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A História e a Historiorafia têm no diálogo interdisciplinar e interinstitucional sua 
mais fecunda orientação. É impossível pensar a produção do conhecimento nestas 
áreas sem dimesionar o sentido plural dos fenômenos sociais na sua historicidade e 
sem cotejar diferentes pontos de vista, abordagens, enfoques e perspectivas 
analíticas.  
 
Isto é ainda mais verdadeiro quando referimo-nos à historiografia, ao pratrimônio, 
aos arquivos e aos blocos documetais inventariados pelos latino-americanistas. 
Apesar da origem comum das formações sociais latino-americanas, a partir do 
colonialismo e das injunções do imperialismo, as diferenças são marcantes, quer no 
âmbito das estruturas de poder, das formulaçòes ideológicas e das dinâmicas 
econômicas e culturais. 
 
Além dos vínculos mantidos com pesquisadores da própria América, a experência 
de dialogar com especialistas europeus, principalmente da Espanha, é ímpar. A 
possibilidade de abordar a latino-americanidade a partir do olhar "colonizador" é 
fundamental para um entendimento mais aprofundado das questões presentes no 
fazer-escrever-ensinar história da América Latina na Universidade. 
 
Isto pode ser realizado com recente participação da professora Adelaida Sagarra 
Gamazo da Universidade de Burgos, Espanha, no Núcleo de História Social da 
cidade (Nehsc) do Departamento de História, com o apoiso da ARII-PUC/SP, no 
âmbito do Programa de Cooperação Interuniversitária do governo espanhol. 
 
Sua estadia trouxe contribuições muito significativas para a área de História da 
América. Nos dois cursos promovidos - Historiografia Latino-Americana e 
Patirmônio histórico da América Latina -, a professora Adelaida destacou a função 
social da história e revisitou a teoria da história, os desdobramentos historiográficos 
e as bases epistemológicas da trajetória histórica, filosófia e intelectual do 
continente latino-americano.  
 
Cumprindo intensa agenda de atividades, a professora também acompanhou 
trabalhos, promoveu duas oficinas, participou de encontros com integrantes do 
Nehsc e proferiu palestras sobre Patrimônio Histórico e Tendências da Historiografia 
Latino-Americana nas Instituições Européias. Durante sua estadia, fez questão de 
inteirar-se do cotidiano da cidade de São Paulo, percorrendo-a de diversas formas e 
sob diferentes óticas.  
 
Participou ainda de atividades em outras instituições de ensino e pesquisa, em São 
Paulo e na Bahia, mostrando-se sempre positivamente impressionada com o nível 
de nossos pesquisadores e estudantes. 
 
A professora Adelaida retornou à Espanha com uma agenda de propostas de 
cooperação, que inclui intercâmbios de publicações, professores, estudantes e o 
desenvolvimento de projetos conjuntos. A qualidade do programa desenvolvido 
demonstra a riqueza da cooperação internacional, cada vez mais reafirmada como 
elemento intrínseco à prática acadêmica-científica. 
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