Ferreira, 
atualmente secundada por Lúcia Bastos Pereira das Neves. A proposta 
vincula-se à rede de pesquisa “Iberconceptos”, idealizada por Javier 
Fernández Sebastián em 2004, e inspirada na experiência pioneira do 
Dicionário dos conceitos históricos fundamentais de Otto Brunner, Werner 
Conze e Reinhardt Koselleck (1972-1997). 

Os ensaios ora publicados combinam duas abordagens contextualistas, a 
da história conceitual e  a da chamada Escola de Cambridge. Seus autores 
procuram identificar e analisar conceitos e linguagens  que possam ter 
contribuído para servir como marcadores de similitude  e de alteridade, em 
diferentes regiões da Ibero-América, onde se conceberam novos 
pertencimentos no correr do século XIX, após os respectivos processos de 
independência. 

Para além de explorar e demonstrar o potencial desse enfoque original, as 
achegas aqui reunidas evidenciam as ciladas do terreno movediço que se 
situa entre os conceitos empregados por agentes históricos no passado e 
as categorias analíticas do presente, conforme advertem os organizadores 
da coletânea.
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Universidade do Estado do Rio de Janeiro
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Tal como se refere num dos 
capítulos deste livro, a razão de ser 
da história conceptual foi a de 
ajudar os historiadores a distinguir 
com maior clareza a sua linguagem 
analítica daquela utilizada nas 
fontes que estudam. O projecto 
sobre Linguagens da identidade e 
da diferença: classes, corporações, 
castas e raças, 1750-1870, 
reporta-se a um tempo de 
mudança política e cultural no qual 
se pretenderam questionar 
classificações sociais inscritas na 
ordem jurídica e identidades 
territoriais que se reputavam 
particularistas, em nome da 
consagração dos novos 
significados que se imputavam aos 
conceitos de cidadania e de nação. 
A delimitação de novos 
fundamentos da ordem política nos 
espaços ibero-americanos passou, 
no entanto, pela utilização de 
categorias de identificação social e 
territorial, cruzadas com a 
imperiosa necessidade de definir 
quem fazia e quem não fazia parte 
da cada nação e quem eram os 
seus cidadãos. Das formas 
concretas como nesses  processos 
se perpetuaram, renovaram e 
inventaram categorias identitárias 
nos dão conta os ensaios aqui 
reunidos.
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