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INTRODUÇÃO: 

A presente pesquisa se dedicou a estudar os conceitos de “nação/nacionalismo” e “tempo 

histórico” na obra “The Nation and Its Fragments: colonial and postcolonial histories” (1993), da autoria 

do antropólogo e cientista político indiano Partha Chatterjee (1947-). 

Esta pesquisa de iniciação científica é consequência do meu interesse nas áreas de História 

dos conceitos, Teoria da História e estudos pós-coloniais. Fui apresentado inicialmente à obra de Partha 

Chatterjee ao cursar a disciplina de História Contemporânea II, ministrada pela Profª Drª Raquel 

Gryszczenko Alves Gomes, na qual tive a oportunidade de ler o primeiro capítulo da obra-fonte já 

referida, intitulado “Comunidades imaginadas por quem?”, capítulo este traduzido e publicado na obra 

“Um mapa da questão nacional” (2008), versão brasileira da coletânea organizada por Gopal 

Balakrishnan. A partir da leitura deste capítulo, entrei em contato com a professora Raquel Gomes e, 

em conjunto, selecionamos qual obra de Chatterjee seria objeto de análise. Decidimos pela obra “The 

Nation and Its Fragments” (1993).  

A proposta da pesquisa foi analisar o momento de produção da obra, o início dos anos 1990, e o 

ressurgimento do conceito de nacionalismo como problema no mundo ocidental, a partir do colapso do 

mundo soviético e da Guerra Fria e o surgimento de muitas novas nações. Também foi objetivo da 

pesquisa analisar o movimento conhecido como “Subaltern Studies”, que teve seu auge durante os anos 

de 1980 e 1990 e do qual Chatterjee foi um dos membros-fundadores. Mapear os expoentes deste 

movimento intelectual e o lugar de Chatterjee e de sua obra também foram objetivos desta pesquisa. 

Por fim, foram analisados os conceitos de “nação/nacionalismo” e “tempo histórico” dentro da obra-fonte, 

buscando observar como foram articulados e definidos pelo autor em sua análise da sociedade e história 

da região de Bengala, localizada no nordeste da Índia. 
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METODOLOGIA: 

A referida obra, fonte historiográfica desta pesquisa, foi analisada com base em referenciais 

teórico-metodológicos que desenvolveram trabalhos sobre as estruturas de poder que envolvem o 

concerto das nações no mundo globalizado, os lugares ocupados por agentes considerados 

“subalternos” e o papel do colonialismo e do passado colonial na atual composição geopolítica mundial, 

como a obra de Immanuel Wallerstein “O universalismo europeu: a retórica do poder”(2007) e a obra 

Walter Mignolo “Histórias locais / projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e pensamento 

liminar”(2003). Além disso, foram mobilizados trabalhos que desenvolveram análises sobre o 

nacionalismo ascendente no final do século XX, como “Nações e nacionalismo desde 1780: programa, 

mito e realidade” (1990), de Eric Hobsbawm, “A invenção das tradições” (1984), organizada por Eric 

Hobsbawm e Terence Ranger e “Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do 

nacionalismo” (2008), de Benedict Anderson. Obras que analisaram o movimento dos “Subaltern 

Studies”, que publicou uma revista homônima entre 1982 e 2005, foram utilizadas como referenciais 

metodológicos, com destaque para a obra “Debates Post Coloniales: Uma introducción a los Estudios 

de la Subalternidad” (1997). Referenciais importantes no campo da história dos conceitos e das ideias 

também foram articulados para a análise dos conceitos de “nação/nacionalismo” e “tempo histórico”, 

como as obras “História Cultural: entre práticas e representações”, de Roger Chartier, a obra “Histórias 

de conceitos” (2020), de Reinhart Koselleck, e a obra “Rethinking Intellectual History: texts, contexts, 

language” (1983), de Dominick La Capra. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A pesquisa jogou luz sobre o argumento central da obra de Chatterjee: o de que o passado 

bengalês produziu um tipo de nacionalismo que não foi, de forma alguma, “cópia” de algum modelo 

ocidental de nacionalismo. Com base nesse resultado, foi possível traçar uma breve história do que 

foram os “Subaltern Studies” e das discussões sobre nacionalismo que ocorreram no início dos anos 

1990. A discussão com as críticas feitas ao modelo pós-colonial de análise foi realizada, estabelecendo 

discussão com visões e teses mais recentes sobre o tema.  

CONCLUSÕES: 

Assim, foi possível apreendermos sobre a História de Bengala, da Índia e, de certa forma, sobre 

todos os passados coloniais dos continentes africano e asiático, compreendendo que formas únicas de 

experiência nacional ali se forjaram na experiência colonial e pós-colonial, a despeito da suposta 

influência fundadora da experiência europeia que certas análises buscam defender ter ocorrido. Tal 

suposta “experiência modelar” foi bem exposta por Benedict Anderson em “Comunidades imaginadas” 

(1983), na qual o autor defende a ideia de que a América do norte e a Europa Ocidental forneceram 

“formas modelares” de nacionalismo que foram, de diferentes maneiras, apropriadas pelos povos de 

todo o resto do mundo em suas experiências de nacionalismo. 
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